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حج بی برائت حج نیست

هر سال در آســتانه برگزاری بزرگ ترین کنگره سیاسی ـ عبادی 
مســلمین، یعنی »حج«، سؤاالتی درباره جایگاه »برائت از مشرکین در 

حج« در محافل و رسانه ها مطرح می شود؛ سؤاالتی از قبیل
۱ـ فلسفه برائت چیست؟

۲ـ آیا برائت چون محل اختالف فرقه های اسالمی است، برگزاری 
مراسم برائت ضرورت دارد؟

۳ـ آیا با نگاه شیعه می توان از برائت عدول کرد؟
در پاسخ به پرسش های مذکور و دیگر پرسش های مشابه، از منظر 
اسالم ناب محمدی)ص( باید گفت برائت از مشرکین در حج، بخش مهمی 
از مراسم حج به شمار می آید؛ به گونه ای که اساساً حج بدون برائت، کامل 
نبوده و با حج ابراهیمی فاصله معناداری دارد. این دیدگاه، مستند به آیات 
الهی، سیره و سنت تمامی انبیای الهی و سیره ائمه معصوم)ع( است؛ اما 
در برابر این دیدگاه، مخالفان برپایی مراسم برائت از مشرکین در حج را 

به دالیل زیر رد می کنند:
الف ـ مراسم برائت از مشرکین در حج، به زمان پیامبر)ص( اختصاص 

داشته و در عصر کنونی موضوعیت ندارد.
ب ـ سیره پیامبر)ص( در مراسم حج جز تلبیه و نیایش نبوده است.
ج ـ برائت در حج و شعار دادن بر ضد دشمنان از مصداق های جدال 
در حج به شمار می رود و با روح حج و اهداف آن سازگار نیست؛ چرا که 

طبق آیه شریفه »و ال جدال فی الحج« این امور نهی شده است.
تا پیش از انقالب اسالمی، برائت از مشرکین یک بخش فراموش شده 
در »حج« بود. حضرت امام خمینی)ره( این سنت الهی را احیا کردند. امام 
راحل و عظیم الشأن معتقد بودند، حج بدون برائت از مشرکین، ناقص و 
بی ارزش است. در دیدگاه رهبر کبیر انقالب اسالمی، اساساً حج بی  برائت 
حج نیست. بنا بر این دیدگاه، تحت هیچ شرایطی نباید از برائت عدول 
کرد و با بهانه های واهی آن را ترک نمود. برائت از مشــرکان در لغت، 
به معنای بیزاری جســتن از اهل شرک است و در اصطالح امروزی، به 
مراسمی گفته می شود که با عنوان »مراسم برائت از مشرکین« در ایام 
حج در مکه برگزار می شــود. شروع این مراسم به سال ۱۳۵۸ و اولین 
سال اعزام حاجیان ایرانی پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی به 
سرزمین وحی برمی گردد. در آن سال ایرانی ها بر اساس آموزه های اسالم 
سیاسی و اندیشه های حضرت امام خمینی)ره( که بر جنبه های سیاسی 
حج تأکید داشــتند، با برپایی راه پیمایی در مکه و سر دادن شعارهایی 
علیه شرک و طاغوت های زمان، از دشــمنان اسالم و مسلمین اعالم 

انزجار و برائت کردند.
مبنای اصلی مراسم برائت از مشرکین، دو فریضه تولی و تبری است. 
برائت از مشــرکین مبنای قرآنی دارد و در آیاتی از قرآن، بر دشمنی با 
دشمنان خدا، در کنار دوستی با دوستان خدا تأکید شده است. آیه برائت 
و آیات متعدد دیگری در قرآن وجود دارد که مسلمانان و مؤمنان را به 
برائت و بیزاری جستن از کفار امر کرده و آن را از ضروریات دانسته است. 
در آیات شریفه ۱ تا ۳ سوره توبه آمده است: »براءه من  اهلل و رسوله الی 
الذین عاهدتم من المشرکین... انَّ اهلل بریء من المشرکین و رسوله...«.

با توجه به این آیات، سال نهم هجری قمری سال برائت نام گرفت 
و بر پایه ابالغیه برائت، ورود مشرکان به مسجدالحرام ممنوع شد. نکته 
بسیار مهم آن اســت که بر اساس آیات قرآن، برائت از مشرکان سیره 
پیامبران الهی بوده است.           ادامه در صفحه ۲
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هفته نامه داخلی
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

ادعای دروغین با اهداف انتخاباتی!

رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( در دیدار با ائمه جمعه سراســر کشــور 
فرمودند: »یک توصیه مؤکد هم در مورد ســلوک امام جمعه و عمل امام جمعه 
است که از رفتن به طرف صاحبان ثروت و قدرت و کسانی که زبان های چرب و 
نرم دارند،  باید اجتناب کرد. بعضی از این نودولت ها،  اینهایی که تازه توانسته اند 
با زرنگی و کارهای غیر قانونی به یک ثروتی برســند؛ دنبال این هستند که یک 
ملجئی پیدا کنند، یک جایی پیدا کنند که حاشیه امنی برایشان باشد. می آیند 
ســراغ افرادی که مورد نظرشان است، از جمله سراغ ائمه جمعه،  از جمله سراغ 
شاخص های روحانیت می آیند. سراغ اینها. این برای این است که حاشیه امن برای 
خودشان درست کنند،  اینجا باید حواس مان جمع باشد.« در راستای توصیه های 
رهبر فرزانه انقالب، که مبتنی بر آموزه های دینی و تجربه های تاریخی،  به ویژه 
تجربه بیش از 30 سال از انقالب اسالمی یعنی از دهه 70 به بعد است، چندین 

نکته ذکر می شود:
1ـ در طول تاریخ،  مســتکبران عالم در کنار طبقات اشرافی،  برای رسیدن 
به مطامع فرهنگی،  سیاســی، اجتماعی و اقتصادی خود،  همواره درصدد نفوذ و 
همراه سازی گروه های تأثیرگذار اجتماعی همچون علما، روحانیون، مسئوالن نظام 

و... با آلوده سازی های اخالقی،  سیاسی و اقتصادی بوده اند. 
2ـ پــس از جنگ تحمیلی و آغاز دوران ســازندگی، یعنی از دهه 70 به 
بعد که ویژگی آن افزایش پول، نقدینگی، هزینه های فراوان در کشــور و نیاز 
جامعه به ســازندگی و تولید بود، تالش برای آلوده سازی اقتصادی و گروه های 
اجتماعی تأثیرگذار در جامعه افزایش یافت. تکنوکرات ها و صاحبان تفکر اقتصاد 
لیبرالیســتی و ســرمایه داری،  با اهداف به ظاهر خیرخواهانه و با منطق تأمین 
ملی و رسیدن به خودکفایی حوزه های علمیه و روحانیت، این مراکز را به ورود 
در عرصه اقتصادی و ســرمایه گذاری در تولید تشویق می کردند. که در همین 
رهگذر اگر با مخالفت علما و بزرگان حوزه های دینی و تبلیغی مواجه می شدند، 
با جریان لیبرالیســم به دنبال نفوذ و آلوده ســازی افراد و دستگاه های حساس 
کشور بودند. این جریان اشرافی به دنبال این بود که با نفوذ در این دستگاه ها،  
به صورت فراجناحی و فارغ از جریانات سیاســی چپ و راســت، اصالح طلب و 

اصولگرا اهداف شوم خود را اجرا کند.
3ـ براســاس شــواهد و قرائن متعدد، همین جریان لیبرالیستی حاکم که 
سرمنشأ تمامی فسادهای اقتصادی و اخالل در بازار است و نشانه هایی از همسویی 
و همراهی با دشــمن در تحریم علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را در 
کارنامه خود دارد،  همچنین آلوده سازی روحانیت،  علمای حوزه های علمیه و سایر 
گروه های مؤثر در انقالب از برنامه های آن بوده اســت، امروز در آستانه انتخابات 
مجلس شورای اســالمی درصدد است پرچم دار مبارزه با فساد اقتصادی شده و 

گفتمان خود را برای تصرف کرسی های مجلس،  مبارزه با فساد قرار دهد. 
همچنین برخی ســتادهای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که سال ها 
تعطیل بوده اند،  هم اکنون داعیه دار مبارزه با مفاسد اقتصادی شده اند و قصد دارند 
چهره برخی جریانات اصیل انقالب را تخریب کنند. این جریان از مدتی قبل اتاق 
فکرهای خود را تشــکیل داده و برای بزرگنمایی مشکالت دستگاه های ارزشی و 
انقالبــی هدف گذاری کرده تا ذهن جامعــه را متوجه این بخش انقالب کنند تا 
بتوانند با عملیات روانی،  آرای مردم را به نفع جریان لیبرالی فاسد مصادره کنند. 
بنابراین ضروری اســت د ســتگاه های نظارتی و اطالعاتی دلسوز انقالب و 
جریانات انقالبی و رسانه های انقالب،  با هوشیاری تمام،  عملیات روانی این جریان 
غربگرا را رصد کرده و پیش از بلند کردن پرچم دروغین مبارزه با فساد،  اهداف 
پشت پرده این جریان، آلودگی ها و فسادهای گسترده  این طبقه اشرافی را برای 

مردم تبیین کنند.

یادداشت

مراقب توطئه هاي اروپا باشیم

فراینــد »پیچیده ســازي بازي برجام«، که به صورت خاص از ســوي ســه 
کشــور آلمان، انگلیس و فرانسه هدایت و مدیریت مي شود، وارد مرحله حساس و 
تعیین کننده اي شــده است. ظاهر ماجرا نشان مي دهد، تروئیکاي اروپایي به شدت 
براي حفظ حداقلي »برجام« در تالش هستند! آنها طي روزهاي اخیر تأکید کرده اند 
بابت اتخاذ دو مرحله نخست کاهش تعهدات برجامي ایران، قصد تحریم کشورمان 
را ندارند. از ســوي دیگر، سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه به صراحت استفاده از 
»مکانیسم ماشه« علیه ایران را رد کرده و بر لزوم شکل گیري دیالوگ هاي دو طرفه 
دیپلماتیک تأکید کرده اند. با همه این اوصاف، »ظاهر ماجرا« تناسب چنداني با »اصل 
ماجرا« ندارد! سفر اخیر مشاور امانوئل مکرون به ایران که منجر به نقش آفریني بیشتر 
پاریس در موضوع برجام شده است، قطعاً پالس مثبتي براي دستگاه دیپلماسي و 
سیاست خارجي کشورمان به شمار نمي آید! فرانسوي ها از ابتداي سال 2017 میالدي 
تا زمان خروج رسمي واشنگتن از توافق هسته اي، نقش »بازیگر مکمل« کاخ سفید 
را در پــروژه خطرناک »تغییر برجــام« ایفا کرده اند. طرح دوباره موضوعاتي، مانند 
»غني سازي صفر درصدي اورانیوم« یا »لزوم آغاز مذاکرات موشکي با ایران« از سوی 
فرانسه به نمایندگی از تروئیکای اروپایی نشان مي دهد، »تفکیک اروپا از آمریکا« در 
موضوع برجام، یک خطاي راهبردي با عواقب و آثار جبران ناپذیر محسوب مي شود. 
در ایــن میان نکته مهمــی وجود دارد که نمي توان از آن غافل شــد؛ اینکه 
کاهش تعهدات برجامي ایران، عالوه بر آنکه اقدامي عملي در برابر بدعهدي آمریکا 
و بي تعهدي اروپا در قبال برجام محسوب مي شود، توجیه و جنبه اي کاماًل راهبردي 
دارد. به عبارت بهتر، جنبه راهبردي اقدامات ایران به اندازه جنبه فني اقدامات ایران)و 
حتي بیشتر از آن( داراي اهمیت است. گام هاي برجامي اخیر ایران، منجر به تحقق 
فرایندی به نام »بازي مشترک آمریکایي ـ اروپایي« در قبال ایران مي شود. بي دلیل 
نیست که تروئیکاي اروپایي طي هفته هاي اخیر به بهانه تکمیل ساختار قطره چکاني 
و حداقلي اینستکس، سعي دارند مانع برداشته شدن گام هاي بعدي ایران در راستاي 
کاهش تعهدات برجامي خود شــوند. در گام دوم، رعایت محدودیت هاي مربوط به 
ســطح غني سازي اورانیوم متوقف شــده و در کنار اقدامات مربوط به مدرن سازي 
رآکتور آب ســنگین اراک، بازگشت به راکتور پیشین این مرکز نیز در دستور کار 
قرار گرفته است. با این حال، مقامات اروپایي قصد دارند با ارسال پیام هایي که هدفي 
جز »اتالف زمان« ندارد، مسیر تکمیل جورچین مشترک ضد ایراني خود و آمریکا 

را )که به واسطه کاهش تعهدات برجامي ایران ناهموار شده است( هموار کنند. 
در ماوراي پیام هاي فریبنده اي که مقامات اروپایي ارسال مي کنند، تکلیف 
جریان هاي اروپایي با پدیده اي به نام »ســلطه درون آتالنتیکي آمریکا بر اروپا« 
هنوز مشخص نیست. به طور کلي جریان هاي محافظه کار در اروپا، بیش از آنکه 
»اســتقالل اروپا« را خط قرمز راهبــردي و اقتصادي خود قلمداد کنند، »تغییر 
مناســبات امنیتي با آمریکا« را به مثابه یک »محــدوده ممنوعه« در اقتصاد و 
سیاست خارجي خود تلقي مي کنند. این در حالي  است که جریان هاي چپ گرا 
و سوسیال دموکرات، قدرت ریسک پذیري بیشتري در این زمینه براي خود قائل 
بوده و معتقد به »گذار نسبي« از وضعیت موجود )وابستگي امنیتي و اقتصادي 
به آمریکا( هســتند. برخي سیاستمداران اروپایي، »حفظ برجام« را نقطه آغازي 
براي »گذار از وابستگي مطلق به واشنگتن« مي دانند. با این حال مثلث »مرکل ـ 
جانسون ـ مکرون« یا همان تروئیکاي اروپایي همچنان در برابر این روند مقاومت 
مي کنــد. در چنین شــرایطي دلیلي مبني بر خوش بیني نســبت به وعده هاي 
اروپا وجود ندارد! آنچه مســلم است اینکه دستگاه دیپلماسي و سیاست خارجي 
کشــورمان باید ضمن اصرار بر استمرار مسیر »کاهش تعهدات برجامي ایران« و 
»عدم عقب نشــیني از گام هاي برداشته شده«، پیام »اقتدار ایران« را در دو بعد 
»فني« و »راهبردي« به طرف مقابل، یعني آمریکا و تروئیکاي اروپایي مخابره کند.

دیدگاه

 دو روي يک راهبرد

چنــد ماه تا انتخابات مجلس یازدهم باقي مانده و جریان هاي سیاســي 
در تکاپوي ســاماندهي اردوگاه خود براي شرکت در رقابت انتخاباتي هستند. 
انتخابات پیش رو براي جریان هاي سیاسي با پیچ و خم هاي متفاوتي همراه است 
و اصالح طلبان نسبت به آنچه پیش روي آنها قرار دارد، نگراني هاي جدي دارند.

از یک ســو عملکرد ضعیف دولت مورد حمایت ایشــان و از دیگر ســو 
ناکامي هاي گسترده فراکسیون امید سایه نگراني بر اردوگاه اصالح طلبان سایه 
افکنــد. این جریان در افکار عمومــي و حتي نزد هواداران به ناکارآمدي متهم 

است و اینکه برنامه اي براي خروج از بن بست ندارد.
از سوی دیگر، نیازها و ضرورت هاي جامعه که به مطالبه عمومي نیز بدل 
شده، نیازمند پاسخ ها و راهکارهایي است که نزد اصالح طلبان یافت نمي شود و 
اگر یافت شود هم با مشکل تأیید اعتبار از جانب افکار عمومي همراه است! زیرا 

عملکرد چند سال گذشته به شدت از اعتبار این جریان کاسته است.
نگراني از ناکارآمدي ها موجب شده است تا به زعم برخي فعاالن این جریان، 
امکان شــکل گیري جریان سومي در انتخابات فراهم شده و به تغییر معادالت 
انتخابات منجر و اصالح طلبان را به محاق ببرد! »مرتضي الویري« معتقد است: 
»در انتخابات آینده حرف اول را جریاني خواهد زد که بتواند پاسخ روشني براي 
حل مشکالت مردم داشته باشد و شاید این جریان مستقل از جریان اصالح طلب 

و اصولگرا بوده و در واقع یک جریان سومي باشد.«
اختالفات اوج گرفته در سطح مدیریت اردوگاه نیز چالش دیگري است که 
اصالح طلبان هنوز گریزگاهي براي آن نیافته اند و شوراي عالي سیاست گذاري 
که در انتخابات پیشین محور وحدت شده بود این روزها خود به محور اختالف 

تبدیل شده است.
عیني تریــن چالش در اردوگاه اصالح طلبان اختــالف در راهبرد ورود به 
انتخابات اســت. اصالح طلبان در بحث ورود به انتخابات همواره در چالشي با 
شوراي نگهبان به سر مي برند. این جریان حاضر نیست نظارت قانوني شوراي 
نگهبان در بحث احراز صالحیت ها را بپذیرد و معموالً بخشي از افراد به میدان 
آمده از ســوي این جریان کساني هســتند که حداقل صالحیت را براي ورود 
به انتخابات ندارند. این امر موجب شــده تا اصالح طلبان مدعي باشند در چند 
انتخابات گذشــته مجلس، همواره با چهره هاي اصلــي خود در میدان رقابت 
سیاســي حاضر نبوده اند و دلیل برخي شکســت ها و ناکارآمدي ها همین بوده 
اســت. در این میان، دو دیدگاه در طیف هاي گوناگون این جریان مطرح شده 

و بر آن اصرار مي شود.
دیدگاه اول که به نوعي دیدگاه رادیکال این جریان اســت، بر »مشارکت 
مشــروط« تأکید دارد و شروطي را براي فعال شدن در انتخابات مطرح کرده 
و مدعي است »چنانچه شروط مطرح شده برآورده نشد، عطاي انتخابات را به 
لقایش می بخشــد.« این جریان شعار »انتخابات آزاد« را براي خود برگزیده و 
فشــار بر شــوراي نگهبان را از هم اکنون آغاز کرده است. در مرام و ادعاي این 
جریان هرگونه ائتالف کمرنگ شــده و مدعي است تنها اصالح طلبان ناب باید 

به میدان آورده شوند نه چهره های بدلي! 
اما دیدگاه دوم معتقد اســت در جامعه سیاسي ایران سناریوی مشارکت 
مشــروط پاســخ نمي دهد؛ زیرا نظام و قدرت زیادی میان الیه هاي اجتماع و 
اکثریت مردم دارد. حاکمیت نیز نه تنها هیچ شرطي را نمي پذیرد، بلکه این گونه 
شعارها سبب مي شود فاصله میان اصالح طلبان و حاکمیت بیشتر شود؛ بنابراین 
بهترین تصمیم »حضور گســترده و بدون شرط در انتخابات« است. رادیکال ها 
تنها فرصت ســوزي مي کنند و زمان را به نفع رقیب سیاسي که مهیاي رقابت 
است هدر مي دهند.          ادامه در صفحه ۲

دریچه

حنیف غفاری
روزنامه نگار و استاد دانشگاه

علی اشرف نوری
کارشناس مسائل انقالب اسالمی

۴۲ نفــر از جوانان فعال در گروه های جهادی در ۱۰ مرداد ماه در دیدار صمیمانه با رهبر معظم 
انقــالب گزارش اقدامات خود در مناطق محروم را ارائه کردند. معظم له ضمن تقدیر از این جوانان 
مؤمن انقالبی فرمودند: »هرچه ممکن است تالش کنید و پیش بروید. هرچه ممکن است فکر کنید 
و این فکر را به مرحله عمل دربیاورید.« ایشان در تأیید این حرکت های انقالبی افزودند: »بگذارید ما 
مجموعه عظیمی از نسل انقالب اسالمی را در کشورمان شاهد باشیم که از لحاظ سطح فهم، مسائل 
مدیریتی، خدمت رسانی، ایجاد عدالت و قیام به قسط، به جایی رسیده باشد که ذهن های معمولی 
بشر به آنجا نرسیده و باید از او الگو بگیرند.« رهبر معظم انقالب در ضرورت گفتمان سازی این گونه 
فعالیت ها تاکید کردند: »گفتمان حرکت جهادی، شماها را به وجود آورده. ما بایستی کاری کنیم که 
این گفتمان به یک گفتمان عمومی تبدیل شود... عده ای هستند که محرومیت زندگی و جسمانی 

ندارند؛ اما از خدمتگذاری ]به محرومان[ محرومند. به آنها هم خدمت کنید.«

تالش کنید
پیش بروید

توصیه امام خامنه ای به جوانان مؤمن و انقالبی

  صفحات ۶ و ۷

آيت  اهلل هاشم نیازی 
در گفت وگوی اختصاصی با صبح صادق

فرهنگ سازی و فرصت سازی
از کارکردهای سیاسی حج است

فرصت حج
نگاهی به ابعاد معنوی ، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کنگره عظیم حج

بیداری اسالمی و مقابله با تکفیر

اعمال »سیاست در حج«  یا اعمال »سیاست حج«

غفلت  از یک اثر ارزشمند!



   اکبر معصومی/ وزارت خزانه داری آمریکا در تازه ترین 
اقدام ضد ایرانی خود به دستور دونالد ترامپ، محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه کشورمان، را در فهرست تحریمی خود قرار داد. 
این تصمیم، که برخالف همۀ موازین بین المللی اســت، بار دیگر 
نشــان داد آمریکا در حال حاضر، هیچ گونه راهبردی برای مقابله 
با جمهوری اســالمی ایران ندارد. به بیان دیگر، رفتار آمریکا در 
قبال کشــورمان تداعی کننده این موضوع است که آمریکایی ها 
اساساً راهبرد مشخصی پس از خروج خود از برجام ندارند و تنها 
با تاکتیک های متفاوت در حال سرپوش گذاشتن بر ناتوانی خود 
در مهار جمهوری اسالمی ایران هستند؛ بنابراین گرچه از عملکرد 
وزارت امــور خارجه در بحــث اعتماد به غرب در جریان برجام و 
موضوعات دیگر انتقاد می شــود، در حــال حاضر، همه نهادها و 
ارگان های گوناگون در کشــورمان حامی و پشتیبان وزارت امور 
خارجه در مقابل آمریکا هســتند و اقدام اخیــر آمریکا را امری 
نمادین در راســتای عملیات روانی ارزیابی و تحلیل می کنند. در 
این میان وزارت امور خارجه باید در مقایســه با قبل سیاست ها 
و اهداف جمهوری اســالمی ایران را در خارج از مرزها جدی تر و 

انقالبی تر پیگیری کند. 
تحریم ظریف در داخل و خارج از کشــور نیز واکنش هایی را به 
دنبال داشت. در این راستا، سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیه ای 
با محکومیت و مضحک خواندن این اقدام غیر قانونی و نابخردانه، آن را 
در امتداد راهبرد به اصطالح فشار حداکثری بر ایران عنوان کرد. ستاد 
کل نیروهای مســلح در واکنش به تحریم رئیس دستگاه دیپلماسی 
ایران، در بیانیه ای اقدام آمریکا را از ســر ضعف و زبونی و غیر قانونی 
بودن دولت آمریکا در قرار دادن نام وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران در فهرســت تحریم های این کشور دانست و آن را محکوم کرد. 
در بیرون از مرزها نیز اتحادیه اروپا، روسیه، چین و سه کشور مطرح 
اروپا با اقدام اخیر آمریکا مخالفت و اعالم کردند که از این اقدام آمریکا 

حمایت نخواهند کرد.
در علل و چرایی اقدام آمریکا در تحریم محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه کشــورمان چند نکته اساسی وجود دارد که به برخی از 

آنها اشاره می شود: 
1 ـ به اعتراف رســانه های آمریکایــی ، هنگام حضور ظریف 
در ســازمان ملل »رند پال« سناتور جمهوری خواه در هتل محل 
اقامت وزیر امــور خارجه حضور می یابد و از طرف رئیس جمهور 
آمریکا از وی درخواســت می کند که ظریف به کاخ سفید برود، 

با شــخص دونالد ترامپ به صورت آشــکار مذاکره کند و تمام 
خواســته های جمهوری اسالمی ایران را به صورت علنی با وی 

در میان بگذارد؛ اما ظریف با این درخواست مخالفت کرده 
و ترامپ با شنیدن مخالفت ظریف، وی را تحریم می کند. 

تحریم ظریف در میان جامعه نخبگان و رســانه  چنین 
ارزیابی می شــود که ترامپ با تحریم ظریف خواستار 
مذاکره مستقیم با شــخص رهبری است. در پاسخ 
تحلیــل و ارزیابی آمریکایــی در تحریم ظریف باید 
گفت رئیس جمهور آمریکا به مذاکره ای ولو صوری با 
جمهوری اسالمی ایران به شدت نیازمند است تا بتواند 
انتخابات ریاست جمهوری 2020 را با موفقیت پشت 
ســر گذارد؛ بنابراین ترامپ به جد به دنبال مذاکره با 
ایران، حتی در سطح پایین دیپلماتیک است و مطرح 

کردن اینکه وی به دنبال مذاکره با رهبر ایران اســت، 
عجز و ناتوانی او را در وادار کردن جمهوری اسالمی ایران 

به مذاکره نشان می دهد.
2 ـ با در پیش گرفتن راهبرد مقاومت از سوی جمهوری 

اسالمی ایران، هر روز ناتوانی آمریکایی ها در مقابله با جمهوری 
اســالمی ایران بیشتر نمایان می شود؛ برای نمونه در چند دهه 

اخیر تصور می شد که نیروی دریایی آمریکا پشتیبان اصلی متحدان 
خود در تنگه هرمز است؛ بنابراین از آنجا که آمریکایی ها در برخورد 

اخیر ایران با اقدامات غیر قانونی انگلیس ها در تنگه هرمز نتوانستند 
هیچ گونه اقدام خاصی کنند، مطرح شــدن تحریم ظریف به نوعی 

منحرف کردن افکار عمومی از ناتوانی آنهاست.
3ـ آمریکا نیاز دارد با اقدامات نمادین علیه جمهوری اســالمی 
ایران، همچنان از کشــورهای مرتجع عربــی امتیاز بگیرد. تنها ابزار 
فعلی در وضعیت کنونی جهت دوشــیدن برخی کشورهای حاشیه 
خلیج فارس، استفاده از حربه تحریم است که البته توخالی بودن این 

ابزار آمریکایی ها نیز هر چه زودتر نمایان خواهد شد. 
در پایان می توان چنین مطرح کرد که اقدام آمریکا در تحریم 
شخص وزیر امور خارجه که به مثابه تحریم دیپلماسی و مذاکره ای 
است که ادعای پیگیری آن را دارند، تنهایی و انزوای آمریکا را در 
جامعه بین الملل نشــان می دهد. همچنین تنزل دشمنی آمریکا 
بــه تحریم افراد حقیقی و حقوقی در داخل جمهوری اســالمی 
ایران نشان از افول قدرت آمریکا و ناتوانی آن مقابله با جمهوری 

اسالمی ایران است. 

سیاست
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فروش »گنبد آهنین«
به گــزارش شــبکه تلویزیونی 
ســفر  صهیونیســتی،  رژیم  »کان« 
مســئوالن رژیم صهیونیستی به کره 
جنوبی در حالی صورت گرفته است که 
احتمال فروش سامانه »گنبد آهنین« 
به مسئول مطرح شده است. این سفر 
که یک ماه قبل از ســفر نتانیاهو به 
این کشــور انجام گرفتــه، به منظور 
آماده کردن بســتر تبادالت تجاری 
میان طرفین برای راه اندازی یک بازار 
آزاد است. خبر فروش این سامانه در 
حالی مطرح شده است که پیش از این 
هم موضوع فروش آن در قبال خرید 
پهپادهای آموزشی از کره مطرح شده 
بــود که پس از تغییــر تصمیم رژیم 
برای خریداری این پهپادها و جایگزین 
کردن ایتالیا، معامله لغو شــده بود؛ 
اما اکنون با ســفر رئیس جمهور رژیم 
صهیونیستی به کره جنوبی بار دیگر 

این مسئله مطرح شده است.
پیشنهاد جیسون رضائیان

طی  رضائیــان«  »جیســون 
مقالــه ای در یک رســانه آمریکایی 
پیشــنهاد مناظــره وزرای خارجه 
ایــران و آمریکا را مطــرح کرده و 
نوشــته اســت: »این دو نفر قصد 
دارند امتیازاتی از طرف مقابل خود 
بگیرند و تنها چیزی که وجود ندارد، 
زمین بازی است.« وی گفته است: 
»اگر این مناظره در تهران نباشــد، 
چرا در نیویورک آن را نگذارند؟ در 
محل استقرار دیپلمات های ایران و 
در خالل برگــزاری مجمع عمومی 
ســالیانه ســازمان ملل و به صورت 
پخش زنده برای جهانیان فراهم شود. 
آیا عادالنه تر از این می تواند باشد؟« 
رضائیان علت تحریم های آمریکا علیه 
ظریف را رد درخواست پمپئو برای 
سفر به تهران و همچنین درخواست 
مصاحبه با رســانه های ایران عنوان 

می کند.
انگلیس محو شد!

توقیف نفت کش انگلیســی به 
دســت نیروهای ایرانی سبب شده 
است عبور و مرور برای کشتی های 
بریتانیایی از تنگه هرمز به طور کامل 
منتفی شود. به گزارش خبرگزاری 
رویتــرز، »برایان گیلــوری« رئیس 
پترولیوم«  »بریتیــش   مالی  بخش 
گفــت: »از زمــان توقیــف یکی از 
کشتی های انگلیسی به دست ایران 
در دهم جوالی، این شــرکت هیچ 
کــدام از نفت کش هایش را از تنگه 
هرمز عبور نداده است. این شرکت 
بزرگ نفت و گاز انگلیســی در حال 
حاضر هیچ برنامه ای برای فرستادن 

کشتی هایش به این تنگه ندارد.«
مصوبه عجیب!

شورای عالی اداری در مصوبه ای 
عجیــب در تاریــخ 31 تیر 1398، 
سقف سن مدیریتی را تعیین کرد که 
طبق آن هیچ فردی باالی 45 سال 
حق مدیر شــدن در سطح عملیاتی 
را نــدارد، حتی اگر شایســته تر از 
جوان ترها باشد! مطابق این تصمیم،  
تصویــب  نامه مــورخ 5 آذر 1393 
اصالح و بر همین اســاس، داشتن 
حداکثر 45 سال برای تصدی سطوح 
»مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه«، 
حداکثــر 47 ســال برای ســطوح 
»مدیریــت میانــی« و حداکثر 50 
سال برای سطوح »مدیریت ارشد« 

به تصویب رسید.
آثار اقتصادی مقاومت

»اکبر ترکان« در گفت وگویی 
بــا روزنامه »ایران« اظهار داشــت: 
»مقاومت که در این شرایط سیاست 
درستی هم هست، اقتضائاتی دارد. 
شما نمی توانید هم مطالبه مقاومت 
داشته باشید و هم برخی مطالبات 
اقتصادی. مقاومــت در برابر آمریکا 
یعنی تحریم فــروش نفت، تحریم 
بانکی، ســوخت ندادن به هواپیما، 
تهدید کشورها برای تجارت با ایران 
و... که همه اینها آثار اقتصادی دارد. 
نمی شود مقاومت کرد؛ اما آثارش را 
نپذیرفت.« گفتنی است تجربه ملت 
ایران نشان داده هزینه های سازش 

بیش از مقاومت است.
متعجب از کار دولت!

»وکیلی« عضو هیئت رئیســه 
مجلس در یادداشــتی در خصوص 
استنکاف دولت از ارائه گزارش ساالنه 
به مجلس نوشــت: »اعتراض دولت 
رافع وظیفه دولــت در موعد مقرر 
برای ارائه گزارش نیست. من از این 
ماده دفاع می کنم؛ چراکه این قانون 
مورد تصویب مجلس است... لذا من 
تعجب می کنم چرا دولت از انجام این 
کار استنکاف کرده و چرا این موضوع 

ساده را پیچیده کرده است.«

»سردار غالمرضا جاللی« رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه تحریم ظریف، بایکوت کردن صدای جمهوری اسالمی در سطح جهان 
اســت، گفت: »رفتار به دور از عقالنیت و شــأن دیپلماتیک آمریکایی ها نشــان از پایان کارزار فشار سیاسی بر ایران دارد. این اقدام پایان ادعای دیپلماسی 

فریبنده بود و نشان داد آمریکا پدر فیلترینگ و سانسور جهان است!«

 پايان
فريب مذاکره

روی خط خبر
دوشنبه 14 مرداد 139۸   سال نوزدهم     شماره 9۰۸  

یادداشت

سرمقاله

در پی شهادت دو نفر از جوانان بحرینی به دست رژیم آل خلیفه، حساب توئیتر 
عربی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب اسالمی  موضعی از امام خامنه ای 
را در واکنش به این جنایت منتشر کرد. معظم له درباره این حادثه فرمودند: »لن 
یستمر الظلم و الجور و سوف تنتصر فی النهایه اراده الشعوب التی تنشد العداله.«

رژیم دست نشانده آل خلیفه هفته گذشته احمد الماللی 24 ساله و علی العرب 
25 ساله را پس از شکنجه اعدام کرد تا اصرار خود بر ادامه دستور و اراده اربابان خود 
در سرکوب اعتراض مردم این کشور اعالم کند. در این میان، رهبر معظم انقالب در 
پیام کوتاه توئیتی هم از زوال حاکمیت آل خلیفه و هم از ناپایداری اربابان منطقه ای 
و جهانی آنها خبر داد و بشــارت پیروزی ملــت عدالت خواه بحرین را اعالم کردند و 
فرمودند: »ظلم  و زور هرگز پایدار نخواهد ماند و این اراده  ملت های  عدالت طلب  است 
که عاقبت به پیروزی خواهد رســید.«  ایشــان در این بخش از پیام کوتاه خویش به 
نفی پایداری ظلم و ستم با فعل »لن یستمر« وعده داده اند که بیانگر نفی مؤکد ادامه 
یافتن حاکمیت ظالمانه بوده و مســتظهر به آیات الهی و وعده قطعی خداوند قدیر و 
علیم است که می فرماید: »َو َسَیْعلَُم الَّذیَن َظلَُموا  ای ُمْنَقلٍَب یَْنَقلُِبوَن«.)شعراء/227( 
بخش دوم این پیام نیز نشئت گرفته از آیاتی است که تغییر سرنوشت کشورها را 
در تغییر خودشــان دانسته است. اکنون مردم مظلوم بحرین با بذل جان در راه مبارزه 
با ظلم و اســتبداد نشــان داده اند که مصداق آیه »ان اهلل الیغیر ما بقوم حتی یغیروا ما 
بانفسهم« هستند و بی شک باید در انتظار تحقق وعده الهی بر نصرت مقاومت کنندگان نیز 
نْیا«.)غافر/ 51( َِّذیَن آَمُنوا فِي الَْحیاةِ الدُّ َّا لََنْنُصُر ُرُسلَنا َو ال باشند. چنانچه فرموده است: »إِن

از این رو، اولین مخاطب پیام رهبر معظم انقالب اسالمی رژیم آل خلیفه است 
که کرسی ظلم و جنایت خود را بر اساس وعده های اربابان منطقه ای و جهانی اقامه 
کرده و با دلگرمی به پشتیبانی آنها جنایت می کند؛ در حالی که آل یهود برای نجات 
خود به فکر معامله افتاده و آل سعود برای فرار از باتالق یمن در جست وجوی راه 
چاره است. آل خلیفه نیز بهتر از هر کسی پیام ناپایداری زورگویی را حس کرده و 
باید از عواقب آن بیمناک باشد؛ زیرا اگر تا دیروز امنیت خود را در وعده های آمریکا 
و انگلیس می دیدند، امروز با سقوط پهپاد فوق سری آمریکا و توقیف کشتی انگلیسی 
درمی یابند که هر چه محور مقاومت با مرکزیت جمهوری اســالمی اراده و توان 
مقابله با بیگانگان در منطقه را دارد، آمریکا و انگلیس توان مقابله با سخت افزارهای 
پیشرفته و اراده  مقاومت برای ایستادگی را ندارند. بدیهی است کسانی که نمی توانند 
از خود دفاع کنند، نخواهند توانست ملجأ و پناهی برای دولت هایی باشند که بنیان 

خویش را بر ستم نهاده و با زور بر مردم حکمرانی می کنند. 
مخاطب دوم این پیام مردم مظلوم بحرین هستند که اراده کرده اند از ستم آل خلیفه 
رهایی یابند و اینک در جنگ اراده ها نشــان می دهنــد در راه مقاومت آماده پرداخت 
هزینه های آن هســتند. این راهی است که در یمن به نتیجه رسیده و معادله قدرت را 
جابه جا کرده است. همچنین رژیم اشغالگر قدس را در فلسطین به نقطه ای رسانده که 
به جای تحریک آمریکا به جنگ، از ترامپ می خواهد از هرگونه جنگ افروزی در منطقه 
خودداری کند؛ زیرا امنیت خود را در خطر می بیند. در سوریه، آمریکا و غرب را به عنوان 
حامیان گروه های تروریستی به زانو درآورده و اینک برای حفظ آبروی خویش در حال 
ایجاد منطقه ای امن هستند. در لبنان، هم از حیث نظامی به نقطه آسیب ناپذیر رسیده اند 
و هم از حیث سیاســی محبوبیت دوچندان یافته اند. در عراق نیز ضمن کسب جایگاه 
سیاسی مقتدر به حدی از توان نظامی رسیده که آمریکا را از قدرت خویش نگران کرده اند. 
بنابراین پیام قرآنی رهبر معظم انقالب که هم شکست آل خلیفه و هم پیروزی 
مردم بحرین را نوید می دهد، تجربه ای آزموده شده است و مردم مسلمان منطقه 

را به یاد این شعر حماسی می اندازد که می گوید: 
إذا الّشْعُب یَْوَماً أَراَد الَْحَیـاَة         َفال بُدَّ أْن یَْسَتِجیَب الَقـَدر
ـِْل أْن یَْنَجلِــي          َوال بُدَّ للَقْیِد أَْن یَـْنَکِسـر َوال بُـدَّ لِلَّی

ظلم و زور پايدار نخواهد ماند
حسین عبداللهی فر

    امین پناهی/ مهندس پرویز کارشناس سیاسی
فتاح را همه می شناسند، وزیر نیروی 
دولت نهم که چهار سال رئیس کمیته 
امداد امام خمینــی)ره( بود و تحول 
اساســی در کمیته امداد ایجاد کرد. 
یکی از مهم ترین ویژگی های فتاح در 
این نهاد انقالبی این بود که توانســت 
اعتماد عمومی به آن را به بیشــترین 
حد آن برساند. اعتماد عمومی به یک 
ســازمان یا نهاد می تواند بزرگ ترین 
سرمایه آن نهاد شمرده شود. مدیریت 
مهندس فتاح در کمیته امداد در این 
دوره چهار ســاله بــه گونه ای بود که 
سبب شد همه موافقان و مخالفان از 
نوع مدیریت او تعریف و تمجید کنند.

دوره موفق ۴ ساله
دوره مدیریت چهار ساله موفق 
پرویز فتــاح بر کمیته امــداد بدون 
حاشــیه و تنها بــا کار و تالش برای 
دستگیری از مستضعفان گذشت. پس 
از آنکه کمیته امداد امام خمینی)ره( 
به ســطح مطلوبی از خدمت رســانی 
به محرومان و مســتضعفان رســید، 
رهبر معظم انقالب اسالمی وی را به 
مدیریت یکی دیگر از نهادهای برآمده 
از دل انقالب گماردند. نهادی عریض و 
طویل که گفته می شود پس از شرکت 
ملی نفــت بزرگ ترین نهاد اقتصادی 
کشور است؛ اما متأسفانه مستضعفان 
از منافــع آن بهره مند نبوده اند. حاال 
با تغییر مدیریــت این نهاد انقالبی و 
انتصاب مدیری انقالبی از سوی رهبر 
فرزانه انقــالب بارقه های امید در دل 
همگان ایجاد شــده تا این بنیاد خانه 
مستضعفان شود؛ به گونه ای که در متن 
پیــام انتصاب رهبر معظم انقالب هم 
این گونه آمده است: »اهّم توصیه  های 
اینجانب اوالً اهتمام به توانمندسازی 
تهیدستان و مصروف کردن این امانت 
ملّی در جهت آبادانی و پیشرفت جامِع 

مناطق محروم ]است[.«
البته این موضوع تازه ای نبود و 
در  آیت اهلل العظمی خامنه ای  حضرت 
متن پیام انتصــاب مدیران قبلی هم 
این موضوع را گوشــزد کــرده بودند 
که ظاهراً تبدیل بنیاد مســتضعفان 
به یک هلدینگ اقتصادی سبب شده 
بود رویه کار طور دیگری رقم بخورد؛ 
اما حاال داستان قدری متفاوت است. 
اکنون با حضــور مهندس فتاح با آن 
کارنامه درخشان در کمیته امداد باعث 
شده تا امیدها برای آنکه این سازمان 
دغدغه اش به دغدغــه واقعی انقالب 
یعنی مستضعفان و محرومان تبدیل 

شود، افزایش یابد.

هشدار و عمل انقالبی
شــروع طوفانی در همان جلسه 
تودیع و معارفه رقم می خورد، زمانی 
که رئیس جدید بنیاد مستضعفان به 
کسانی که مال و اموالی را تحت سیطره 
خــود قرار داده اند، هشــدار می دهد: 
»آنهایی که مالی دست شان است باید 
تخلیه کنند و بــه بنیاد برگردانند، با 
زبان خوش بیاورند تا ما به زبان ناخوش 
متوسل نشــویم.« این اولتیماتوم بار 
دیگر در جریان بازدید مهندس فتاح 
از پروژه آزادراه تهران ـ شــمال تکرار 
می شود. او باز هم درخواست می کند تا 
خود افراد داوطلب شوند و اموال بنیاد 
را به آن بازگردانند؛ اما حرکت بعدی 

قدری عملی تر انجام می گیرد.
صبح روز سه شنبه هفته گذشته 
تعدادی از مأموران بنیاد اقدام به پلمب 
دانشــکده خبر وابسته به خبرگزاری 
ایرنا می کنند که ساختمانش متعلق 
به بنیاد مســتضعفان است و آن گونه 
که گفته می شــود مدیریت دانشگاه 
مدتی طوالنی از پرداخت اجاره بهای 
ساختمان سر باز زده است. در حالی 
که همه در شوک این خبر بودند، خود 

فتاح چنین واکنش نشان داد: »عمداً از 
دانشکده خبر شروع کردیم تا خبرش 
به گوش همه برسد عزم جدی است. 
اموال مســتضعفان دست هر مقام و 
منصبی باشــد باید برگردد. مخلص و 
ارادتمند اهالی رســانه و دانشجویان 
عزیز هستیم. گفتیم فعاًل مالحظه و 
فک پلمب کنند، ولی مهلت تا پایان 
مــرداد خواهد بود. این بار را مالحظه 
کردیم، ولی بعــداً مالحظه ای در کار 

نیست.«

دانشــگاهی  واحد  ایــن  پلمب 
هرچنــد حرکت مثبتــی در جهت 
بازپس گیری اموال مستضعفین ارزیابی 
می شود؛ اما ظاهراً نحوه اجرای چنین 
حکم به شــکلی بوده که دســتمایه 
رسانه هایی شده است که عالقه ای به 
رسیدن حقوق محرومان به خودشان 
ندارند و همین ســبب شده است از 
کاه کوه بســازند و در همین ابتدای 
کار پروژه ترور شــخصیتی مهندس 
فتــاح را کلید بزننــد. از طرفی هم 
پس از پایان قضایای پلمب و ســپس 
فک پلمب دانشــکده مزبور شــاهد 
که  بودیم  جریانی  توئیت پراکنی های 
خیلی تمایل ندارند فتاح را در قامت 

یک خدمتگزار به محرومان ببینند. 

هیاهوی سیاسی و انتخاباتی
در میان کســانی کــه به پلمب 
دانشکده خبر واکنش نشان داده اند، 
شــاهد دو دسته کلی هستیم؛ دسته 
اول که بیشتر به نظر می رسد به صورت 
هماهنگ و سازمانی در حال صحبت 
کردن درباره این واقعه هستند، تالش 
می کنند پلمــب این واحد را فقط به 
دلیل حضور دانشجویان در آن به یک 
هیاهوی سیاسی تبدیل کنند. به این 
معنا که فتاح با مفهوم دانشــجویی و 
خبرنگاری مشــکل دارد؛ اما کسی به 
این موضــوع نمی پردازد که مدیریت 
خبرگــزاری جمهوری اســالمی باید 
اجاره مکانی را که در آن سکونت دارد، 
بپردازد؛ چرا که این پول ها همه متعلق 
به محرومان و مستضعفان است و قطعاً 
محرومان بیشتر مستوجب آن هستند.
برخــی دیگر هم ســعی کردند 
بازگرداندن اموال بیت المال را شوآف 
فتاح برای آمادگی به منظور حضور در 
انتخابات ریاست جمهوری آینده عنوان 
کنند. جالب اینجاســت که فتاح در 
همین چهار سال گذشته که در کمیته 
امداد مشــغول به خدمت بوده، نشان 
داده است نه به دنبال حواشی و منافع 
شخصی است و نه خدمت به محرومان 
را به پله ای برای ریاست جمهوری آینده 
تبدیل خواهد کرد؛ بلکه به قول خودش 
در هر سنگری که سرباز بخواهند، در 

آنجا حاضر به خدمت است.

دغدغه های رئیس جدید
اما دســته دیگری هــم وجود 
داشتند که از این اقدام فتاح حمایت 
کردند. کسانی که می دانند فتاح اگر 
دغدغه ای داشــته باشد، فقط و فقط 
دغدغه محرومان است همان طور که در 
کمیته امداد نشان داد. البته دسته دوم 
به خوبی می دانند که این سروصداها 
طبیعی اســت و فرقــی نمی کند در 

برخورد با کدام نهاد باشــد و همیشه 
اتفاق خواهد افتاد. یکــی از کاربران 
در این باره نوشــت: »اگر از اشخاص 
حقیقی  که اآلن از بنیاد مســتضعفان 
ملک در اختیار دارند شروع کنند یک 
بامبول در می آوردنــد، از مکان هایی 
که در اختیار سازمان ها و نهادهاست 
مثل دانشــکده خبر شروع کنند یک 
بامبول دیگر. این کار ســوزش و درد 

به همراه دارد.« 

مدیران در تراز گام دوم
حرکــت فتاح آغــازی بود برای 
مبارزه با رانت خواران و نجومی بگیرانی 
که سال های سال از اموال مستضعفین 
و بیت المال ارتزاق کرده و به کسی هم 
پاســخگو نبوده اند. قطعاً این حرکت 
رئیس جدیــد بنیاد بــا مخالفت ها، 
تخریب هــا و کارشــکنی هایی همراه 
خواهــد بود کــه هر کســی توانایی 
ایســتادگی ندارد؛ امــا رویه فتاح در 
کمیته امداد نشــان می دهد در بنیاد 
هم منشأ خدمت و تحول خواهد شد.

با انتصاب فتاح به ریاست جدید 
بنیاد مستضعفین و البته برخی دیگر 
از مدیران انقالبی در نهادهای کلیدی 
به پا خاســته از دل انقالب، بی شک 
شــاهد شــروع فصل نویی از انقالب 
اســالمی پس از چهل ســالگی و در 
جهت تحقق گام دوم انقالب اسالمی 
هســتیم. کم نیستند مدیران انقالبی 
که پس از گذشــت چهل سال از عمر 
جمهوری اسالمی همگام با آرمان های 
خمینی کبیــر و رهبر معظم انقالب 
حرکت می کنند. کســانی که نه تنها 
دچار باندبازی و فساد و عافیت طلبی 
نشده اند؛ بلکه تنها فکر و دغدغه شان 
به محرومان و مستضعفان  رسیدگی 
است. بی شــک وجود چنین مدیرانی 
کشور را یک گام دیگر به سمت تحقق 

تمدن اسالمی نزدیک تر می کند.

به بهانه اقدام انقالبی مهندس فتاح در بنیاد مستضعفان

خبری که به گوش همه رسید

حرکــت فتاح آغــازی بود 
رانت خواران و  بــا  برای مبارزه 
نجومی بگیرانی که سال های سال 
از اموال مستضعفین و بیت المال 
ارتزاق کرده و به کسی هم پاسخگو 
نبوده اند. قطعاً این حرکت رئیس 
جدید بنیاد با مخالفت ها، تخریب ها 
و کارشکنی هایی همراه خواهد بود 
ایستادگی  توانایی  که هر کسی 
ندارد؛ امــا رویه فتاح در کمیته 
امداد نشان می دهد در بنیاد هم 
منشأ خدمت و تحول خواهد شد

ادامه از صفحه اول/ مبارزه با شرک و مظاهر بت پرستی و برائت از آنان از 
زمان حضرت نوح)ع()نوح/ 28-1( آغاز شد و بعدها در زمان حضرت ابراهیم)ع( 
هم طبق آیه شــریفه 4 ســوره ممتحنه ادامه یافت. برائت از مشرکین در تفکر 
توحیدی و جهان بینی الهی ریشه دارد. تمامی انبیای الهی یک پیام داشته و آن، 
اینکه انسان ها را امر به عبودیت الهی و اجتناب از طاغوت کرده اند. در دین مبین 
اسالم، اساساً پیروان واقعی پیامبر کسانی هستند که دو صفت ممتاز و برجسته 
دارند: »محمد رســول  اهلل و الذین معه اشداُء علی الکفار رحماُء بینهم...«؛ شدید 
بودن در برابر کفار و بیزاری جستن از آنان، میزان تبعیت از رسول خدا را نشان 
می دهد. در روایات شیعه هم تصریح شده است ماهیت دین، جز حب و بغض در 
راه خدا نیست. امامان شیعه بارها بر اهمیت برائت از دشمنان خدا در کنار دوستی 
با اولیای او تأکید کرده اند. بخشــی از معارف شــیعه که در ادعیه و زیارات آمده، 
بر همین نکته تأکید دارد. در زیارت عاشــورا آمده است: »... و الیک بمواالتک و 
بالبرائه ممن قاتلک و نصب لک الحرب و بالبرائه ممن اّسس اساس الظلم و الجور 
علیکم و ابرُء الی  اهلل و الی رسوله...« بنابراین وقتی مسلمانان برای برپایی مراسم 
حج از اقصی نقاط جهان گرد هم جمع می شوند، باید از دشمنان خدا و دشمنان 
دین خدا و دشــمنان خود اعالم برائت کنند. اهمیت اعالم برائت از مشرکین در 
زمان کنونی بر کسی پوشیده نیست. در شرایطی که آمریکایی ها، صهیونیست ها و 
منافقان جهان اسالم برای نابودی مسلمانان دست در دست هم داده، بدیهی است 
که باید در کنگره عظیم حج، مسلمانان در صفوفی متحد و منسجم از این دشمنان 
اعالم برائت کنند. حضرت امام خمینی)ره( در دوره پس از انقالب اسالمی، همه 
ساله در پیام به حجاج بیت اهلل الحرام، تأکید خاصی بر موضوع برائت از مشرکین 
داشتند. ایشان در یکی از این پیام ها می نویسند: »کوتاه سخن آنکه حاجی باید 
بر گرد محور توحید بگردد و از تمام مشــرکین و بت ها و استکبار برائت جوید و 
زیر بار هیچ کس جز خدا نرود و نشان دهد که از مبارزه خسته نشده است.« از 
دیدگاه امام)ره( روح حج تحرک و قیام است و حاجی باید برائت خود را از مشرکین 
و بت  های نوین اعالم کند و اهمیت این موضوع از نظر فقهی از دیدگاه آن عزیز 
سفر کرده به گونه ای است که می فرمایند: »حج بی روح و بی تحرک و قیام، حج 
بی برائت، حج بی وحدت و حجی که از آن هدم کفر و شرک برنیاید، حج نیست.«

رهبر معظم انقالب نســبت به موضوع برائت از مشــرکین در مراســم حج 
دیدگاهی کاماًل مشابه دیدگاه حضرت امام)ره( دارند. در سی سال گذشته در همه 
پیام های معظم له به حجاج بیت اهلل الحرام این موضوع از برجستگی خاصی برخوردار 
است. ایشان در دیدار با کارگزاران حج در سال جاری به ابعاد سیاسی حج اشاره 
کرد ه و می فرمایند: »اینکه برخی می گویند حج را سیاسی نکنید، سخن نادرستی 
اســت، زیرا ابعاد سیاسی حج، مطابق با خواسته و دستورات اسالم است.« رهبر 
معظم انقالب در این دیدار مصادیق بُعد سیاسی حج را این گونه توضیح می دهند: 
»وحدت، حمایت از مظلومین همچون ملت فلسطین و مردم یمن، و یا برائت از 
مشرکین، همه امور سیاسی و مطابق تعالیم اسالم هستند؛ بنابراین ابعاد سیاسی 
حج همان تکلیف دینی و عبادت اســت.« ایشان به صورت خاص موضوع برائت 
از مشرکین را این گونه مورد تأکید قرار می دهند: »برائت از مشرکین یک فریضه 
اسالمی و یک کار الزم است و به همین دلیل ما اصرار داریم که این موضوع هر 

سال، به بهترین وجه انجام شود.«
بنا بر آنچه آمد، نمی توان به دالیل واهی مراســم اعالم برائت از مشرکین را 
از حج حذف کرد. حذف برائت از مشرکین، گرفتن روح حج و تهی کردن آن از 
محتواســت. حج باید حج ابراهیمی باشد و برائت از مشرکین، از ویژگی های یک 

حج ابراهیمی است.

حج بی برائت حج نیست

جریــان اصالح طلب نیم نگاهي به چهره هاي میانه رو دارد و حتي از ائتالف با برخي چهره هاي 
سیاسي ـ که پیشینه اصولگرایي دارندـ حمایت مي کند.

تقابل میان این دو دیدگاه امروز چالش اصلي اردوگاه اصالح طلبان است. طیف رادیکال به زبان 
غیر رســمي در خط »تحریم انتخابات« حرکت می کند که مي تواند تبعات ســنگیني براي جریان 
اصالح طلب داشــته باشــد. همین امر موجب شده تا افراد کارکشــته تر وارد میدان شوند و سعي در 
تصحیح ادبیات این جریان داشــته باشــند؛ بهزاد نبوي مي گوید: »اصالح طلبان باید به فکر امنیت و 

مصالح کشور باشند. آنها در انتخابات برنده نشوند هم مهم نیست. آنها حتي مي توانند نامزد معرفي 
نکنند؛ ولي انتخابات را تحریم نمي کنند.«

ســناریوي مشــارکت مشروط سناریوي شکست خورده اي اســت که راه به جایي نخواهد برد؛ 
بنابراین برخي معتقدند دوگانه فوق در برابر و در عرض هم تعریف نمي شــوند، بلکه دو روي ســکه 
بازي اصالح طلبان به حساب مي آیند و آنها را باید گام هاي یک راهبرد دانست و در طول هم ارزیابي 
کرد. چه خوب که راهبرد حداکثري محقق شود و اصالح طلبان امتیازاتي را از نظام براي شرکت در 
انتخابات بگیرند؛ اما اگر محقق نشد، بدون شک راهبرد حداقلي که حضور گسترده در انتخابات است 

در دستور کار قرار خواهد گرفت.

 دو روي يک راهبرد
دریچه

تحریم از سر عجز و استیصال!
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   حسن خدادی/ این جمله کلیدی رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( 
یعنی »گســترش عدالت در جامعه هر چند نه در تبلیغات نارسای مسئوالن 
انعکاس یافته و نه زبان بدخواهان خارجی و داخلی به آن اعتراف کرده است 
ولی هست، و حسنه ای برای مدیران جهادی و با اخالص نزد خدا و خلق است« 
در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، دلیل مهمی است که پانزدهمین یادداشت 
از تحلیل های این بیانیه به موضوع عدالت خواهی در جمهوری اســالمی ایران 
اختصاص یابد. در جمله مذکور، منظور از بدخواهان داخلی و خارجی رسانه هایی 
هســتند که با سیاه نمایی تام و با رویکرد سیاه  و سفید، به دستاوردهای مهم 
انقالب اسالمی حمله می کنند. یکی از مهم ترین دستاوردهای که در چهل سال 
گذشته آماج حمالت این رسانه ها قرار گرفته است، عدالت خواهی و تالش های 
بسیار برای تحقق آن در جمهوری اسالمی ایران است. در این یادداشت، چگونگی 
تالش رسانه های ضدانقالب برای مقابله با دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران 
در حوزه عدالت و اهداف و پیامدهای آن بررسی می شود. در واقع پرسش اصلی 
این یادداشت این است که رسانه های معاند به چه روش و با چه هدفی سعی 
در سیاه نمایی چهار دهه عملکرد عدالت خواهانه جمهوری اسالمی ایران دارند؟ 
این پرســش اساســی را می توان با وام گیری از اندیشه ها و دیدگاه های 
رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( پاســخ داد. ایشــان با رویکردی واقع بینانه 
و اندیشــمندانه در دیدار با کارکنان قوه قضائیــه می فرمایند: »امروز قوه زیر 
شــدیدترین فشارهای تبلیغی و رسانه ای است! هم از ناحیه  دشمنانی که در 
خارج هســتند، هم از ناحیه  غافالنی که در داخل هســتند؛ حاال تعبیر غافل 
بکنیم که با ُحســن ظن همراه باشد. فرض بفرمایید حاال یک قاتل بی رحمی 
می آید چند جوان حافظ امنیت را به قتل می رســاند. بعد قوه  قضائیه در یک 
فرایند قانونی در ظرف چند ماه به جرم او رســیدگی می کند و او را محکوم 
می کند و حکم را اجرا می کند؛ یعنی یک کار کاماًل عادالنه و منصفانه و صحیح. 
تبلیغاتی که دشمن می کند، درست عکس آن چیزی است که باید اتفاق بیفتد؛ 
یعنی این قاتل بی رحم را به  عنوان مظلوم معرفی می کند. قوه  قضائیه  دلسوز 
عالقه منــد احقاق حق کننده  حقوق مظلومــان را ظالم و مثاًل فرض کنید که 
متجاوز معرفی می کند؛ یعنی تبلیغات اآلن این جوری است. تبلیغ بر ضد هم 
بیشتر اثر می گذارد. معموالً این جوری است؛ یعنی غالباً تهمت و شایعه و حرف 
مفت بیشــتر جا باز می کند تا بخواهد انسان آن را جبران بکند و درست کند 
و تصحیح کند و اصالح کند و حرف راســت را به جای آن ]جایگزین[ بکند. 
خب، این را چه  جوری می خواهید حل کنید؟ در مقابل این، کار تبلیغی الزم 

است.«)بیانات در تاریخ 4 تیر 97(
بنابرایــن با عطــف به بیانات معظم له، به نظر می رســد مهم ترین روش 
رســانه های معاند وارونه جلوه دادن واقعیت و تبدیل سفید به سیاه و سیاه به 
ســفید است. شهید ســاختن از جالد و بالعکس روشی است که این رسانه ها 
در پیش  گرفته اند. مفاهیمی مانند تروریســم، حقوق بشر و... در این رسانه ها 
بر اساس منافع دشمنان انقالب اسالمی و به ویژه آمریکا تعریف می شوند. هر 
گروه تروریستی اگر در تقابل با ایران قرار بگیرد، عنوان تروریستی از آن ساقط 
می شــود و هر گروه و جریان ضد تروریستی که مانع از تحقق اهداف و منافع 

آمریکا در ایران و منطقه باشد، تروریست معرفی می شود.
وجود رســانه های در اختیار و دسترسی گسترده به شبکه های جهانی و 
صهیونیستی در کنار رسانه های معاند داخلی تا حدود زیادی کار آنها را سهل 
و پاسخ به آنها را سخت کرده است. آنها با در اختیار داشتن چنین رسانه های 
گسترده ای، هرگونه صدا و تصویری که بخواهد عملکرد جمهوری اسالمی ایران 
را به  خوبــی نمایش دهد، بایکوت می کنند و در نتیجه مقابله با آنها نیازمند 
تالش و همیاری مضاعف رسانه ای و تبلیغی جریان های گوناگون مقاومت است.
در کنــار حمالت گســترده به قــوه قضائیه که در بیانــات رهبر معظم 
انقالب)مدظله العالی( به  خوبی ارائه شده است، تالش برای نشان دادن بی عدالتی 
در جمهوری اسالمی ایران به دیگر حوزه ها نیز سرایت پیدا کرده است. آنها با 
نمایش غیرواقعی از وضعیت زندگی در برخی مناطق مرزی یا حاشیه شهرهای 
کالن )که در همه کشــورهای دنیا همواره چنین مناطق و نقاطی وجود دارد 
و البته همواره از ســوی جمهوری اسالمی ایران به  عنوان حامی مستضعفان 
تقبیح شده است( سعی در نشان دادن تبعیض و بی عدالتی به مرکز و پیرامون 
دارند؛ غافل از اینکه تبعیض و بی عدالتی میان مرکز و حاشیه شهرها و مرکز 
و نقاط مرزی و پیرامونی مســئله ای اســت که به طور کامل در دوران سیاه 
پهلوی پایه ریزی شــد و انقالب اسالمی ایران از بدو شروع با تالش های جهاد 
سازندگی و بعدها قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء سعی در کاهش شکاف هایی 
داشته اســت که در آن دوران سیاه نهادینه  شده بود. هرچند این تالش ها تا 
رسیدن به عدالت مطلق فاصله زیادی دارد؛ اما رسانه های معاند با ناجوانمردی 
نه  تنها این تالش ها را نادیده می گیرند که با سیاه نمایی کامل سعی در وارونه 

جلوه دادن واقعیت دارند.
نکته پایانی این یادداشت این است که هدف همه این اقدامات رسانه های 
معاند تحقیر یکی از مهم ترین دستاوردهای انقالب اسالمی، یعنی عدالت خواهی 
اســت. طلب عدالت و تالش برای تحقق آن نه  تنها از آرمان های مهم انقالب 
اسالمی بوده، بلکه از عوامل و انگیزه های اصلی انقالبیونی است که عدالت را از 
ارکان مهم و پایه های اصلی انقالب خود می دانستند؛ بنابراین دشمن با هدف 
قرار دادن عدالت نه  تنها در پی ناکارآمد جلوه دادن جمهوری اسالمی است، بلکه 
قصد دارد ماهیت و تکیه گاه انقالب اسالمی یعنی عدالت را نیز زیر سؤال ببرد.

تبیین بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 
سیاه نمایی مطلق رسانه های دشمن در بعد عدالت

»عبدالرضا مصری« نایب رئیس دوم مجلس شورای اسالمی با اشاره به همراهی بی نظیر دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسالمی با دولت اعتدال 
در سال های حضور آقای روحانی در پاستور گفت: »طی 40 سال هیچ دولتی حتی دولتی که مقام معظم رهبری رئیس جمهور آن بودند، چنین اختیاری 

که دولت کنونی دارد را نداشته است.«

اختیارات بی سابقه
دولت اعتدال دوگانه سازی

روزنامه »همدلی« در یادداشتی 
نوشت: »جنگ ایران و آمریکا شاید به  
صورت یک جنگ کالسیک آغاز شود؛ 
اما به سرعت حالت یک جنگ چریکی 
و نامتقارن به خود خواهد گرفت که 
کنترل آن از دســت کشورها خارج 
خواهد شد؛ اما این خط قرمز را نباید 
به معنای منتفی بودن امکان جنگ 
تعبیر کرد، چراکه همیشــه عوامل 
غیــر قابل پیش بینی و خارج از اراده 
و خواست وجود دارند که می توانند 
یک مســئله را از کنترل خارج و به 
یک بحران ویرانگــر تبدیل کنند.« 
ذکر ایــن نکته ضروری اســت که 
مدعیان اصالحات وقتی دیدند بزک 
کردن برجام مفید نیست و حرف و 
سخن آنان را کســی باور نمی کند، 
به دوگانه سازی جنگ و صلح دست 
زده انــد تا موعد انتخابــات مردم را 
از ســایه خیالی جنگ بترســانند و 
بــرای رأی آوری در انتخابــات خود 
را صلح طلــب و رقیب را جنگ طلب 

جلوه دهند!
بازگشت اسحاق!

روزنامه »اعتماد« در یادداشتی 
با تیتر »دالیلی برای اشــتباه بودن 
سیاســت ارز دولتی« نوشته است: 
»تثبیت آنی نرخ ارز در یک قیمت 
مشخص، مشــکالت خاص خودش 
را دارد؛ از جملــه این مشــکالت، 
ایجاد رانت های گســترده اســت.... 
اختصاص ارز دولتی 4200 تومانی 
به همــه واردکنندگان و کســانی 
کــه دســتی در واردات دارند، کار 
روزنامــه »جوان«  بود.  نادرســتی 
نیز با انتقاد از این مطلب نوشــت: 
»وقتی اسحاق جهانگیری ارز 4200 
تومانی را طرح کرد، همین روزنامه 
در تیتــر اول از عنوان »بازگشــت 
اسحاق« اســتفاده کرد و به مدح و 
ثنــای اقدامی پرداخت که قریب به 
اتفاق کارشناســان اقتصادی آن را 
رد می کردنــد. حاال و پس از تالطم 
ارزی یک سال و نیم اخیر، دیگر این 
نقادی ها چه سودی دارد؟! خصوصاً 
که از اذعان به اشــتباه گذشته هم 

تهی است.«
 »ابن الوقت«ها!

در  »ســازندگی«  روزنامــه 
یادداشــتی به قلم... عضو شــورای 
مرکزی حزب کارگزاران نوشت: »در 
زمان انتخابات و رقابت ها برای ورود 
به مجلس دهــم جریان اصالحات 
چهره هایی را در داخل لیست امید 
قــرار داد که آنهــا از نردبان جریان 
اصالحــات باال رفتنــد و زمانی که 
به باالی نردبان رســیدند، فراموش 
کردند که با کدام لیست وارد مجلس 
شدند... این افراد ابن الوقت نه برای 
جریــان اصالح طلبی که حتی برای 
مجلس و کشــور نیز مفید نیستند. 
جریان اصالحات نباید به صرف اینکه 
ممکن اســت نتوانــد در منطقه ای 
کاندیــدای موردنظر خــود را پیدا 
کند، به این ابن الوقت ها اکتفا کند. 
در چنیــن شــرایطی حضــور یک 
اصولگرای محکم و قاطع در مجلس 
برای کشور بســیار مفیدتر و مثمر 
ثمرتر از چهره ای بین وجهی اســت 
که تنها به دنبال اســتفاده از سبد 

رأی اصالح طلبان است.«
۸ هزار ُتن میلگرد!

ئیــس  یب ر نا »خجســته« 
کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان 
اینکه 8 هزار تُن میلگرد با ارز دولتی 
وارد کشور و در خوزستان دپو شده 
که هرچه سریع تر باید تعیین تکلیف 
شوند، تأکید کرد: »دولت، مجلس و 
کمیسیون اصل 90 مجلس به طور 
جدی برای بررســی ورود کاالهای 
اساســی و تعیین تکلیف کاالهایی 
که با ارز دولتی وارد شده در صحنه 
حاضر اســت.« این نماینده مجلس 
با اشــاره به اینکــه 140 هزار تُن 
ذرت آلــوده از ســال گذشــته در 
خوزستان باقی مانده و این ناشی از 
ضعف وزارتخانه هاست، مطرح کرد: 
»ذرت های آلوده و کاالهای رسوب 
شــده باید هرچه ســریع تر تعیین 
 تکلیف شوند، چراکه بی دلیل فضای 

انبارها را اشغال کرده اند.«
جاسوسی تلفنی!

پوردســتان«  احمدرضا  »امیر 
رئیس مرکــز مطالعــات راهبردی 
ارتش در چهارمین همایش علمی ـ 
ترور گفت:  تاریخ شفاهی  تخصصی 
»منافقین هنــوز هم از اســترالیا، 
اروپــا و آمریکا تمــاس می گیرند و 
جاسوسی تلفنی انجام می دهند؛ فکر 
نمی کنم هیچ کس به اندازه منافقین 

در جاسوسی تلفنی متبحر باشد.«

روی خط خبر

گام دوم

عکس  خبر

گزارش

کباب سعودی! 
به دنبال بمباران 
بازاری در صعده 
در شمال یمن از 

سوی جنگنده های 
ائتالف سعودی، 
۱۳ یمنی شهید 

و تعدادی زخمی 
شدند. تصاویری که 
در رسانه های جهان 

سانسور می شوند.

حضور »سرلشکر 
سالمی« در پایان 

سفر به مناطق 
سیل زده، مانند 
مسافران عادی 
در سالن انتظار 
فرودگاه اهواز و 

استقبال مردم از 
سرلشکر.

رونمایی 
رئیس جمهور از 

فرش ۶۰۰ متری؛ 
بزرگ ترین فرش 

یکپارچه جهان 
که طی شش سال 

و دو نوبت کاری 
بافته شده  است، 

در نمایشگاه 
بین المللی تبریز به 
نمایش گذاشته شد.

آزمایش های موشکی 
کره  شمالی در 

هفته های گذشته؛ 
رهبر این کشور 
سیاست مذاکره 

را در پیش گرفته 
است؛ اما می داند 

قدرت موشکی  
تضمین کننده امنیت 

کره شمالی است.

مقایسه ایران و 
عربستان از دیدگاه 
شهروند عربستانی؛ 

او با حسرت گفته 
فرق زیادی است 
بین کشوری که 

موشک بالستیک 
آزمایش می کند 
و کشوری که با 

رقاصه ها قرارداد 
می  بندد!

پایش

  منصوره خداوردی/  معیار 
سنجش تأمین منافع ایران در برجام 
چیست؟ افکار عمومی چه توقعی از 
توافق جامع هسته ای دارند؟ چه زمانی 
می توان گفت، جمهوری اسالمی به 
اهدافش از توافق با سه کشور اروپایی، 
روســیه، چین و آمریکا دست یافته 
است؟ زمانی که تهران باید اقدامات 
خود در برجام را به طور کامل متوقف 
کند، دقیقاً کی است؟ آیا اقدامات اروپا 
برای تأمین منافع تهران کافی است؟ 
آیا گام های ایران در کاهش تعهدات 
هسته ای خود اقدامی درون برجامی 

محسوب می شود؟ و...
تقابــل اصلــی دربــاره توافق 
هســته ای، رقابت بر سر پاسخ دادن 
به این پرسش هاســت! هــر کدام از 
طرفیــن کــه بتواند پاســخ خود به 
این پرســش ها را به افکار عمومی و 
جامعــه بین الملل دیکته کند، پیروز 
این رقابت خواهد بود! به تعبیر دیگر، 

پاســخ این پرسش هاست که نسبت 
طرفیــن حاضر و غایــب را با توافق 
جامع هسته ای تعریف و آینده برجام 

را تعیین می کند! 
ظریف،  محمدجــواد  تحریــم 
که با ســفر به کشــورهای مختلف 
دنیــا و به ویژه حضــور مؤثر در مقر 
سازمان ملل  متحد در ایاالت متحده 
آمریکا، گام های مؤثــری در تبیین 
تضییع حقوق ملــت ایران در توافق 
هســته ای برداشــته و در مصاحبه 
با رســانه های آمریکایــی به خوبی 
توانسته بدعهدی سران کاخ سفید را 
ثابت کند و با رو کردن دست »گروه 
ب« فضای رســانه ای جهــان را به 
دنبال خود بکشاند، ذیل همین تقابل 
تفسیر می شود. آمریکایی ها که توان 
پاسخگویی به اظهارات مستدل وزیر 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
را نداشتند، گزینه حذف او را انتخاب 
کردند؛ تنهــا گزینه باقی مانده برای 

کاخ سفید در برابر اظهارات ظریف!
روایت هــا  جنــگ  در  آنچــه 
تعجب برانگیز اســت! نه اقدامات ضد 
ایرانی کاخ سفید یا هم پیمانانش در 
قاره سبز، بلکه انتشار روایت واشنگتن 
در روزنامه های چاپ تهران اســت! 
متأســفانه برخی جریده های داخلی 
در ماه های اخیر که حســاس ترین و 
روزها در جنگ  تعیین  کننده تریــن 
روایت هاســت، یا با فرصت ســازی و 
تربیــون دادن به مقامات غربی، یا به 
قلم برخی چهره های داخلی به روایت 

ضد ایرانی اعتبار بخشیدند!
روزنامــه »اعتمــاد« عباراتی را 
از زبان ســفیر انگلیــس در تهران به 
چاپ می رســاند که مشــخصاً هدف 
آن تقلیل تعهدات اروپایی ها در قبال 
تهــران و انکار مســئولیت اروپا برای 
تأمین منافع ایــران در برجام پس از 
خروج آمریکا اســت. اعتماد به نقل از 
»رابرت مک ایر« می نویسد: »باید تکرار 

کنم که مهم اســت بدانیم اینستکس 
چیســت و چگونه کار می کند. شــما 
می دانید که اینستکس قرار نیست تمام 
مشکالت اقتصادی ایران را حل کند و 
از ابتدا هم چنین قراری نبوده اســت. 
همچنین اینستکس راهی برای تشویق 
کمپانی هایی که به این نتیجه رسیده اند 
که نمی توانند با ایران کار کنند؛ ولی ما 

می خواهیم کار کنند، نیست«.
دیگــر  »همدلــی«  روزنامــه 
رسانه ای اســت که در یادداشتی به 
قلم »صالح الدین هرســنی«  هدف 
برجام برای ایران را به »حفظ رابطه 
با اروپا« یا به تعبیر دقیق تر »حفظ 
ظاهر برجام به هر قیمت« تنزل داده 

و چنین می نویسد:
»نظر به آنکه عزم اروپا در حفظ 
برجام جدی اســت، به نظر می رسد 
همکاری تهران با اروپا مطمئن ترین 
مســیر حفظ برجام اســت. به این 
ترتیب و با همه موافقتی که اعضای 

اروپایــی برجام بــرای حفظ برجام 
نشــان داده اند، شواهدی وجود دارد 
که نشان می دهد حفظ برجام از این 
مســیر، متضمن قبول همکاری های 
بیشتری است که آنها از ایران انتظار 
دارند. به عبارت دیگر، اگر چه پایبندی 
ایران به برجام مــورد تأیید اعضای 
اروپایی برجام اســت، اما آنها مانند 
آمریــکا با سیاســت های منطقه ای 
ایران و برنامه موشــکی آن موافقتی 
ندارنــد و ایــن دســت از رفتارها و 
سیاســت ها را به گمان خود بدخیم 
و ثبات زدا می دانند... بدیهی اســت 
تعدیــل در برنامه های موشــکی و 
همچنین تجدید نظر در سیاست های 
منطقه ای می تواند نقش کلیدی را در 
بقای برجــام)!( و ماندگاری آن بازی 
کنــد و عاملی برای مانــدن اروپا در 
کنار ایران باشــد. در غیر این صورت 
چه بسا ممکن است ایران، اروپا را نیز 

از دست بدهد«

احضار کودک ۴ 
ساله به دادگاهی 

در فلسطین اشغالی 
برای بازجویی! 
صهیونیست ها 

حتی از کودکان 
هم ترس دارند 

و تعداد کودکان 
بازداشتی در این 

رژیم افزایش یافته 
است.

  مهدی امامقلی/ زمانی که تنش ها در 
خلیج فارس رو به افزایش است و آمریکا به تنهایی 
درصدد تشکیل ائتالف )!( نظامی دریایی در مواجهه 
با ایران است، برخی مواضع مقامات سعودی، به 
 ویژه در دو هفته اخیر در قبال ایران، مورد توجه 
ناظران مسائل منطقه قرار گرفته است؛ مواضعی که 
از یک سو نشان دهنده سیاست یک بام و دو هوای 
عربستان و از ســویی دیگر حاکی از پالس هایی 
هرچند ضعیف، اما بسیار مثبت سعودی ها برای 

تعامل با ایران است.
1ـ نماینده عربستان در سازمان ملل متحد، 
27 تیرماه در سخنانی در این سازمان اظهار داشت 
که کشورش به دنبال جنگ با ایران نیست و زمان 
آن فرا رســیده که جنگ یمن به پایان برســد. 
»عبداهلل المعلمی« با بیان اینکه »عربستان آماده 
تعامل دیپلماتیک با ایران است« تصریح کرد: »این 
مســئله]به[ زمینه ای مشترک نیاز دارد.« از این 
رو از وزارت خارجه گرفته تا دولت و کمیســیون 
امنیت ملی مجلس و... در تهران مواضع المعلمی را 
پیامی مثبت ارزیابی کرده و از آن استقبال کردند. 
در آخرین واکنش ها، ظریف )8 مرداد ماه ســال 
جاری( در حاشیه نشست هیئت دولت و در جمع 
خبرنگاران، مذاکره با عربستان را امری محتمل 
خواند و گفت: »اگر عربستان آماده مذاکره باشد، 

ایران نیز حاضر به مذاکره خواهد بود.«
2ـ وزارت خارجه عربســتان در 29 تیر ماه 

سال جاری اعالم کرد، یکی از خدمه کشتی ایرانی 
»ساویز« را ]که بیش از یک سال است در آب های 
دریای سرخ و نزدیکی سواحل یمن دچار نقص 
فنی شده است[ به عمان فرستاده است. در این 
میان، رسانه های سعودی اعالم کردند درخواستی 
از طریق ســفارت ســوئیس در ریاض از وزارت 
خارجه ایران مبنی بر انتقال شــهروند ایرانی به 
عمان بعد از بهبودی او دریافت کرده اند. به گفته 
ســعودی ها، مداوای شــهروند ایرانی و انتقال او 
به عمان پس از بهبودی، به خواســت پادشاه و 
ولی عهد عربســتان انجام شــده است؛ از این  رو 
اراده حاکــم برای در صدر قرار گرفتن این گزاره 
)خواست پادشاه و ولی عهد عربستان برای مداوای 
شــهروند ایرانی( در رسانه ها و اظهارات مقامات 
ســعودی، حاوی پیام های مثبتی برای تعامل با 

جمهوری اسالمی است.
3ـ همچنین در همین روز )29 تیر ماه 98( 
رســانه های داخلی خبر دادند که »کشتی ایرانی 
توقیف  شده در عربستان آزاد شد« این کشتی با 
نام هپینس Happiness 1( 1( که 10 اردیبهشت 
 ماه ســال جاری در پی ایجاد نقص فنی به بندر 
جده عربستان منتقل شده و طی چند ماه گذشته 
بــا وجود رفع نقص اجازه ترخیص نیافته بود، به 
همراه تمام کارکنان و خدمه خود از توقیف رها شد 
و البته سخنگوی وزارت خارجه کشورمان هم از 
تالش های سعودی ها در این چارچوب تقدیر کرد.

4ـ هفته گذشته )8 مرداد ماه( نیز روزنامه 
»رأی الیوم« در گزارش قابل تأملی به »استقبال 
گرم ســعودی ها از حجاج ایرانــی« توجه کرد 
و نوشــت: »همان طور که خبرگزاری رســمی 
جمهوری اســالمی ایران، ایرنــا، تصاویری را در 
سایت خود منتشــر کرد، حجاج هنگام ورود به 
مزار رســول اکرم )ص( و بقیع، مورد اســتقبال 
گرم مسئوالن حج در عربستان قرار می گیرند.« 
در حالی که سابق بر این، درگیری ها و اختالفات 
زیادی به  ویژه در سطح بحران های حجاج ایرانی 
و شــکایت های متعدد آنهــا از بدرفتاری برخی 
مسئوالن امنیتی سعودی در فرودگاه ها و راه های 

مرزی وجود داشت.
5ـ امیر موســوی، مشــاور وزیر سابق دفاع 
کشــورمان چندی پیش خبر داد که جمهوری 
اسالمی ایران، به تازگی پیامی از سوی عربستان 
سعودی از طریق سوئیس دریافت کرده است؛ اما 
از محتوای آن صحبتی بــه میان نیاورد و اعالم 
کرد در صورتی  که عربستان ببیند امارات به ایران 
نزدیک می شود، این کشور نیز موضع خود را تغییر 
خواهد داد؛ خبری که بسیاری از خبرگزاری های 
خارجی نیــز به آن پرداختنــد. »المیادین« در 
گزارشــی نوشت: »چه  بسا نامه هایی که ریاض از 
طریق سفارت ســوئیس به تهران می فرستد، در 
راستای اعالم آمادگی عربستان برای ازسرگیری 

روابط دیپلماتیک با تهران باشد.«

گفتنی اســت در کنار اظهــارات نماینده 
عربســتان مبنی بر اعالم آمادگــی برای تعامل 
دیپلماتیک با ایران، خواســت پادشاه و ولی عهد 
عربســتان برای مــداوای خدمه ایرانی کشــتی 
»ساویز«، رهاسازی کشتی ایرانی »هپینس 1«، 
استقبال گرم سعودی ها از حجاج ایرانی و نامه های 
ریاض به تهــران و برخی مواضع عربســتانی ها 
نشان دهنده سیاست یک بام و دو هوای این کشور 
در مواجهه با ایران است؛ زیرا سفر هیئت اماراتی 
به تهران و نشست مشترک گارد ساحلی امارات 
با همتایان ایرانی نه  تنها سبب خشم سعودی ها 
شــده، بلکه بن سلمان ولی عهد آل سعود را بسیار 

نگران کرده است.
بهره ســخن آنکه گرچه بسیاری معتقدند 
عمــق اختالفات میان تهران و ریاض بیشــتر از 
میزانی است که بتوان چشم اندازی برای تحول در 
مناسبات دو طرف در کوتاه مدت ترسیم کرد، وقایع 
اخیر منطقه، مواضع سعودی ها و تغییر لحن آنها در 
قبال ایران را می توان نشانه هایی از بروز تمایل به 
کاهش سطح تنش ها میان دو کشور دانست؛ اما به 
نظر می رسد جمهوری اسالمی در این شرایط نیز 
که تنش های فزاینده ای در منطقه در حال وقوع 
اســت، به  خوبی از این پالس ها استقبال کرده و 
البته باید درباره مسائلی مانند جنگ یمن، حجاج 
ایرانی و... پیش شرط هایی را برای ادامه این روند 

و بسترسازی ها معین کند.

نتیجه چهار سال تجربه ولی عهِد جاه طلب

پالس های مثبت سعودی ها برای تعامل با ايران

 نگاهی به پدیده ای عجیب در مهم ترین روزهای جنگ روایت ها

روایت واشنگتن به چاپ تهران



  سجاد محسنی/ عربستان 
ســعودی بــا روی کار آمــدن ملک 
سلمان و قدرت یابی محمدبن سلمان، 
با فضای جدیدی در سیاست خارجی 
خود مواجه شــده است؛ به طوری که 
ابتدای تشــکیل کادر جدید سیاسی 
در این کشــور، تالش شد تا رویکرد 
»تدافعی«  جایگزیــن  »تهاجمــی« 
جایگزیــن  »تجدیدنظرطلبــی«  و 
نتیجه  شود.  سنتی  »محافظه کاری« 
چنین سیاستی قطع روابط با ایران و 
قطر، ورود به جنگ با یمن و حمایت 
از گروه های تروریســتی در سوریه و 

عراق بوده است. 

علل شکست سیاست های 
منطقه ای ریاض

با گذشــت حدود چهار سال از 
روی کارآمدن دولت جدید عربستان، 
خروجی این سیاست ها برای عربستان 
مثبت نبوده اســت و عربستان را به 
ناکام بــزرگ تحوالت اخیر منطقه ای 
تبدیل کرده و اکنون رسانه ها از تغییر 
راهبرد عربستان در آینده نزدیک خبر 
می دهند. با وجود این، می توان دالیل 
ناکامی عربســتان در  عمده ای برای 

رقابت های منطقه ای برشمرد.

 آشفتگی ناشی از تغییر ناگهانی 
دولت عربستان سعودی به  صورت 
ســنتی دولتی محافظــه کار و البته 
منفعــل در عرصه سیاســت خارجی 
محسوب می شده که پاسخی تأخیری 
به تحوالت داشته است. در این میان، 
به نــاگاه تغییر چنیــن راهبردی به 
کالن  تصمیم گیری های  در  آشفتگی 
منجر شده اســت؛ بنابراین نداشتن 
تجربــه کافی بــرای در پیش گرفتن 
منطقه ای،  کنشــگرانه  سیاست های 
این کشور را وارد حوزه جدیدی کرد 
که هزینه بر بوده و دســتاورد حداقلی 

داشته است.

 درگیری هم زمان در چند جبهه 
در حــوزه سیاســت خارجــی، 
درگیــری در چند جبهــه به  صورت 
هم زمــان موضوعی اســت که حتی 
قدرت هــای بزرگ هــم از آن پرهیز 
می کننــد. با وجود این، در بازه زمانی 
کوتاهی، عربستان سعودی روابط خود 
را با ایران و قطر ادامه نداد. همچنین 
در بحران ســوریه هزینه های زیادی 
پرداخــت کرد تا بتواند دولت بشــار 
اســد را تغییر دهــد. در جنگ یمن 
نیز به اهداف تعریف شده در راستای 

کاهش قدرت انصاراهلل و اثبات جایگاه 
خود در شــبه جزیره آتش جنگ را بر 
افروخت،  اما در هیچ یک از این جبهه ها 
موقعیتی کسب نکرد، تا یک بار دیگر 
ثابت شود درگیری هم زمان در چند 
جبهه برای کنشگری مانند عربستان 
با پتانســیل محدود نمی تواند چندان 

ثمربخش باشد.

 رهبران بدون کاریزما
سومین عامل شکست عربستان 
در تحوالت اخیر را می توان به کیش 
شخصیتی رهبران این کشور و در رأس 
آن ملک ســلمان و محمد بن سلمان 
مرتبط دانست که اساساً برای بحران 
ساخته نشــده اند. با توجه به شرایط 
جسمانی ملک سلمان، محمدبن سلمان 
بــه عنــوان شــخصیتی کم تجربه و 
قدرت طلب، امور سیاســی را در قالب 
والیت عهدی، و امور نظامی و امنیتی 
را در قالــب وزارت دفــاع بــه عهده 
گرفت که کســب چنیــن جایگاهی 
منجر بــه تصمیم گیری های هیجانی 
از ســوی وی به منظور اثبات خود بر 
رقبای داخلــی مانند محمد بن نایف 
شــد و این موضوع ضربات سنگینی 
را بر عربســتان وارد کرد. این قضیه 
به  ویــژه در ابتــدای قدرت یابی وی 
نمایان تر بود؛ زیرا برای اثبات خود به 
نیاز داشت.  تصمیم  گیری های مهمی 
در سوی دیگر، رسانه های این کشور 
نیز تالش کردند تا با »قهرمان سازی« 
از شخصیت وی به نوعی تصمیم های 
شاهزاده جوان را توجیه کنند که این 
امر سبب شد حجم زیادی از اخبار و 
مطالب در بازه زمانی کوتاهی از سوی 
رسانه های ســعودی در مورد محمد 
بن سلمان منتشر شود؛ که این توجه 

بی حد و حصر در موارد بسیاری نتیجه 
عکس داد. البته به تدریج و به  ویژه با 
قتل جمال خاشقچی، محمدبن سلمان 
بــا تغییر رویکرد تالش کرد ارتباط با 

رسانه ها را کمتر کند.

 سیاست های پارادوکسیکال
چهارمین عاملی که شاید بتوان 
گفت بر شکست عربستان تأثیرگذار 
بوده، در پیش گرفتن سیاســت های 
پارادوکســیکال اســت. از یک ســو 
تدوین سند 2030 با محوریت توسعه 
اقتصادی و گــذار از اقتصاد نفتی به 
اقتصاد پســانفتی، حکایت از فضای 
آرام و توسعه حداکثری دامنه ارتباطات 

برای جذب سرمایه دارد و از سوی دیگر 
در پیش گرفتن سیاست های تهاجمی 
این کشور در قبال کشورهای منطقه ای 
با اهداف این ســند متناقض اســت؛ 
زیرا بخش عمده ای از سند مذکور به 
موضوع گردشگری و جذب گردشگران 
کشــورهای پیرامونی می پــردازد اما 
اکنون فرودگاه های عربستان به وسیله 

پهپادهای انصاراهلل بمباران می شود.

ناکامی در ائتالف سازی
در  تأثیرگذار  متغیــر  پنجمین 
شکست عربستان در حوزه منطقه ای 

»ناکامی در ائتالف ســازی« است. بر 
این اســاس شــاید موفق ترین نمونه 
ائتالف ســازی در آغاز حمله به یمن 
بود. البته ایــن ائتالف نیز در ادامه با 
تعریف منافع متفاوت از سوی عربستان 
سعودی و امارات، زمینه های فروپاشی 
آن فراهم شــد، تا جایــی که اکنون 
می توان گفــت امروز تنها نامی از آن 
باقی مانده اســت. درواقع دو کشــور 
مذکــور در حال تبدیل شــدن به دو 
رقیب منطقه ای هستند که این مسئله 
بر آینده ائتالف نیز تأثیر گذاشته است. 
نمود بارز این مسئله در تصمیم امارات 
بــرای کاهش نیرو و خــروج از یمن 
جلوه گر شــده اســت. از سوی دیگر، 
افزایش فشارهای بین المللی بر ائتالف 
به ســبب قتل غیر نظامیان و بحران 
انســانی نیز موجب شــده تا با وجود 
تبلیغات گسترده برای توجیه جنگ 
در داخــل و خارج از عربســتان، این 
کشــور عامل اصلی فجایع انسانی در 

یمن شناخته شود.

 تأمین منافع آمریکا
به نظر  آخریــن متغیری کــه 
می رسد در ناکامی عربستان تأثیرگذار 
بوده، در پیش گرفتن سیاســت های 
منطقه  در راستای تأمین منافع ایاالت 
متحده بود به عبارت دیگر، عربستان 
ســعودی بیــش از اینکــه در اتخاذ 
سیاست خارجی خود به منافع ملی این 
کشور توجه کند، نوعی سیاست های 
واکنشــی را اعمال می کند تا بتواند 
مانع موفقیت های منطقه ای ایران شود. 
نمونه مشخص این نوع تصمیم گیری ها 
در حــوزه نفتــی و میــزان تولید یا 
قیمت گذاری نفت بوده است که ریاض 
در این خصوص بیش از اینکه به منافع 

خود توجه کند، سیاستی واکنشگرایانه 
را در پیش گرفته تا حداکثر آسیب را 
به منافع جمهوری اسالمی وارد کند.

ارزیابی نهایی
عربستان سعودی در بازه زمانی 
کوتاهی سیاســت برونگرایــی را در 
پیــش گرفت که زمینــه بحران های 
اخیر در منطقه شد. با وجود این، قتل 
خاشقچی، فشار سیاسی و افکار عمومی 
بر عربستان و به ویژه محمد بن سلمان 
نشان داد جایگاه وی در قدرت چندان 
نمی تواند پایدار باشد؛ به همین دلیل 
عربستان ســعودی به دنبال آن بود 
تا دامنــه بحران های پیرامون خود را 
کاهش دهد. تالش برای توسعه روابط 
با عــراق، تعدیل دامنه سیاســت ها 
در قبــال قطر و ابــراز تمایل عبداهلل 
المعلمی، نماینده عربستان در سازمان 
ملل برای برقــراری رابطه با ایران از 
جمله این اقدامات بوده اســت. با این 
تفاســیر به نظر می رســد عربستان 
سعودی در مورد بحران یمن با مسئله 
»گرایش ـ اجتناب« روبه روست. بحران 
یمن پیچیدگی بیشتری دارد؛ بنابراین 
از یک سو طوالنی شدن جنگ و صرف 
هزینه های زیاد ریاض را به پایان دادن 
آن متمایل می کند؛ اما از سوی دیگر 
شکست در دستیابی به اهداف تعریف 
شده به اجتناب از مذاکره و پایان جنگ 

منجر می شود. 
عربستان سعودی دریافته است 
در حوزه سیاست های منطقه ای به ویژه 
سیاست های امنیتی منطقه ای تجربه 
و ابزار مؤثــر برای رقابت با جمهوری 
اسالمی ایران را ندارد؛ به همین دلیل 
به دنبال آن اســت تا به تدریج حوزه 
بازی را از موضوعات امنیتی به حوزه 
اقتصادی تغییر دهد؛ در این راســتا 
همواره موافق بازگشــت تحریم ها و 
افزایش فشار اقتصادی بر ایران بوده و 
برای دستیابی به این هدف از سیاست 
»فشار حداکثری« ترامپ بر ایران نیز 
حمایت کرده است. با وجود همه این 
موضوعات به نظر می رسد سیاست های 
ناکام این کشــور در حوزه منطقه ای 
موضوعی باشــد که در بلندمدت به 
منافع این کشــور آسیب بزند. تبعات 
جنگ یمن، شکاف در شورای همکاری 
خلیج فارس، تمرکز نداشتن بر منافع 
ملی عربستان، احتمال افزایش بحران 
در روابط عربســتان و امارات و هزینه 
بر بودن رقابت با ایران موضوعاتی است 
که عربستان سعودی را همچنان درگیر 

خواهد کرد.

   محمدصادق مصطفوی/ »عمر البشیر« رئیس جمهور پیشین سودان حدود پنج ماه پیش 
و در پی گســترش روزافزون اعتراضات مردمی نسبت به اوضاع نابسامان و فساد اقتصادی موجود 
در کشور کنار زده شد. این اقدام که از سوی ارتش سودان صورت گرفت، نشانه های فراوانی را از 
برنامه ریزی قبلی برای وقوع با خود داشت؛ از جمله تشکیل بالفاصله شورایی نظامی برای اداره کشور 
که با برخی بازیگران منطقه ای کاماًل هماهنگ بود. بالفاصله پس از کودتای مذکور »عوض بن عوف« 
سکان دار امور شد؛ ولی چندی نپایید که »عبدالفتاح البرهان« بر مسند ریاست شورای نظامی این 

کشور نشست و اداره امور کشور را در دست گرفت. 
درباره »عبدالفتاح البرهان« توجه به دو نکته ضروری است: 1ـ وی پیوند و دوستی محکمی 
با حاکمان ریاض و ابوظبی داشته و تحت حمایت کامل آنهاست و بی شک تالش خواهد کرد روند 
انتقال قدرت در ســودان را به سمتی سوق دهد که خواست حاکمان سعودی و اماراتی است. 2ـ 
حضور البرهان در رأس امور همراه با زمینه سازی برای ریاست خود او بر کشور سودان است؛ اتفاقی 
که مشــابه آن را السیسی در مصر رقم زد و با برخوردهای سخت و خشن معترضان و مخالفان را 

به سکوت وادار کرد. 
از سوی دیگر، با گذشت ماه ها و با وجود تالش فراوان معارضان، به ویژه ائتالف »قوی الحریۀ 
و التغییر« )احزاب آزادی و تغییر( برای نیل به توافق نامه ای جامع با شورای نظامی سودان، با وجود 
انعقاد این توافق نامه کماکان اختالفات در میان گروه های ســودانی به چشم می خورد؛ چرا که به 
اعتقاد این گروه ها ضمن نادیده گرفتن انقالب سودان در این توافق، تالش شده است انقالب سودان 
به سرنوشــت مصر دچار شود، از جمله اینکه در این توافق راه برای حضور دوباره دست اندرکاران 
حکومت قبل از حمله نظامیان برای شــرکت در انتخابات باز شــده و ضمن تقلیل خواســته های 

معترضان، آنها را به شراکت در قدرت با شورای نظامی محدود کرده است. 
این تحوالت روز به روز سبب پیچیده تر شدن اوضاع شده است و ادامه ریاست شورای نظامی 
بر امور سودان نه تنها تحقق اهداف انقالب سودان را کم کم به ورطه فراموشی سپرده؛ بلکه زمینه 
را برای دخالت برخی کشــورهای بیگانه از جمله عربستان، امارات و مصر در سودان بیشتر کرده 
اســت. از این رو می توان گفت سودان مطلوب برای شورای نظامی تأمین کننده حاکمیت حقیقی 

مردم سودان بر سرنوشت شان نخواهد بود. 
آسیب شناسی این تحوالت چاره ای برای جنبش های اصیل در سودان باقی نخواهد گذاشت، 

جز اینکه بر راهکارهای زیر تکیه شود:
1ـ پیوند نخبگان انقالبی با حضور اســالم گرایان و اشــخاص برجســته که از ظرفیت بسیج 
جامعــه برخوردارند ذیل رهبری واحد با محوریت اصول و ارزش های اســالمی ـ انقالبی، از جمله 

آرمان فلسطین؛ 
2ـ ترسیم هوشمندانه اهداف حرکت و تالش برای بسط این اهداف به بدنه اجتماعی انقالب و 
زمینه سازی برای تدوین نظام ارزشی متناسب با آرمان های انقالب با تأکید بر نفی وابستگی ساختاری 

در حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... به غرب و گفتمان غربی؛ 
3ـ هوشیاری رهبران حرکت های اجتماعی و مردم نسبت به نقشه های بیگانگان )غربی ها و 

اذناب منطقه ای آنها(.
در آخر باید اشاره کرد سیر تحوالت اخیر در جهان عرب و به ویژه سودان، مؤید دخالت غرب و 
اذناب منطقه ای آنها در این تحوالت است؛ از این رو بازیگران فرا منطقه ای مذکور با کمک سعودی 
و امارات و با استفاده از تجربه سال 2011 به دنبال دستکاری تحوالت سودان برآمده اند که نتیجه 
آن به حتم تشکیل حکومتی دست نشانده خواهد بود که جز تأمین نظرات آنها برنامه دیگری نخواهد 
داشــت، حتی اگر ذیل یک انتخابات مردمی پنهان شده باشد، دقیقاً مانند اتفاقی که در مصر رخ 
داد و جلوگیری از طی این مسیر صرفاً با هوشیاری رهبران و انقالبیون سودانی میسر خواهد بود.

پنجره

کاله مصری بر سر انقالب سودان تهديدات فضايی آمريکا
   محمدرضا مرادی/ دونالد ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا 18 ژوئن 2018 اعالم کرد 
که دستور تشکیل نیروی فضایی به عنوان یکی از شاخه های نیروی مسلح آمریکا را به پنتاگون 
داده است. در مرحله بعد، وی در 19 فوریه 2019 دستورالعملی را امضا کرد که فرایند تشکیل 
»نیروی فضایی آمریکا« را برای مقابله با تهدیدات در حریم فضایی آغاز می کند. »دستورالعمل 
سیاست فضایی 4« که ترامپ آن را امضا کرد، مبنای الیحه ای برای تشکیل یک شاخه نظامی 
 جدید است. ترامپ در مراسم امضای این دستورالعمل، نیروی فضایی را اولویت امنیت ملی آمریکا 

خواند.
 قرار است این نیرو به صورت گام به گام تا سال 2020 تشکیل شود. نیروی فضایی مسئولیت 
استقرار و عملیاتی کردن طیفی از امکانات نظامی فضاپایه آمریکا را بر عهده خواهد داشت که از 
جمله آنها می توان ســامانه های ماهواره ای سیستم موقعیت یابی جهانی )جی پی اس( و رادارهای 
نظارتی را نام برد که به رهگیری موشــک های بالســتیک کمک می کنند. نیروی فضایی آمریکا 
قرار است در کنار نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی، تفنگداران دریایی و گارد ساحلی، 
ششــمین شاخه نیروهای مسلح آمریکا باشد. با دستور تشکیل نیروی فضایی، این نخستین بار 
پس از تصویب الیحه امنیت ملی در ســال 1947 اســت که شاخه ای  جدید به نیروهای مسلح 
آمریکا افزوده می شــود؛ اما این طرح تهدیداتی را به دنبال خواهد داشت و مسابقه تسلیحاتی را 

در جهان وارد فاز جدیدی می کند.
دونالد ترامپ از زمانی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شــد، در رقابت با چین و روســیه 
بر تشکیل نیروی فضایی آمریکا تأکید کرده است. چرا که آمریکایی ها مدعی هستند تهدیدات 
فضایی از جانب »دشــمنان« آمریکا در سال های اخیر افزایش یافته و آنها به دنبال این بوده اند 
که ســالح های جدید جنگی را در فضا مســتقر کنند. از جمله در ســال 2007، چین موشکی 
ضــد ماهواره ای را آزمایش کرد که یکی از ماهواره های خودش را ردیابی و نابود کرد. از دیدگاه 
واشنگتن این اقدامی تحریک آمیز از جانب چین برای نظامی کردن فضاست. واشنگتن همچنین 
مدعی اســت که روســیه در حال طراحی یک سامانه لیزری هوایی است که هدف آن اخالل در 

سامانه های فضایی آمریکاست. 
مســئله مهم این است که اقدام ترامپ می تواند رقابت های تسلیحاتی را بسیار تشدید کند 
و این بار آمریکا از فضا مردم جهان را تهدید کند. هر چند آمریکا با این ادعا که چین و روسیه 
در حال اقدامات نظامی در فضا هســتند نیت فضایی خود را پیش می برد، روســیه و چین در 
ســال 2008 پیش نویس توافقنامه ای بین المللی را به منظور جلوگیری از استقرار تسلیحات در 
فضا به کنفرانس خلع ســالح ژنو پیشنهاد کردند که آمریکا تاکنون به بهانه های گوناگون آن را 
مســکوت گذاشته اســت. اقدامات  فضایی گسترده آمریکا با انتقاد شدید رقبای آن مواجه شده 
است. روسیه در این باره به آمریکا هشدار داده و با بیان اینکه رویارویی نظامی در فضا می تواند 
به اندازه مسابقه تسلیحات هسته ای خطرناک باشد، از واشنگتن خواسته است اشتباهات گذشته 
را تکــرار نکند. اکنون با اعالم تشــکیل نیروی فضایی آمریکا، عرصــه برای مقامات جنگ افروز 
پنتاگون به منظور توسعه، آزمایش و استقرار تسلیحات فضایی به ویژه تسلیحات ضد موشکی از 
جمله تسلیحات لیزری فراهم شده است. رویترز در گزارشی اعالم کرده که شواهد نشان می دهد 
 دولــت ترامپ فضــا را در کنار زمین، دریا و هوا به عنوان میدان جنگی جدید برای خود تعریف

 کرده است.
در صورتی که برنامه فضایی آمریکا تا سال 2020 تکمیل شود، این مسئله سبب خواهد شد 
که دیگر رقبای آمریکا نیز فعالیت های خود را در این زمینه گسترش دهند. این مسئله چرخه ای 
از رقابت های تســلیحاتی در فضا ایجاد می کند که امنیت جهانی را بیش از پیش تحت الشــعاع 

قرار خواهد داد. 

فراسو
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  احــد کریم خانی/ دولت 
آمریکا به دنبال حمله به شش نفت کش 
و کشتی تجاری در آب های خلیج فارس 
و دریای عمان در اردیبهشت و خرداد 
ســال جاری، تالش های زیادی کرد 
تا بــه ایجاد ترتیبــات جدید امنیتی 
در منطقــه دریایــی خلیج فــارس و 
باب المندب مبــادرت کند. تا لحظه 
نگارش این یادداشت، تمام کشورهای 
اروپایی و غیراروپایی، از آلمان گرفته 
تا فرانســه، ژاپن، هنــد و... که جزو 
متحدان بین المللی آمریکا نیز هستند، 
از راه های گوناگون اعالم کرده اند که 
تمایلی به همراهی با ائتالف پیشنهادی 

آمریکا ندارند. 
آمریــکا از طرح ایجــاد ائتالف 
دریایــی اهداف مشــخصی را دنبال 
می کند: 1ـ توسعه تجارت تسلیحات از 
مبدأ آمریکا به مقصد کشورهای عربی 
از طریق »ایران هراسی«، متشنج کردن 
منطقه خلیج فــارس و امنیتی کردن 
فضــای آن؛ 2ـ انحراف افکار عمومی 
آمریکا از مسائل و مشکالت اقتصادی 
داخلی، آن هم در شرایطی که تبلیغات 
داخلی انتخابات نیز شــروع شــده و 
دولت ترامپ با انتقادات متعددی در 
حــوزه عملکرد داخلــی و خارجی از 
ســوی نامزدهای دیگر مواجه است؛ 
3ـ ســازماندهی »نظم آمریکایی« یا 
نظمی مبتنی بر منافع و دکترین های 
امنیتی آمریکا در منطقه خلیج فارس 
و باب المنــدب کــه دو منطقه مهم 
تضمین کننده معادالت قدرت در جهان 
هستند؛ 4ـ مهار قدرت و توان دریایی 
ایران که قدرتی فعال و بازدارنده است.
همچنان که اشاره شد تالش های 
واشــنگتن تاکنــون موفقیتی در پی 
نداشــته و تا این لحظه جز عربستان 
تمام کشورها از همراهی با آمریکا در 
این ائتالف خودداری کرده اند؛ بنابراین 
آنچه از واقعیات جاری بر می آید این 
اســت که ائتالف مذکور قبل از اینکه 
آشکار شــود و اعالم موجودیت کند، 
شکست خورده اســت. در مورد علل 
و چرایــی شکســت و ناکامی ائتالف 
یاد شده می توان به چهار علت اصلی 

اشاره کرد:
1ـ آمریکا دیگــر قدرت و نفوذ 
ســابق را در عرصــه روابط بین الملل 
ندارد و سیاســت هایش با اثرگذاری 
سابق همراه نیســت. دلیل این امر را 
باید در تضعیف قدرت و هژمونی این 
کشور در سطح جهان از یک سو و سر 
بر آوردن قدرت های نوظهور در منطقه 
و جهان که دقیقاً خالف مسیر منافع 
آمریکا عمل می کنند از ســوی دیگر 

جست وجو کرد.
2ـ اقدامات آمریکا در سال های 
اخیر در عرصه روابط بین الملل، ایاالت 
متحده را به کشوری غیرقابل اعتماد 
حتی در میان متحــدان اروپایی اش 
تبدیل کرده اســت؛ بنابراین کشوری 
که غیرقابل اعتماد شــناخته شود، به 
تدریج در حوزه های نرم و دیپلماتیک 

نفوذ و اعتبارش را از دست می دهد.
3ـ تمام کشــورهای جهان جز 
چند کشور انگشت شمار به این حقیقت 
پی برده اند که دولــت آمریکا دولتی 
آشوب آفرین و تنش زا در دنیاست. بر 
این اساس حساسیت به تنش آفرینی 
در منطقــه خلیج فارس که بیشــتر 
قطب های اقتصادی جهان بخش قابل 
توجهی از انرژی خود را از این منطقه 
تأمین می کنند، علت اصلی دور شدن 
کشــورهای گوناگون از پیوســتن به 
ائتــالف نظامی مورد نظر آمریکا بوده 
اســت. همچنانکه اکنــون در فضای 
بین المللی دولت آمریکا به تالش برای 
بی ثبــات کردن صلح و امنیت جهانی 
از طریــق جنــگ تجاری و تشــدید 
نظامی گری در مناطق مختلف جهان 

متهم می شود.
4ـ دلیــل مهم دیگــر، قدرت و 
اقتــدار نظامی و قاطعیــت و جدیت 
جمهوری اســالمی ایران در پاسخ به 
تهدیدات و اقدامات خصمانه خارجی 
اســت که ریسک پیوستن کشورهای 
دیگر به این ائتــالف را تا حد زیادی 

افزایش داده است.  
شکســت آمریکا در شکل دهی 
به ائتــالف مذکور حکایــت از زوال 
این قدرت جهانــی دارد که روزگاری 
حرف اول و آخــر را در جهان می زد. 
این شکســت کــه در ادامه سلســله 
شکســت های آمریکا در مقابل ایران 
تعریف می شــود این واقعیت را نشان 
می دهــد کــه عصر ســبقت گرفتن 
کشورها برای همراهی با سیاست های 
آمریکا ســپری شده و آمریکا بیش از 
هر زمان دیگری نفوذ و قدرت خود را 

از دست داده است.

ائتالف شکست خورده
»ریچارد نفیو« معمار تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران گفت: »تحریم محمدجواد ظریف یکی از مسخره ترین گام هایی بود که دولت 
ایاالت متحده آمریکا برداشــته اســت. این تحریم تأثیری بر دیپلماســی وزارت خارجه این کشور ندارد و چندان به مسدود کردن دارایی ها و دشوار کردن 

شرایط برای وزیر خارجه ایران منتهی نمی شود. این اقدام فقط رهبران کشورهای دیگر را خشمگین خواهد کرد.«

 تحريم ظريف
مسخره ترين گام

روزنه

میانجی گری يا اهرم فشار!
   حمیــد خوش آیند/ دولت آمریکا نگاه متفاوتی به مذاکره به ویژه در 
مورد ایران دارد. در طول دو ســال گذشــته، به ویژه از زمان خروج کاخ سفید از 
برجام، هفته ای نبوده است که دولتمردان آمریکایی در سطوح عالی به ویژه شخص 
رئیس جمهوری ایاالت متحده، به صورت آشــکارا و گاهی پنهان، پیام مذاکره و 
دعوت از تهران برای گفت وگو ارسال نکنند؛ پیام هایی که حتی بدون پیش شرط 
و به ظاهر دارای جذابیت )بخوانید فریبندگی( خاصی بوده است؛ اما تاکنون بنا به 
دالیل عدیده ای که وجود دارد و در ادامه به آنها اشاره می شود، از جانب جمهوری 

اسالمی ایران با استقبال و پاسخ مثبت مواجه نشده است.
نکته اول اینکه جمهوری اسالمی ایران یکی از معدود کشورهایی است که 
تاکنون مذاکرات زیادی را با آمریکا داشــته است. از قضیه مک فارلین گرفته تا 
قرارداد الجزایر و مسئله افغانستان و عراق و به تازگی پرونده هسته ای از مصادیق 
بارز در این زمینه اســت؛ بنابراین این استدالل که گاهی گفته و نوشته می شود 
که ایران اهل مذاکره نیســت، واقعیت ندارد، بلکه برعکس، جمهوری اســالمی 
آنجایــی که مذاکره از منطق درســتی برخوردار بوده و منجر به تأمین منافعش 
شــود، اهل تعامل و مذاکره اســت؛ البته در این زمینه استثنائاتی وجود دارد؛ از 
جمله ممنوعیت ابدی مذاکره با رژیم اشغالگر قدس، که بحث در مورد آن خارج 

از موضوع نوشتار حاضر است. 
نکته دوم اینکه از نظر جمهوری اســالمی ایران، مذاکره باید ساز و کارهای 
روشن و مشخص و چارچوب های تعریف شده و مبتنی بر مکانیسم های اعتمادساز 
داشته باشد؛ به گونه ای که بتوان از طریق آن منافع ملی را محقق و تهدیدات و 
خطرات موجود و پیش رو را برطرف کرد؛ در حالی که مذاکره مدنظر آمریکایی ها 

به هیچ وجه چنین نیست.
نکته سوم اینکه در ماه های اخیر موضوع دیگری که در کنار تقالی آمریکایی ها 
برای مذاکره با ایران در دستور کار کاخ سفید قرار گرفته است، »میانجی« هایی 
اســت که از طرف آمریکا و با کاله های گشــاد آمریکایی روانه تهران می شود؛ از 
کشورهای اروپایی گرفته تا نمونه های اخیر آن یعنی ژاپن. میانجی گری دولت ها 
معمــوالً دو کار ویژه دارند که عبارتند از یکم جلوگیری از جنگ و منازعه و دوم 
ترغیب به مذاکره. باید توجه داشت که بین ایران و آمریکا جنگی وجود ندارد که 
میانجی گری معنایی داشته باشد. ضمن اینکه قدرت بازدارندگی و دفاعی ایران، 
جرئت جنگ با جمهوری اســالمی را از آمریکا ســلب کرده است؛ بنابراین تنها 
کارکرد مذاکره ای آن باقی می ماند. آمریکا از اعزام میانجی با یک کاله گشاد که 
در قضیه ژاپن هم دیدیم، هدفی جز کشــاندن و نشــاندن ایران پای میز مذاکره 
که »فریبی« بیش نیست، ندارد. از دیدگاه آمریکا مذاکره نه یک »وسیله« و ابزار 
مسالمت آمیز که یک »راهبرد« برای فشار بر ایران به منظور امتیازگیری و تحمیل 
دیدگاه ها و سیاست های کاخ سفید به کشورمان است. ورود به مذاکره با آمریکا 
ورود به »دام« خطرناکی اســت که جز با امتیازدهی نمی توان از آن خارج شد! و 
اگر هم منجر به امتیازدهی نشود، به طور حتم با توجه به ماهیت اختالفات ایران 
و آمریکا، به نتایج مطلوبی برای ایران منجر نمی شــود و در نهایت ســر از هیچ و 
پوچ در می آورد؛ البته باید توجه داشــت که مذاکره با آمریکا با توجه به تجاربی 
هم که تاکنون وجود داشته است، تا زمانی که آمریکا به همین شکل کنونی باقی 
بماند به قول رهبر حکیم و فرزانه انقالب، »ســم« است. تجربه برجام، غیر قابل 
اعتماد بودن آمریکا، منطق و اهداف دولت آمریکا از مذاکره و... مصادیق روشنی 

است که با علم به آنها می توان به »سم« بودن مذاکره پی برد.

یادداشت 

 رأی الیوم: »شــیخ خالدبن احمد« وزیر خارجه بحرین در حاشیه کنفرانس 
موســوم به آزادی ادیان در واشنگتن به طور علنی با وزیر خارجه دولت اشغالگر 
اسرائیل)رژیم صهیونیستی( دیدار می کند، به صحبت کردن و لبخند زدن می پردازد 
و به »جیسون گرینبالت« معاون وزیر خارجه آمریکا و نماینده این کشور در روند 
صلح در خاورمیانه اجازه می دهد تصویر این دیدار را منتشر کند. این مسئله نشان 
می دهد رفتارهای شیخ خالد در قبال دولت عبری و مسئوالنش تنها از روی تعارف 
نیست، بلکه بر تمایلش برای عادی سازی تأکید می کند و حتی فراتر از این مسائل 
وی عمداً به تحریک و جریحه دار کردن احساســات میلیون ها مســلمان و عرب 

می پردازد که با این روند مخالف هستند و آن را اشتباه بزرگ قلمداد می کنند.
 اسپوتنیک: مؤسسه تحقیقاتی »گلوبال فایر پاور« با بررسی و مقایسه قدرت 
نظامی کشورها به این نتیجه رسید که انگلیس از نظر نیروی انسانی، قدرت زمینی، 
دریایی و منابع نفتی از ایران عقب تر اســت. گلوبال فایر پاور با استفاده از فرمول 
کاملی که خود تهیه کرده است )موسوم به پاور ایندکس/ شاخص قدرت(، توان 
نظامی کشــورها را در ســال 2019 بررسی کرده و در میان 137 کشور، ایران و 

انگلیس را به ترتیب در رده های هشتم و چهاردهم قرار داده است.
العالم: همراهی بدون فایده بن زاید با بن ســلمان ســرانجام وی را به این 
جمع بندی رســانده که در تعامل با ولی عهد جوان سعودی غیر از تحمیل هزینه 
هیچ منفعتی نصیب کشــورش نمی شود؛ بنابراین در شرایط کنونی ترجیح داده 
است این هزینه زایی را به حداقل برساند. در نتیجه و طی اقدامی معقول مسئله 

ازسرگیری رابطه با جمهوری اسالمی ایران را در دستور کار قرار داده است.
بلومبرگ: پس از حوادث اخیر در تنگه هرمز، عربســتان سعودی به دلیل 
وابستگی به استفاده از این کانال برای ادامه حمل ونقل نفتی بسیار آشفته است. 
این کشور به دنبال آن است تا نفت بیشتری را از راه های دیگر مانند دریای سرخ 
صادر کند؛ در حالی که ممکن است دریای سرخ امنیتی که آنها انتظارش را دارند 

برای شان به همراه نداشته باشد. 
فارین پالیسی: آمریکا طی سیاســت خارجی خود همواره مدعی بود در 
صورتی که کشــوری حمل ونقل دریایی در تنگه هرمز را متوقف یا تهدید کند، 
آمریکا و متحدانش با قدرت، دریانوردی آزاد را به این تنگه باز می گردانند؛ اما به 
نظر می رسد اینها همه تخیلی بیش نبوده است. آمریکا در حال ترک خلیج فارس 

است و ایران مالک خلیج فارس است.
الشرق قطر: در پی اعالم سفر هیئتی اماراتی به ایران برای گفت وگو درباره 
صلح شاهدیم که ابوظبی خود را از کشتی درحال غرق شدن ائتالف سعودی در 
یمن به بیرون پرتاب می کند و هم پیمان خود عربستان را در مقابله تمام عیار با 

نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن به حال خود رها می کند.
معاریو: در دو درگیری اخیر میان گروه های مقاومت فلسطین و اسرائیل)رژیم 
صهیونیستی( در نوامبر 2018 و آوریل 2019، گروه های مقاومت به ویژه جنبش 
حماس و جهاد اسالمی، از موشک های نقطه زنی استفاده کردند که موجب هراس 

فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی برای جنگ آینده با نوار غزه شده است.
المیادین: »رابرت فورد« سفیر سابق آمریکا در دمشق اذعان کرد واشنگتن 
متقاعد شــده است که بشار اســد دســت کم تا انتخابات آتی سوریه همچنان 
رئیس جمهور این کشور باقی خواهد ماند. این موضع فورد نشان دهنده شکست های 

آمریکا در قبال سوریه و دولت این کشور است. 
العربیه: عبدالفتاح السیســی، رئیس جمهور مصر هنگام استقبال از »جرد 
کوشــنر«، داماد و مشــاور رئیس جمهوری آمریکا در قاهره به او گفت: »مصر به 
دنبال تحقق صلح در فلسطین است؛ ولی »صحرای سینا به هیچ وجه بخشی از 

معامله قرن« نخواهد بود.«

رصد

واپایش آخرین اخبار منطقه و جهان

واکاوی دالیل شکست سیاست های سعودی در منطقه

ناکام بزرگ

از  بیش  سعودی  عربستان 
اینکه در اتخاذ سیاست خارجی 
خود به منافع ملی این کشــور 
سیاست های  نوعی  کند،  توجه 
تا  را اعمال می کند  واکنشــی 
موفقیت های  مانــع  بتوانــد 

منطقه ای ایران شود
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کلید واژه

تســعیر فرایندی  است  که  از 
طریق  آن ، اطالعات  مالی  مبتنی بر 
ارز برحســب  واحد پول  گزارشگری 
)واحد پول مورد اســتفاده در ارائه 
صورتحساب های مالی(  بیان  می شود. 
واژه  تسعیر، گزارش  معامالت  منفرد 
ارزی  برحسب  واحد پول  گزارشگری  
و برگردان  مجموعه  کامل  صورت های  
مالی  تهیه  شده  برحسب  ارز به  واحد 

پول  گزارشگری  را در بر می گیرد.
نرخ  تسعیر عبارت  است  از نرخ  
تبدیــل  دو واحد پولــی  به  یکدیگر 
)شامل  انواع  نرخ های  برابری ، رسمی ، 
قراردادی  و غیره ( که  در فرایند تسعیر 

استفاده می  شود.
منظور از نرخ  تسعیر در تاریخ  
معامله  )اعم  از نرخ های  برابری  رسمی  
یا قراردادی  و غیره ( نرخ  ارز در لحظه  
انجام  معامله  است . از آنجا که  تعیین  
نرخ  لحظه ای  ارز دشوار است ، بنا به  
مالحظات  عملی  از نرخی  اســتفاده  
می  شــود که  تقریبی  از نرخ  تسعیر 
در تاریخ  انجام  معامله  باشــد؛ برای  
مثال ، همــه معامالتی  که  طی  یک  
هفته  یا یک  ماه  انجام  می  شــود، بر 
اساس  نرخ  میانگین  هفتگی  یا ماهانه  
تسعیر می  شود؛ اما چنانچه  نوسانات  
نرخ  ارز قابل  توجه  باشد، استفاده  از 
نرخ  میانگین  برای  تسعیر معامالت  
ارزی  انجام  شده  طی  دوره ، قابل  اتکا 

نخواهد بود.
برای  انعکاس  معامالت  ارزی  و 
عملیات  خارجی  در صورت های  مالی  
واحد تجــاری  باید معامالت  ارزی  و 
صورت های  مالی  عملیات  خارجی  به  
واحد پول  گزارشگری  )ریال ( تسعیر 
شود. موضوعات  اصلی  در حسابداری  
معامــالت  ارزی  و عملیات  خارجی  
عبارت  از این  اســت  که  چه  نرخی  
برای  تسعیر به کار گرفته  شود و آثار 
مالی  ناشــی از تغییر نرخ  ارز چگونه  
در صورت های  مالی  شناسایی  شود.

هدف  این  اســت  که  تســعیر 
معامــالت  ارزی  و عملیات  خارجی  
به نحــوی  صورت  گیــرد که  نتایج  
آن  عموماً با آثار تغییرات  نرخ  ارز بر 
جریان های  وجوه  نقد واحد تجاری  
و ارزش  ویژه  آن  هماهنگی  داشــته  
باشد و این  اطمینان  را ایجاد کند که  
صورت های  مالی  تصویری  مطلوب  از 
نتایج  عملکرد ارائه  می دهد. همچنین  
صورت های  مالی  تلفیقی ، نتایج  مالی  
و ارتباط  اقــالم  را به گونه ای  که  در 
صورت های  مالی  ارزی  قبل  از تسعیر 
نشان  داده  شده  است ، منعکس  کند.
فرض کنید شرکتی کاالیی را 
تولید می کند. قیمت هر کاال یک دالر 
است و شرکت نرخ دالر را هزار تومان 
در نظر گرفته است. حال فرض کنید 
هنگام فروش کاال قیمت دالر می شود 
1100 تومان؛ بنابراین هنگام فروش 
این شــرکت به ازای هر واحد کاال 
100 تومان از پیش بینی جلو است 

که اثرش در فروش دیده می شود.
اینجا تسعیر نقشی نداشته  تا 
اســت. حال فرض کنید شــرکت 
می خواهد دالر را به ریال تبدیل کند 
و اکنون قیمت هر دالر 1200 تومان 
شده است. در این معامله نیز شرکت 
100 تومــان ســود می کند. به این 
سود، سود ناشی از تسعیر می گویند. 
اکنون فرض کنید هنگام تبدیل دالر 
به ریال قیمــت دالر 1050 تومان 
باشــد؛ در این صورت شرکت ضرر 
ناشــی از تســعیر ارز دارد. در این 
حالت شرکت سودی ناشی از فروش 
و ضرری ناشی از تسعیر ارز دارد که 
باید حسابدار محاسبه کند شرکت در 

کل سود کرده است یا ضرر.
تســعیر ارز فرایندی است که 
در آن اطالعــات مالی مبتنی بر ارز 
برحسب واحد پول گزارشگری بیان 
می شود. در واقع با این عمل حسابدار 
اثر تغییرات نرخ ارز در عملیات مالی 
را کشف و بررسی می کند. هدف از 
تسعیر ارز شناسایی آثار مالی ناشی 
از تغییر نرخ ارز در صورت های مالی 
اســت. در نتیجه یکــی از عملیات 
مهم در حرفه حســابداری محاسبه 
نرخ تسعیر ارز است. نرخ تسعیر نیز 
نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر 
است که شامل انواع نرخ های برابری 
رســمی، قراردادی و غیره می شود. 
تفاوت تسعیر نیز به تفاوت ناشی از 
میزان معینی از یک ارز به واحد پول 
گزارشگری )ریال ایران( با نرخ های 
تسعیر متفاوت اشاره دارد. اگر نرخ 
ارز و در پی آن نرخ تسعیر در فاصله 
تاریخ انجام معامله و تاریخ تســویه 
اقالم پولی تغییر کند، تفاوت تسعیر 

به  وجود می آید.

   رضا زمانی/  در نتیجه پایان جنگ جهانی دوم و اتمام جنگ های سرد 
کشورهای جهان در مرحله تازه ای از رقابت برای پیشرفت و اقتدار قرار گرفتند. در 
این بخش از تاریخ جهان، هر کشوری در حوزه نظامی سعی در توسعه و پیشرفت 
خود داشت تا مبادا دوباره با چنین جنگ هایی ـ چه کوچک و چه بزرگ ـ با کمترین 
تلفات و هزینه ها مواجه شــود؛ اما یکی  دیگر از مواردی که در اولویت کشورهای 
کمتر آســیب دیده از جنگ قرار داشــت حوزه اقتصادی بود. آمریکا که از معرکه 
جنگ دور بود، در پی افزایش قدرت اقتصادی خود و تحمیل خواســته هایش بر 
کشورهای آســیب دیده و استثمار آنها بود و توانست با استفاده از ابزار قدرتمند 

خود در حوزه پولی و مالی به نام دالر بر اقتصاد جهان سایه بیندازد.
این استثمارگر اقتصادی در حال حاضر دیگر آن اقتدار سابق را ندارد و روز 
به  روز نیز از آن فاصله می گیرد تا جایی که بیشتر کارشناسان اقتصادی کشورهای 
جهان حتی خود آمریکا بر این باورند که افول اقتدار اقتصادی آمریکا سال هاست 

آغاز شده و روز به روز بر سرعت آن افزوده می شود.
ظهور قدرت های اقتصادی در دهه گذشته میالدی از جمله چین و هند که 
بزرگ ترین رقیبان آمریکا هســتند، در نزول رتبه اقتصادی آمریکا در جهان نقش 

بسزایی دارند.
باید توجه داشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا، هنگام مناظرات 
انتخابات ریاست جمهوری پرده از چهره گول زننده اقتدار اقتصادی آمریکا برداشت و 
گوشه ای از عمق زیاد فساد، بیکاری، بدهکاری و کسری بودجه کشورش را برمال کرد.
آمریکا در حال حاضر بدهکارترین کشور دنیا نیز به شمار می آید؛ به طوری 
که این بدهی بالغ بر حدود 22 هزار میلیارد تومان برآورد شــده  است. این بدهی 
هنگفت به خودی خود می تواند کمر اقتصاد هر کشوری را بشکند؛ اما اینکه آمریکا 
چطور تاکنون توانســته  اســت دوام بیاورد، به توضیحات مفصلی نیاز دارد که در 

این مبحث نمی گنجد.
باید بدانیم که این ابراستثمارگر اقتصادی با توجه به هزینه های سرسام آوری 
که در بخش نظامی و ساخت تسلیحات تخصصی جنگی صرف می کند، همچنین 
با فروش چند برابر قیمت به کشورهایی که به گاوشیرده معروف هستند یا حتی 
کشــورهای پیشرفته ای که تحت تســلط نظامی آمریکا قرار دارند، توانسته  است 
تاحدودی از فروپاشی اقتصادی خود جلوگیری کند یا حتی آن  را به تأخیر بیندازد؛ 
در حالی که این یکی از دالیل نگهداشــت اقتصاد آمریکا از فروپاشــی است و به 

دالیل دیگری نیز دارد.
آمریکا با اختالف افکنی میان کشورهای همسایه در جهان از جمله شرق و غرب 
آسیا و نقاط دیگر به  دنبال تفرقه و درگیری آنها با یکدیگر است تا بتواند راهی برای 
چپاول و غارت منابع و ظرفیت های ذاتی آنان پیدا کرده و برای خودش اســتفاده 
کند؛ اما بیشتر کشورهای جهان زمانی که انقالب اسالمی ایران به وقوع پیوست 
باور نمی کردند این انقالب بتواند پس از چهل سال شکوفایی و پیشرفت روزافزون 
سد محکمی در برابر خواسته های نامشروع آمریکا، نه  تنها در کشور خود بلکه در 
کشورهای منطقه راهبردی غرب آسیا باشد و ازطرفی دیگر، نه  تنها موجب ضرر 
هفت تریلیون دالری آمریکا در منطقه شود، بلکه بتواند امنیت بازار های اقتصادی 
کشــورهای منطقه به ویژه راهبردی ترین تنگه اقتصادی جهان به  نام تنگه هرمز 

را نیز در اختیار بگیرد. 

  روح اهلل صنعتکار/ »اقتصاد دانش بنیان« اقتصادی اســت که کاربرد 
دانش و اطالعات در آن اهمیت باالیی دارد و تولید و توزیع، مبتنی بر آن شکل 
می گیرد. همچنین در این اقتصاد سرمایه گذاری در صنایع با محوریت دانش مورد 
توجه خاصی قرار دارد. میزان رشــد علم در چند دهه گذشته و حرکت شتابان 
جهــان کنونی بر پایه دانش محوری، تصمیم گیرندگان را نیازمند توجه بیش از 
پیش به علم و پیشرفت های علمی می کند؛ از این رو توسعه علم و فناوری یکی 

از نیازهای گریزناپذیر دستیابی به اقتصاد دانش بنیان محسوب می شود.
بنا بر سیاست های ابالغی رهبر معظم انقالب، یکی از اهداف مهم اقتصاد 
مقاومتی نیل به اهداف ســند چشم انداز 20 ســاله و متناسب با آن نرخ رشد 
اقتصادی هشــت درصدی اســت که بخــش مهمــی از آن را در قالب اقتصاد 
دانش بنیــان ـ که مبتنی بر اتکا به توانمندی هــا و ظرفیت های بومی و علمی 
جوانان کشور است ـ شــامل می شود. یکی از ویژگی های تولیدات دانش بنیان، 
ارزش افزوده باال و فراوان این محصوالت اســت. همچنین به  دلیل مبتنی بودن 
این محصوالت بر خالقیت، امکان تولید نسل  جدید این محصوالت با قابلیت های 
باالتر و ارزش افزوده بیشتر و مداوم را فراهم می آورد، به گونه ای که هزینه های 
موجــود در روند ایجاد محصــوالت دانش بنیان را به صورت تصاعدی کاهش و 
تقلیل می دهد؛ از این  رو ســرمایه گذاری بر روی این محصوالت، رشد مداوم را 

برای کشور به ارمغان می آورد.
رهبر معظم انقالب در دیداری که با استادان دانشگاه  داشتند، با تأکید بر 
ضرورت متوقف نشــدن حرکت علمی کشور، رشد حرکت علمی را سبب بی اثر 
شــدن تحریم ها دانستند و فرمودند: »با نگاه علمی به مسائل کشور، و توجه به 
علم و پیوند دادن علم و صنعت و کشــاورزی... تحریم ها بی اثر خواهد شد و ما 
در این زمینه ها میدان کار برای مان باز است و می توانیم کار کنیم؛ شرکت های 
دانش بنیان یکی از اساســی ترین کارها در مقوله  همین اقتصاد مقاومتی است 
که مطرح شده و درباره  آن بحث شده  است و مورد تأیید و تصدیق همه  اطراف 

مسائل کشور قرار گرفته  است.«
در همین  راستا، رهبر معظم انقالب ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش 
ســهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان و دســتیابی به رتبه 
اول اقتصــاد دانش بنیان در منطقه را یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی می دانند. 
در ســاختار اقتصاد دانش بنیان بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری ها باید به 
بخش های فناورانه و ایجاد زیرساخت های آن سوق یابد. سرمایه گذاری در این 
زمینه صرف نظر از مصــارف و هزینه کردهای جاری را می طلبد و باید دولت و 
بخش خصوصی در صورت محدودیت منابع از هزینه های جاری خود کاسته و 

در طرح ها و شرکت های دانش بنیان سرمایه گذاری کنند.
اما شکوفایی و رشد اقتصاد دانش بنیان در صورتی می تواند محقق شود که 
چارچوب های اقتصادی و اجتماعی ـ سیاســی و قانونی در یک کشور بسترهای 
الزم برای تحقق شاخصه های مورد نیاز اقتصاد دانش بنیان را داشته باشد. محیط 
باز برای تجارت و ســرمایه گذاری، انگیزه های نوآوری و تحقق فناوری، از جمله 

این شاخص هاست.
همان طور که اشاره شد، رهبر معظم انقالب بارها با اشاره به اینکه قدرت 
علمی و فناوری، منشــأ قدرت سیاســی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی اســت، 
پیشــرفت اقتصاد دانش بنیان را مقدم بر همه کارهای اساســی برای پیشرفت 
کشــور دانسته اند. شــرکت های دانش بنیان نیز در این عرصه نقش کلیدی را 
برعهده دارند. این شرکت ها که خصوصی یا تعاونی هستند، از روش تجاری سازی 
در حوزه فناوری و با ارزش افزوده باال تشــکیل می شوند. بنابراین دسترسی به 
ظرفیت های ســرمایه گذاری برای کارآفرینان و پژوهشگران موجب هم افزایی 

علم و ثروت می شود.
با توجه به بحث های مطرح شده درباره اقتصاد دانش بنیان می توان به  این 
نکتــه پی  برد که توجه به ایده های دانش بنیان می تواند از مهاجرت نخبگان به 
خارج جلوگیری کرده و زمینه رشد، توسعه و بالندگی را در عرصه های گوناگون 
فراهم کند. همچنین اقتصاد دانش بنیان سبب رهایی از اقتصاد تک محصولی و 

به دست  آوردن قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می شود.

اولويت ما تسعیر ارز
ثبات در بازار ارز

»محمدرضا پورابراهیمی« عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: »اولویت ما ثبات در بازار ارز است. پیش بینی ما کاهش نرخ ارز است و 
فکر می کنم این کاهش ها ادامه خواهد داشت؛ البته کاهش نرخ ارز اثر منفی هم در برخی از جاها دارد و باعث ایجاد رکود و توقف خرید می شود؛ اما در صورت 

ثبات، بازار منطق بهتری پیدا خواهد کرد.«

شاخص

اقتصاد دانش بنیان

اقتصاد جهان

افول اقتدار اقتصادی آمريکا

تکاپو

 حســین  رحیم تبریزی/ 
فروردین  ماه ســال گذشته، درست 
چنــد روز پس از اتمــام تعطیالت 
نوروزی، قیمت دالر در بازار آزاد از 
کانال پنج هــزار تومان عبور کرد و 
موجــی از نگرانی ها را در بین مردم 
به وجــود آورد. در ابتدای بروز این 
بحران، پرسش مردم و کارشناسان 
اقتصادی این بــود که تدبیر دولت 
برای مدیریت بازار آشــفته ارز چه 

خواهد بود؟ 
پرسشی که ســرانجام اسحاق 
جهانگیری به آن پاسخ داد، معاون 
اول رئیس جمهور با حضور در مقابل 
دوربین خبرنــگاران، از تک نرخی 
شــدن ارز با قیمــت 4200 تومان 
خبر داد و اعالم کرد، هرگونه معامله 
با نرخ دیگری قاچاق محسوب شده 
و با آن برخورد می شود. در پی این 
اقدام، صرافی هــا از خرید و فروش 
ارز منع شدند و حتی اعالم نرخ در 
بازار آزاد ممنوع شد. برنامه ای که به 
فاصله کوتاهی در 22 فروردین ماه 
به تصویب هیئت وزیران رسید و به 

همه بخش ها ابالغ شد.
یکی از نگرانی هایی که بالفاصله 
پس از ابالغ این تصمیم مطرح شد 
این بود کــه مگر دولت چقدر توان 
ارزپاشــی و تأمین نیاز های وارداتی 
را دارد که بتواند برای همه مصارف 
ارزی، ارز 4200 تومانــی تخصیص 
دهد؟ نگرانی که با گذشــت زمان 
اندکــی از اجرای این طرح صحت و 
به جا بودنش بر همگان آشکار شد.

با توجه به اینکه نرخ دولتی ارز 
در مقایسه با نرخ موجود در بازار آزاد 
فاصله قابل توجهی داشــت، تمایل 
زیــادی در بین فعــاالن اقتصادی 
برای دریافــت ارز دولتی ـ که به ارز 
بود ـ شکل  جهانگیری معروف شده 
گرفت؛ به گونه ای که طبق گفته وزیر 
صنعت، معدن و تجارت وقت، در بازه 
چهار ماهه ای که قرار بود ارز 4200 
تومانی بــرای واردات تمامی کاالها 
اختصاص یابد، حدود 250 میلیارد 
دالر ثبت سفارش برای واردات کاال 
صورت گرفت. جالب است که بدانید 
در وضعیت عادی، کل واردات کشور 
طی یک  ســال، حدود 70 میلیارد 
دالر اســت. در پی این ثبت سفارش 
بی ســابقه، 18 میلیارد دالر از منابع 
ارزی کشــور برای واردات اختصاص 
یافت. مشخص است که بانک مرکزی 
قادر نبود به کل حجم تقاضای دالر با 
این نرخ پاسخ دهد و ایجاد شکاف زیاد 
میان عرضه و تقاضا سبب شکست این 
سیاست  شــد؛ به گونه ای که قیمت 
هر دالر در مقاطعی از ســال 1397 

به باالی 18 هزار تومان هم رسید. 
مهم ترین هدف دولت از اجرای 
این سیاســت، تثبیت قیمت مواد 
اولیــه و کاالهای وارداتی بود دولت 
قصد داشــت؛ با تأمیــن ارز 4200 
مانع تورم افسارگســیخته شود؛ اما 
در عمل این اتفاق نیفتاد و بسیاری 
از واردکننــدگان بــا وجــود اینکه 
ارز 4200 تومانــی دریافــت کرده 
بودند، مواد اولیــه یا کاالی خود را 
بــا قیمت دالر آزاد بــه بازار عرضه 
کردند یا دالر دریافتی را بدون وارد 
کردن هیــچ کاالیی در بازار آزاد به 
فروش رساندند؛ چنانکه محمدرضا 
پورابراهیمی، رئیس  سابق کمیسیون 

اقتصادی مجلس اعالم کرد، به ازای 
3/5 میلیارد دالر ارز دولتی، کاالیی 

وارد نشده است.
بانک مرکزی در مقاطع زمانی 
دریافت کنندگان  فهرست  مختلف، 
ارز نیمایــی و دولتــی را منتشــر 
و جدیدتریــن آمار ایــن بخش را 
اطالع رســانی کرده اســت. آخرین 
اقــدام صورت گرفته از ســوی این 
بانک، نامه رئیس کل بانک مرکزی 
به رئیس جمهور اســت که طی آن 
اســامی افراد و مجموعه هایی را که 
با تأیید دســتگاه های دولتی اقدام 
به ثبت ســفارش کاال و دریافت ارز 
4200 تومانی از بانک مرکزی کرده 
و کاالی مورد نظرشــان به کشــور 
وارد نشده اســت، به رئیس جمهور 
اعالم کرد. در این نامه تأکید شــده 
است، بر اســاس قوانین و مقررات، 
بانک های عامل، گیرندگان ارز مزبور 
را در صورت وارد نکردن کاال ظرف 
مدت مقرر یا برنگرداندن ارز دریافتی، 
به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی 

خواهند کرد.
رئیس جمهور نیز در پی نوشت 
این نامه بــه صراحت به چهار وزیر 
»صنعت، معدن و تجارت«، »جهاد 
کشــاورزی«، »بهداشــت، درمان و 

آموزش پزشــکی« و »تعــاون، کار 
و رفاه اجتماعی« دســتور داد فوراً 
پاســخ دهند که چرا چنین تخلفی 

رخ داده است!
بنا به همین موضوع، گروه اقتصاد 
هفته نامه صبح صادق، مصاحبه ای را 
بــا »دکتر حجــت اهلل عبدالملکی«، 
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه 
امام صادق)ع( انجام داده است که در 

ادامه مالحظه می کنید:
***

* به نظر شما اهداف دولت 
از اعالم نرخ دالر ۴۲۰۰ تومانی در 
فروردین ماه سال ۱۳9۷ چه بود؟ 
آیا دولت به اهداف خود رسیده 

است یا خیر؟

دولــت پیش بینی می کرد هم 
به دلیل وجود بحث تحریم ها و هم 
مسائل دیگر که بخشی از آن ناشی از 
ضعف دولت در مدیریت ارزی کشور 
بود، در تأمین ارز مورد نیاز کشورـ 
این گونه که بتواند کل تقاضای بازار را 
پوشش دهد ـ ناتوان است؛ لذا نرخ ارز 
4200 تومانی را تعیین کرد. هدف 
دولت این بود کــه اوالً، این قیمت 
تنها نرخ موجود در بازار باشد و ثانیاً 
بتواند عرضــه و تقاضا را با این نرخ 
مدیریت کند که در نهایت دولت به 
هیچ یک از هدف های خود نرسید؛ 
چرا که قیمت ارز در بازار آزاد بسیار 
بیشتر از رقم مدنظر دولت شد. هر 
چند گفته می شــود دولت اهداف 
دیگری، از جمله کســب درآمد هم 
داشته است که این هدف نیز دور از 

انتظار نیست.

* آیا اساساً تعیین نرخ ارز 
تعادلی  نقطه   به جز  نقطه ای  در 

بازار کار درستی است؟
همه کشور های پیشرفته جهان 
ارزش پول ملی خود را در یک نقطه 
بهینه ای که تعیین می شود، مدیریت 
می کنند و اساساً اینکه ما یک نرخ ارز 
بازار داشته باشیم و بازار نرخ بهینه و 
مناسبی را برای اقتصاد تعیین  کند، 
نادرستی اســت. در آمریکا،  حرف 
چین، ژاپن و بسیاری از کشورهای 
دیگر دولت هــا نرخ ارز را به صورت 
بهینه مشــخص می کنند و سپس 
برای تحقق آن سیاست گذاری های 
جامعی صورت می دهند. تعیین نرخ 
بهینه نیز به سیاست های اقتصادی 
کشور ها بستگی دارد. اگر بخواهند 
صادرات شان افزایش پیدا کند، ارزش 
پول ملی خود را پایین می آورند و اگر 
بخواهند قیمت کاالهای وارداتی یا به 
اصطالح تورم وارداتی خود را کنترل 
کنند، ارزش پــول ملی خود را باال 
می برند. برای تحقق این نرخ تعیین 
شــده نیز از همه ابزارهای بازاری و 
غیر بازاری اســتفاده می کنند. ابزار 
بازاری این اســت که اجازه دهند تا 
حدودی عرضه و تقاضا ایفای نقش 
کند و ابزار غیر بازاری این است که 
در مواقع لزوم ارز به بازار تزریق کنند 
یــا ارز موجود در بازار را جمع آوری 
کنند. اصوالً اینکه ما بگوییم یک نرخ 
ارزی داریم که بازار تعیین می کند و 
این نرخ مناسبی است، اوالً به لحاظ 
نظری حرف اشتباهی است، ثانیاً در 
عمل هم کشــورهای پیشرفته دنیا 
ایــن کار را انجــام نمی دهند. نکته 

حائز اهمیت این است که ما در ایران 
همواره مازاد منابع ارزی داریم، چرا 
که مجموع صادرات نفتی و غیر نفتی 
ایران همیشه بیشتر از واردات بوده 
اســت و حتی اگر یک بازار آزادی 
)که کامال آزاد باشد( در کشور وجود 
داشته باشد، یعنی تمام ارز صادراتی 
در آن عرضه شود و ارز وارداتی نیز 
از داخل آن تأمین شود، ما هیچ گاه 
انتظار افزایش قیمت ارز را نخواهیم 
داشــت؛ بلکه انتظار کاهش نرخ ارز 

نیز وجود دارد.

* آیا در ۱۶ ماه اخیر، عواید 
حاصل از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی 
به دســت مصرف کننده نهایی 
یا  است  رسیده  جامعه هدف  و 

خیر؟
متأســفانه تا این لحظه عواید 
حاصــل از نــرخ ارز دولتی 4200 
تومانی به دست مصرف کننده نهایی 
نرسیده اســت؛ زیرا وقتی دولت ارز 
مذکــور را تصویب کرد و تخصیص 
داد، کل ســیکل هزینه کــرد ارز را 
نتوانســت یا نخواست کنترل کند. 
دولت در شــرایطی مجاز اســت به 
افراد خاص یا هر کسی، ارزی با نرخ 
پایین تر از بازار آزاد اختصاص دهد 

که بر کل سیکل هزینه کرد ارز تسلط 
داشــته باشد؛ به این معنا که دولت 

پاسخ پنج پرسش ذیل را بداند.
ارز  دریافت کننــده  آیــا  1ـ   
ذی صالح اســت یا نیست؟ 2ـ اگر 
ذی صالح است، کاال وارد می کند یا 
نمی کند؟ 3ـ اگر کاال وارد می کند، 
کاالی مورد نظر را وارد می کند یا به 
وارد کــردن کاالی دیگری مبادرت 
می ورزد؟ 4ـ اگــر کاالی مورد نظر 
را وارد می کنــد، آن را احتکار کرده 
اســت یا در بازار عرضه می کند؟ 5ـ 
اگر در بازار عرضه می کند، به قیمت 
متناســب ارز 4200 تومانی کاالی 
خــود را به فروش می رســاند یا به 

قیمت باالتر؟ 

اگر دولت به پاسخ های این پنج 
پرسش تسلط نداشته باشد و نتواند 
ســیکل مورد نظــر را کنترل کند، 
قطعاً منافع حاصل از این ارز دولتی، 
به مصرف کننده و گروه هدف نهایی 

نخواهد رسید.

اذهان  اینکه  به  توجه  با   *
عمومی مدت زیادی است مقابله 
با گیرندگان متخلف ارز دولتی را 
مطالبه می کنند، چرا دولت آنقدر 
دیر به فکر برخورد با این افراد 

افتاده است؟
راستش را بخواهید، نمی دانم!

* در صورت حذف دالر ۴۲۰۰ 
تومانی، راهکار ایجاد رفاه بیشتر 
وارد  از  و جلوگیری  مردم  برای 
آمدن فشار ناشی از جهش های 
ارزی به اقشار آسیب پذیر جامعه 

چیست؟
اگر بازار ارز به درستی مدیریت 
شود، اصوالً قیمت ارزی که در بازار 
رایج خواهد شــد، به مصرف کننده 
فشاری وارد نخواهد آورد. نرخ بهینه 
ارز در اقتصاد ایران پنج هزار تومان 
است و این نرخ با یک سیاست ارزی 
مشخص و درست قابل تحقق است. 
جالب است بدانید هم اکنون بیش از 
20 میلیارد دالر ارز به صورت نقد در 
اختیار مردم و فعاالن اقتصادی وجود 
دارد که اگر تنها 5 میلیارد دالر از آن 
به بازار عرضه شود، قیمت ارز به کمتر 
از 5 هزار تومان کاهش پیدا می کند. 
بنده موافق این نیســتم که بیاییم و 
ارز 4200 تومانی را اختصاص ندهیم 
و در عیــن حال با نرخ بازار آزاد نیز 
هیچ کاری نداشته باشیم و مردم را به 
حال خود بگذاریم که با ارز 12 و 15 
هزار تومانی نابود شوند، این حرف هم 
نادرست است و هم غیر عادالنه. اما 
با این حالت هم مخالف هستیم که 
دولت در شرایطی که امکان کنترل 
کل سیکل هزینه کرد ارز را ندارد، ارز 

4200 تومانی پرداخت کند.
بهتریــن حالت این اســت که 
دولــت به نحوی بازار ارز را مدیریت 
کند که قیمت ارز کاهش پیدا کند و 
با همان قیمتی که در بازار به صورت 
متعادل وجود دارد، ارز را تخصیص 
دهد. ایــن کار به راحتی امکان پذیر 
است و به هزینه آنچنانی دولت هم 
نیازی ندارد، اما مدیریت این کار به 
خودی خود برای دولت هزینه های 
غیــر مالی دارد؛ چــرا که با این کار 
منافع عده ای به خطر می افتد؛ از این 
رو این کار قطعاً از یک دولت لیبرال 
ماتریالیســت بر نمی آید و نیازمند 
وجــود یک دولت جهــادی انقالبی 
اســت؛ چراکه هزینه های غیر مالی 
برای یک دولت لیبرال سنگین تر از 
هزینه های مالی است. بنابراین ترجیح 
می دهد اگر بناســت اقدامی انجام 
دهد، ارز به بازار تزریق کند که البته 
به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد. 
بــا وجود این، اگر دولت نمی تواند یا 
نمی خواهد بازار ارز را مدیریت کند 
و به پرداخت ارز یارانه ای اصرار دارد، 
باید ابتدا سازوکار نظارت بر سیکل 
هزینه کرد ارز را تکمیل کند، سپس 
ارز یارانــه ای را به منظــور کنترل 
قیمت ها، به افراد تخصیص دهد که 

کاماًل امکان پذیر است.

بررسی آثار و تبعات سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در گفت وگو با »دکتر حجت اهلل عبدالملکی«

مردم نفعی نبردند

مجاز  در شــرایطی  دولت 
است به افراد خاص یا هر کسی، 
ارزی با نرخ پایین تر از بازار آزاد 
اختصاص دهد که بر کل سیکل 
هزینه کرد ارز تسلط داشته باشد
اگر دولت نتواند سیکل مورد 
نظر را مدیریت کند، قطعاً منافع 
حاصــل از ایــن ارز دولتی به 
مصرف کننده و گروه هدف نهایی 

نخواهد رسید

 هادی سیانکی/ بیست ویکم فروردین ماه سال گذشته، دولت تصمیم گرفت با تعیین نرخ 
4200 تومانی برای ارز، از رشد قیمت کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم جلوگیری کند. دستور کار 
هم چنین بود که این ارز در اختیار واردکنندگان و تولیدکنندگان قرار می گرفت تا کاالهای اساسی 
تأمین شود. با وجود اینکه ایده اولیه این طرح و هدف گذاری آن مناسب شرایط اقتصادی کشور به 
نظر می رسید، نبود برنامه ریزی صحیح و سازوکار مطلوب موجب شد با وجود همه تالش ها، قیمت  
بیشتر کاالها افزایش یابد؛ چنانکه به طرز عجیبی به یک باره اخبار افزایش قیمت نجومی کاغذ، 
برنج، گوشــت و خیلی دیگر از کاالها به گوش  رسید. دلیل این امر نیز کارشکنی واردکنندگان و 
نداشتن نظارت صحیح بر نحوه تخصیص ارز و همچنین میزان واردات کاال به کشور بود؛ به طوری 
که پس از گذشت 14 ماه از این طرح، هر روز فهرست جدیدی از متخلفانی که ارز دریافت کرده 
و آن را صرف مواردی به غیر از واردات یا تولید کرده اند منتشــر می شــود؛ از متخلفان واردکننده 

خودرو گرفته تا تخلف واردکنندگان دارو و گوشت.

جای تعارف نیســت و باید بگوییم بسیاری از این ارزها به دست آنانی رسید که رانت دارند؛ 
همان هایی که می توانند بدون وثیقه وام چند صد میلیاردی بگیرند و پس از گذشت بیش از یک 
سال تازه مشخص می شود فردی که قرار بوده گوشت برزیلی وارد کند در گرجستان کبابی زده، 
 یا در این مدت کوتاه ســود کالنی نصیبش شــده اســت، یا به جای تجهیزات پزشکی، کابل برق

 وارد کرده اند.
فارغ از رانت و نبود ضابطه مندی اجرایی در تصمیم های دولتی و به  ویژه اقتصادی در سطح 
کالن، سودجویی برخی فعاالن اقتصادی از آب  گل آلود نیز مزید بر علت شد که پرداختن به چرایی 
آن در این مقال نمی گنجد؛ اما در این میان، وظیفه دولت اوالً توزیع دقیق ارز میان واردکنندگان 
اصلی با سیستمی یکپارچه و ثانیاً دنبال کردن اخد تخصیصی تا حصول واردات کاال و توزیع آن 
بوده اســت؛ در واقع چرخه ای که باید هم خوب تدوین شود و هم در اجرا و نظارت بی نقص باشد 

که تا به امروز هنوز شاهد آن نبوده ایم.

 دالر به نرخ رانت

اگر بازار ارز به درســتی 
قیمت  اصوالً  مدیریت شود، 
ارزی که در بازار رایج خواهد 
شد، به مصرف کننده فشاری 
وارد نخواهــد آورد. نــرخ 
بهینــه ارز در اقتصاد ایران 
پنج هزار تومان است و این 
نرخ با یک سیاســت ارزی 
 مشخص و درست قابل تحقق 

است



نگاهی به ابعاد معنوی ، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کنگره عظیم حجفرصت حج

دوشنبه 14 مرداد 13۹8   سال نوزدهم     شماره ۹۰8  

َقاُم إِبَْراِهيَم َوَمــن َدَخلَُه َكاَن آِمًنا وهلل َعلَى النَّاِس ِحجُّ  »فِيــِه آيَاٌت بَيَِّناٌت مَّ
الَْبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إِلَْيِه َسِبياًل َوَمن َكَفَر َفإِنَّ اهلل َغِنيٌّ َعِن الَْعالَِميَن«، حج عبادتى 
اســت كه در آن فرد به معراج مى رسد. محيط مبارک و امن مکه كه خداوند آن 
را »خانه مردم« مى  داند و هزاران مالئکه الهى در اين ســرزمين بال گسترده اند 
و ذكــر خدا مى گويند و حاجى را وارد محيطى آكنده از عطر معنويت مى كنند. 
عرفات، مشعر و منا سه مکان متصل به هم هستند كه وقتى حاجى به اين مکان ها 
وارد مى شود، زمان سنگين شده و وضعيت رمزگونه ای به مسافر بيت اهلل مستولى 
مى شود. عرفات برای شيعيان با دعای پرنکته عرفه امام حسين)ع( پيوند دارد و 
اين فقط در عرفات نيســت كه عرفه با حرارت خوانده مى شود؛ بلکه شيعيان در 

هر كجا باشند با »عرفه« خود را به عرفات مى رسانند. 
شــيعيان و به ويژه ايرانيان يک شــب در عرفات بيتوتــه دارند، بعد وارد 
مشعرالحرام مى شوند و به گروه ۱0 تا 20 نفره در نقطه ای از اين صحرا كه در بين 
كوه ها محصور است، بيتوته و توقف دارند. شب بايد كاماًل به پايان برسد و شعاع 
خورشيد ديده شود تا حاجيان مشعر را به سمت منا ترک كنند. اما منا سرزمين 
خاطره هاســت. ماجرای حضرت ابراهيم و اسماعيل و هاجر در همين محدوده و 
حوالى آن روی داده اســت و اين سرگذشــت تاريخى ذهن حاجيان را به شدت 
درگير مى كند. عالوه بر تقصير، قربانى و رمى جمرات در منا روی مى دهد و وقتى 
اين دوره كوتاه ولى بســيار پرماجرا و ســنگين به پايان مى رسد، مؤمن سبکبال 
به ســمت كعبه مى شتابد تا »حاجى« شود و در واقع به مقصد برسد. اينها همه 
در روح و رفتار حاجى روی مى دهد و از اين جهت حاجى در فشــار شــديد قرار 
مى گيرد. خيلى از كارهای ساده كه در ايامى حتى مستحب محسوب مى شوند، 
مانند نگاه كردن در آينه بر او حرام مى شود تا خودی باقى نماند. اين وجه فردی 

حج است كه به »فناء« فى اهلل مى انجامد. 
اما اين همه حج نيست. حج يک عبادت جمعى است كه با انضباط »بسيار 
خاص« و در زمان خاصى روی مى دهد و »امت« را فرصتى مى دهد تا وضع خود 
را بازبينــى كند. آنان كه در مکه جمع مى شــوند، در واقع نمايندگان صفوف و 
دسته های مختلف مسلمانان هستند و به واقع كنگره ای را شکل مى دهند كه در 
آن همــه بخش های »امت پيامبر خاتم« بدون امتياز از يکديگر و بدون انتخاب 
شــدن از سوی حاكمان كشورهای اسالمى كه اكثراً ناصالحند و بدون انتخاب از 
ســوی طيفى خاص به طور خيلى طبيعى به اين كنگره آمده اند. از سوی ديگر، 
اينها برخاسته از »مذهبى ترين« و مقيدترين و در نتيجه فاضل ترين مردمند كه 
به مکه ســرازير شده اند و چه كســى صاحب صالحيت تر از آنان برای اظهارنظر 
درباره مســائل جهان اسالم. اين هم دموكراســى است؛ اما دموكراسى فاضالن؛ 
كســانى كه صاحب صالحيت هستند و از اين مهم تر از آنجا كه عزيمت به حج 
جز در مواردی خاص كه زياد نيســت، بــه خودی خود اتفاق نمى افتد و به قول 
معروف بايد طلبيده باشــند، بنابراين جمعى كه دســتى از غيب پشت سرشان 
است و از »بهترين« های امت به حساب مى آيند، به مکه آمده اند . اينها يادگاران 
حساس ترين رخدادهای تاريخى مسلمين   هستند كه خاطرات تاريخى را تداعى 
مى كنند. همراهان پيامبــر)ص( كه به مکه پای نهاده اند و دنبال برتری جويى و 
امتيازطلبى نيستند و اساساً آمده اند تا كمکى باشند؛ از اين رو قربانى مى كنند و 
بسياری از آنان برآورنده »التماس دعا«هايى هستند كه همشهريان شان به اميد 

اجابت بر دوش آنان گذاشته و آنان با روی باز پذيرفته اند. 
خيلى ها خواســته اند و مى خواهند حج سياسى نباشد؛ اما چندان موفقيتى 
نداشــته اند. صهيونيست ها با ساختن برج سر به فلک كشيده »چشم شيطان«، 
در چنــد قدمى كعبه و وهابى ها با گماردن »چفيه قرمزها« در اطراف كعبه و... 
در ميان حاجيان سعى كرده اند كعبه به حاشيه برود يا كاماًل غير سياسى شود؛ 
اما واقعاً تاكنون چندان به نتيجه نرسيده اند. همين كه گزيده ای از مسلمانان به 
نقطه ای مى شتابند و خالصانه اهلل را مى خوانند و رنگ و نژاد و زبان را پشت  سر 
مى گذارند، بزرگ ترين مفهوم سياســى است و هدف اساسى ارسال رسل و انزال 
كتب است. اگر به صد زبان بخواهند اين حج را بدون »حاجت سياسى« معرفى 
كنند، شدنى نيست مگر آنکه برای سياست تعريفى جديد و البته عجيب و غريب 
ارائه كنند كه »جامعه سياســى« امری جداگانه از حوايج انسان ها و فضايل آنها 
تلقى شود. معلوم است كه وارونه ديدن انسان يا وارونه نمايى از آن موضوعى است 

كه نمى  تواند مبنای تجزيه و تحليل شرايط حال و آينده قرار گيرد. 
وقتى حکومتى اعالم مى كند، كسى حق ندارد در حج شعار سياسى بدهد، 
همه مى دانند اين يعنى اعمال »سياست در حج« و البته اين با اعمال »سياست 
حج« تفاوت دارد. در معدل انسان های به حج آمده از قشرها و ملت های مختلف، 
وهابيت »اقليت« است. اين را حاكمان عربستان مى دانند و به اين دليل به طور 
طبيعى نمى توانند به نيابت از مســلمانان اداره حج را به عهده داشته باشند، هر 

چند برای خود واژه »خادم  الحرمين الشريفين« جعل كرده باشند. 
اين اقليت برای آنکه مشــکل خود را حل كنــد، با فريبکاری مى گويد، در 
حج شعار سياسى ندهيد و به دروغ آن را به تعدد افکار در مسلمانان و گونا گونى 
مذاهب اسالمى ربط مى دهد و حال آنکه هر اختالفى در جهان اسالم وجود داشته 
باشــد، جنبه و هويت سياسى ندارد. امروز همه مسلمانان، صهيونيسم و آمريکا 
را »دشمنان اســالم« مى دانند و در آن به »وحدت« رسيده اند. همه مسلمانان، 
فلسطين را مهم ترين مسئله جهان اسالم و آزادی كامل آن را آرمان مهم خود به 
حســاب مى آورند. همه مسلمانان »حل داخلى« مسائل جهان اسالم و »مداخله 
نکردن بيگانگان« را طلب مى كنند؛ همه مســلمانان بر حركت به ســمت اسالم 
اصيل تأكيد مى كنند؛ همه مسلمانان، از عدالت به عنوان »ارزش برتر« جانبداری 
مى كنند. اينها موضوعات مشترک ميان مسلمانان هستند و جعفری، حنبلى، زيدی، 
شافعى، اسماعيلى، مالکى، علوی، حنفى و... بر سر آن كمترين اختالفى ندارند و 
مگر غير از اينها را مسلمانان مطالبه مى كنند و مگر سياست غير از همه اينهاست؟ 
وهابيت از سياســت پرهيز مى دهد، چرا كه پای فکر و عمل او در همه اين 
موارد مى لنگد و تنها زمانى كه حج از همه اينها تهى  باشــد، او مى تواند جلوه ای 
داشــته باشد. اين بحث شيعه و سنى نيست كه اگر بود بقيه فرق اسالمى اجازه 
داشتند ديدگاه ها و حوايج سياسى خود را مطرح و طلب كنند كه مى بينيم آنها 

بيش از شيعيان از ورود سياسى منع شده اند.

اعمال »سیاست در حج«
 یا اعمال »سیاست حج«

 سعداهلل زارعی
تحلیلگر ارشد بین الملل

 سیدحسین خاتمی خوانساری*/  فرا رسیدن موسم حج افزون بر 
اینکه گذر ایام را نشان می دهد، خود یک یادآوری و تذکر است. حج تلفیقی 
از یک عبادت جامع فردی و اجتماعی است و حاجی در مناسک حج این 
واقعیت را باز می یابد که »ز کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم 
آخر...«؛ اما حج فرصتی مهم برای جهان اسالم نیز هست؛ فرصتی که در آن 
نمایندگان همه ملت های مسلمان و مسلمانان همه کشورها حضور دارند. 
برای بررسی این فرصت عظیم و واکاوی ابعاد عبادی و سیاسی این واجب 
بزرگ توفیقی دست داد تا دقایقی در محضر عالم وارسته آیت اهلل هاشم 
نیازی خرم آبادی، نماینده مردم شریف استان لرستان در مجلس خبرگان 
باشیم و از محضر ایشان بهره ببریم و آیات و روایات در این حوزه را واکاوی 
کنیم. آنچه در ادامه از پیش نگاه تان می گذرد، حاصل این گفت وگو است.

* حاج آقا چــه آثار فردی و اجتماعی در زمینه 
حج مترتب است؟

ْن فِي الَنّاِس بِالَْحِجّ يَأتُوَک ِرَجاالً َو َعلَى ُكِلّ  خداوند در قرآن مى فرمايد: »و أِذّ
َضاِمٍر يَأتِيَن ِمْن ُكِلّ َفٍجّ َعِميٍق«؛ و در ميان مردم به )ادای مناسک( حج اعالم كن 
تا خلق پياده و ســواره بر شــتران الغر اندام تيزرو از هر راه دور به سوی تو جمع 
آيند.«)حج/ 2۷( به اين نکته بايد توجه كرد كه روح اصلى دين همان توحيد است و 
سرچشمه همه تحوالت مسئله توحيد است و همه آثار حج در همان كلمه »لبيک« 
نهفته است و اگر به حقيقت اين كلمه پى ببريم، حج اثر حقيقى خود را مى گذارد. 
اول اينکه، »لبيک« اجابت دعوت به توحيد است. خداوند انسان ها را به توحيد 
دعوت كرده و حاجى با لبيک گفتن اين توحيد را مى پذيرد. »ســفيان بن ُعيينه« 
نقل مى كند: امام سّجاد)ع( به حج رفت. چون احرام بست و بر مركب خويش قرار 
گرفت، رنگش زرد شد و به لرزه افتاد و نتوانست لّبيک بگويد. كسى گفت: لّبيک 
نمى گويى؟ فرمود: مى ترسم خداوند در پاسخ من بگويد: ال لّبيک و ال سعديک! و 
چون لّبيک گفت، بيهوش شد و از مركبش افتاد. اين حالت همچنان به او دست 
مى داد، تا آنکه حجش را به پايان برد. همچنين »مالک بن انس« نقل مى كند: سالى 
با امام صــادق)ع( به حج رفتم. هنگام احرام، چون بر مركبش قرار گرفت، هرچه 
مى خواست لّبيک بگويد، صدايش در گلو مى شکست و نزديک بود كه از مركبش 
بيفتد. عرض كردم: ای پســر پيامبر! بگو، ناچار بايد لّبيک بگويى. فرمود: ای پسر 
ابــو عامر، چگونه جرئت كنم و بگويم »لّبيک اللّهّم لّبيک«، در حالى كه بيم دارم 
خدای متعال به من بگويد: »ال لّبيک و ال ســعديک«؟ لبيک ما برای امتثال اوامر 
الهى و برای انجام واجبات و ترک محرمات است. همانند شهادت دادن به رسالت 

رسول خدا)ص( و واليت اميرالمؤمنين)ع(.
دوم آنکه، لبيک از حضرت ابراهيم)ع( ـ كه خليل اهلل و قهرمان توحيد است ـ 
به ما رســيده است و مسير از زمانى مشخص شده كه پيامبری با آن ويژگى های 
خاص كه مظهر كامــل توحيد بود، لبيک گفت. وقتى ما اين لبيک را مى گوييم؛ 
يعنى بايد مسيری را كه از توحيد و معنويت لبريز است، طى كنيم تا به تقرب و 
تکامل برســيم. يعنى رسيدن به مظهر كامل و آنچه كه انتهای آرزوی يک انسان 
معنوی اســت، برود تا برسد به »يا غايََه آماِل العاِرفيَن« جايى كه فقط خدا باشد. 
هيچ مشــغوليتى نبايد ما را از ياد خدا غافل كند، »رِجاٌل التُلْهيِهْم تِجاَرٌه َو البَْيٌع 

َعــْن ِذْكِر اهللِ«)نور/ 3۷( البته اين موضوِع مهم را بايد بدانيم كه آنچه برای ما بت 
است، چوب و سنگ نيست؛ بلکه هوای نفس است و ما بايد هوای نفس را بشکنيم. 
اهل معنا مى فرمايند: »ُكُلّ ما َشَغلََک َعْن ِذكِر اهللِ َفُهَو َصَنُمَک«؛ هر آنچه تو را از 
ياد خدا دور كند، بُت اســت. پيامبر اكرم)ص( در حديثى مى فرمايند: »اَبَْغُض اِله 
ُعِبــَد َعلى َوْجِه االْْرِض الَْهوی«.)الميزان، ج ۱5، ص 25۷( بدترين و مبغوض ترين 
اله و بُتى كه در روی زمين پرستيده شده، بُت نفس و هوی است. حاجى هم بايد 
بت های درون خود را بشکند. پس اولين اثر حج آن زمانى است كه حاجى ُمحِرم 
مى شــود، يعنى همه بت ها را بشــکند و ذهنش را از هر چه غير خدا خالى كند. 
اگر نفس از آلودگى پاک شــود و خدا بيايد، ايمان كامل به دســت آمده است. »َو 
ِفلَه َفَقاَل َمْن َكاَن لَُه َشْيٌء يُلِْهيِه َعِن  اَلُم َعِن اَلسَّ ُسِئَل)على بن موسى الرضا( َعلَْيِه اَلسَّ
اهلَلِ«؛ از حضرت رضا)ع( سؤال شد: فرومايه كيست ؟ فرمود: كسى كه دارای چيزی 
است كه او را از توّجه به خدا باز مى دارد.)بحاراالنوار، ج ۷5، ص 335( اگر رفتيم 
حج و باز هم مشــغول خودمان شديم، مى شويم آن حاجى كه فقط ضجيج است. 

در ايــن زمينه حديثى داريــم كه بايد مورد توجه قرار گيرد. »َقاَل أَبُو بَِصيٍر لِلَْباقِِر 
ِجيَج َو أََقلَّ  ِجيــَج، َفَقاَل بَْل َما أَْكَثَر اَلضَّ ــاَلُم َما أَْكَثَر اَلَْحِجيَج َو أَْعَظَم اَلضَّ َعلَْيِه السَّ
اَلَْحِجيَج....«؛)بحار، ج 46، ص 26۱( ابوبصير كه همراه امام به حج رفته، مى گويد: 
چقدر حاجى آمده و چه زيبا در حال مناجات هستند! امام مى فرمايد: بهتر است 
اين طور بگويى چقدر سر و صدای غير واقعى زياد است و چقدر حاجى واقعى كم 
است. پس اگر به خدا نزديک نشويم، حج ما تمام نيست و فقط از نظر شرعى رفع 
تکليف شده است. اين جنبه فردی كه مى گوييم بايد دل را از غير خدا خالى كرد، 

آثار بسيار عظيمى دارد. تازه اين خود مقدمه ای برای جنبه های اجتماعى است.
اما طبيعتاً اين حركت فردی يک سری آثار اجتماعى را هم رقم مى زند. مهم ترين 
اثر اين حركت فردی آن اســت كه خواسته  ما با خواسته  خداوند يکى مى  شود؛ يعنى 
دوســت داشته باشيم آنچه خدا و امام معصوم)ع( مى خواهد و آنچه نايب بر حق امام 
معصوم مى خواهد، پياده شود. آنچه خدا و اهل بيت)ع( مى خواهند، چيست؟ خطى در 
مبارزه با دشمن پيش گرفته  شود كه ما را به ظهور حضرت بقيه اهلل االعظم)عج( برساند. 
به عبارتى ديگر ابراهيم بت شکن و قهرمان توحيد كسى بود كه وارد كعبه شد و با تبر 
آن بت های چوبى زمان خود را در هم كوبيد، اّما در اين زمان بايد ابراهيم وار آن بت هايى 
را كه به زور و ظلم حکومت مى كنند، بشکنيم تا مقدمه ظهور امام زمان)عج( باشد.  

* ســؤالی که می خواهم از محضرتان بپرسم، 
درباره حج سیاســی و بعد سیاسی حج است، 
به نظر شما این بعد سیاسی تا چه حد در حج 

وجود دارد؟
مســلّم است كه حج آثار سياسى فراوانى دارد. با اين تفاوت كه بُعد سياسى 
حــج خــودش دو جنبه دارد؛ اول جنبه فردی؛ برای افرادی كه مى خواســتند به 
صورت سّری با امام معصوم)ع( مالقات كنند و از امام كسب تکليف كنند. در آن 
اجتماع عظيم هر كسى كه از شهر خودش حركت مى كرد، مسائل خود را از امام 
مى پرســيد و برمى گشت. حال چه مسائل فردی، چه مسائل اجتماعى يا سياسى 
كــه گره ذهنى اين فرد بود. هر چند علمايى بودند كه بتوانند ســؤاالت را جواب 
دهند، اما جواب دادن امام معصوم)ع( فرق دارد. او با ديدن حقايق وجودی افراد به 
پرسش ها پاسخ مى داد. مثاًل به »على بن يقطين« كه بعد از هارون الرشيد نفر دوم 
حکومت بود، دســتور مى داد در كارهای حکومتى بماند، به ديگری دستور مى داد 
اصاًل در كارهای حکومتى مشــغول نباشد. چرا؟ چون اولى عاملى بود برای كمک 
به مردم و دومى اگر مى رفت در حکومت مشغول مى شد سر خود را به باد مى داد. 
يکى را امر مى كرد در كار حکومت كمک كند كه فسادی برطرف شود، به ديگری 
مثل آن ســاربان كه شترهای خود را به دشمن كرايه داده بود، مى فرمود چرا اين 
كار را انجام دادی. پس در بعد سياســى از جنبه فردی هم مى شود كسب تکليف 

است. تکليفى كه در آنجا مشخص مى شود، با ديدن اجتماع عظيم مسلمانان. 
دوم جنبه اجتماعى؛ ما هيچ اجتماع بين المللى، مانند حج نداريم. اين اجتماع 
عظيم، كارهای بزرگى مى تواند انجام دهد كه يکى از آنها »برائت از مشــركين« 
اســت. مســئله ديگر آن ـ كه مهم ترين موضوع امروز اســت ـ »مقابله با استعمار 
بين المللى« اســت كه جنگ نيابتى را بين مسلمانان به راه انداخته است. به اسم 
اسالم مسلمانان را در مقابل هم قرار مى دهند. اين اجتماع مى تواند در مقابل اين 
حيله دشمن بايستد؛ زيرا همه مسلمانان در كنار هم جمع هستند و وحدت شان 
دسيســه های دشمن را خنثى مى كند. البته اين مسئله به فرهنگ سازی و تالش 
نياز دارد. مسلمانان بايد به اين مهم برسند كه برای غلبه بر استکبار و دشمن بايد 
همگى در كنار هم جمع شويم. كار ما و وظيفه ما در اين زمينه ابتدا فرهنگ سازی 
و تفهيم اين اصل در داخل كشورمان و سپس تفهيم مسلمانان جهان، در همان حج 
 است. به عبارتى، فرهنگ سازی و فرصت سازی برای مقابله با دشمن در خود حج

 صورت مى گيرد. 

* گاهی در ماجراهای سیاســی نظریه تعطیل 
کــردن حــج از گزینه هایی اســت که مطرح 
می شــود؛ به دالیل گوناگــون از جمله رفتار 
حاکمان عربستان، در این خصوص و درست یا 

غلط بودن این دیدگاه توضیح دهید.
اينجا نيز دو مسئله وجود دارد؛ اول آنچه قابل توجه است و احتياج به تأمل 
صحيحــى دارد، تبيين آيات حج در قرآن اســت. نکته ای در بيان يکى از علمای 
ِّلنَّاِس...« )مائده/ 9۷(  بزرگ ما به مناسبت آيه »َجَعَل اهللُ الَْکْعَبَه الَْبْيَت الَْحَراَم قَِياًما ل
آمده كه فرمود: ما اسرار اين عالم را نمى فهميم. تنها چيزی كه مى  توانيم بگوييم 
اين است كه كعبه لنگر عالم است. قيام حاجى در واقع برای نگهداری از اين خانه 

كه مركز عالم اســت بايد صورت بگيرد. دحواالرض هم بيانگر اين حقيقت است؛ 
 بنابراين نبايد اين خانه از ظاهر كه همان قيام اســت خالى شــود، اگر بشود عالم 

فرو مى ريزد.
دوم آنکه حج برای ما فرصتى اســتثنايى اســت كه بايد از آن استفاده كنيم 
و نبايد از دسيســه های دشمن هم بترسيم. اين دسيســه ها در بسياری از مواقع 
فرصتى شده برای احيای دين و شريعت و حتى مذهب. اگر ما فرصت را غنيمت 
بشــماريم، مى توانيم از برنامه های دشــمن به نفع خودمان استفاده كنيم. پيامبر 
ُجِل الْفاِجر«، همواره دين خدا  اكرم)ص( مى فرمايند: »ال يَزاُل يَُؤيَُّد هَذا الديُن بِالرَّ
به واســطه مردان فاجر تأييد مى گردد.)كنزالعمــال،  ح ۱۱5(. نکته ادبى آن هم 
اين اســت كه نمى گويد: يؤيد بالرجل الفاجر الدين... رجل فاجر مؤيد نمى شــود، 
ســبب مى شود؛ يعنى ناخواسته همه تهديدهای او فرصت ايجاد مى كند. در واقع 
اين دين هميشــه برای اثبــات حقانيت خودش فرصت دارد. اين همان ســخن 
امام خمينى)ره( اســت كه در مراســم بزرگداشت شــهيد مطهری فرمود: »اين 

رجــل فاجری كه خون عزيز ما را بــه زمين ريخت، تأييد كرد دين خدا را؛ يعنى 
 خــدا دين خودش را بــه عمل او تأييد كرد. با ريختن خون عزيز ما، تأييد شــد 

انقالب ما...«. 

* با توجه به توضیحاتی که بیان کردید و اینکه 
مسلمانان جهان در موسم حج در کنار هم جمع 
هستند، این اجتماع عظیم چه فرصتی را برای 

تشیع ایجاد می کند؟
شــيعيان مى توانند در اين اجتماع، به بســياری از تهمت ها پاســخ بدهند؛ 
يعنى بيان كنند تبليغاتى كه عليه ايشــان صورت گرفته دروغ اســت. دسيسه ها 
و برنامه ريزی های مذهبى عليه شــيعه در اين حج خنثى مى شود؛ همچنين برای 
همه مسلمانانى كه در جهان امروز عليه ايشان جو روانى ايجاد كرده اند و مسلمان 
هراسى به راه انداخته اند. ضمن اينکه توجه مسلمانان به يکديگر هم بيشتر مى شود؛ 
مى توانند خودشان را بيابند و از وجود يکديگر استفاده كنند. توجه ما بايد به اين 
باشــد و نکاتى را ببينيم كه منتج و منجر به وحدت مى شــود و به نزديک شدن 

دل های مسلمانان كمک مى كند. 

* سال هاست رهبر معظم انقالب در بیانیه ها و 
پیام ها و سخنرانی های شان در موسم حج و پیش 
از آن، مطالباتی از حجاج دارند و خط  مشی های 
خاصــی را تعیین می کننــد. مجموعه این خط 
 مشی ها را از دیدگاه خودتان خالصه بفرمایید.

بله، رهبر معظم انقالب مطالباتى در پيام های شان دارند كه هم مهم است و 
هم جهت گيری مسلمانان را تصحيح و ترميم مى كند. به عبارت ديگر اين مطالبات، 
ذهن و جهت مسلمانان را از مسائل متفرقه يا تنها عبادی به تمام مسائل مهم جهان 
به ويژه جهان اسالم معطوف مى كند. از جمله مطالبات ايشان برگزاری آبرومندانه 
اين مراسم و حفظ آبروی ايرانى ها و مسلمانان است؛ زيرا ايشان به بازتاب جهانى 
اين مراســم عظيم توجه دارند و مى خواهند اين حركت بزرگ سبب ضعف اسالم 
و خجالت مســلمانان نشــود. ديگری مبارزه با عوامل مخرب وحدت است. ما در 
عين وحدت وظيفه داريم از مشركان برائت بجوييم؛ اما يکى از مهم ترين مطالبات 
رهبر فرزانه انقالب دفاع از مظلوم در هر جای جهان اســت. انتظار مى رود يکى از 
كاركردهای حج احقاق حق ملت فلسطين و مظلومان جهان باشد. نظر رهبر حکيم 
انقالب هم در مورد كاركرد حج همين است؛ پس ما حجى جامع مى خواهيم كه 

بتواند مشکالت بشريت را حل كند نه تنها مسلمانان را.

* در مورد مقدمات و مؤخرات حج هم نکاتی زیادی 
وجود دارد. اشاره ای به این نکات داشته باشید. 

در مقدمات حج، يعنى پيش از رفتن به حج و پس از بازگشــت از آن نکاتى 
وجــود دارد كه منافع دنيايى و آخرتى زيادی را برای ما به دنبال دارد و آن اينکه 
حاجى زمينه آمادگى روحى پيدا مى كند كه حج مقبولى نصيبش بشــود. به طور 
طبيعى در مقدمات حج بايد حقوق مردم و حقوق شرعى را از گردن خود بردارد 
و آن را بپردازد يا حالليت بگيرد. اگر حقى به گردن ما باشد و به حج برويم، شايد 
حج مان صحيح باشد؛ اما به مرتبه قبولى نمى رسد. امام صادق)ع( مى فرمايند: »اَن 
العبَد لُيرفُع لُه ِمن صالتِه نصُفها او ثُلثها او ربُعها او خمُسها و ما يرفُع لُه ااّل ما اقبَل 
عليِه بقلبِه«؛ همانا از نماز انسان، نصفش، ثلثش، ربعش يا خمسش باال برده مى شود 
و آن مقداری از نماز كه توجه قلبى داشــته باشد باال برده مى شود.)بحاراالنوار، ج 
۸4، ص 2۸( در واقع به همان مقدار كه نماز در تو اثر مى گذارد، به همان ميزان 
مقبول است. اين مقدمات و مؤخرات زمينه ساز روحى حاجى است. گرچه در عمرش 
يکبار اتفاق مى افتد، الگويى برای همه روزهای زندگى است كه سعى كنيم چنين 
شرايطى داشته باشم. وقتى حاجى برمى گردد، بايد آثاری در او بماند و ديده شود.
نقل است از رسول اهلل)ص(: »الطاعه بعد الطاعه عالمه قبول الطاعه و...« اطاعت 
انجام دادن بعد از اطاعت، نشانه قبول شدن اطاعت است و گناه انجام دادن بعد از 
اطاعت، نشانه مقبول واقع نشدن اطاعت است و اطاعت پس از معصيت نشانه آمرزش 
گناهان است و معصيت انجام دادن بعد از معصيت، عالمت گمراهى و هالكت بنده 
است!)جهاد  با  نفس، شيخ  حر  عاملى، ص4۸4( اگر حاجى برگشت و حالش تغيير 
نکرد، حجش مقبول نيفتاده؛ پس بايد آثار حج در زندگى او و خانواده و جامعه او 
ِقيَن« )مائده/ 2۷( است ديده  شود  ُ ِمَن الُْمَتّ ديده  شود. آن اثری كه »إِنََّما يََتَقَبُّل اهلَلّ

و البته بهترين دعا هم برای حاجيان دعا در حق ديگران است.
*دبیر گروه معارف

آیت  الله هاشم نیازی 
در گفت وگوی اختصاصی با صبح صادق

فرهنگسازیوفرصتسازی
ازکارکردهایسیاسیحجاست

ســال ۱345 بود كه مستند نمايشى »خانه خدا« در سينماهای 
تهران اكران شــد؛ مستندی كه امروز پس از 53 سال به يقين مى توان 
آن را اثری فاخر در زمينه تبيين آداب و رســوم حج دانســت. مستند 
»خانه خدا« مراحل گوناگون مراســم حج، از هنگام ورود زائران از هر 
نژاد، كشور و سنى را برای مخاطبان به تصوير مى كشد و اين روايت تا 
پايان مناسک حج و  بازگشت مسلمانان به كشورهای شان ادامه دارد. 

نــه در آغاز فيلم و نه در پايان آن نامى از كارگردان نيســت و در 
بسياری از منابع يک اشتباه بزرگ تاريخى صورت گرفته و »جالل مقدم« 
را كه مشــاور اين مستند بوده، به عنوان كارگردان معرفى كرده اند؛ اما 
در حقيقت »ابوالقاسم رضايى« كارگردان اين اثر است و احمد شيرازی، 
نعمــت حقيقى، محمود ايثاری و عباس دســتمالچى، فيلم برداران آن 
هستند و اســداهلل پيمان و محمود سعادت گويندگى متن را بر عهده 
داشته اند. بســياری معتقدند ابراهيم گلستان اين فيلم را تدوين كرده 
و گفتار متن آن را نگاشــته اســت؛ اما به نظر مى رسد اين مسئله يکى 

از اشتباهات فاحشى است كه درباره اين مستند صورت گرفته است. 
بهترین مثال در تعریف همکاری

ابراهيم گلســتان درباره مستند »خانه خدا« مى گويد: »ابوالقاسم 
رضايى، كارگردان اين مستند است، اما اگر نظر شخصى من را جويا باشيد، 
بايد بگويم اين فيلم حاصل يک كار گروهى است، حتى فيلمبرداران اين 
اثر را بايد جزء گروه كارگردانى محسوب كرد، زيرا اصيل ترين شاخصه 

مستند خانه  خدا، تصوير است.«
نکته جالب توجه در مســتند خانه خدا نگاه زيركانه و هوشمندانه 
فيلمساز است كه توانسته به بضاعت امکاناتش و با نگاهى فراتر از زمان 
مستندی درباره حج بسازد كه تاكنون در ۸5 كشور نمايش داده شده و 

جوايز فراوانى از جشنواره  های گوناگون كسب كرده است.
وحدت مسلمانان در کثرت حجاج

خانه خدا در تصويری ساده وحدتى را ترسيم مى كند كه در وجود 
خود حجاج به كثرت مى رسد و در اين فيلم اثری از افراط گرايى مشاهده 
نمى شود. تصاوير اين فيلم كاماًل بيانگر يک روايت تاريخى از حج در دهه 
40 اســت و امروز افزون بر ارزش روايى اش، ارزش تاريخى فراوانى هم 
دارد. خانه خدا نه درصدد بيان عشقى خارج از عرف است و نه درصدد 
بيان شکاف ها. تصويری از بزرگ ترين اجتماع تاريخ اسالم است با همه 

جوانب و گاهى كاستى های آن.

اين اثر نمايشى روايتگر انسان هايى با باورهای گوناگون است و نشان 
از جذابيت اين واقعه عظيم دارد. صحنه های تأثيرگذار اين مســتند با 
صحنه های كليشه ای كه اين روزها از رسانه های مختلف با دوربين های 
ثابت بر فراز ســاختمان های بلند ضبط مى شود، تفاوت فاحشى دارد. 
تصويربرداران اين اثر در همه مراحل همراه ســوژه اند و گاهى تا فاصله 
چند قدمى به آن نزديک مى شــوند و چه زيبا ريزش باران را از ناودان 

طاليى كعبه به تصوير مى كشند. 
تأثير يک اثر در زمانه گاهى مانند جادو باقى مى ماند و نمى توانى 
»خانه خدا« را ببينى و دلت نلرزد و جالب اينجاست كه مخاطب هنوز 
هم مى تواند پس از گذر نيم قرن با آن همراه شود و پس از اتمام فيلم 
هم حال خوشــش را فراموش نکند. اين فيلم روايتى ارزشمند و جذاب 
است؛ هم برای كسانى كه فريضه حج را تجربه كرده اند و هم برای كسانى 
كه هنوز به حج مشرف نشده اند. »خانه خدا« در زمان خودش هم تافته 
جدابافته ای بوده است. اين فيلم جزء معدود مستندهای سينمای ايران 
بود كه به نمايش عمومى درآمد و در هنگام نمايش آن در ســالن های 
ســينما آداب خاصى حاكم مى شد و به واسطه اين فيلم پای بسياری 
از خانواده های مذهبى هم به ســينما باز شــد. آن گونه كه در اظهارات 
بينندگان اين مستند ذكر شده است، سالن های سينما در هنگام پخش 
اين مستند از تصاوير و عکس های رايج خالى مى شد تا فضای مناسبى 
برای عالقه مندان اين مستند فراهم كند.   خانه ملى فيلم حاال اين اثر را 
ترميم كرده و به شکلى مناسب برای همگان قابل رؤيت است، اما وقتى 
اين فيلم را مشاهده مى كنيد، شايد اولين سؤالى كه به ذهن تان برسد، 
اين است كه چرا اثری كه اين چنين در سراسر جهان درخشيده است، 
چندان در كشورمان مطرح نيست و چرا از مستندی كه مى تواند فخری 
برای ايرانيان محســوب شــود، در هيچ يک از نشست ها و سمينار های 
تقريبى ياد نمى شــود؟! اين فيلم برای شــركت دوبله كننده هندی اش 
سرمايه فراوانى به بار آورد و حاصل فروش آن شايد به سادگى در ذهن 
نگنجد. درباره اين مستند بايد سؤال كرد، چرا چنين ساده از كنار ميراث 
ارزشمندمان مى گذريم، آن هم ميراثى كه شايد به بهترين شکل بتواند 
زمينه تقريب مذاهب و نگاه اصيل ايرانيان را به مناسک گوناگون ترسيم 
كند. اگر نگاه مان اين گونه باشــد كه هنوز پس از نيم قرن نتوانسته ايم 
اثری در خور در زمينه حج بســازيم به همين جهت اين مســتند را به 

فراموش خانه سپرده ايم، جای افسوس و دريغ دارد. 

غفلت  از یک اثر ارزشمند!

 انقالب اسالمى با بهره گيری از دين اسالم و آموزه های دينى همواره 
توانسته است به منزله الگويى موفق، مؤثر و كارآمد برای همه جوامع و 

به ويژه نهضت های آزادی خواه اسالمى مطرح باشد.
»استکبارســتيزی« يکى از مهم ترين ارزش ها، آرمان ها، اهداف و 
سياست های انقالب اسالمى و نظام مقدس جمهوری اسالمى ايران است.
زنده نگه داشتن روحيه ظلم ستيزی، استکبارستيزی و در مقابل، 
مظلوم يــاوری از مهم ترين ضرورت های جوامع اســالمى و نهضت های 
آزادی بخــش اســالمى بــرای مواجهه، مقابله و شکســت نقشــه ها، 
اهداف و سياســت های جبهه اســتکبار جهانى به سركردگى آمريکا و 
هم پيمانانش)انگليس، رژيم جعلى صهيونيستى، حکام مرتجع آل سعود، 

آل خليفه و...( است.
از آنجا كه بصيرت، دشمن شناســى و مقاومت همه جانبه در برابر 
دشمنان و زياده خواهان امری فطری، عقالنى و راهبردی است، مى توان 
گفت يکى از مهم ترين زمينه های تقابل و شکســت مستکبران جهانى، 
بيداری)بصيرت، دشمن شناسى و...( مسلمانان نسبت به دشمن، اقدامات 

و ابزارهای دشمن است.
در همين راستا، مى توان گفت بيداری اسالمى يکى از مهم ترين و 
مبارک ترين اقداماتى به شمار مى آيد كه با الگوگيری از انقالب اسالمى 
به وقوع پيوســته و در واقع، انقالب اســالمى الهام بخش جوامع در اين 

زمينه بوده است.
اگرچه گروهى از صاحب نظران زمينه های پيدايش بيداری اسالمى 
در دهه های اخير در جهان اســالم را عوامــل بيرونى، چون نارضايتى 
مســلمانان از ســلطه و تهاجم فرهنگ غرب بر جهان اسالم مى دانند 
و گروهى نيز علت آن را درونى دانســته و ظهور اسالم گرايى را معلول 
بحران های داخلى كشورهای اسالمى، از قبيل حکومت های غيرمردمى 
و وابسته بر مى شمرند؛ اما بيداری اسالمى تلفيقى از علل درونى و بيرونى 

است كه امت اسالمى را به تحرک واداشته است.
تحوالت كنوني در جهان اســالم متأثر از احياي هويت مسلمانان 
است كه امت اسالمي را وارد امواج بيداری كرده و اقدامات دشمنان عليه 

مسلمانان در عرصه هاي گوناگون را بي تأثير كرده است. 
ايــن وضعيت جديد زمينه هاي الزم را براي تبديل بخش مركزي 
جهان اســالم به كانون قدرت مســلمانان بر مبناي ارزش هاي اصيل و 

هويت اسالمي فراهم كرده است. 
هويت يابــي و قدرت يابي مســلمانان كه زمينــه اي براي عزت و 
سربلندي امت اسالمي است، سبب شده تا دشمنان با تمركز بر تنش هاي 
قومي ـ مذهبي و ايجاد تفرقه و اختالف در بين مســلمانان و گسترش 
امواج اسالم ستيزي به بهانه مقابله با تروريسم به جنگ مسلمانان بيايند 
و متأسفانه جريان هاي افراطي و تندرو با ارائه چهره اي خشن و زشت از 
اسالم به عنوان ابزار اصلي دشمنان نسبت به خطرات و تهديدات مورد 
نظر آنها عمل مي كنند. اما در ميان همه اين كنش های دشمن  ساخته 
فريضه حج قرار داده شده تا فرصتى برای مقابله با اين حجم تفرقه افکنى 
باشد . جهان اسالم اين واقعيت تلخ را در جوامع اسالمي مشاهده مي كند 
كه برخي گروه هاي افراطي و خشــونت گراي سلفي با ترويج اختالفات 
داخلي و كشتار برادران ديني بهانه هاي الزم را در اختيار دشمنان اسالم 
قرار مي دهند تا آنها بتوانند با هويت يابي و قدرت يابي مسلمانان و عزت 

و سربلندي آنان مقابله كنند. 
جريان هــاي افراطي و تکفيــري با اقدامات خشــونت آميز خود 
زمينه سازي كرده اند تا سطح جديدی از ائتالف بين آمريکا و دولت هاي 
غير مردمي، چون عربســتان، اردن، امارات و... شکل بگيرد و تداوم اين 
ائتالف مي تواند مســلمانان منطقــه را با خطرها و تهديدهای جديدي 
روبه رو كند. آمريکايي ها با بهره گيري از اين ائتالف تالش مي كنند سطح 
جديدی از تعارض و رويارويي راهبردي با جبهه مقاومت با محوريت ايران 
اسالمي به وجود آورند. هدف اصلي آمريکا از پيگيري اين فرايند پيچيده 
و خطرناک كاهش قدرت جبهه مقاومت و حمايت مؤثر از دولت هاي غير 

مردمي با تکيه بر انديشه وهابي گري و سلفيت تکفيري است.
با وجود پيروزی های مردمى در تونس، مصر، يمن و پيشرفت هايى 
در ديگر كشورها دشمنان بيداری اسالمى با توطئه های پيچيده دست 

به كار شــدند تاـ  از سقوط حکام وابســته جلوگيری كنند، ـ  با حفظ 
دولت های وابســته به خود خسارت های خود را به حداقل برسانند و ـ 
جريان های تکفيــری را جايگزين حركت های مردمى كنند؛ در نتيجه 
اگرچه با صف آرايى استکبار عليه بيداری اسالمى و ناشى گری برخى از 
وارثان بيداری اسالمى در جوامع اسالمى در يمن مشکالتى ايجاد شد 
و در مصر نظامى ها سکان اداره كشور را با همان تركيب نظام قبلى به 
دســت گرفتند و سوريه نيز درجريان بدلى مورد تاخت و تاز گروه های 
تکفيری قرار گرفت؛ اما واقعيت اين اســت كه بيداری اسالمى حركتى 
ريشه دار، مردمى و با هويت اسالمى است و جريان های انحرافى جايگزين 

بى ريشه و فناپذير هستند.
دشمنان بيداری اسالمى با تمركز بر ايجاد اختالف بين انقالبيون، 
ارائه و ترويج الگوی اسالم افراطى و تکفيری، به حاشيه راندن جريان های 
اصيل مردمى، تشــکيل جبهه رســانه ای و اجرای عمليات روانى عليه 
اسالم گراها، وارونه نشــان دادن واقعيت های حاكم بر جوامع اسالمى، 
دامن زدن به هرج و مرج و ناامنى، ايجاد شکاف و جدايى بين انقالب های 
منطقه با جمهوری اسالمى، يکى دانستن شکست اخوانى ها در مصر با 
شکست بيداری اسالمى، تقويت و تشديد هم پيمانى آمريکا، عربستان و 
رژيم صهيونيستى و... به دنبال تضعيف و شکست خيزش های مردمى ـ 

اسالمى هستند.
بر أساس اين، مراسم حج با حضور جمع بسيار انبوهى از نمايندگان 
جهان اســالم و مردم مسلمان جهان كه جمعى از آنها نخبگان جهان 
اســالم هســتند، مى تواند فرصت مطلوبى برای تبيين چهره به چهره 
مسائل باشــد كه در اين فرصت عظيم مى توان بر موارد زير از بيداری 

اسالمى تأكيد كرد:
۱ـ تبيين و تشريح دائمى اصول حاكم بر بيداری اسالمى )مردمى 
بودن، ضد اســتبدادی و ضد استکباری و ضد رژيم صهيونيستى بودن 

خيزش های اسالمى(؛
2ـ تبيين ضرورت حفظ و ايجاد و يکپارچگى، همرأيى و همگرايى 

گروه های انقالبى و تالش روشنگرانه در اين راستا؛
3ـ تقويت اميد به آينده انقالبيون در سطوح گوناگون؛

4ـ تأكيد بر ضرورت حفظ مصالح و مقدسات امت اسالمى در جريان 
بيداری اسالمى و اجتناب از تحجر و تعصبات جاهالنه؛

5ـ افشای مســتمر توطئه های استکبار جهانى نسبت به بيداری 
اسالمى؛

6ـ تبيين ضرورت پيگيری مستمر اهداف بيداری اسالمى؛
۷ـ تحليل واقع بينانه و صحيح تحوالت برای در صحنه نگه داشتن 

آگاهانه و هوشيارانه مردم در عرصه بيداری اسالمى؛
۸ـ پرهيز دادن جريان های مختلف مردمى از خودمحوری و تکروی 

و توجه به ضرورت تعامل و همبستگى با ديگران؛
9ـ تبيين آموزه ها و تجربيات انقالب اسالمى به منظور بهره گيری 

حركت های مردمى از اين آموزه ها و تجربيات موفق؛
۱0ـ تبييــن و ترويج ابعاد فرهنگ مقاومت در مقابل اســتبداد و 

استکبار؛
۱۱ـ شبهه زدايى و رفع ابهام از روند بيداری اسالمى.

در يک جمع بندی كلى مى توان گفت، در دوران كنونى و با توجه 
به افزايش حجم توطئه ها، جنايات و... جبهه استکبار جهانى عليه جوامع 
اســالمى و امت اســالمى، ادامه روند بيداری اسالمى يکى از مهم ترين 

ضرورت های اجتناب ناپذير جهان اسالم است.
در همين راستا بر امت اسالمى است تا با حفظ وحدت و همگرايى 
و همچنين بصيرت و دشمن شناسى، نقشه های دشمنان و زياده خواهان 
را نقــش بــر آب كنند و بر نخبگان و صاحب نظران اســت تا با نظرات 
خبرگى و كارشناسى و ارائه راهبردها، راهکارها و... در حوزه استمرار و 
تقويت بيداری اسالمى، زمينه عزت و اقتدار بيش از پيش اسالم و امت 
اسالمى را هموار كنند. حج و اجتماع عظيم امت اسالمى خود بستر مهم 
و مناسبى برای اين منظور است كه مى تواند همچون يک رسانه عمل 
كرده و آگاهى بخشــى و بصيرت را كه بخش مهمى از فريضه عبادی ـ 

سياسى حج ابراهيمى است، محقق كند.

بیداری اسالمی و مقابله با تکفیر دکتر عباسعلی فرزندی
کارشناس مسائل انقالب اسالمی

مینا حیدری
دبیر گروه فرهنگی ایکنا

آن  از  بایــد  کــه  اســت  اســتثنایی  فرصتــی  حــج 
اســتفاده کنیــم و نبایــد از دسیســه های دشــمن 
از  بســیاری  در  دسیســه ها  ایــن  بترســیم.  هــم 
اگــر   . دیــن  احـیـای  ـبـرای  شــده  فرصتــی  مواقــع 
می توانیــم  بشــماریم،  غنیمــت  را  فرصــت  مــا 
خودـمـان نفــع  بــه  دشــمن  برنامه ـهـای  ز   ا

 استفاده کنیم

در  کــه  ُبتــی  و  الــه  مبغوض تریــن  و  بدتریــن 
روی زمیــن پرســتیده شــده، ُبــت نفــس  و هــوی 
اســت. حاجــی هــم بایــد بت ـهـای درون خــود را 
حــج آن زمانــی اســت  اثــر  پــس اولیــن  بشــکند. 
کــه حاجــی ُمحــِرم می شــود، یعنــی همــه بت هــا 
خــدا غیــر  چــه  هــر  از  ذهنــش را  و  بشــکند   را 

 خالی کند
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»حجت االسالم خسروپناه« گفت: »روشنفکر ایرانی محصول کاملی از غرب نیست، بلکه محصول داد و ستد سنت با مدرنیته غربی است. در میان متفکران 
ایرانی، دیدگاه های متفاوتی درباره روشنفکران وجود دارد. جالل آل احمد از معایب و خیانت های روشنفکران می گوید و شریعتی با رویکرد مثبت به زوایای روشنفکری 

می نگرد. روشنفکری در غرب به صورت کلیساستیزی یا الحاد پدیدار شد و کشورهای اسالمی نیز با نفی دین داری به سراغ تجدد رفتند.«

   

 فتح اهلل پریشــان/ با آغاز غیبت کبری امام دوازدهم شیعیان در سال 
329 قمری، این پرسش مهم سیاسی مطرح شد که تکلیف حکومت و زمامداری 
در عصر غیبت و حضور نداشتن امام معصوم)ع( چیست؟ آموزه ها و تعالیم شیعی 
ناگزیر از طرح این پرســش مهم بود و گزاف نیست اگر بگوییم تحول در اندیشه 
شیعه و جوانه های پیدایش و تکوین اندیشه سیاسی در اذهان فقهای شیعه با این 
پرسش شکل گرفت. از آن زمان تاکنون، هر یک از فقهای بزرگ شیعه به فراخور 
فهم خود از میراث فقهی و تاریخی تشیع در انطباق با شرایط مختلف تاریخی ایران 
به عنوان ام القرای شیعه و جهان اسالم، پاسخ های متفاوتی به پرسش فوق داده اند. 
این روند در قرن ســیزدهم هجری و در زمانه حاکمیت سلسله قاجار بر ایران به 
طور مشخص در دو گرایش متفاوت استمرار یافت؛ یکی اندیشه های معطوف به 
والیت سیاسی فقیهان که در آثار مالاحمد نراقی و صاحب جواهر گسترش یافت و 
دیگر اندیشه های مبتنی بر تأیید غاصبیت هر نوع حکومت در عصر غیبت. آیت اهلل 
محمدکاظم خراسانی مشهور به آخوند خراسانی از رهبران نهضت مشروطه ایران 
و از علمای برجسته عرصه فقه و سیاسی در این مقطع آرای قابل تأملی در عرصه 
فقهی ارائه داده است که تورق در آنها تنوع در اجتهاد و استنباط شیعی را نشان 
می دهد و اینکه اگر غواصان متبحر و اندیشه ورزی وجود داشته باشند و زحمت 
غور و فحص در دریای عمیق فقه و اندیشه شیعی را متقبل شوند، می توانند ُدّر 
و مرواریدهای نو صید کنند و در منظر و معرض اســتفاده عموم مسلمانان برای 

حل مسائل و مشکالت عصری و نسلی آنها قرار دهند.
البته در این راه مراقبت هایی نیز الزم است و چون از مرحوم خراسانی رساله 
و کتاب مدون ویژه سیاست و حکومت که حاوی اصول اساسی اندیشه سیاسی وی 
باشد، در دسترس نیست، بیم بهره گیری سیاسی و استفاده های سوء و ابزاری از این 
اندیشه ها و بزرگ نمایی و کوچک نمایی آن در رقابتی تصنعی با دیگر شخصیت ها 
و رهبران دینی و سیاســی گذشــته و حال، از جمله مقایسه با امام خمینی)ره( 
بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسالمی وجود دارد؛ چنانچه نباید از کنار تالش های 
به اصطالح علمی در سطح حوزه و دانشگاه برای طرح اندیشه آخوند خراسانی به 
منزله بدیلی برای فقه سیاسی امام)ره( به سادگی عبور کرد. از این رو، دستیابی 
به چارچوب کلی اندیشــه سیاسی، مبانی نظری و همچنین مفاهیم بنیادی در 
اندیشه سیاســی آخوند خراسانی با توجه به زمینه های فکری و فرهنگی مقطع 
بسیار حساس مشروطیت ایران دشوار خواهد بود. با وجود این، در دسترس بودن 
انبوهــی از تلگراف ها، بیانیه هــا، نامه ها و پاره ای از متون فقهی مرتبط با موضوع 
نظیر حاشــیه آخوند بر کتاب »المکاسب« استادش شیخ اعظم مرتضی انصاری 
می تواند یاری گر ما در فهم اندیشه سیاسی آخوند باشد و ما ناگزیر از مراجعه به 
آنها هســتیم؛ چه برای فهم اندیشه سیاسی وی و چه برای پاسخ به پرسش ها و 
شبهات مطروحه در رابطه با آن از سوی افرادی که این منابع را با هدفی خاص و به 
گونه ای در کنار هم چینش کرده اند که به جای نظر آخوند، نظر خاص خود را اثبات 
کنند. تالش های امثال محسن کدیور در »سیاست نامه خراسانی« با پیش فرض  
دوگانه سازی امام ـ آخوند در باب حکومت در عصر غیبت مصداق چنین تالش هایی 
اســت که گاهی خود به آفت تحقیق درست علمی تبدیل می شود. این در حالی 
اســت که دغدغه مرحوم خراســانی در آثار و آرای وی مانند آفتاب تابان است و 
وی به دنبال علو و برتری دادن به تأمالت و اندیشه های اسالمی در هر زمینه ای 
اســت. آخوند خراسانی صاحب »کفایه االصول« که هنوز کتاب درسی حوزه های 
علمیه کشورمان است، حلقه مهمی از زنجیره به هم پیوسته فقه و اندیشه شیعی 
به حســاب می آید و مسلماً تأثیر بســزایی در تکوین و تشخص یابی اندیشه امام 
خمینی)ره( که با واسطه شاگرد مکتب خراسانی است، داشته است و اگر دو نگاه 
متمایز به نظر می رسند، این اختالف نظر جنبه راهبردی ندارد و بیشتر از جنس 
تاکتیک و راه و روش اســتنباط از حکم است که امری معهود و مجاز در اجتهاد 
شــیعی و از برجستگی های مکتب تشیع است که رشک و غبطه علمای مذاهب 
چهارگانه اهل سنت را نیز گاهی برانگیخته و آنها را به این ویژگی تشیع وادار به 
ستایش کرده است. بر اساس مفاهیم و مطالب گفته شده، در این سلسله مقاالت 
با عصر و زمانه و زمینه های اندیشه پردازی آخوند خراسانی باید خوب آشنا شد، 
محدودیت ها و مقدورات آن مقطع را شناخت و با غور در اصول، مبانی و مفاهیم 
بنیادی اندیشه سیاسی و اجتماعی آخوند خراسانی، به محور و مرکز ثقل اندیشه 
سیاســی وی که اخذ حکومت و مأخوذیت مشــروطه از شریعت است، نائل شد. 
اینکه این اندیشــه تا چه اندازه توانست در روند رویدادهای سیاسی ایران در آن 
مقطع مؤثر واقع شــود و با فرض درستی نظر طراحان »فقه مشروطه« به مثابه 
نسخه ای برای امروز و فردای ایران، با نگاه به آزمون تاریخی آن در برهه مشروطه 
با چه دشواری ها و چالش های نظری و عملی مواجه است و چرا همچنان نسخه 
امام و گفتمان انقالب اسالمی در ساحت نظر و عمل فرهنگ ها از نظریات دیگر 
جلوتر است، محورهایی است که تالش می شود در این مقاالت آنها را بررسی کنیم.

یکــی از مهم تریــن و جنجالی ترین 
جریان شناســی  معاصر  علمــی  مباحث 
اجتماعی معاصر اســت کــه کتاب های 
معدودی در این باره نیز تألیف شده است. 
این جریان عبارت است از تشکل، جمعیت و 
گروه اجتماعی که عالوه بر مبانی فکری، با 
نوعی رفتار ویژه اجتماعی نیز همراه است؛ 
بنابراین اگر اندیشه ای نظام مند باشد، ولی 
به صورت تشــکلی اجتماعی ظهور نکند، 
در جریان شناسی بررسی نمی شود. برخی 
جریانات اجتماعی زمینه فکری بیشــتر و 
دســته دیگر نیز زمینه فرهنگی و رفتاری 

بیشتری دارند. همچنین در بعضی جریانات رویکرد و مباحث سیاسی غلبه دارد 
و در بعضی به مباحث اقتصادی توجه ویژه ای می شود؛ از این رو می توان جریان 
اجتماعی را حداقل به چهار دسته فکری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تقسیم کرد. 
باید توجه داشت که شناخت جریانات اجتماعی برای مدیریت فکری و مهندسی 
فرهنگی کشور نیازی بدیهی است و مسئوالن فرهنگی و فکری کشور بدون شناخت 
و آسیب شناســی جریانات نمی توانند وضعیت فکری کشور را مدیریت کنند. از 
سوی دیگر شناختن تشکل های اجتماعی معاصر برای مردم و جوانان الزم است؛ 
چون در تصمیم گیری ها و موضع گیری های شــان مؤثر است؛ چرا هر کدام از این 
جریانات شاخصه های فکری و فرهنگی خاصی دارند که ممکن است با نشاختن 
این جریانات به صورت ناآگاهانه در این تشکالت وارد شده و از مسیر سعادت و 
عقالنیت اسالمی دور شوند.  »حجت االسالم دکتر عبدالحسین خسروپناه« برای 
انجام این رســالت در سال 1388 کتاب »جریان شناسی فکری ایران معاصر« را 
از سوی انتشارات مؤسسه فرهنگی حکمت نوین اسالمی در حوزه جریان شناسی 
فکری منتشــر کرد. نگارنده سعی می کند به شــکلی مجمل و مفید به بررسی 
جریان های فکری مؤثر در کشور از جمله جریان عقالنیت اسالمی، جریان سنتی، 
جریان مکتب تفکیک، جریان تجددستیزی سنتی، جریان تجددستیزی فلسفی، 
جریان فرهنگستان علوم اسالمی، جریان سنت گرایی و جریان روشنفکری بپردازد 
و با بیان مؤلفه های تاریخی )مانند مؤسس، سال تأسیس، چگونگی شکل گیری، 
اساس نامه و غیره( اصول و مبانی اندیشه، شخصیت های اصلی و تأثیرگذار، محتوای 

جریان و نقد آسیب شناسی آنها گامی برای فهم این امر خطیر بردارد.

بررسی اندیشه سیاسی آخوند خراسانی ـ ۴
 دو نگاه متمايز به حکومت

جريان شناسی فکری ايران معاصر

روشنفکری
به دو روايت

سیاست نامه

فراز و فرود سیدمحمد خاتمی ـ ۲
قتل های زنجیره ای

سیدمحمد  زمانی/  شهاب   
خاتمی در ســال های 1376 تا 1384 
رئیس جمهــور ایــران بــود. در مدت 
ریاست جمهوری وی اتفاقات، جریانات 
و بحران های تلخی در قامت یک دولت 
اصالح طلب به وجود آمد.  در این مطلب 
تالش می شــود به یکــی از مهم ترین 
و پیچیده تریــن اتفاقات مهم آن چند 
سال اشاره شــود. یکی از اتفاقات تلخ 
این دوران به قتل برخی شخصیت های 
سیاســی و اجتماعی در اواخر ســال 
1377 مربوط می شود که به قتل های 
زنجیره ای معروف شــد. به دنبال این 
قتل ها کمیتــه تحقیق محمد خاتمی 
دخالــت عوامــل وزارت اطالعات در 
قتل های زنجیره ای را تأیید و عوامل آن 
را دستگیر و محاکمه کردند. جالب است 
که حجت االسالم دری نجف آبادی در 
کتاب خاطراتش در این باره می نویسد: 
»عبــارت آقای خاتمی این اســت که 
عامل  کاظمی  موسوی )مصطفی  آقای 
اصلی قتل های زنجیره ای  که به این اسم 
معروف بوده است( از ذخیره های ما در 

وزارت اطالعات می باشد«. 
جهت فکری عامالن این قتل ها 
به گفته حسینیان، رئیس مرکز اسناد 
انقالب اسالمی این است که »نیروهایی 
که مرتکب چنین قتل هایی شدند از نظر 
سیاسی از طرفداران جناح چپ استحاله 
شده و از هواداران جدی آقای خاتمی 
بودنــد. بعد از اینکه ماجرای قتل ها به 
اوج خود رسید، خود آقای موسوی به 
خاطر ارتباطی که با آقای خاتمی داشت 
به دفتــر رئیس جمهوری رفت و گفت 
که این قتل ها توســط من انجام شده 
است. حتی دو سه روز ایشان را تحویل 
نمی گرفتند و می گفتند دروغ است، مگر 
می شود آقای موسوی طرفدار جبهه دوم 
خرداد چنین کاری مرتکب شده باشد و 
می گفتند این یک سناریوست تا باالخره 
آن قدر اصرار کرد که پذیرفتند.«1 درباره 
انگیزه قتل های زنجیره ای کسانی سعی 
دارند مســئولیت این قتل ها را به پای 
بعضی فتاوای بــزرگان به دلیل ارتداد 
و مهدورالدم بــودن مقتوالن بگذارند 
که این مطلب اشــتباه اســت؛ چون 
کســی که از روند فقه و فقاهت باخبر 
باشــد، اثبات ارتداد و مهدورالدم بودن 
اشخاص و فتوای به قتل رساندن آنها 
به همین سادگی ها نیست؛ به ویژه در 
عصر حکومت اسالمی که این مسئولیت 
بر عهده مسئوالن قضایی مملکت است؛ 
در حالی که حجت االسالم حسینیان از 
زبان مصطفی کاظمی، یکی از عوامل 
قتل ها نقل می کند: »تحلیل ما از اوضاع 
جاری این بود که آقای خامنه ای غیر از 
امام اســت و آقای خاتمی هم به دلیل 
این که 20 میلیون رأی آورده اســت 
و 20 میلیون پشــتیبان دارد، قدرتش 
بیــش از بنی صــدر اســت و ما این 
قتل ها را مرتکب می شویم و به گردن 
جالب  می اندازیم.«2  خامنــه ای  آقای 
اینجاســت که همین ســخن را آقای 
حســینیان دو هفته پس از دستگیری 
موســوی در دفتر ریاست جمهوری از 
زبان محمدعلــی ابطحی رئیس وقت 
دفتر خاتمی نیز می شنود. خاتمی در 
مورد شکنجه های همسر سعید امامی 
که از ســوی بازجوهایــی که از طرف 
انتخاب شده بودند  ســعید حجاریان 
اظهــار بی اطالعی می کنــد؛ در حالی 
که حســینیان در صفحه 408 کتاب 
آسیب شناســی حزب مشارکت ایران 
اســالمی بر اطالع خاتمــی از جریان 
شکنجه قبل کشف خبر می دهد: »در 
مورد جریان شکنجه این گونه نبود که 
آقای خاتمی خبر نداشته باشد. متأسفم 
که آقای خاتمی انکار می کند. بنده به 
یکــی از وزرا بارها گفتــم چرا جریان 
شکنجه را به آقای خاتمی نمی گوید؟ 
گفت: گفتــه ام.« همچنین در صفحه 
411 همین کتاب آمده پس از انحراف 
هدف دار مسیر قتل های زنجیره ای به 
دســت بازجویان انتخاب شده از سوی 
سعید حجاریان کشف شد که خاتمی 
از جانــب یکی از وزرا پیام می دهد که 
ماجرا را افشــا نکند. حسینیان درباره 
این ماجــرا می گوید: »وزیری آمد و از 
قول آقای خاتمی گفت: آقای خاتمی 
به شما سالم رسانده و از شما خواهش 
کرده اســت که در مــورد این جریان 
مصاحبه نکنید. من هم از طرف مقابل 
از روزنامه ها می خواهم فتیله را پایین 
بکشند خودم پرونده را جمع و جورش 
می کنــم. اگر خاتمی هیــچ کاره بود 
چطور می توانســت پرونده را جمع و 

جورش کند؟ «.
پی نوشت ها:

1ـ مصاحبــه با روزنامه کیهان در روز 22 دی 
ماه 1377.

2ـ علی الفت پور، بازگشت از نیمه راه ص 108.

ریزش ها

کتابخوان

 امیر قلــی زاده/  به میزانی 
که روزشمار انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اســالمی از بازه زمانی 
باقیمانده بــه دوم اســفند می کاهد، 
منحنــی فعالیت ها، هم اندیشــی ها و 
اظهــار نظرات گوناگــون انتخاباتی از 
سوی افراد و جریان های سیاسی کشور 
سیر صعودی می یابد. این روزها، نحوه 
حضور یا شــرکت نکردن اصالح طلبان 
در رقابت های مجلس یازدهم، موضوعی 
است که نقل محافل درونی این جریان 
شــده و به گفتــه تــاج زاده، اختالف 
درباره انتخابات در هیچ  دوره ای میان 
اصالح طلبان در این حد زیاد نبوده است. 
در حالی که طیف تندروی این جریان 
به شرکت نکردن در انتخابات به بهانه 
رد صالحیت هــا دامن می زند، اکثریت 
این جریــان تا حدود زیــادی با نظر 
تندروها برای تحریم انتخابات مخالف 
است. اینکه آیا این موضوع سناریویی 
انتخاباتی است یا اختالف نظری نشئت 
گرفتــه از تنوع و تعدد در رویکردهای 

درون جریانی، قابل بررسی است. 

اختالف در مبانی و فقدان 
استراتژی

علت یابی این موضوع به مباحث 
جدی کارشناسی و همچنین پویش های 
میدانــی از میــان ســران و مؤثران و 
حامیــان این جریان نیاز دارد. معروف 
اســت که حــوزه سیاســی از حیث 
اراده و توانمنــدی تکویــن ائتالف، از 
دیرجوش ترین ســاحت ها و عرصه ها 
به شــمار می آید؛ یعنــی یافتن نقاط 
مشترک برای فعالیت با هدف مشخص 
در حوزه هایــی مثل اقتصاد و فرهنگ 

و امور اجتماعی به مراتب دشــواری ها 
و چالش هــای کمتــری دارد تا حوزه 
سیاسی؛ زیرا با نگاه و فلسفه امروزین 
سیاســت، هدف غایی فعالیت حزبی، 
کســب، حفظ و افزایش قدرت است 
و هنگامی که ســخن از جبهه سازی و 
ائتالف میان احزاب گوناگون م ی شود، 
مفهومش تســهیم و تقســیم کیک 
قدرت اســت. با نگاه انحصارطلبی که 
در احزاب و جریان های سیاسی وجود 
دارد، طبعاً کســی به دنبال شریک در 
این حوزه نیســت؛ مگر اینکه گریزی 
از آن نباشــد و تشــریک مساعی در 
قدرت تنهــا راه حفظ قدرت یا اتصال 
و پیوند به قدرت باشد. صادق خرازی، 
رئیــس حزب ندای ایرانیان با انتقاد از 
در  اصالح طلبان،  سیاست ورزی  شیوه 
علت یابی مشکله اختالفات اصالح طلبان 
بر این باور اســت که آنهــا در مبانی 
و تبییــن آن دچار چالش هســتند و 
به گونه ای عمده ایــن اختالفات را با 
حوزه گفتمانــی و مباحث ایدئولوژک 
گروه ها و احزاب تشکیل دهنده جبهه 
اصالحات مرتبط می بیند: »اصالحات 
امروز فاقد برنامه و اســتراتژی است. 
اصالحات امروز چالش های جدی  دارد. 
اینکه اصالح طلبان یک روز از مشارکت 
در انتخابــات و روز دیگر از لزوم عدم 
مشارکت در انتخابات سخن می گویند، 
نشان دهنده این اســت که در تبیین 
مبانی خود عاجز ند. رهبران اصالحات 
باید برای برون رفت از شرایط کنونی، 
تصمیمی جدی و عاجل اتخاذ کرده و 
نگاهی دموکراتیک در تحوالت فکری 
معطل مانده در متن اجتماع داشــته 

باشند.«)1(

مشارکت جویی باج خواهانه 
تاکتیک های  و  راهبردها  بررسی 
انتخابات  برای  انتخاباتی اصالح طلبان 
امســال نشــان می دهد آنها به شدت 
دچــار اختــالف هســتند؛ اختالف و 
تشــتتی که در ائتالف های موسوم به 
اصالح طلبی مانند تغییر شورای عالی 
سیاســتگذاری اصالح طلبان رخ عیان 
کرده، یا در انشعاب هایی مانند تأسیس 
حزب »جمهوریت ایران اســالمی« با 
نقش آفرینی رسول منتجب نیا از حزب 
اعتماد ملی بروز می کند. اصالح طلبان 
در نحوه مواجهه با دولت اختالف جدی 
دارند. آنها به ویژه به دلیل انتساب خود 
به دولت و تهی بودن دســت دولت از 
عملکرد موفــق در حوزه های مختلف 
از ریزش آرای خــود نگران اند؛ اما در 
سیاســت تبلیغی و اعالمی خود، نبود 
انتخابــات آزاد و مانع بــودن نظارت 
استصوابی شورای نگهبان را بهانه کرده، 
با ایجاد هراس از شــرکت نکردن و به 
تبع آن پایین آمدن مشارکت با حربه 
»مشارکت مشــروط« به نوعی راه را 
بــرای باج خواهی از نظام باز می کنند. 
در حالی که اوالً سابقه فعالیت انتخاباتی 
اصالح طلبــان نشــان می دهد به رغم 
همه مخالفت های اولیه برای شــرکت 
در انتخابات، دســت آخر با فهرســت 
انتخاباتی پُر و پیمان در عرصه حاضر 
می شــوند. ثانیاً عبرت  نیاموختن این 
جماعت از باج خواهی افراطی های شان 
در گذشــته از جمله تحریم انتخابات 
مجلس هفتم، اصرار به ابطال انتخابات 
ریاســت جمهوری دهم و تالش برای 
تحمیل نظارت بین المللی برای القای 
تقلب و تخلف گسترده و نظام مند در 

انتخابات محل تأمل است و اینکه چرا 
به رغم اینکه می دانند نظام اســالمی 
ذره ای از قانون عقب نشــینی نخواهد 
کــرد و مردم نیز پذیــرای تخلف آنها 
نیستند؛ مجدداً با کمال وقاحت بر این 

طبل می کوبند! 
به تازگی علی شکوری راد، دبیرکل 
حزب اتحاد ملت در مصاحبه ای اظهار 
داشته »مردم می گویند وقتی محصول 
رأی شــان را ندیده انــد، چــرا باید در 
انتخابات شرکت کنند؟ ما به این حرف 
مردم توجه داریم؛ به همین دلیل است 
کــه فعاًل نمی توانیــم بگوییم در مورد 
حضور یا عدم  حضــور در انتخابات به 
تصمیم قطعــی رســیده ایم. تصمیم 
قطعی مــا در بحث انتخابات منوط به 
این اســت که آنهایی کــه انتخابات را 
بالاثر کردند، باید شــرایطی را فراهم 
کنند که مردم تفاوت را احساس کنند 
و نتیجه حضورشــان پای صندوق های 

رأی را ببینند.«)2(
این اظهار نظر که مصداق حرفه ای 
فرار به جلو است، در حالی بیان می شود 
که اساساً ندیده شدن محصول و نتیجه 
حداقل ســه انتخابات گذشــته سخن 
درستی اســت که از زبان دبیرکل این 
حزب بیان شده؛ زیرا در انتخابات سال 
1394 مجلس، ریاست جمهوری سال 
1396 و شــوراهای شهر، کاندیداها با 
انبوهی از وعده و وعید روی کار آمدند؛ 
به ویژه در انتخابات ریاســت جمهوری 
کــه اصالح طلبــان بزرگ ترین حامی 
حسن روحانی بودند، شرایط اقتصادی 
و بین المللی ایران به  مراتب دشــوارتر 
از چهار ســال اول دولت وی شــد؛ اما 
اصالح طلبان تنها بــه بی حاصلی رأی 

مردم اشــاره می کنند و نمی گویند که 
دلیل احتمال پایین آمدن مشــارکت 
مردم، عملکرد ضعیف نمایندگان جریان 
اصالحات در مجلس، دولت و شــورای 
شهر است نه نهادهای ناظر انتخاباتی. 

الیگارشی حاکم بر جبهه  اصالحات 
برخی دیگر از خود اصالح طلبان 
جریانــی  درون  اختــالف  عامــل 
را پدرخواندگــی بــزرگان ایــن تفکر 
بــرای تعیین خط مشــی ها و بســتن 
فهرســت های انتخاباتی می دانند. علی 
تاجرنیا، عضو فعــال جبهه اصالحات 
معتقد اســت: »علت بروز مشکالت به 
مناسبات نادرستی که در درون مجموعه 
اصالح طلب وجود دارد بازمی گردد که 
بنده اســم آن را الیگارشــی حاکم بر 
جبهه های سیاسی می گذارم، از جنس 
همان الیگارشی که در جمع سه نفره، 
حکم به انتخاب نجفی به عنوان شهردار 

تهران می دهد.«)3(
مجموع اظهار نظرات درباره نحوه 
حضور اصالح طلبان در انتخابات نشان 
می دهد اوالً اختالفات متعدد میان آنها 
جدی اســت. ثانیــاً اختالفات از حوزه 
عملکرد فراتر رفته و به ساحت بنیادین 
و نوع نگاه و ایدئولوژی آنها به مناسبات 
و اختیارات حکومت دینی وارد شــده 
است؛ بنابراین بخشی نظارت استصوابی 
شــورای نگهبان به عنوان بخشــی از 
حاکمیت دینی را قبول دارند؛ اما برخی 
آن را با دســتگاه تحلیلی غربگرایانه به 
نقد می کشند. آیا این اختالفات درون 

جناحی حل و فصل خواهد شد؟
* پی نوشت ها در دفتر نشریه 

موجود است.

نقد روز

 دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری/  
دالیــل عقلی اثبات والیــت فقیه در عصر 
غیبت را می توان به دو دسته اساسی تقسیم کرد:

 اول: اصل ضرورت
بر این اســاس سلســله اموری در جامعه 
مسلمین وجود دارد که شارع به طور کلی راضی 
به ترک آنها نیست. این امور اختصاصی به دوران 
حضور ندارند، بلکه از اولیات زندگی مردم هستند؛ 
مانند قضا و اجرای حدود الهی، دفن میت مسلمان 
و هر امر دیگری که ضرورت جامعه اســالمی و 
مسلمانان و امور مســلمین متوقف بر آن باشد. 
اگرچه برخی از این موارد واجب کفائی محسوب 
می شوند و بر همه مسلمین واجب هستند، زمانی 
می توان در اجرای همه آنها مطمئن بود که متولی 
خاص داشته باشند. در تمام این موارد باید به فقیه 
رجوع کرد؛1 زیرا فقها در این خصوص حجج الهی 
هستند و رجوع به آنها از بدیهیات اسالم است2.

برخی بزرگان نیز به ادله ای استناد کرده اند 
که هم عقلی هستند و هم نقلی. به اعتقاد آیت اهلل 
خوئی اوالً اجرای احکام کیفری اســالم و حدود 
الهی در راســتای مصلحت عمومی تشریع شده 
تا جلوی فســاد و گســترش ظلم و ستم، تجاوز 
و تعدی، فحشــا و فجــور و هرگونه تبهکاری و 
سرکشــی در جامعه گرفته شود و این نمی تواند 
مخصوص برهه  بوده باشــد. حضور امام در این 
موضوع نیز قطعــاً مدخلیتی ندارد؛ زیرا حکمت 
وضع و تشریع حدود به همان شکل که مقتضای 
دوران حضور است مقتضای دوران غیبت نیز به 

شمار می آید.3
ثانیاً دالیل احکام کیفری اسالم ـ چه کتاب 
و چه سنت ـ اطالق دارد و به زمان خاصی مقید 
نیست. همین اطالق چنین اقتضا می کند تا در 
امتداد زمان همواره ادامه داشــته باشــد و اجرا 
شود؛ البته اینکه مخاطب این تکلیف کیست، از 
دالیل یاد شــده به دست نمی آید؛ اما بی تردید، 

آحاد مردم نمی توانند مخاطب این تکلیف باشند؛ 
زیرا در این صورت اختالل در نظام پدید می آید 
و نوعی نابســامانی حاکم خواهد شد. برعکس از 
برخی روایات مانند روایــت صحیحه »داود بن 
فرقد«4 این گونه بر می آید که اقامه حدود بر هر 
کس جایز نیست. آیت اهلل خوئی اصل والیت فقیه 
را در عصر غیبت از طریق حسبه اثبات می کنند و 
معتقدند در آن شکی وجود ندارد. از نظر ایشان 

قدر متقن این است که دخالت 
در امور حسبه باید با اذن فقیه 
باشد. هرچند به نظر او از این 
ادله نمی توان والیت فقیه را در 
همــه وجوه در اموال و انفس 
مسلمین اثبات کرد5. بنابراین 
آیت اهلل خوئــی برخالف نظر 
برخی، به اصــل والیت فقیه 
تردید ندارند، بلکه در داللت 
ادله بــر والیت مطلقه تردید 
می کنند و این موضوعی است 
که به قلمــرو اختیارات ولی 

فقیه برمی گردد، نه اصل آن.

دوم: سایر ادله عقلی
ـ فقها شبیه ترین افراد به 

معصومین : بر اساس حکمت الهی در عصر طوالنی 
غیبت و دسترسی نداشــتن به معصوم، تعیین 
نزدیک تریــن افراد به معصــوم )در دو خصیصه 
مهم علم و عمل( به عنوان نایب و جانشین آنان 
ضروری اســت؛ از این رو بــرای برخی صفات و 
ویژگی هایــی که اختصاص به معصوم دارد، باید 
نزدیک تریــن جایگزین را انتخــاب  کنیم؛ برای 
نمونــه در رهبر غیرمعصوم، شــرط »عصمت« 
مقدور نیست؛ پس شرط »عدالت« را از باب بدل 
اضطــراری جایگزین می کنیم. بــه تعبیر دیگر، 
»عصمت والی، شرط در حال امکان و اختیار است 
و عدالت، شرط در حال اضطرار.«6 بدین ترتیب، 

از میان دو شرط عصمت و نصب در والی، شرط 
اول به ناچار در عصر غیبت منتفی است؛ اما شرط 
دوم که تعیین و نصب والی و زمامدار به اقتضای 
حکمت الهی اســت، به قوت خود باقی می ماند. 
این موضوع درباره علم نیز صادق است. از آنجا که 
رهبر غیر معصوم، معصوم نیست و خطا می کند، 
پس جایگزین اضطراری آن تسلط بر فقه است که 
مجموع احکام اسالم را متضمن می شود؛ بنابراین 
فقاهت نیز بدل دیگری برای 
علم معصوم)ع( است. این هر 
دو صفــت درمجموع تنها در 
فقیه وجود دارد؛ پس فقیهان 
شایسته و عادل، نزدیک ترین 
افراد به معصوم هســتند. به 
این ترتیب، والیت فقیه بدل 
معصوم)ع(  والیت  اضطراری 

است.7
ـ ضرورت اجرای قوانین 
الهی: هدف از تشکیل حکومت 
در زمان پیامبر اسالم اجرای 
قوانیــن الهی بود تــا از این 
طریق نظم مورد نظر و طراز 
قرآنی در جامعه صورت بگیرد 
و جامعه نمونه اسالمی تشکیل 
شود. طبیعتاً این ضرورت اختصاص به زمان حضور 
ندارد. امام خمینی در این زمینه می فرمایند: »به 
ضرورت شرع و عقل آنچه در دوره حیات رسول 
اکرم)ص( و زمــان امیر المؤمنین)ع( الزم بوده، 
پس از ایشــان و در زمان ما الزم است.«8  ایشان 
همچنین می فرمایند: »از غیبت صغری تاکنون 
هزار و چند صد ســال می گذرد و ممکن اســت 
صد هزار سال دیگر هم بگذرد و مصلحت اقتضا 
نکند که حضرت تشریف بیاورند. آیا در طول این 
مدت احکام اسالم باید زمین بماند و اجرا نشود؟ 
قوانینی که پیغمبر)ص( در راه بیان تبلیغ و نشر 
آن 23 ســال زحمت کشیدند، فقط برای مدت 

محدودی بود؟«9 در ادامه معتقدند: »مالیات هایی 
که اسالم مقرر داشته و طرح بودجه ای که ریخته 
نشان می دهد تنها برای رمق فقرا و سادات فقیر 
نیست، بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج 
ضروری یک دولت بزرگ است؛ مثالً خمس یکی از 
درآمدهای هنگفتی است که به بیت المال می ریزد 
و یکی از اقالم بودجه را تشکیل می دهد. بدیهی 
اســت درآمد به این عظمت برای اداره کشــور 
اسالمی و رفع احتیاجات مالی آن است. منظور 
رفع نیاز مالی تشکیالت بزرگ حکومتی است.«10
از ســوی دیگر بدون هیچ تردیدی اجرای 
چنین حکومتی، نیازمند حاکمی اسالمی است 
که بتواند قوانین و مقررات اسالمی را اجرا کند؛ 
مقرراتی که ناشی از عقل بشری نیست و در نتیجه 
اســقاط و اثبات آنها در حوزه اختیارات بشر قرار 
ندارد؛ حتی عفو برخی قواعد کیفری مانند حدود 
جزء حقوق انسانی محسوب نمی شوند و منحصراً 
ناشــی از وحی الهی هستند؛ بنابراین چون زمام 
چنین قوانینی در دست شارع مقدس است، خود 
او باید حاکــم صالح را منصوب کند. عقل حکم 
می کند که در دوران طوالنی غیبت نیز شبیه ترین 
کسان به معصوم که دو شاخصه فقاهت و عدالت 

را دارند برای این منظور تعیین شوند.11
پی نوشت ها:

1ـ شیخ انصاری، همان، ج 3، ص 554.
2ـ همان، ص 556.

3ـ آیت اهلل ابوالقاســم خوئی، مبانی تکملۀ المنهاج، 
دارالزهراء للطباعۀ و النشر، بیروت، بی تا، ج 1، ص 224.

4ـ شیخ حر عاملی، همان، ج 28، ص 14.
5ـ ابوالقاسم آیت اهلل خوئی ، مصباح الفقاهَه، تنظیم 

محمدعلی توحیدی، انتشارات وجدانی، ج 5، ص 52.
6ـ عبداهلل جوادی آملی، والیت فقیه والیت فقاهت 
و عدالت، قم: مرکز چاپ و انتشــارات اســراء، چاپ دهم، 

1389، ص 159.
7ـ همان.

8ـ امام خمینی)ره(، والیت فقیه، ص 27.
9ـ همان.

10ـ همان، ص 31.
11ـ همان، ص 157.

آفاق
ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی  - ۵۴

داليل عقلی واليت فقیه

حکومت  تشکیل  از  هدف 
در زمان پیامبر اســالم اجرای 
قوانین الهی بود تا از این طریق 
نظم مورد نظر و طراز قرآنی در 
جامعه  و  بگیرد  صورت  جامعه 
نمونه اســالمی تشکیل شود. 
طبیعتاً این ضرورت اختصاص به 
زمان حضور ندارد. امام خمینی 
»به  می فرمایند:  زمینه  این  در 
در  آنچه  و عقل  ضرورت شرع 
دوره حیات رســول اکرم)ص( 
الزم  امیر المؤمنین)ع(  زمان  و 
بوده، پس از ایشان و در زمان 

ما الزم است«

ریشه یابی اختالفات راهبردی اصالح طلبان در انتخابات مجلس

 انحصارطلبی الیگارشیک و فقدان برنامه استراتژیک



 گروه تاریخ/ دوران حکومت قاجار یکی 
از نکبت بارترین دورانی اســت که ســرمایه های 
یک کشــور به تاراج رفت و سرنوشت یک ملت 
برای ده ها ســال در اختیار افراد بی لیاقتی قرار 
گرفت که حداقل صالحیــت برای حکمرانی را 
نداشــتند. تصمیم های ناصواب و تدابیر خائنانه 
آنها هزینه های گزافی برای مردم به دنبال داشت 
و یکی از مهم ترین عوامل عقب ماندگی کشور بود. 
مسئله مسافرت شاهان قاجار به اروپا یکي 
از موضوعات پرمناقشه این دوران است که با سفر 
ناصرالدین شاه آغاز می شود. این سفرها نتیجه اي 
جــز هزینه  باال و تحمیل امتیازات و قراردادهاي 
ننگین براي کشــور نداشت و سبب نفوذ هرچه 

بیشتر بیگانگان به کشور شد.
قاجاریان چنان شــیفته غرب شده بودند 
که پس از نخستین سفر، سوداي سفر بعدي در 
ذهن شان خلجان مي کرد. سفرهاي پرهزینه اي که 
تکرار آن بدین سادگي نبود و تنها با هزینه هاي 
گزاف ممکن بود؛ در حالي که اوضاع اســف بار 
حکومــت و خزانه خالي، امــکان تکرار آن را به 
سادگي نمي داد. شاه و اطرافیانش توانایي درک  
پیشرفت اروپا را نداشــتند و در سفرهاي خود، 
تنها به مظاهر تمدن غربي توجه مي کردند و این 
سفرها با آن همه هزینه  گزاف، ثمره اي براي کشور 
نداشت و تنها چند نمونه  پیش  پا افتاده از فناوری 
غربي وارد کشور شد. از نظر اصالحات سیاسي و 
اقتصادي، نه تنها این ســفرها منجر به باز شدن 
افکار شــاهان قاجاري نشد، بلکه برعکس سبب 
شد تا شاهان در مقابل اصالحات موضع بگیرند.

ناصر دین در فرنگ!
ناصرالدین شاه سه بار به اروپا رفت. نخستین 
سفر خارجي وي در سال 1290ه.ق و به دعوت 
امپراتور اتریش، »فرانسوا ژوزف اول«، براي بازدید 
از نمایشــگاه بین المللي »وینه« صورت گرفت. 
در این ســفر ناصرالدین شــاه به همراه جمعي 
از شــاهزادگان، درباریان و میرزا حســین خان 
سپه ساالر از راه روســیه به اروپا رفت. سفر اول 
چهارمین پادشاه سلسله قاجار به فرنگ پنج ماه 
و نه روز طول کشید، از شهرها و کشورهای قفقاز، 
تفلیس، روسیه، آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، 
اتریش و ترکیه )عثمانی( دیدن کرد. در ســفر 
دوم به سال 1295 ه . ق که چهار ماه و چند روز 
طول کشید از شهرهای قفقاز،  ایروان، تفلیس و 

کشورهای روسیه، لهستان، اتریش، آلمان و فرانسه 
دیدار کرد. سفر سوم و آخرین سفرش به اروپا در 
سال 1306 ه  .ق به مدت شش ماه و دوازده روز 
طول کشــید و او از شهرها و کشورهای ایروان، 
تفلیس، مسکو، آلمان، بلژیک، فرانسه، انگلستان 

و اتریش دیدار کرد.
آغاز سفرهاي ناصرالدین شاه دالیل گوناگونی 
داشت. تالش برخي اطرافیان وي براي اصالحات 
کشــور سبب شد تا آنان به فکر بیفتند شاه را با 
پیشرفت غربي آشــنا کنند؛ برای مثال یکي از 
ابتکارات مشــیرالدوله براي همسو کردن شاه با 

اصالحات وي، سفر شاه به فرنگ بود.
خود کشــورهاي غربي 
نیز درصدد بودند تا با ســفر 
شــاه به کشورهاي شان، هم 
تمدن و پیشــرفت خود را به 
رخ وي بکشــند و هم از این 
موقعیت براي گرفتن امتیازات 
بیشتر استفاده کنند. همچنین 
نبایــد از انگیزه  شــخصي و 
خوش گذراني شاه هم صرف 
نظر کرد. امــا ناصرالدین که 
حــس کنجــکاوی کودکانه 

نسبت به اروپا داشت دلیل سفر خود را این گونه 
بیان مي کند: »هدف از مســافرت به اروپا براي 
بهبود و تدارک و مســائل ترقي قشون، از قبیل 
اســلحه و مهمات و مشاق و غیره است و اکنون 
در آینده، بهبود وضع قشون را بر ذمه خود الزم 

و حتم مي شمارد.« اما حاصل چنین نشد!
ناصرالدین شاه در تمام این سفرها به تفریح 

و خوشــگذرانی، بازدید مراکز دیدنی و سیرک، 
باغ وحش، شرکت در مجالس رقص و موسیقی و 
لهو و لعب، تماس با مقامات بلندپایه کشورهای 
میزبــان، تماس با رهبــران گروه های یهودی و 
امضای پیمان هــای واگذاری امتیازات اقتصادی 

سرگرم بود.

سفر به بهانه درمان بیماری
مظفرالدین شاه نیز راه پدر را در پیش گرفت 
و به بهانه درمان بیماری، ســفر بــه اروپا را در 
دستور کار قرار داد؛ در حالی که خزانه خالی اش 
مهم ترین مشکل پیش روی وی بود مظفرالدین 
شــاه این مشــکل را از طریق اعطای امتیاز به 
بیگانــگان رفع می کرد! برای 
نمونه هنوز مــدت زیادی از 
سفر اولش به فرنگ نگذشته 
بار  مظفرالدین شــاه  که  بود 
دیگر در عین ورشکســتگی 
مالی کشــور، بیماری خود را 
بهانه کرد و سفر دوم خود را 
که در حقیقت برای گردش و 
سیاحت در اروپا بود، آغاز کرد. 
این بار نیز امین السلطان برای 
 تأمین هزینه سفر شاه از بانک استقراضی روس 
مبلغ ده میلیون منــات طال وام گرفت و امتیاز 
راه آهن جلفا به قزوین را نیز به روسیه واگذار کرد.

ا تابک اعظم،  مظفرالدین شــاه به همــراه 
اســحاق میرزا،  موثق الدولــه،  حکیم الملــک، 
احتشام السلطنه و چند تن از رجال و درباریان و 
خدمتکاران راهی سفر شد و از طریق بندر انزلی به 

بادکوبه و از آنجا به اتریش رسید. شاه برای اینکه 
مانند سفر گذشته خود از آب و هوای کوهستانی 
شــهر »کارلسباد« برای مداوای خویش استفاده 
کند، مدتی را در آن شــهر سپری کرد و سپس 
روانه اتریش شــد. به هنگام اقامت در آن کشور 
طی مذاکراتی با مقامات کشوری مقداری وسایل 
توپ سازی از کارخانه »شرنبل« اتریش خریداری 
کرد. سپس به ایتالیا و آلمان رفت و در آن کشورها 
مورد استقبال مقامات دولتی قرار گرفت. پس از 
عبور از کشــور بلژیک به توصیه پزشــکان برای 
نوشیدن آب معدنی عازم شهر کنترکسویل شد 
و مدتی را به استراحت و گردش گذراند. سپس 
این گروه وارد انگلستان شدند و پس از یک هفته 
برای بازگشت به ایران از طریق اتریش و روسیه به 
شهرهای قفقاز، بادکوبه به آستارا و بندرانزلی وارد 
شدند. شاه بار دیگر این سفر را تقریباً با مسیری 

مشابه در سال 1323 ه . ق تکرار کرد.

شوق کودکانه به سفر!
احمدشاه نیز مانند پدر و پدربزرگ خود، به 
اروپا ســفر کرد؛ هرچند برخالف شاهان پیشین 
سفر آخرش بدون بازگشت بود. وی در 13 سالگی 
به سلطنت رسید و شاید به همین منظور عالقه 
زیادي به ســلطنت پرماجرای ایران نداشت. در 
واقع هم به دلیل سنت سفر به اروپا که در دوران 
پدرانش ایجاد شــده بود و هم به دلیل جواني، 
آرزوي رفتن به اروپا را داشت و اقامت در آنجا را 

بر کاخ نشینی در ایران ترجیح مي داد. 
بــه دلیل همین بی تفاوتی بــه اداره امور و 
البته بی کفایتی هنگامی که او در سفر سوم خود 
به ســر می برد، رضاخان در 13 اســفند 1299 
توانست بر اوضاع تسلط یابد و در نهایت به موجب 
مصوبه اي که در آبان 1304 در مجلس شــوراي 
ملي تصویب شد، شاه جوان را از کار برکنار شد؛ 
به موجب این مصوبه احمدشاه که مقارن کودتاي 
رضاخان در اروپا به سر مي برد از سلطنت خلع و 
برادر و ولي عهد او محمدحسن میرزا نیز به شکل 
موهن و تحقیر آمیزي از ایران خارج شــد. احمد 
شاه سه سال پس از خلع شدن از مقام سلطنت 
در 32 سالگي در یکي از بیمارستان هاي پاریس 
درگذشت. جنازه او طبق وصیتش به عراق انتقال 
یافت و در کربال نزد مقبره پدرش به خاک سپرده 
شــد. از مقامات دولتي ایران هیچ یک در مراسم 

تشییع جنازه او شرکت نکردند.

 گروه معــارف/ عن اإلمام 
الهادی)ع( فی اوصاف المعصومین)ع( 
إنه یقول: َمن أَحبَُّکم َفَقد آََحبَّ اهلل. و 
عن الصدوق)رض( فی کتاب صفات 
الشــیعه عن الرضا)ع( إنه یقول: َمن 
ّک  یَزَعُم أنَّه هو ِمن شیَعِتنا و هو یََتَمسَّ

بُِعرَوةِ َغیِرنا 
حّبی  توحید  دربــارة  صحبتم 
اســت؛ یعنی مؤمنین واال به جایی 
برسند که دل شــان، قلب شان، سّر 
جان شان ماالمال از محبت خدا شود. 
این موضوع در آیۀ 165 ســورة بقره 
ا  آمده اســت: »والَّذیَن آَمُنوا أََشدُّ ُحبًّ
هلل« همان طور کــه بارها به عرض 
شریف تان رسیده است، این مسئله 
عشــق به خدا جهاتــی از بحث را 
می طلبــد که به یاری خداوند دنبال 
کرده و به إذن الهی دنبال می کنیم. 
یکی این است که اگر کسی بخواهد 
بــه این وادی مقدس پا بگذارد، باید 
به تعبیر قرآن مجید در سورة »طه« 
آیات 11 تا 14، نَعلَین را از پا درآورد؛ 
چون این وادی، وادی مقدس »طوی« 
اســت. این چهار، پنج آیه  سورة طه 
گوشــه ای از ماجرای بسیار آموزندة 
عشق موسوی را به حضرت تبارک و 
تعالی و آن جذبۀ الهی بیان می کند. 
حضرت موســی)ع( آن مدت هشت 
ســاله را که باید از جان خدمتگزار 

شعیب باشد، به پایان رساند.
شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد

که هشت سال به جان خدمت از شعیب کند
حضرت موسی)ع( کاندیداتوری 
پیامبری اولوالعزمی بود و هر چند از 
حضرت شعیب مقامش باالتر بود؛ اما 
چون می خواهند مجذوب خودشان 
قرار دهند، در شأن حضرت موسی 
مجذوب عشق خودشان قرار دهند، 
در شــأن کلیمی! می گویند: برو و 
چوپانی شعیب را پیش گیر. ایشان 
هم می گوید، »چشم«. این روایت را 
مرحوم فیض کاشانی)ره( در کتاب 
حقایق شان نقل می کردند؛ شاید در 
کتاب های دیگرشــان هم باشد که 
حضرت شــعیب)ع( گریــه کرد در 
محبت خدا، اشک ریخت در محبت 

خدا، تا آنجا که نابینا شد و چشمانش 
را از دست داد. تعجب نکنید یعقوب 

هم چشمانش را از دست داد.
آدم به این زودی نمی تواند به 
حاالت اینها پی ببرد. حضرت شعیب 
آنقدر در راستای محبت خدا گریه 
کرد تا نابینا شــد. خدا چشمانش را 
به او بازگرداند. تا بار سوم چشم ها که 
نابینا شد خدا به ایشان فرمود: چه 
می خواهی؟ اگر از جهنمم می ترسی؛ 
شما انبیاء را به جهنم نمی برم. اگر 
به شوق بهشتم گریه می کنی؟ شما 
انبیاء صدرنشین بهشت من هستید. 
چرا اینقدر گریــه می کنید؟ عرض 
کرد: خدا.... من نه به عشق بهشتت و 
نه از خوف جهنمت ]گریه می کنم[؛ 
بلکه این اشک ها اشک عشق است)به 
تعبیر من( اشک محبت به توست... 
دوستت دارم... تو را دوست دارم...! 
و برایت گریه می کنم. خطاب آمد از 
حضرت حق تبارک و تعالی که چون 
چنین چشم هایی داری، چون چنین 
چشم های عاشــقی داری،)به تعبیر 
بنده( من کلیمم موسی بن عمران را 
به خدمت تو می فرســتم که هشت 
ســال برایت پادویی کند. اهلل اکبر... 
خب کارش را تمام کرد، در تفسیر 
آمــده، گوســفندها و زن و بچه را 

برداشــت و به طرف مصر روانه شد. 
شب طوفانی شد.

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هائل
کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها

خدایا حاال گوســفندها را چه 
کنــم؟ زن و بچه را چه کنم؟ از یک 
مکان مقدســی که اسمش »طوی« 

بود، به حسب ظاهر آتشی بلند شد که 
بعضی مفسرین اهل دل می فرمایند: 
به حسب باطن، باطن این آتش، نور 
جذبۀ اله بود. سوزن وجودش را برده 
نزدیک کوه آهن ربــا، حاال این کوه 
آهن ربا می خواهد این ســوزن را از 
ند و ببرد بچسباند به خودش  جا بِکَّ
به تعبیر بنده. رفت آتش بیاورد دید 
ندا بلند شد: موسی!!! کجای کاری؟! 
»إنی أنا اهلل« من خدایم! من معشوقت 

هستم، من محبوبت هستم. ببینید 
آیه را. از آیه 11 تا 14 سورة »طه«: 
ا أَتاها« وقتی آمد به طرف آتش  »َفلَمَّ
ِّي أَنَا  »نودَی«، ندا آمد: »یا ُموسی إِن
ـَک« با تأکیدات فراوان. همانا من  ُـّ َرب
خدایت هستم بیا... بیا عزیزم... منتهی 
آمدنت یک شرط هم دارد، »َفاْخلَْع 
نَْعلَْیَک« کفش هایت را دربیاور و بیا، 
همین یک کلمه... اهل دل می گویند: 
این کندن کفش یعنــی پایت را از 
وادی تعلقات دنیوی دربیاور! کفش 
تعلق را از پا دربیــاور و بیا به وادی 

مقدس »طوی«.
عزیزانم! اگر به هر مکان مقدسی 
که جذبه دارد می خواهید پا بگذارید، 
اول نعلین را درآورید. یعنی تعلق را 
بــه عالم ماده، به عالم طبع، به عالم 
ناسوت از پای حقیقت جوی تان بیرون 
بیاورید و این کار سنگینی است. تازه 
آنجا هم که مشــرف می شوید هنوز 
این کفش ها پای تان هست، بنا کنید 
پیش حضــرات معصومین)ع( زاری 
کــردن... ناله کردن... که آقا جان یا 
اما  ثامن الحجج اگرچه من بی ادبم؛ 
دست مبارکت را بیاور این کفش های 
من را از پایم درآور، سنگینی می کند، 
نمی گذارد بدوم. من می خواهم راه 
بیایم. بله.... یک مشهد این طوری! 

آقا جان اگر دانشجویم، اگر طلبه ام، 
می خواهم خــوب درس بخوانم. تا 
آنجا که عقل نظری ام به بار بنشیند. 
می خواهم خوب عمــل کنم، واقعاً 
تقوی داشــته باشم تا آنجا که عقل 
عملی ام به بار بنشیند. اگر کاسبم، 
همین طور! اگر فرهنگی ام، اگر زنم، 

اگر مرَدم، اگر جوانم، اگر پیرم.
اســتادم عالمه حسن زاده آملی 
گاهــی به ما مــی فرمودنــد: به او 
تبــارک و تعالی بگویید، یک کلمه، 
خدا... آمدم...! اما کمرتان را ببندید؛ 
اما کفش های تــان را از پا دربیاورید 
که بتوانید بدوید. این عالیق دنیوی 
ســنگینی می کند و نمی گذارد آدم 
عاشقانه بدود. اگر این طوری دویدی، 
من تو را انتخاب می کنم، من تو را بر 
می گزینم. »َفاْسَتِمْع لِما یُوحی« ببین 
َّني  أَنَا  چه چیزی به تو می گویم: »إِن
اهللُ ال إِلَه إاِلَّ أَنَا« من خدای تو هستم. 
خدای دیگری برای خودت نتراشی ها، 
بت، نه! اغیار، نه! بیگانگان، نه! فقط 
خدا... فقط خــدا... با چند تا تأکید: 
َّنــي  أَنَا اهللُ ال إِلَه إاِلَّ أَنَا َفاْعُبْدني «  »إِن
الَة لِِذْکري«.  بندة من باش »َو أَقِِم الصَّ
نمــاز را بــرای یادم برپا بــدار. اگر 
توانستید، دست کم در این مشاهد 
مشرفه که شرف یاب می شوید، چهار 
تا نماز درســت و درمــان أقّل کم، 
تمرینی ]بخوانید[. خدا شاهد است ما 
که مرد این کارها نیستیم که دائمی 
باشد؛ ولی هنرمان این باشد که چهار 
تا نماز تمرینی با کیفیت که فقط در 
این نماز یاد خدا باشــد و هیچ چیز 
دیگر نه! این را بخوانیم و بلد شویم، 
سوغات مان برای برگشتن مان همین 
باشد که ما با دســت پر از یاد خدا 
آمده ایم. وقتی می خواهید وارد شوید 
بگویید، همان درِ صحن را ببوسید و 
بگویید، خیلی نزدیک نروید. خودتان 
را اهــل ندانید. یک خورده خودتان 
را دور بگیریــد و دور بگیرم، فرقی 
نمی کند. هر که می خواهد در وادی 
عشق خدا پا بگذارد و جذبۀ الهی او 
را بگیرد با نعلین نمی شود نعلین را 

هم که برای تان معنا کردم. 
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فاو  فتح  دنگچي/  مهدي   
در عملیات والفجر 8 براي جهانیان 
باورکردنــي نبود. عبــور از اروند و 
مقابله با دشــمن که در سنگرهاي 
مطمئن به انتظار نشســته اســت، 
باورپذیــر نبود؛ به همین دلیل پس 
از فتح فاو رســانه هاي بیگانه به نفع 
رژیم صدام تبلیغات واهي را آغاز و 
از همه خبرنگاران براي بازدید از فاو 
و منطقــه عملیاتي والفجر 8 دعوت 
کردند اما این حضور همزمان شــد 
با استفاده از ســالح هاي شیمیایي 
از ســوی رژیم بعث علیه رزمندگان 
اسالم و تمام تبلیغات دشمن نقش 
بر آب شد و خبرنگاران در بهمن ماه 
سال 1364 از نزدیک شاهد فتح شهر 
فاو به دست رزمندگان اسالم بودند.
ســاخت پل بعثت و سدهاي 
از  بهمن شــیر  روي  بــر  خاکــي 
توانمندي هاي بسیار باالي مهندسي 
جنگ حکایــت دارد که رزمندگان 
اســالم دوشــادوش برادران جهاد 
سازندگي به طور شبانه روزي کارهاي 
مهندسي را انجام مي دادند. افزون بر 
پل بعثت، ســاخت پل هاي خیبري 
و دبه اي براي حمل ونقل وســایل و 
تردد رزمندگان از کارهاي قابل توجه 

مهندسي جنگ بود.
 800 عملیــات،  ایــن  در 
کیلومترمربع از زمین هاي دشــمن 
آزاد شــد و بیش از 5 هــزار نفر از 
نیروهاي آن کشته و زخمي و نزدیک 
به 3 هزار نفر به اســارت درآمدند. 
انهدام وسایل و تجهیزات دشمن در 

این عملیات قابل مالحظه بود.
به دنبال تحوالت جدید و تغییر 
توازن به ســود ایران شوراي امنیت 
ســازمان ملل در ســوم اسفند ماه 
1364 به تهیه پیش نویس و صدور 
یک بیانیه مهم اقــدام کرد؛ اگرچه 
این پیش نویــس با مخالفت آمریکا 
و فرانسه روبه رو شد اما پیروزي هاي 
به دست آمده در عملیات والفجر 8 
و نیز اقدامات دیپلماتیک جمهوري 
اســالمي ایران سبب شــد شوراي 
امنیت در پیش نویس اولیه قطعنامه 
بعدي، گامي به سوي خواست هاي 

بحق ایران بردارد.

قضایی/هفتم  محمدرضا   
ذی حجــه ســالروز شــهادت امام 
محمدباقر)ع( پنجمین امام شیعیان 
اســت که با طراحی و نقشه »هشام 
بن عبدالملک مروان« مسموم شد و 
به شهادت رسید. »کلینی« به سند 
صحیــح از زراره روایت می کند که 
روزی امام محمد باقر فرمودند: »در 
خواب دیدم بر سر کوهی ایستاده ام 
و مــردم به طرف مــن می آمدند و 
گرداگرد من جمع شــدند. ناگهان 
کوه بلند شــد و مردم از اطراف آن 
فــرو می ریختند. ایــن اتفاق پنج 
مرتبه افتاد و جمعیت کمی بر روی 
کوه باقی ماندند.« امام)ع( تعبیر این 
خواب را شهادتشان پس از پنج روز 
اعالم کردند. این تعبیر محقق شــد 
و امــام باقر)ع( پــس از پنج روز به 

شهادت رسیدند.
 امام محمدباقر)ع( که شاگردان 
بســیاری تربیت فرمــود و خدمات 
فراوانی به علوم اســالمی داشــت، 
بــر آگاهی دادن به مــردم و از بین 
بردن جهل در جامعه تأکید داشت. 
ایشان سرمنشأ هر گمراهی را جهل 
می دانستند؛ به ویژه جهل و گمراهی 
افرادی که امور سیاسی، اقتصادی و 
فرهنگی جامعه را در دســت دارند. 
یکی از نکاتی که ایشان بر آن اصرار 
اقتصادی  کارهای  سپردن  داشتند، 
جامعه به افراد صالح و متقی بود. امام 
محمد باقر)ع( می فرمایند: »صالح، 
عزت و سالمت دین و مؤمنان به این 
است که اموال جامعه به کسی سپرده 
شود که حقوق را رعایت و آن را در 
مصارف بایسته هزینه کند. فساد دین 
و اهل دیانت از آنجا پدید می آید که 
منابع مالی و اقتصــادی جامعه در 
اختیار کسی قرار گیرد که به عدل 
و حق رفتار نکند و آن را در مصارف 
الزم به کار نگیرد«. همان طور که در 
این حدیث می بینیم، امام سرمنشأ 
فســاد دین و اهلــش را نا عدالتی و 
ضعف مدیریتی مسئوالن اقتصادی 
در تقسیم ثروت در جامعه می دانند. 
به عبارت دیگر، وقتی مسئول فاسدی 
ثروت غیرشرعی تولید کند و اسباب 
حرام شدن نان مردم را فراهم آورد، 
هــم دین و هم اهل دین  را فاســد 

می کند.

باورنکردني

آیت اهلل »عبدالکریم حق شناس« می گوید: »در آن اوایل که براي تحصیل علوم دیني به محضر استاد رسیده بودم، روزي به ایشان عرض کردم: این دایي بنده 
هیچ توجهي به بنده ندارد ـ مرحوم دایي بنده خیلي متمکن بود . فرمود: این توقع، شــعبه اي اســت از محبت دنیا که در قلب تو رســوخ کرده، زودزود باید این را از 

قلبت خارج کني، دایي کدام است!؟ باید بگویي خدا«

بايد بگويی
خدا!

ثبات قدم در راه حق-۱9
تقويت ايمان ـ2

 سیدحسین خاتمی خوانساری/ از جمله اعمالی که سبب تقویت ایمان 
ما می شود، »تدبر در آیات الهی« و »تدبر در قرآن« است. امام صادق)ع(  هنگامی 
که اســرار خلقت را برای مفضل بازگو کرد، از او خواســت تا در این اسرار پنهان 
و آشــکار تدبر کند و عبرت بگیرد. آنچه انســان را به توحید حقیقی می رساند و 
اعتقادش را  به خداوند بیشــتر می کند، تدبر در آیات و نشــانه هایی است که در 
عالم وجود دارد. در قرآن کریم حدود 80 بار به مشــاهده و تدبر در آیات الهی و 
عبرت اندوزی دســتور داده شده است؛ اما این تدبر و تأمل را در قالب های متعدد 

معرفی می کند که به تعدادی از آنها اشاره می شود.
1ـ شــناخت و عبرت از عظمت خدا و مخلوقات: »آیا ندانسته اند که چگونه 
خدا مخلوقات را می آفریند سپس آنان را باز خواهد گرداند، یقیناً این بر خدا آسان 
است.« )عنکبوت/ 19( »آیا با تأمل به آسمان باالی سرشان ننگریستند که چگونه 
آن را بنا کرده و بیاراستیم و آن را هیچ شکاف نیست؟« )نوح/ 15( »آیا با تأمل به 
شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده؟ و به آسمان که چگونه بر افراشته شده؟ 
و به کوه ها که چگونه در جای خود نصب شــده؟ و به زمین که چگونه گســترده 

شده؟« )غاشیه/ 20ـ 17(
2ـ شناخت و عبرت از رفتار و عمل گذشتگان: الف ـ مؤمنان: »آیا به کسانی 
که خود را به پاکی می ســتایند، ننگریستی؟« )نســاء/ 49( »پس با تأمل بنگر 
ســرانجام بیم داده شــدگان چگونه بود؟« )صافات/ 73(؛ ب ـ کافران: »در نتیجه 
از آنان انتقام گرفتیم پس با تأمل بنگر ســرانجام تکذیب کنندگان چگونه بود« 
)زخــرف/ 25(؛ »بنگر که چگونه بر خدا دروغ می بندند و همین گناهی آشــکار 
را بس اســت...« )نســاء/ 50(؛ »و آنها را در حالی که باطن شان به الهی بودن آن 
معجزات یقین داشت، ستمکارانه و برتری جویانه انکار کردند پس با تأمل بنگر که 

سرانجام مفسدان چگونه بود؟!« )نمل/ 14(
3ـ شناخت و عبرت از اقوام گذشته: »آیا خبر کسانی که پیش از شما بودند: 
قوم نوح و عاد و ثمود و آنان که بعد از ایشــان بودند، به شــما نرســیده است؟« 

)ابراهیم/ 9(
قرآن از رسول گرامی اسالم)ص( می خواهد این آیات را برای هدایت و ایمان 
انسان ها متذکر شود. »پس، این حقایق را به مردم تذکر بده، وظیفۀ تو تنها تذکر 

دادن و آگاه ساختن آنهاست.« )غاشیه/ 21( 
این حالت تذکر برای همه انسان ها صادق است و همه باید با مشاهده جهان 
و جهانیان به خود تذکر دهند و شناخت پیدا کنند. حتی خداوند برای مشاهده 
جهان نیز دستور داده، در زمین جست وجو کنید و عبرت بگیرید: »بگو در زمین 
بگردید پس با تأمل بنگرید که سرانجام گنهکاران چگونه بود؟« )نمل/ 69( حضرت 
ابراهیم نیز به مشاهده پرداخت و وقتی در درون خود خدا را پیدا کرد از او طلب 
استمداد و یاری نمود و به قوم خود اطمینان داد، خدا او را یاری می کند: »و جز 
آن خدایی که مرا آفریده و البته مرا هدایت خواهد کرد نمی پرستم«)زخرف/ 27(

کســی که نگاهش به محیط اطراف دقیق است، از آن برای رسیدن به خدا 
و تقویت ایمان اســتفاده می کند. مؤمن با مشاهده عالم خدا را مشاهده می کند، 
»اَیَنما تَُولّوا َفَثمَّ َوجُه اهللِ« به هر طرف که رو کنید، وجه الهی آنجاســت. )بقره/ 
115(. همچنین حضرت امیرالمؤمنین)ع( مي فرمایند: به هیچ چیز نظر نینداختم 
مگــر آنکه خدا را پیش از آن، پس از آن، همراه آن و درون آن مشــاهده کردم.

)عین الیقین 49/1(.

کشــورهاي غربي درصدد 
بودنــد تا با ســفر شــاه به 
کشورهاي شــان، هم تمدن و 
به رخ وي  را  پیشــرفت خود 
بکشــند و هم از این موقعیت 
براي گرفتن امتیازات بیشــتر 
استفاده کنند. همچنین نباید از 
انگیزه  شخصي و خوش گذراني 

شاه هم صرف نظر کرد

سراج

 تاجران يهودي و رواج مصرف گرايي
در شــماره گذشته به نقش یهودیان در شکل گیري و گسترش استعمار در 
قرن های شانزدهم و هفدهم اشاره شد و گفتیم ابزارها و اطالعاتی که راه را براي 
ســفر دریایي کریستف کلمب آماده کرده بود، از سوي یهودیان تأمین شده بود. 

بودجه اي هم که براي این سفر الزم بود، از منابع یهودی فراهم شد.
نقش یهودیان در ســفرهاي پرتغالي ها با محوریت »واسکودوگاما« نیز قابل 
مشاهده است. آنها در دربار »مانوئل« پادشاه ماجراجو و آغازگر نقش استعماري 
پرتغال و بنیانگذار امپراتوري جهاني پرتغال نقش کلیدي داشتند. پیوند الیگارشي 
یهودي با دربار پرتغال به آغاز تأسیس این دولت در سده دوازدهم میالدي مي رسد. 
در سده هاي چهاردهم و پانزدهم خاندان »ناوارو« از متنفذترین خاندان  هاي یهودي 

پرتغال بودند و این نفوذ روندي رو به افزایش داشت. 
پیش از اعزام گاما به هند، پادشاه پرتغال با »آبراهام زاکوتو« مشورت کرد و 
منجم یهودي پیشگویي کرد که موفقیت هاي بزرگ نصیب پرتغال خواهد شد و 
بخش بزرگي از هند به تملک او درخواهد آمد. براي فهم بهتر این داستان، مي توان 
به اثر ماندگار دکتر عبداهلل شهبازي با عنوان »زرساالران یهودي و پارسي، استعمار 
بریتانیا و ایران« که در پنج جلد منتشر شده، مراجعه کرد. شهبازي که مطالعاتش 
بر مبناي تحقیقات »ورنر سومبارت« است، اعتقاد دارد: »در تمامي دوران غارتگري 
ماوراء بحار، زرساالران یهودي و الیگارشي اروپا به سان اندامي واحد عمل مي کردند. 
تهاجم به ماوراء بحار، پیدایش و شــکوفایي اقتصاد پالنت کاري و تجارت جهاني 
برده، از آغاز تا پایان، با نام زرساالران یهودي آمیخته است. برخي از اینان رسماً 
یهودي اند و بسیاري نوکیش)مارانو(. پنهان شدن پالنتوکراسي سده هاي هفدهم 
و هجدهم در زیر پوشش نوکیشي مسیحي )یهودیت مخفي(، پژوهش درباره سهم 
واقعي یهودیان را در این فرایند دشوار مي سازد. مع هذا، داده هاي تاریخي چنان 

گویاست که تردیدي در جایگاه مهم ایشان بر جاي نمي گذارد.«
در سده هاي شــانزدهم تا هجدهم به تدریج سیماي اقتصادي جامعه اروپا 
دگرگون شــد؛ نیازهاي جدید مصرفي سر برآورد و به تبع آن بازارهاي جدید و 

گسترده براي »کاالهاي ماوراء بحار« پدیدار شد.
یکي از مهم ترین تخّصص هاي یهودیان، که مولود سرشــت جهان وطني و 
چند فرهنگي ایشان و به   ویژه پیشینه زیست شان در دنیاي اسالمي است، یافتن 
کاالهاي جدید، ایجاد نیاز به مصرف آن در توده هاي مردم و سپس چنگ اندازي 
بر تجارت آن بود. این مسئله عامل مهمي در تکوین تمّدن جدید غرب است و تا 

به امروز نیروي محّرکه اقتصاد غرب به   شمار مي رود.
این تکاپو در دو شاخه جریان داشت: اول، کاالهاي ارزان قیمت، ولي داراي 
بازار انبوه و دّوم، کاالهایی با بازارهاي محدود؛ ولي گران قیمت و پرسود. نوع اول، 
شامل کاالهایي مي شد که مصرف عمومي داشت؛ مانند شکر، تنباکو و قهوه و نوع 
دّوم، کاالهایي بود که مصرف محدود و مشــتریان خاّص داشت؛ مانند جواهرات 

و سنگ هاي قیمتي.
موّرخان دانشگاه عبري »اورشلیم« این مضمون را به شکل زیر بیان داشته اند: 
»وجه مشّخصه تجارت یهودي تالش براي توسعه تجارت از طریق تبلیغ ]بازاریابي[ 
و متمرکز ساختن تکاپوي تجاري خود بر روي دو نوع کاماًل متمایز از کاالها بود: 
کاالهاي تجمالتي ]لوکس[ از یک ســو و کاالهاي مورد مصرف انبوه توده مردم 
از سوي دیگر. در برخي موارد، یهودیان نقش مهمي در توزیع انواع جدید کاال از 

منابع جدید ایفا نمودند.«
یهودیان در »کشــف« یا متداول کردن مصرف انبوه کاالهایي چون قهوه، 
تنباکو و شــکر در اروپا جایگاه برجسته ای داشتند. شکر، تنباکو، قهوه، زعفران و 
بسیاري از کاالهاي دیگر که در سده هاي شانزدهم و هفدهم میالدي به اروپا راه 
یافتند به نیاز اصلي زندگي مردم این قاّره بدل شدند. کاشت و تجارت آن نیز به 

طور عمده یا در انحصار یهودیان بود یا آنان سهم مهّمي در این زمینه داشتند.
تأمین تقاضاي انبوه به تنباکو، شکر، پنبه و کاالهایي از این قماش و انباشته 
کــردن بازار مصرف رو به افزایش آن، پالنت ها و اقتصاد پالنت کاري و به تبع آن 
تجارت جهاني برده را گسترش داد و در این فرایند بود که طبقه جدید اشرافیت 

پالنت کار )پالنتوکراسي( ظهور کرد و به ثروت هاي انبوه دست یافت.
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وجودتان را سرشار از محبت خدا کنید
گفتاری از آیت اهلل قدرت اهلل نجفی قمشه ای در باره »توحید حبی«

برده  را  وجودش  ســوزن 
نزدیک کــوه آهن ربا، حاال این 
کوه آهن ربا می خواهد این سوزن 
ند و ببرد بچسباند به  را از جا بِکَّ
خودش به تعبیر بنده. رفت آتش 
بیاورد دید ندا بلند شد: موسی!!! 
کجای کاری؟! »إنی أنا اهلل« من 
خدایم! من معشوقت هستم، من 

محبوبت هستم



بگویید  از خودتان  ابتــدا   *
و اینکه چند وقت اســت از جبهه 
مقاومت برگشته اید و در حال حاضر 

به چه کاری مشغول هستید؟!
در طول نیم قرن، یعنی پنجاه سال 
عمری که از خدا گرفته ام، 30 سال آخر 
آن را تقریباً کار رسانه ای انجام دادم. کار 
فرهنگی، تبلیغی، مذهبی و قرآنی را هم 
شاید بیش از عمر انقالب انجام داده ام. 
از سی سال کار رسانه ای 25 سال آن را 
خبرنگار سازمان صدا و سیما بودم که 
10 سال بیشتر خبرنگار بحران و هشت 
ســال از این ده سال را خبرنگار جنگ 
بودم که در عراق و ســوریه سپری شد. 
ســه سال و نیم در عراق و چهار سال و 
نیم در سوریه بودم. البته گاهی هم به 
طور غیر رسمی در این چند سالی که 
مأموریتم در ســوریه تمام شد، به آنجا 
رفتم، اما حضور رســمی نداشتم. البته 
من معتقدم در 9 ســال پایانی خدمتم 
چهار ســال و نیم را در خط نبرد اول با 
داعش در شامات گذراندم و چهار سال 
و نیــم بعد را در جبهه نبردی دیگر در 
شیفت شب خبرگزاری صدا و سیما بودم 
که خود نشان از مظلومیت تفکر جبهه 
مقاومت حتی در رسانه ملی جمهوری 
اسالمی اســت! اآلن هم یکی دو هفته 
است بازنشسته شده ام. این بازنشستگی 
صرفاً به معنای بازنشستگی از خبر صدا 
و سیماست وگرنه یک خبرنگار آن هم 
از جنس بسیجی بازنشستگی ندارد، تا 

وضعیتش به شهادت ختم شود.

* در مصاحبه ای از شما خواندم 
دفاع  دوران  در  بودیــد  گفته  که 
مقدس هم حضور داشتید، در این 

باره توضیح بفرمایید.
بلــه. البته این حضور بــه اندازه 
خیلی از دوســتان و بزرگواران نیست 
و خیلی کم اســت؛ اما ســال 1363 یا 
1364 بــود که برای اولین بار از طریق 
اردوی دانش آموزی به خوزستان اعزام 
شدیم که البته برای نبرد نبود. در سال 
1364 عضو بســیج شدم و سال 1366 
چند ماهی را از طریق ســپاه حضرت 
به منطقه  لرستان  ابوالفضل العباس)ع( 
کردستان اعزام شدم. از آنجا به کردستان 
عــراق رفتم و چند ماهــی در منطقه 
ماهوت عراق و در عملیات بیت المقدس2 

حضور داشتم.

* در ایــن مدتی که در عراق 
و شــامات حضور داشــتید، فکر 
می کنید مهم ترین و تأثیرگذارترین 
گزارشی که روی آنتن بردید، کدام 

گزارش بود؟ 
در این 25 ســالی کــه در صدا و 
سیما فعالیت داشــتم، سعی می کردم 
گزارش هایم ضمن تأثیرگذاری منطبق 
با مالحظات رســانه ملی و رسانه های 
رســمی کشور باشــد. در این میان دو 
سری مجموعه  گزارش هایی که از عراق و 
سوریه داشتم، خیلی برایم دلچسب بود؛ 
چون احساس می کردم واقعاً تأثیرگذار 
بوده و به دل مخاطبان نشســته است. 
یکی از گزارش هایم از شهرهای مذهبی 
عراق درســت زمانی بود که پای هیچ 
ایرانی آنجا باز نمی شد. جنگ و ناامنی و 
درگیری آمریکایی ها با جیش المهدی در 
کربال و نجف مانع این شده بود که زائری 
بتواند از ایران به عتبات بیاید. وقتی از 
حال و هوای حرم ائمه در کربال، نجف، 
کاظمین یا سامرا گزارش می دادم، دقیقاً 
این پیوند قلبی مردم را حس می کردم. 
آن زمان هم که خیلی پای رسانه های 
جدید و پیام رسان ها باز نشده بود، عموماً 

بازخوردهای این گزارش ها را حضوری یا 
تلفنی به طرق مختلف دریافت می کردم. 
ایــن برایم آرامش بخش بود که من به 
نمایندگی از یک ملت در حال ارســال 
گــزارش از این حرم ها هســتم. برخی 
خبرها دلچســب بــود و برخی خبرها 
هم که از ســوریه در مورد آزادســازی 
مناطق نزدیک به حرم عقیله بنی هاشم 
در دمشق می دادم،  برایم بسیار جذاب 
بود؛ زیرا این آزادسازی ها سبب در امان 
ماندن بیشتر حرم حضرت از تعرض و 
حمله تروریست ها می شد؛ لذا وقتی اینها 
را گزارش می کــردم، در دلم این طور 
احساس می کردم که اآلن میلیون ها نفر 
انسان احساس آرامش می کنند؛ به ویژه 
وقتی خبر آزادسازی از میدان حجیره 
و عقب زدن تروریست ها را که روز قبل 
در اشغال تروریست ها بود و 500 متر تا 
حرم فاصله داشت، دادم، برایم بسیاری 
مسرت بخش بود. وقتی ابتدای صبح به ما 
گفتند چنین عملیاتی انجام شده، واقعاً 
مسرور بودیم و وقتی این خبر را مخابره 
می کردم، دقیقاً می دانستم که خیلی ها با 

این خبر خوشحال می شوند.

* از عملیات حجیره بیشــتر 
برای مان بگویید.

در یک برهه تروریســت ها خیلی 
نزدیک حرم رسیده بودند. شب صدای 
تیراندازی و انفجار زیادی شنیدیم؛ اما 
نگفتند. چه خبر اســت تا اول صبح که 
معلوم شــد تروریســت ها را تا بیش از 

دو کیلومتــر از مواضع قبلی نزدیک به 
حرم عقب زده اند. به ما گفتند عملیات 
وســیعی انجام شــده و بخش زیادی 
از مناطــق نزدیک به حرم آزادشــده، 
صبح بــه زینبیه رفتیــم و مناطقی را 
که آزاد شــده بود دیدیــم. اول رفتیم 
سراغ بچه های سوری و از آنها گزارش 
گرفتیم. بعد نیروهای ایرانی را دیدیم. 
منطقه مهمی بــود، در واقع منطقه ای 
بسیار متراکم از منازل مسکونی که فقط 
نظامی های حرفه ای متوجه می شــوند 
عقب زدن دشــمن آن هم به اندازه دو 
کیلومتر در چنین منطقه ای کار بسیار 
ســختی اســت. پرچم های گروه های 
داعش  مانند جبهه النصره،  تروریستی، 
و احرارالشــام هنوز کــم و بیش وجود 
داشــت و یکی یکــی بچه ها به ســراغ 
آنها می رفتند تا واژگون شــان کنند و 
این  عکس می گرفتند. حال دسترسی 
تروریست ها به حرم کم شده بود. امنیت 
حــرم خیلی باال رفته بــود. رزمندگان 
ایرانی را که دیدیم، متوجه شــدیم این 
عزیزان دو روزی هست که نخوابیده اند 
تا این عملیات انجام شود و آرام شوند. 
در چهره های خسته آنها سرور و شادی 
موج می زد. در جمع بچه ها »محمودرضا 
بیضایی« را دیدم و با هم همراه شدیم. 
از نقطه ای که همراه شــدیم تا میدان 
حجیره صحبت کردیم. وارد میدان که 
شدیم خیابان منتهی به حرم آنجا بود، 

محمودرضا یک دفعه وقتی حرم را دید، 
رو به حرم کرد و با اخالص سالم داد و با 
اشک شروع کرد با بی بی درد دل کردن 
و اشــک شوقش سرازیر شد. من خوب 
نمی شــنیدم که چه می گفت؛ اما انگار 
گزارش عملیات را می داد. از همان نقطه 
بود که گزارش آزادسازی این مناطق را 
در عملیــات حجیره دادم که خیلی به 
دل همه نشست. تا قبل از این عملیات 
شاید هیچ جنبنده ای جرئت نمی کرد از 
حجیره به سمت حرم برود؛ اما با همت 
این مردان امنیت به اطراف حرم بازگشته 
بود. بعد محمودرضا باالی یک ساختمان 
ســه چهار طبقه رفــت و پرچم جبهه 
النصــره را پایین آورد و وارونه گرفت و 
عکس و فیلم گرفتند. این محمودرضا 
یک حماسه دیگر هم داشت؛ البته ما آن 
موقع نبودیم که ببینیم و تصویر بگیریم. 
بعداً برای من تعریف کردند که در آنجا 
یک نوجوان تروریست از جبهه النصره 
به اسارت درآمده بود و معلوم نبود این 
نوجوان تروریست چند نفر از همرزمان 
این عزیزان و نیروهــای مقاومت را به 
شــهادت رسانده، سر بریده، مثله کرده 
یا تیر خــالص زده و نیروهای مقاومت 
از عصبانیت شهادت هم رزمانشان قصد 
داشــتند این نوجوان را ضرب و شــتم 
کنند کــه اینجــا محمودرضا بیضایی 
مانند مرد ایســتاد و جلوی ضرباتی را 
که به این تروریســت می زدند، گرفت. 
او گفت این تروریســت اسیر ماست و 
باید در امان ما باشــد؛ هر چند خیلی 
از یاران ما را به شــهادت رسانده است. 
محمودرضا مرد بــود. این کارش را در 
نظر بگیرید در برابر وقایعی چون شهادت 
حسین گونه محسن حججی ها، چطور 
امسال محسن حججی عزیز و بزرگوار 
را به اسارت بردند، توهین کردند، سرش 
را بریدند، بدنش را قطعه قطعه کردند و 
این تفاوت یک نیروی جبهه مقاومت با 
تروریست هایی است که سر در آبشخور 

استکبار، ارتجاع و استعمار دارند.

* از محمودرضا خبر دارید؟
محمودرضا چند ســالی است که 
میان ما نیســت. دخترش سه ساله بود 
که یتیم شــد و چند ســالی است که 
محمودرضا به ما ســر نزده! او در همان 
مجموعه عملیات های آزادی سازی حومه 

دمشق با خمپاره به شهادت رسید. 

* یاد این مصــرع افتادم که 
فدای  ناقابل  جــان  این  »عاقبت 
زینب است«. ماجرای شهادتش را 

هم بگویید.
من نبودم. زمانی که شــهید شد 
رفته بودم برای گزارش مذاکرات ژنو دو 
مربوط به صلح ســوریه. یک هفته آنجا 
بودم و خودم تنها به عنوان فیلم بردار، 
صدابردار، مترجم، گزارشگر و تدوینگر 
به سختی مشــغول کار بودم و گزارش 
ارسال کردم. در ژنو بودم که خبر شهادت 
محمودرضا را شنیدم. کاماًل آشفته شدم 
و نفهمیدم چطور تا دمشق رفتم! وقتی 
هم که رسیدم پیکر مطهرش را بعد از 
طواف در حرم عقیله بنی هاشم به ایران 
برده بودند و به تشــییع او هم نرسیدم. 
محمودرضا به آرزویش رسید؛ اما ما را 

در غمی بزرگ فرو برد.

* از ماجــرای گزارش هــای 
ســوریه و تحلیلی که از وضعیت 

دارید، بگویید.
ببینید ما دوربین رسمی تلویزیون 
ایران بودیم و تا می توانســتیم از ارتش 
ســوریه تصویــر می گرفتیــم؛ البته با 

رعایت مباحث امنیتی و حفظ چهره ها؛ 
امــا چون حساســیت روی دوربین ما 
خیلی زیاد بــود اجازه نمی دادند که از 
بچه های مان حتی از پشــت هم تصویر 
بگیریم. توجیه حفاظتی این بود که این 
دوســتان نباید در تصاویر صدا و سیما 
باشــند. ما هم تابع دستور بودیم. این 
امر بیشتر پس از شهادت هادی باغبانی 
و تصاویری که از دوربین او به دســت 
دشــمن افتاد مورد توجه قرار گرفت؛ 
البته ما می توانستیم از بچه های ایرانی 
مدافع حرم با تکنیک هایی که بلد بودیم 
طوری فیلم بگیریم که تصویر چهره را 
نداشته باشــیم؛ ولی باز موافقت نشد؛ 
ولی خود ســپاه هزاران ساعت از همه 
بچه های جبهه مقاومت در ســوریه در 
حاالت مختلف تصویر گرفته و تصاویر 
مســتندی وجود دارد؛ اما هیچ کدام از 
اینها عرضه نمی شود. اینها فقط آرشیوی 
شده در مجموعه که معلوم نیست کی 

باید استفاده شود. 

* نظر دقیق تر شــما درباره 
فعالیت های رسانه ای و مستندسازی 
نبرد  و  مقاومت  در حوزه جبهــه 

شامات چیست؟
مخاطب  محتواست،  اآلن  ببینید 
تشنه است و گوش شنوا برای شنیدن 
کالم وجود دارد؛ اما به نظرم پیوســت 
رسانه ای که برای جبهه مقاومت نوشته 
شده باید بازنگری شود. دیگر نگاه بسته 
بی فایده است. ما در سوریه بودیم، اآلن 

قوی تر هستیم و در آینده هم خواهیم 
بود؛ در سوریه ای که نوک پیکان جبهه 
مقاومت و اوج حمالت دشــمنان برای 
قطع ید ایران در جبهه مقاومت بود. ما با 
همت جوانان جهان اسالم از ایران، عراق، 
سوریه، افغانستان، پاکستان و... با چنگ 
و دندان از حرم های ائمه حفاظت کردیم 
و به ساحل شرقی مدیترانه رسیدیم. باید 
واقعیت ماجرای سوریه با تصاویری که 
داریم بیان شود. حداقل اگر از زنده های 
رزمنده این جبهه نمی شــود مســتند 

ساخت از شهدا که می شود!
در حــال حاضــر هنوز شــهدا و 
رزمندگان مدافع حرم مظلوم هستند. 
که اصلی ترین علت مظلومیت آنها خود 
ما اهالی رسانه و تصمیم گیران این عرصه 
هستیم که دست و پای خود را بسته ایم. 
از سوی دیگر مسئوالن هم بسته عمل 
می کنند و تنها کار را به یک حلقه مثاًل 
پنج نفره از مستندســازان می سپارند. 
انگار دیگر در این جبهه جوان متعهد و 
مستعد و قوی برای مستندسازی درباره 
نبرد شــام و عراق وجود ندارد. اآلن از 
اهالی رسانه، امتحان پس داده هایی در 
جبهه مقاومت هستند که تعدادشان هم 
کم نیست. چرا اجازه نمی دهند که اینها 
بیایند در میــدان عمل و این محتواها 
را دریافــت کنند و از آنها مســتندها 
و آثار هنری بســازند کــه بیان کننده 

واقعیت است. 

* ممنــون از توضیحاتی که 
دادید. با توجــه به اینکه کارهای 
رسانه ای و تولیدات رسانه ای درباره 
به  انجام شده، شما  مدافعان حرم 
عنوان کسی که شاهد میدانی در 
کارها  کدام  بودیــد،  اتفاقات  این 
واقعیت  به  و  پسندیدید  بیشتر  را 

نزدیک بود؟
مــن فیلم ســینمایی خیلی کم 
می بینم. به نظر فیلم »به وقت شــام« 
ابراهیم حاتمی کیا اثــر خوبی بود. که 
اآلن هم تأثیرگذار اســت. به وقت شام 
اکنون یک کار فاخر ســینمایی است؛ 
اما به نظر من این فیلم نتوانســت تمام 
واقعیت را نشان دهد. واقعاً کسی متوجه 
نشد که چه اتفاقی در حقیقت سوریه به 
وقوع پیوسته، تروریست ها که بودند و 
چه کردند. به وقت شام در واقع آغاز بود.

تــا جایی که شــما فکــر کنید 
ســوژه برای مستندسازی، فیلم سازی، 
سناریونویسی و بیان واقعیت های نبرد 
شــام وجود دارد. هشــت سال و چهار 
ماه جنــگ بوده و در ایــن صد ماه تا 
دلتان بخواهد اتفاق وجود داشــته که 
هنری تولیــدات  دســتمایه   می تواند 

 باشد.

* چون در آستانه روز خبرنگار 
هستیم و بحث رسانه در این ایام داغ 
شده، اشاره ای هم به جنگ رسانه ای 
داشته باشیم که داعش برپا کرد. در 

این باره نظرتان چیست؟
موضوع رسانه در کشور خود ما هم 
خیلی جدی شده است. به ویژه پس از 
وقایع سال 88 و تأثیر رسانه ها. در مورد 
داعش هم باید گفت که احتماالً نیروهای 
خبره رسانه ای در خدمت داعش بوده اند. 
این احتماالً یعنی ما دقیقاً نمی دانیم چه 
کسانی، با چه مبلغی و در چه مدتی و 
با چه امکاناتــی این چنین در خدمت 
داعش بوده اند؛ اما ظاهر امر این است که 
سازندگان داعش یعنی آمریکا، غربی ها، 
رژیم صهیونیستی و ارتجاع سعودی و 
عربی، که تولید کنندگان داعش هستند، 
امکانات بی شمار رسانه ای را در اختیار 
این تروریســت ها قرار داده اند. نوع کار 
نشان دهنده وجود مشاوران خبره است 
که حتی شاید نه به اسالم ابوبکر بغدادی 
اعتقاد داشتند و نه به انسانیت. در کنار 
ابزاری مانند هلی شات ها، تدوین حرفه ای 
با رایانه های حرفه ای و نوع فیلم برداری 
با دوربین های فوق حرفه ای، سناریویی 
کــه اجرا می شــود نشــان می دهد از 
خبرگان این حوزه اســتفاده شده که 
در آینــده با ابعاد دقیــق و افرادی که 
در اینجــا فعالیت کرده اند مکشــوف 
خواهد شد. اینها با رسانه در کنار لشکر 
حقیقی خودشان لشکر رعب را هم راه 
انداختند. در برخی موارد، داعش بدون 
شلیک یک تیر، روستا، محله یا بخشی 
از یک شــهر را تصرف کرد و حتی یک 
شــهر از رعب داعش تســلیم شدند. 
نظامی ها لباس هایشــان را عوض کرده 
یا سالح های شان را مخفی کردند و... و 
داعش خیلی راحت آنجا را اشغال کرد. 
از سوی دیگر اربابان داعش هم به هدف 
خود که اسالم هراســی و اسالم زدایی 
بود رســیدند. اسالم در رسانه ها معادل 
داعش برای جهان معرفی شد و کسی 
نپرسید که مگر مظهر اسالم در گذشته 
ایران نبــود؛ پس چرا اکنــون داعش 
که مظهر اســالم اســت می خواهد به 
ایران حملــه کند؛ در حالــی که این 
تأثیر رسانه و صاحبان رسانه و کسانی 
 اســت که هوشمندانه از رسانه استفاده

 می کنند.

فرهنگ و جامعه
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 نسیم اسدپور/ »مهربون 
بــا هم، یــاور و یار هــم، می ریم 
به اردو«، شــعری که همیشه در 
قطارهــا و اتوبوس های پر ســر و 
صدا در راهِ اردوهایی که هر روزش 
برای مــان پر از شــادی، تجربه و 
درس بود، می خواندیم. از روزهای 
پر از خاطراتش گرفته تا »خاموش 
 باِش« اجباری شــبانه کــه اتفاقاً
 بی نتیجه هم می ماند، از دلتنگی 
برای خانواده های مان تا لذت چند 

روزه از بودن کنار دوستان.
اصــاًل کل ایام مدرســه یک 
طــرف، آن اردوهــای زیارتــی و 
سیاحتی اش طرف دیگر، اردوهایی 
کــه چیزهــای زیــادی از آن یاد 
گرفتیم و چه بسا در همین اردوها 
بود که استعدادهای مان را شناختیم 
یا حتی شغل آینده مان را انتخاب 

کردیم. 
به یاد دارم به اردوی رامســر 
که رفته بودم، مسابقه ای با عنوان 
»دل نوشته« برگزار شد، که در آن 
مسابقه همه شروع به نوشتن مطلب 
کردند. یکی از دوستان من در آن 
مســابقه رتبه دوم را کسب کرد و 
امروز یکی از روزنامه نگاران خوب 
کشــور است. وی آن دل نوشته را 
آغاز عالقه خود به نویســندگی و 

روزنامه نگاری می داند.
اردو نامش بــا تفریح عجین 
شده است؛ اما واقعیت این است که 
تنها تفریح نیست؛ بلکه یک فعالیت 
گروهی در بین دانش آموزان است 
که سبب می شود برای زندگی در 
جامعه بزرگ تر، مانند دانشــگاه و 

محل کار خود را آماده کنند.
موضوعــی که کارشناســان 
حوزه های تربیتی و آموزشی بر آن 
تأکید دارند و در این باره می گویند، 
اردو یک فعالیــت مقطعی و فوق 
برنامه نیســت، بلکه می توان از آن 
در جهت رشــد شخصیت فردی و 
اجتماعی دانش آمــوزان بهره برد؛ 
رشــدی که تحت نظارت مربیان 
و معلمان در محیطی باز و شــاد 
صورت می گیــرد. دانش آموزان در 
اردو تعامل با یکدیگر را می آموزند، 
دانش آموزانــی کــه دارای روحیه 
اجتماعی هســتند، این روحیه را 
در خود تقویت کرده و آنهایی که 
فردگــرا هســتند، می آموزند باید 
فردگرایــی را کنار گذاشــته و به 

جمع بپیوندند.
باال رفتن روحیه خودباوری به 
ویژه در نوجوانانی که سنین بلوغ 
را می گذرانند، از دیگر نتایج خوب 
اردو است، زیرا دانش آموز می آموزد 
به تنهایی و دور از خانه باید مراقب 
رفتارهــای فردی و اجتماعی خود 

باشد و به خود تکیه کند.
و  مدیریت  کــه  اردوهایــی 
مطلوب  بازدهی  برای  برنامه ریزی 
آنها بســیار حائز اهمیت اســت،  
مســئوالن مــدارس بــا برگزاری 
کالس های آموزشی البته در حدی 
که دانش آموزان را خســته نکند 
و همچنیــن برگزاری مســابقات 
گوناگون می تواند در استعدادیابی 
همچنیــن  و  ن  ا مــوز نش آ ا د
مهارت آموزی آنان قدم های مؤثری 
را بردارند؛ اما به جز همه آنچه گفته 
شــد، اصلی ترین موضوع در اردو 
این است که لحظه های شیرین و 
پرخاطره ای برای دانش آموزان رقم 
می خورد، لحظاتی که تکرار و تجربه 
مجرد آنها بی شــک در هیچ دوره 

دیگری از زندگی میسور نیست.
امــا در این میــان، هدف دار 
کردن اردوها بــرای مفیدتر بودن 
آن و آمــوزش مهارت هایی که به 
زمان زیادی نیاز ندارند، بسیار مهم 
است و مهم تر از همه اینکه مدیران 
آمــوزش و پــرورش و همچنین 
مســئوالن اردو بایــد در رابطه با 
چگونگــی برگــزاری اردو نه تنها 
دقت کرده، بلکه حتی وســواس و 
حساسیت خاصی در زمینه امنیت 
دانش آموزان به ویژه درباره وسایل 
حمل و نقل آنها داشــته باشــند 
تــا خانواده ها بتواننــد با خاطری 
آسوده تر فرزندان خود را راهی اردو 
کنند. همچنین باید خالق ترین و 
خوش خلق ترین مربیان را برای اداره 
اردو انتخاب کرد تا دانش آموزانی که 
قرار است فردا این کشور را بسازند، 
دانش آموزانی که کشور به شادمانی، 
و  توانمندی ها،  ایده ها  استعدادها، 
خالقیت های تک به تک آنان نیاز 
دارد، با دستی پر از خاطرات خوش 

به آغوش خانواده بازگردند.

اردوهای سرنوشت ساز! »دکتر علی عسکری«، رئیس رسانه ملی در مراسم تشییع پیکر مرحوم حسین آهی گفت: »حسین آهی از میان ما رفت؛ اما الگوی انسان متدین 
انقالبی و هنرمند بزرگ و ارزشمندی است که امیدوارم همکاران ما در رسانه ملی و جوانانی که به رادیو و صدا و سیما می پیوندند، او را الگوی خود 

قرار دهند. او بی ادعا بود و در راه اعتالی فرهنگ ایران می کوشید.«

 الگوی هنرمندان 
متدين و انقالبی

یادداشت

 محبوبه ابراهیمی/ مادر به هر بهانه ای پسر جوانش را به حرف می گرفت و او را 
به ازدواج دعوت می کرد. برخی از دخترهای فامیل و آشنا را پیشنهاد می داد و می گفت 
اگر دختری را زیر سر دارد، فقط کافی است نام و نشانش را بگوید؛ اما پسر هر بار بحث 
را عــوض می کرد تا اینکه یک بــار جوابش قلب مادر را بی قرار کرد: بی خیال مادر! دنیا 
عوض شده و همه چیز پیشرفت کرده است. کسی دیگر دنبال دردسر و سختی نیست؛ 

ازدواج یعنی دردسر و مسئولیت... .
این  روزها، پدر و مادرهای زیادی، از این نوع طرز فکر و اندیشه فرزندان شان رنج 
می برند و در تالش هستند راهکاری برای ترغیب آنها به تشکیل خانواده پیدا کنند. آنها با 
دیدن رواج ولنگاری ها و نیمه برهنگی ها در سطح جامعه، نگران جوانان شان می شوند و از 
آسیب ها و انحراف های پیش روی شان هراسان و بیمناکند؛ در حالی که سن بلوغ عاطفی 
و جنســی روند کاهشــی دارد و فرزندان شان به ازدواج راضی نمی شوند. تقلید از سبک 
زندگی جوان های غربی میان برخی از جوانان رواج یافته و آنها ازدواج را سختی  توأم با 
مخارج هنگفتی می دانند که با قبول مسئولیت بزرگ و کمرشکن، بر دختر و پسر تحمیل 
می شود! همین نگاه نادرست است که موجب ایجاد روابط آزادانه و خارج از حدود خانواده 
می شود و آسیب ها و خطرهای جبران ناپذیری برای فرد و جامعه به همراه دارد. غافل از 
اینکه تعهد و رابطه عمیق عاطفی با همسر، می تواند ضامن آرامش روح و روان فرد باشد 
و در عین حال با فرزندپروری و تداوم نسل، لذتی ماندگار را برای او رقم بزند. در واقع، 
انتخاب آگاهانه و درست در این رابطه، کارکردهای عاطفی، جنسی، اخالقی، اجتماعی 

و روان شناختی را در پی خواهد داشت که با هیچ رابطه دیگری قابل مقایسه نیست.
البته علت ماجرای گریز جوانان از ازدواج تنها به این تفکر نادرست محدود نمی شود. 
عوامل و موانع متعددی، پیش روی جوانان و حتی خانواده های شان قرار دارد که نمی توان 
آنها را انکار کرد و نادیده  گرفت؛ برای نمونه مشکالت اقتصادی یکی از اصلی ترین موانع 
هستند؛ از خرید جهیزیه و سرویس  طال و حلقه و اجاره  خانه گرفته تا هزینه های سرسام آور 
تاالرهای پذیرایی، آرایشگاه، لباس عروس و... ازدواج را به غول بزرگی تبدیل کرده  است 
که روبه رو شدن با آن سخت و طاقت فرسا و در برخی مواقع حتی ناممکن به  نظر می رسد. 
در چنین شرایطی جوان، با حساب سرانگشتی این هزینه ها و محاسبه خرج های روزمره 

زندگی، خرج را افزون بر دخل می بیند و قید ازدواج را می زند.
می توان با حذف برخی خرج های غیرضروری و پرهیز از چشم  و هم چشمی بخشی 
از این مشکل را تقلیل داد و مسیر ازدواج را هموارتر کرد. ضمن اینکه مؤسساتی با عنوان 
»مراکز ازدواج آســان« با ارائه خدمات تســهیل گر تا حدی به کم  شدن هزینه ها کمک 
می کننــد؛ اما با این همه نباید وظیفــه دولتمردان و نهادهای فرهنگی را در این زمینه 
نادیده گرفت. بدون شک، حل بحران اقتصاد و کاهش هزینه های سرسام آور اقتصادی و 
ارائه کمک های مالی به زوج های جوان، نقش مؤثری در تسهیل امر ازدواج دارد. مشکل 
عمده دیگر در مسیر ازدواج، باال رفتن سطح توقعات دختر و پسر است که با باال رفتن 
سطح تحصیالت و رواج روحیه تجمل گرایی و راحت طلبی ارتباط مستقیمی دارد. در حالی 
که در گذشته، جوان ها با توقع اندک و صبر و سازگاری وارد زندگی مشترک می شدند 
و پس از گذشت چند سال، با تالش و همدلی در کنار یکدیگر به امکانات مالی و رفاهی 
هم دست می یافتند که البته با شیرینی و لذت خاص و خاطرات به یادماندنی برای شان 
همراه بود. برای مراســم عروســی، اعضای محله دست به دست هم می دادند و مجلس 
زنانه و مردانه با هزینه محدود در خانه  برگزار می شد. خانواده ها وسایل محدود زندگی را 
برای عروس و داماد فراهم می کردند و ورودشان به زندگی مشترک را جشن می گرفتند. 
در عوض، با همین زندگی های ساده و محدودیت ها مقاومت در برابر سختی های زندگی 
را تمرین می کردند و با این عقیده که دین شــان کامل شــده و رزق و روزی شان هم با 
ازدواج گســترش می یابد، شاد بودند. افکاری که این روزها، ممکن است کهنه و سنتی 
به نظر برســد؛ اما می تواند ازدواج را ـ که ســنت نبوی است ـ با تمام شاخصه ها و اهداف 
آرمانی اش تسهیل کند. سالگرد پیوند آسمانی امام علی)ع( و حضرت فاطمه)س( بهانه 
خوبی اســت برای یادآوری لزوم حمایت نهادهای مسئول از زوج های جوان و نیز همت 
دختران و پسران جوان برای رقم زدن ازدواج های آسانی که لذت بی مانندی را به همراه 

دارند: لذت همسری... .
قطعاً حل مشکالت پیش روی ازدواج جوانان که می تواند بسیاری از ناهنجاری های 
اجتماعی را کاهش دهد و جامعه ای شاداب تر از آنچه را که امروز شاهدش هستیم، برای 
همه مان به ارمغان بیاورد و این قطعاً میسر نمی شود مگر با راه حل های جدی در زمینه 
فرهنگ سازی بیشتر در این زمینه و مهم تر از آن برداشتن موانع جدی اقتصادی از سر 
راه جوانان مانند کاهش بیکاری در سطح جامعه. به یاد داشته باشیم که در حال حاضر 
موضوع کاهش جمعیت در کشــورمان نیز کاماًل وابسته به باال رفتن آمار ازدواج است و 
در تداوم و پابرجایی موانع ازدواج به جز ناهنجاری های اجتماعی باید منتظر پیامدهای 
بعدی آن یعنی پیری جامعه هم باشیم؛ هر چند این موضوع برای سال های پیش رو نیز 

تهدیدی جدی برای کشورمان محسوب می شود.

زندگی

راه نرفته

پرسش: فرزندم ساعات زیادی را برای اینترنت و بازی های رایانه ای 
صرف می کند. من احســاس می کنم رفتارش تغییر  کرده و به مسائل 

اخالقی و دینی بی رغبت شده است. لطفاً راهنمایی ام کنید.
پاسخ: در دو دهه اخیر، اینترنت رشد سریعی داشته و در همه کشورها به 

جزء الینفک زندگی مردم تبدیل شده است.
پژوهش های متعدد نشان می دهد، اینترنت می تواند تسهیل کننده رابطه ها 
باشد، هر چند در میان مردم عامل رشد و پیشرفت به حساب می آید، بر سالمت 
روانی افراد آثار منفی دارد؛ چون دریایی از داده های مثبت و منفی است و خطرهای 

بالقوه ای به ویژه برای نسل جوان دارد.
از جمله آسیب های استفاده زیاد از اینترنت: اعتیاد به اینترنت و بازی های 
رایانه ای امروزه در خانواده ها و در بین فرزندان وجود دارد و نتایج تحقیقات نشان 
می دهد بیشتر افرادی که به دلیل استفاده از اینترنت و فضای مجازی روابط بین 
فردی کمی دارند، به دنبال کســب حمایت اجتماعی هستند. همچنین استفاده 
بیش از حد از رایانه، تبلت و گوشی چشم را ضعیف کرده و اختالالت جسمی را هم 
در پی خواهد داشت. کودکان و نوجوانانی که وقت زیادی را به بازی های رایانه ای 
و مشــابه آن اختصاص می دهند، به اختالل افسردگی و بی نشاطی مبتال شده و 
انگیزه تالش در آنان کاهش می یابد. همچنین آمادگی الزم را برای مطالعه و دیگر 
فعالیت ها نخواهند داشت. اینها پرخاشگر و بی حوصله شده و خیلی زود عصبانی 

می شوند و حتی اعتماد به نفس خود را در زندگی اجتماعی از دست می دهند.
اما برای غلبه بر اعتیــاد اینترنت و بازی های رایانه ای راهکارهای متعددی 

وجود دارد:
ـ بچه ها را به اماکن دیدنی و تفریحی محل زندگی خود ببرید.

ـ والدین اهل مطالعه و ورزش باشند تا کودکان از آنها الگو بگیرند.
ـ والدین سعی کنند به بچه ها امتیاز همبازی بودن را بدهند و فرزندان شان 
را در دوچرخه ســواری و بازی های سنتی همراهی کنند و برای راحتی، بچه ها را 

سراغ رایانه نفرستند.
ـ اوقات فراغت جوانان و نوجوانان را با مساجد، بسیج و مراکز مذهبی دیگر 

پر کنید.
ـ وقت ارتباطات خانوادگی و دوســتانه را افزایش دهید و فرزندان را نیز در 

این محافل همراه خودتان ببرید.

»حسن شمشادیی« خبرنگار حوزه مقاومت در گفت وگوی تفصیلی با صبح صادق

برخی گزارش های عراق و سوریه 
برایم خیلی دلچسب بود

چهار سال و نیم  را در شیفت 
شب خبرگزاری صدا و سیما بودم 
که خود نشان از مظلومیت تفکر 
رسانه  در  حتی  مقاومت  جبهه 
ملی جمهوری اسالمی است! اآلن 
هم یکی دو هفته است بازنشسته 
بازنشستگی صرفًا  این  شده ام. 
به معنای بازنشســتگی از خبر 
یک  وگرنه  و سیماســت  صدا 
خبرنگار آن هم از جنس بسیجی 
بازنشستگی ندارد، تا وضعیتش 

به شهادت ختم شود

احیای ازدواج، زير چتر سادگی

طرح پرسش: ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

لیال وطنخواه
دکترای مطالعات زنان و خانواده

 اينترنت تهديدکننده تربیت اخالقی

عکس: حامد گودرزی

 بابک ذبیحی ـ علیرضا جاللیان/ ۱۷ مرداد ماه هر سال به عنوان روز »خبرنگار« در تقویم  
کشور مشخص شده است. شغل خبرنگاری اگرچه ظاهری فریبنده دارد، اما خبرنگار در حقیقت با 
مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم می کند. از مشکالت صنفی تا دغدغه هایی که در صحنه های 
گوناگون درک کرده و راه حل آن را می داند. در این میان، یکی از سخت ترین رشته های خبرنگاری، 
خبرنگاری در بحران و جنگ است که فعاالن این حوزه را به کارکشته ترین و قوی ترین خبرنگاران 
تبدیل می کند. منطقه ای که ما در آن حضور داریم، به واســطه مهم ترین واقعه قرن اخیر، یعنی 
»انقالب اسالمی« پرالتهاب ترین منطقه دنیا شده و ایران در غرب آسیا همواره محمل اصلی ترین 
خبرهای سیاســی بوده است. در همین التهابات جبهه مقاومت شکل گرفته و خبرنگارانی که در 
این جبهه فعال هستند، در مظلومیت کامل و در فضایی که عمده رسانه های جهانی و داخلی فاز 
منفی نســبت به موضوع جبهه مقاومت داشتند، توانستند بخشی از رسالت رسانه ای خود را در 
 این جبهه ادا کنند. در ادامه به همین مناسبت با حسن شمشادی، خبرنگار بازنشسته خبرگزاری 
صدا و سیما که سال ها در مناطق درگیر جبهه مقاومت حضور داشته، به گفت وگو نشستیم که در 

ادامه خالصه ای از دیدگاه ها و نظرات وی را می خوانید.

مظلومیت  علت  اصلی ترین 
اهالی  ما  مدافعان حرم خــود 
رسانه و تصمیم گیران این عرصه 
هستیم که دست و پای خود را 
بسته ایم. از سوی دیگر مسئوالن 
تنها  و  هم بسته عمل می کنند 
کار را به یــک حلقه مثاًل پنج 
نفره از مستندسازان می سپارند. 
انگار دیگر در این جبهه جوان 
متعهد و مســتعد و قوی برای 
مستندسازی درباره نبرد شام و 

عراق وجود ندارد



رسالت پژوهشی
وجود  علیرضا جاللیــان/   
دانشــگاه های تربیت پاسداری و جامع 
امام حسین)ع(، دانشگاه علوم پزشکی 
بقیه اهلل، مجتمع آموزش عالی شــهید 
محالتی قم، مجموعه ای از پژوهشگاه ها 
و مجموعه های مطالعاتی در معاونت ها، 
رده ها و نیروها در سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، ظرفیتی عظیم نه صرفاً برای 
سپاه، بلکه برای کشور، انقالب اسالمی 
و در وجــوه دقیق تــر نیروهای جبهه 
مقاومت و نهضت های اســالمی است. 
امروز می توان مدعــی بود اصلی ترین 
مســئله  محقق کننده شعار استقالل از 
مجموعــه آرمان هــای اعالمی انقالب 
اســالمی، پژوهش اســت که می تواند 
کشور و مردم هدف را از بیگانگان بی نیاز 
کند؛ برای نمونه در صنعت دفاعی تنها 
شعار خودکفایی داده نشد، بلکه هزاران 
و حتی صدها هزار دانشــمند جوان از 
دانشگاه های کشور و در خود نیروهای 
مسلح برای برآورده کردن این شعار به 
میدان پژوهش وارد شدند. امروز نیازهای 
اساســی نیروهای مسلح را دانشمندان 
داخلــی و متخصصان کشــور برآورده 
می کنند که این برآورده شدن مساوی 
با قرار گرفتن نیرو های مسلح ایران در 
سطح قدرت های نظامی برتر جهان آن 

هم با کمترین هزینه است.
و  زیرسطحی  حوزه شــناورهای 
روســطحی، هواگردهای با سرنشــین 
و بدون سرنشــین، انواع موشــک های 
بالســتیک، کــروز، ضــد زره، انــواع 
زره پوش هــا و خودروهــای زرهــی، 
سامانه های فوق العاده پیچیده پدافندی، 
سامانه های پیچیده جنگ الکترونیکی، 
تجهیزات انفرادی، انواع مین های زمینی 
و دریایی، ســامانه های ضد زرهی و... 
در پرتو پژوهش به  دســت آمده است. 
خودکفایــی در صنعــت دفاعی تنها 
حوزه ای نیســت که جوانان با دانش و 
متخصصان ایرانی را دور هم گرد آورده ؛ 
بلکه ســپاه پاسداران انقالب اسالمی با 
هدف عمران و آبادانی کشور در قرارگاه 
بهترین  خاتم االنبیاء)ص(  ســازندگی 
دانشمندان و مهندسان را جمع کرده و 
پروژه های مهم عمرانی و حساس کشور 
به ویژه در صنعت نفت را به ســرانجام 

رسانده است .
اما این تمام خدمت پژوهشی سپاه 
نیست و بخش های مهمی از این خدمات 
هنوز به خوبی برای مردم بیان نشــده 
اســت. به عنوان مثال پروژه های حوزه 
آب که از سوی پژوهشگاه انرژی دانشگاه 
جامع امام حسین)ع( طراحی شده است، 
اگر از جانب مسئوالن دولتی در سطح 
کشور فراگیر شود، مشکل آب به طور 
کامــل حل خواهد شــد. به تازگی نیز 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در بازدید از این پژوهشگاه و نمایشگاهی 
که به منظور مشاهده این پژوهش ها و 
دستاوردهای آن برگزار شده، در جریان 
این امر که به نوبه خود در سطح کشور 
و منطقه بی نظیر است قرار گرفته است. 
جالب اینکه هر روز طرح های جدیدی 
در این حوزه در مدل های آزمایشگاهی 
و فاز نیمه صنعتی در این مجموعه ابداع 
می شود که می تواند حل کننده معضل 
کم آبی و کمبود آب شــرب در کشور 
باشــد؛ طرح هایی که فعاًل تنها قرارگاه 
محرومیت زدایی سپاه به آن توجه دارد 
و در مناطق محروم استفاده می شود و 
اگر این مجموعه طرح ها در سطح کالن 
استفاده شود، بخش عمده مشکل آب 
حل  شدنی خواهد بود. طرح هایی مانند 
فیلتراســیون و تصفیه آب با کمترین 
هزینه، یا تولید آب از رطوبت هوا و تولید 
آب با انرژی خورشیدی تنها و طرح های 
بسیار دیگر در حوزه های دیگر هم همین 
روند در سپاه به همت دانشمندان بزرگ 
کشــور که در تراز اول دنیا هستند در 
حال اجراست. به نظر می رسد مسئوالن 
اجرایی کشور باید از این ظرفیت هر چه 
سریع تر استفاده کامل و مطلوب کنند.
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از کار فنی سر در نمی آوردم. اگر 
در خانه کابینت یا کولر یا هر چیز دیگه 
خراب می شد، همســرم باید درست 
می کرد. اکثراً هم جمعه که منزل بود 
وقــت این کارها بــود. یک روز جمعه 
بعد از حدود شش هفته که درکابینت 
آشپزخانه خراب بود، مشغول درست 
کردنش شد. وسط کار خنده اش گرفت. 
گفتم چی شده؟ گفت من که مسئول 
بســیج سازندگی سپاه اســتانم، اآلن 
دارم برای ســیل زده ها خونه می سازم 
یا بازســازی می کنم، اتفاقاً این هفته 
رفتم توی یکی از واحدهای بازسازی 
شده داشتم کابینت را نصب می کردم 
یادم اومد یک ماه بیشتر هست که در 

کابینت خودمون خرابه...

کابینت آشپزخانه!

»سرلشکر غالمعلی رشید«، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء)ص( گفت: »سرنوشت جنگ احتمالی آینده را وسعت مناطق نبرد و عنصر زمان تعیین خواهد کرد. 
مدیریت گستره جغرافیایی جنگ در سرزمینی به وسعت هشت میلیون کیلومتر مربع با ظرفیت هیچ قدرتی برای آغاز و پایان دادن به جنگ تناسب ندارد؛ بنابراین ظرفیت 

مدیریت جنگ در صحنه های گسترده جغرافیایی، در زمان طوالنی نتایج نهایی جنگ را مشخص خواهد کرد، نه شدت و قدرت تخریب آن.«

 سرنوشت 
جنگ آينده

نقطه سرخط

هزينه خانه سازمانی افزايش شديدی داشته!     
09190004731/ هزینه ماهانه خانه های سازمانی اخیراً 300 هزار تومان 
افزایش پیدا کرده و به نزدیک یک میلیون تومان رسیده؛ در حالی که رشد کل 
حقوق ما 400 هزار تومان بوده و هزینه های زندگی هم افزایش پیدا کرده. لطفاً 

در این زمینه مسئوالن امر مساعدت بیشتری داشته باشند.
09920006484/ چرا عملیات کدهای 89 در سپاه افزایش پیدا نمی کند؟
09180001327/ چرا با وجود اینکه شهرســتان سرپل ذهاب بسیجیان و 
نیروهای سپاهی و پادگان های ارتش زیادی در حوزه خود دارد، بهداری وابسته 

به سپاه ندارد و ما به خاطر یک دندان پرکردن باید تا کرمانشاه برویم؟
09180008631/ گویا پاالیشگاه نفت کرمانشاه با یک میلیاردم قیمت به 
اســم قشنگ و دهن پر کن خصوصی ســازی از سوی قطب ثروت چپاول شده. 
رئیس ســازمان خصوصی ســازی هم که از متهمان اصلی این تخلف است فقط 

ممنوع الخروج شده!
09180006456/ در فصل گرما یخچال مان خراب شده، رفتیم اتکا می گن 

با سپاه قرارداد نداریم. چرا این امکان برای ما فراهم نیست؟ بسیجی کد 89
09140001120/ چــرا مجروحان بدون مدارک بالینی هم زمان با حادثه 

فقط تا آخر سال 1367 جانباز شناخته می شوند.
09100005855/ بخش صبحانه قباًل حرف های بهتری برای تفکر داشت. 
ریشــه های طوبی چندان جذاب نیست. لطفاً مثل سابق از جمالت و حرف های 

امروزی تر استفاده کنید/ بینایان از سمنان.
صبح صادق: ضمن تشکر از دقت نظر شما، برای انتشار نوشته های 

متنوع تالش خواهیم کرد.
09160006192/ چرا به بسیجی ویژه بعد از تبدیل عضویتش تمام سنواتش 

رو با درجه می دن؛ ولی برای درجه دارها این طور نیست.
09170009527/ دولت حق ســی ســاله خدمت بازنشستگان سپاهی را 
یک ســال بعد از تاریخ بازنشستگی شان پرداخت می کند که ارزش پول نصف و 

حتی کمتر می شود.
09130000837/ چرا بانک انصار بابت تشکیل یک پرونده وام طرح حاتم 
از من و چندین پاسدار دیگر دو بار هزینه از حساب برداشت کرده؟ یک بار شعبه 

توحید اصفهان، یک بار شعبه 3812 تهران. جمعاً 28 هزار تومان.
09300005517/ جنس های اتکا از بیرون گران تر است. از طرفی بن نقدی 
یارانه ای هم هر نفر 22 هزار تومان به جایی نمی رســد. ســقف سه فرزند برای 

اختصاص یارانه هم با موضوع افزایش جمعیت تناسب ندارد!
09140001120/ پیشنهاد می شود با این گرانی و اجاره نشینی به افرادی 
که خواهان دریافت موجودی پس انداز تســری خود هستند، این موجودی را به 

آنها بازگردانید. 
09180002544/ بــرای ارائه هر نوع خدمات به معاونت نیروی انســانی 
مراجعه می کنیم، می گویند برای کد 89 تعریف نشــده است. اآلن با نصف عمر 

خدمت هنوز هم وضعیت ما تعیین تکلیف نشده! تا کی پس؟ 
09180002544/ مسئوالن محترم هفته نامه صبح صادق لطفاً پیامک ها را 

به گوش مسئوالن بلندپایه سپاه برسانید.
09330002007/ هزینه مدارس غیر دولتی وابسته به سپاه، به ویژه مؤسسه 
راهیان کوثر متناســب با درآمد پاسداران نیست. تنها مسئوالن ارشد می توانند 
از پــس هزینه این مدارس بر بیاینــد. اآلن خیلی از دانش آموزان این مدارس از 

فرزندان پاسداران نیستند.

روی خط

 
جانباز پاسدار اهل قلم

بايد از نويسندگان جوان حمايت شود
»اســماعیل   زهــرا ظهرونــد/ 
و کیل زاده« ســال 1345 متولــد تبریز و 
کارشناس ارشد تاریخ است. او که از جانبازان 
دوران دفاع مقدس اســت و 72 ماه سابقه 
حضور در جبهه دارد، اهل قلم و نویسنده هم 
است و چندین کتاب در زمینه دفاع مقدس 
نوشــته و به چاپ رســانده است. در ادامه 
گپ و گفتی با وی انجام دادیم که می خوانید.
* از ســابقه حضورتان در جبهه 

برای مان بگویید.
هنوز به 16 ســالگی نرســیده بودم که به جبهه رفتم و به مدت 72 ماه در 

جبهه های حق علیه باطل حضور داشتم. 
* خانواده تان از رفتن شما به جبهه راضی بودند؟

بله، با توجه به اینکه برادرزاده ام شــش ماه از من کوچک تر بود و در جبهه 
حضور داشت، زمینه حضور من در جبهه فراهم بود و با رضایت والدین به جبهه 

رفتم تا از اسالم و خاک کشورم دفاع کنم.
* از چه زمانی وارد عرصه نویسندگی شدید؟

از نوجوانی نویســندگی را دوســت داشــتم و به خوبی انشا می نوشتم. در 
دوران دفاع مقدس هم یک دفترچه روزشمار داشتم و برخی اتفاق ها را یادداشت 
می کردم. پس از دوران دفاع مقدس به این نتیجه رســیدم که کارهای پژوهشی 
و نویسندگی دفاع مقدس به اطالعات ما نیاز دارد، چون ما در کنار رزمندگان و 
شــهدا بودیم. بنابراین دین بزرگ انتقال خاطرات آن دوران به نسل های آینده را 

برگردنم احساس کردم و شروع به نوشتن کردم. 
* اولین کتابی که نوشتید، چه بود؟

دهه 80 نویســنده کتاب »نورالدین پسر ایران« از من درخواست کرد برای 
هفته نامه ای درباره شــهدای مداح لشکر عاشورا مطلب بنویسم. من هم به طور 
خالصه و در سه شماره، شهدای مداح را معرفی کردم. بعد از این قضیه، یکی از 
نویســندگان و پژوهشگران کشــور من را تشویق کرد که این مطالب را به شکل 
کتاب چاپ کنم که نتیجه کار کتاب »حنجره های زخمی« شــد که در آن 51 

شهید مداح لشکر عاشورا را معرفی کردم و در سال 1393 چاپ و منتشر شد. 
* بعد از این کتاب، چه کتاب هایی نوشتید؟

»کالم عاشــورایی« کتاب بعدی من بود. این کتاب درباره ســخنرانی ها و 
مصاحبه های شــهید »مهدی باکری« است. با توجه به اینکه مسئول حفظ آثار 
دفاع مقدس لشکر عاشورا بودم، آرشیو خوب و قابل توجهی داشتیم که در زمینه 
آنها هیچ کاری انجام نشده بود. مدت چهار سال روی آثار شهید باکری کار کرده 
و آنها را بازخوانی و مشابهت سازی کردم و نتیجه آن، کتاب »کالم عاشورایی« شد 

که همزمان با سرداران شهدای آذربایجان غربی به چاپ چهارم رسید.
کتاب دیگری به نام »پرســتوهای غریب« نوشتم. این کتاب درباره ماجرای 

46 شهید پایگاه مقاومت انصارالحسین مسجد »غریبلر« تبریز است.
کتاب »علمداران عاشورایی« کتاب دیگرم بود که در دو جلد 550 صفحه ای 
چاپ و منتشــر شده است. محتوای این کتاب درباره خاطرات روحانیون رزمنده 
است که در هر جلد حدود 110 نفر روحانی، خاطرات خود را بازگو کرده اند جلد 

سوم این کتاب نیز در دهه فجر منتشر می شود. 
* به نظر شــما حمایت ســپاه چقدر می تواند در تولید آثار هنری 

مؤثر باشد؟
اگر حمایت شود، خیلی خوب است. در واقع اگر از نویسندگان به ویژه جوانان 
که دوران دفاع مقدس را ندیده اند و در این زمینه می خواهند قلم بزنند، حمایت 
شــوند، آثار بسیار پربارتری نوشته می شود. منظور از حمایت، فقط حمایت مالی 

نیست؛ بلکه آرشیوهای موجود را در اختیار نسل جوان قرار دهند. 

گپ وگفت

دیده بان

از  پس  کوچک زاده/  فرهاد   
پیروزی انقالب اســالمی و قطع دست 
اســتکبار جهانی و منافع آنها از ایران، 
توطئه هــا و فتنه های شــیاطین علیه 
ایــران روز به روز گســترش یافت. در 
چنین شــرایطی امــام خمینی)ره( در 
پنجم آذر 1358، فرمان تشکیل بسیج 
را صــادر کردند. بســیجیان در طول 
هشت سال دفاع مقدس، با تقدیم خون 
خود و رشادت های بی نظیر حماسه های 
بی سابقه ای آفریدند. بعد از پایان جنگ 
تحمیلی بسیج همواره با حضور در همه 
عرصه ها بدون هیچ گونه انتظار و توقعی 
کاســتی ها را برطرف کــرد. معضالتی، 
مانند مقابله با قاچاق کاال از دریا، مقابله 
با صیدهای غیر مجاز که جزء گالیه های 
صیادان اســت و نیز افزایش تنش های 
دریایی بین ایران و قدرت های متخاصم 
فرامنطقه ای سبب شد تا در سال 1397 
با فرمان فرمانده معظم کل قوا بســیج 
دریایی برای کمک به مردم و پیشــبرد 
اهداف نظام تأسیس شود.  در ادامه طی 
مصاحبه ای با »ناوساالر یکم پاسدار علی 
علی نژاد« مسئول بسیج دریایی نیروی 
دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی به 
ظرفیت ها و فعالیت این نیرو را بررسی 

کردیم که از نگاه تان می گذرد. 
***

بسیج  تشــکیل  ضرورت   *
دریایی در نیروی دریایی چه بود؟ 
و اصوالً چه نیازی احساس شد که 
نیروی دریایی سپاه در برهه کنونی 

به این سمت حرکت کند؟
با توجه به آنکه جمهوری اسالمی 
یک کشــور دریا پایه است و بسیاری از 
فعالیت هــا در حوزه اقتصادی، همچون 
انتقــال نفــت، گاز و ارتباط بــا دنیا از 
طریــق دریا انجام می گیــرد، از این رو 
دریا بخش مهمی از کشور ما را تشکیل 
می دهد و سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
همواره درصدد ایجاد امنیت پایدار، دفاع 
همه جانبه و دستیابی به اقتدار در دریا 
بوده است. تشکیل بسیج دریایی به منزله 
یک نیروی توانمند می تواند از جزایر و 
سواحل کشور دفاع کند و امنیت پایدار 

را برای کشور به ارمغان بیاورد.
بسیج دریایی در بهمن ماه 1397 
به صورت رســمی کار خود را آغاز کرد 
و در مقابله با تهدیدات دشمن در حال 
نقش آفرینــی و انجام مأموریت اســت. 

بسیج دریایی در حوزه های اطالعاتی و 
امنیتی بسیار فعال است و مأموریت های 
مهمی به آنها واگذار شــده است؛ برای 
نمونــه، در موضوع پیدا کردن الشــه 
پهپاد ساقط شده آمریکا، بسیج دریایی 
با شــناورهای خود در منطقه عمومی 
قشــم، جاسک و ســیریک گشت زنی 
کردند و تکه هایی از الشه هواپیمای بدون 
سرنشین به همت این عزیزان پیدا شد و 

در رسانه ها به نمایش در آمد.
امام خمینــی)ره( فرمودند هرجا 
نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین انداز 
شد، چشم طمع دشمنان و جهان خواران 
از آنجــا  دور خواهــد شــد. از آنجا که 
جمهوری اسالمی شرایط فوق العاده ای 
دارد، نیــروی دریایی به فکر تشــکیل 
بسیج دریایی افتاد تا امنیت پایدار و دفاع 
همه جانبه را بر عهده گروه های مردمی 
بسپارد؛ از این رو بسیج دریایی تشکیل و 
اکنون ناوگروه هایی از این نیرو در سواحل 
و جزایر مســتقر شده اند و بخشی از آن 
هم در دریای شمال کشور حاضر هستند.

بسیج  تأســیس  موضوع   *
دریایی از چه زمانی مطرح شــد و 

اهداف تشکیل آن چه بوده است؟
 فکر تأســیس بســیج دریایی به 
انقالب  دوران دفاع مقدس برمی گردد. 
اســالمی ایران یک انقــالب مردم پایه 
است که بر اساس حضور مردم در همه 
صحنه ها شــکل گرفت و قدرت یافت. 
دوران دفاع مقــدس اوج حضور مردم 

در صحنه جنگ بود که ســبب شد تا 
سرنوشــت جنگ به نفع ما رقم بخورد، 
بعد از آن نیز در مقاطع مختلف هر زمان 
که دشمن انقالب را تهدید کرد،  مردم با 

حضور خود آن تهدید را خنثی کردند.

بر این اساس که اگر اتفاقی در دریا 
رخ دهد، پاسخ آن باید در دریا داده شود، 
تشکیل بسیج دریایی ضرورت یافت و در 
این راستا بنا به تدبیر فرمانده نیرو دریایی 
سپاه، پیشنهادی به محضر حضرت آقا 
ارائه و ایشــان در بهمن 1397 فرمان 

تشکیل این نیرو را صادر کردند.

عضوگیری  نحــوه  درباره   *
بسیج دریایی و کمیت نیرویی آن 
و همچنین نحوه ارتباط این یگان با 

سازمان بسیج توضیح دهید.
کلیه عزیزان و بسیجیانی که در کنار 
ساحل و جزایر هستند و به نحوی با دریا 
ارتباط دارند، می توانند عضو بسیج دریایی 
شوند. بسیج دریایی مکمل سازمان بسیج 
مســتضعفین اســت و در همان راستا 

حرکت می کند. بسیج دریایی از جامعه 
صیادی حمایت می کند که البته بخشی 
از حمایت های آنها در رســانه ها مطرح 
شــده اســت. مبارزه با صید غیر مجاز 
یکی از وظایف بسیج دریایی ماست و در 
همین مدت کوتاه توانسته است بیست 
فروند کشتی را که صید غیر مجاز انجام 
می دادند، توقیف کند. این موضوع موجب 
خوشحالی مردم شده است،  چرا که بسیج 
دریایی از مردم است و از حقوق آنها دفاع 
می کند. در خصوص کمیت این یگان نیز 
تــا امروز نزدیک صدها فروند شــناور و 
هزاران نفر، عضو بسیج دریایی شده اند که 
در قالب مأموریت ها و ناوگروه های مختلف 
انجام وظیفه می کنند و به فضل الهی هر 

روز این یگان در حال گسترش است.

* صرف عضویت در بســیج 
دریایــی عامــل به کارگیری این 
سازماندهی،  اینکه  یا  نیروهاست، 
آموزش و شیوه اقدام خاصی برای 

آنها در نظر گرفته اید؟
روند جذب در بســیج دریایی به 
این صورت است که ابتدا فراخوان داده 
شــده و افراد نام نویسی می کنند و پس 
از نام نویســی کار جذب و سازماندهی 
صورت می گیرد. آموزش پس از جذب 
و سازماندهی صورت می گیرد. افراد بر 
اساس شــناور، منطقه مأموریت و نوع 
مأموریت آموزش های متفاوت می بینند.  
برآورد ما این اســت که در آینده 
نزدیــک هــزاران نفر در قالب بســیج 

دریایی ســازماندهی شــده و در کنار 
یگان های نیروی دریایی سپاه و ارتش به 
قدرتمند ترین و مؤثرترین نیوری دریایی 

منطقه و حتی جهان تبدیل شود.

* در طول این مدت که کار را 
شروع کرده اید، چه دستاوردهایی 

داشته اید؟
بسیج دریایی در مدت زمان کوتاه 
پس از تأسیس، در چندین عرصه حضور 
فعال، پررنگ و امیدآفرین داشت. یکی 
از آنها حضور در خوزســتان، گلستان و 
لرســتان پس از وقوع سیل بود. بسیج 
دریایی با 178 شــناور و 500 بسیجی 
به صــورت داوطلبانــه در این مناطق 
حضور پیدا کرد، حتی برخی از افراد که 
شناورهای شان آســیب دید، تا آخرین 
روز کنار مــردم ماندند و به آنها کمک 
رساندند.  موضوع بعدی در بحث مبارزه 
با صید ترال است که عزیزان عضو بسیج 
دریایی توانستند با این نوع صید برخورد 
کنند و حدود بیســت فروند کشتی را 
توقیف کردند. حضور بسیجیان در دریا 
برای دوستان امیدآفرین و برای دشمنان 
ما مایه ترس وحشــت است. افزون بر 
آن، بسیج دریایی به طور دقیق حضور 
بیگانگان را رصد می کند و آماده برخورد 

با هر گونه اقدام تجاوزگرایانه است.

چه  دریایی  بســیج  برای   *
چشم اندازی دارید؟

بســیج دریایی با روندی که آغاز 
کرده اســت، می تواند بــا کمک مردم 
نیروی  و قدرتمندتریــن  بزرگ تریــن 
دریایی را به وجود آورد. تشکیل بسیج 
دریایی همه معادالت دشــمن در دریا 
را بــه هم خواهد زد، این اقدام باالترین 
قــدرت مردمی را ایجــاد می کند. این 
نیرو مصداق میدان داری جوانان مؤمن، 
انقالبی و فداکار مورد تأکید رهبر معظم 
انقــالب اســت و ان شــاء اهلل در آینده 
نزدیک شــاهد قدرت نمایی های آن در 
کنار نیــروی دریایی عظیم، قدرتمند و 
مردمی کشــورمان خواهیم بود. بسیج 
دریایی مکمل قدرت دریایی ماســت و 
در کنار نیروی دریایی راهبردی ارتش، 
نیروی دریایی ســپاه و مرزبانی دریایی 
نیروی انتظامی به برقراری کامل امنیت 
دریایی و ایجاد قدرت بازدارندگی منجر 

شده و خواهد شد. 

مسئول بسیج دریایی نیروی دریایی سپاه در گفت وگو با صبح صادق

بسیج دریایی از مردم و برای دفاع از حقوق مردم است

در  که  است  این  ما  برآورد 
آینده نزدیــک هزاران نفر در 
قالب بسیج دریایی سازماندهی 
شــده و در کنــار یگان های 
نیروی دریایی ســپاه و ارتش 
مؤثرترین  و  قدرتمند ترین  به 
تبدیل  منطقه  دریایی  نیروی 

شود

در آیین رونمایی از کتاب »انقالب چهل ساله؛ دستاوردها و فرصت ها« مطرح شد

آينده انقالب اسالمی روشن است
مراسم رونمایی از کتاب »انقالب چهل 
به همت  فرصت ها«  و  ساله؛ دســتاوردها 
معاونت سیاسی نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در سالن سوره حوزه هنری 

برگزار شد.
به گــزارش خبرنگار صبح صــادق، دکتر 
علی اکبر والیتی در این مراسم با بیان اینکه انقالب 
اسالمی ایران کامل ترین انقالب در جهان معاصر 
اســت که در آن نقش دین در حکومت نقشــی 
اساسی است، اظهار داشت:»کمتر از چیزی که باید 
به حوزه انقالب اســالمی  ایران، به عنوان حرکتی 
کم نظیر در تاریخ بشــر و تاریخ معاصر پرداخته 

می شد، توجه شده است.«
رئیس هیئت مؤسس و امنای دانشگاه آزاد 
اسالمی گفت: »مهم ترین دستاورد انقالب در عرصه 
بین المللی این بود که دین گریزی را به دین پذیری 
تبدیل کرد. در تمامی انقالب های قبل از انقالب 
ایران مانند انقالب های فرانسه و روسیه، جدایی 
دین از سیاست مطرح بوده و همواره انقالب های 
غربی به دنبال خانه نشینی و کلیسانشین کردن 

دین بودند؛ اما بزرگ ترین ویژگی انقالب ما احیای 
دین در زندگی مردم بود.«

وی با بیــان اینکه انقالب اســالمی  ایران 
اصیل ترین انقالب جهان است و خدمات بزرگی 
در بــه صحنه آوردن مردم و عجین کردن آنها با 
دین داشــته تصریح کرد: »بعد از انقالب، زندگی 
مردم با دین عجین شده و امروز فضایل دینی با 
ویژگی های فردی و جمعی ایرانیان آمیخته است و 
هر چه امروز در محور مقاومت دیده می شود و تمام 

تحوالت منطقه، در سایه همین انقالب است.«
 وی در پایان با اشاره به کتاب انقالب چهل 
ساله و ویژگی های آن گفت: »کتاب حاضر دارای 
کاستی هایی اســت که باید در چا پ های بعدی 
اصالح شــود که برای این منظور آماده هرگونه 
همکاری با مجموعه نویسندگان و تولید کنندگان 

این اثر هستم.«
حجت االسالم علی شیرازی نیز در این مراسم 
ضمن تقدیر از نویسندگان کتاب، به موضوع مهم 

آن اشاره کرد و گفت: »کتاب چهل ساله، نمایی از 
گذشته ایران را ترسیم می کند و به دستاوردهای 

داخلی، منطقه ای و بین المللی می پردازد.«
نماینــده ولی فقیه در نیروی قدس ســپاه 
گفت: »این کتاب تصویری واقعی، عینی و روشن 
از دستاوردها به مخاطب ارائه می دهد و خصوصاً 
نســل جوان با مطالعه این کتاب عظمت انقالب 
اســالمی را بهتر درک می کند.« وی افزود: »این 
کتاب منبع قابــل اعتماد با توجه به نوع تبیین، 
اسناد ارائه شده و تنظیم مطالب برای محققان و 
دانشگاهیان ایران و جهان است و قابلیت ترجمه 
به زبان های مختلف و ارائه به عنوان یک سند در 
سطح جهان را دارد و ان شاء اهلل به زبان های مختلف 

در جهان ترجمه خواهد شد.«
در ابتدای این مراسم نیز یادداشتی از سردار 
سرلشکر قاسم سلیمانی درمورد اهمیت نگارش 
این کتاب و نواقص موجود در آن قرائت شد. کتاب 
انقالب چهل ســاله در 648 صفحه و شش فصل 
به کوشــش احد کریمخانی، حمید خوشایند و 
سیدروح الدین میری به رشته تحریر درآمده است.

برگزاری يادواره شهدای بیسیم چی تیپ نبی اکرمصعود 250 کوهنورد منتخب سپاه به قله سبالن
سپاه  کوهستانی  صعودهای  مسئول 
گفت: »صعود سراسری کوهنوردان پاسدار 
با شرکت بیش از ۲۵۰ کوهنورد از ۴۰ تیم 
تخصصی کوهنوردی رده های مختلف سپاه 

به قله سبالن با موفقیت انجام شد.«
ســرهنگ مرتضــی میرزایی با اشــاره به 
اهداف برگزاری برنامه های سراســری صعود در 
سال جاری اظهار داشت: »این نخستین صعود 
سراسری سپاه در سال جاری بود و هدف از آن 
انتخاب کوهنوردان زبده و تشکیل تیم کوهنوردی 

قوی برای فتح سایر قلل مرتفع جهان است.«
وی گفــت: »ایــن صعود از ضلع شــرقی 
کوهستان سبالن و از منطقه شابیل مشگین شهر و 
از مسیر شمال شرقی قله آغاز شده و پس از حضور 
در جان پناه مقدس اردبیلی و انجام برنامه هوایی 
در ســاعت 4 بامداد حرکت به سمت قله آغاز و 
طی چهار ساعت در ساعت هشت صبح قله 4811 

 متری سبالن به عنوان سومین کوه مرتفع کشور
 فتح شد.«

میرزایــی افزود: »این برنامــه با محوریت 
اداره ورزش و آمادگی جسمانی معاونت تربیت و 
آموزش سپاه برگزار شد و قرار است در این راستا 
دومین صعود سراسری تیم های کوهنوردی سپاه 

در فصل پاییز انجام شود.«

همزمان با سالروز عملیات غرورآفرین 
»مرصاد« یادواره شهدای بی سیم چی تیپ 
نبی اکرم)ص( کرمانشــاه در دوران دفاع 

مقدس برگزار شد.
به گزارش صبح صادق، مردم شهیدپرور و 
سلحشور »اسالم آباد غرب« ـ که در عملیات فروغ 
بی جاوید منافقین شاهد جنایت های خونین این 
فرقه ضاله بودند ـ همزمان با گرامیداشت عملیات 
مرصاد که پاسخ کوبنده ای به این تروریست های 
وطن فروش بود، یادواره شهدای بی سیم چی تیپ 
نبی اکرم)ص( در دوران دفاع مقدس را در مسجد 

این شهر برگزار کردند. 
این یادواره که ســال گذشــته در سالروز 
عملیــات بــازی دراز و با صعود سراســری به 
ارتفاعات بازی دراز در منطقه سرپل ذهاب )استان 
کرمانشاه( برگزار  شد، امسال در شهر اسالم آباد 
غرب، شهر شهدای مرصاد و در سالگرد عملیات 

ظفرمند و غرورآفرین مرصاد برگزار شد. 
تجلیل از خانواده شــهدای بی سیم چی، 
خاطره گویی فرماندهــان دوران دفاع مقدس، 
از جمله ســردار بســیجی حاج محمد طالبی، 
مدیحه ســرایی مداحان اهــل بیت عصمت و 
طهــارت، از جمله برنامه های اصلی این یادواره 

بود.
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پژواک

همه ما در کودکی خود حداقل برای یکبار دوستی خیالی را تصور کرده ایم 
که در ذهن و فکر ما بوده  است، با او حرف زده ایم و برایش اسم گذاشته ایم. اگر 
چنین کاری کرده اید، شما از همان کودکی واقعیت مجازی و واقعیت افزوده را 
تجربه کرده اید! این دو مفهوم مستقل، با یکدیگر شباهت دارند و به معنای تالش 
انسان برای ارتقای محیط اطرافش بدون دخالت فیزیکی در آن هستند. در ادامه 

با این دو مفهوم بیشتر آشنا می شویم.
واقعیت مجازی دریچه ای به دنیای دیجیتالی است. در واقعیت مجازی، کاربر 
با محیطی تعامل می کند که درک وی از آن محیط بر اساس داده های حقیقی 
نیست. حقیقی نبودن به معنای صحیح نبودن نیست، بلکه منظور واقعی نبودن 
اســت. راه ارتباط کاربر با دنیای مجازی با ابزاری خاص ایجاد می شــود؛ مانند 
عینکی که روی چشم و سر کاربر قرار گرفته و دید او از دنیای واقعی را می گیرد 
و کاربر، حاضِر غایب در جمع می شــود! یعنی جســمش در آن مکان است؛ اما 
دید، فکر و واکنش هایش مربوط به محیط دیگری است. وسیله مورد نیاز دیگر 
برای واقعیت مجازی صفحاتی مانند »تردمیل« است؛ با این تفاوت که در همه 
جهت هــا قابلیت گردش دارد. ترکیب این صفحات و عینک ها، کاربر را کاماًل از 

محیط خارج می کند و دنیایی خیالی را پیش  رویش قرار می دهد.
آنچــه ما از واقعیت مجازی دیده ایم، تفریح و ســرگرمی اســت. حتماً در 
شــهربازی ها و مکان های تفریحی، افرادی را دیده اید که وســیله ای به چشمان 
خــود زده  و از ترس فریاد می زنند! آنها خــود را به صورت مجازی در محیطی 
ترسناک می بینند؛ اما واقعیت مجازی تنها تفریح و سرگرمی نیست. یکی دیگر از 
کاربردهای آن که شاید دیده  باشید، زیارت های مجازی است. فیلم های سراسرنما 
که اگر با عینک تماشــا کنید و در آن محیط قدم بزنید، گویا واقعاً به آن مکان 
مقدس رفته اید. این کاربرد در موقعیت های دیگر هم اســتفاده می شود؛ مانند 
شــرایطی که در آن توریســت ها بدون هیچ هزینه ای می توانند بناهای تاریخی 
کشورهای دیگر را مشاهده کنند. یا شخصی که می خواهد خانه خود را بفروشد، 

کافی است فایل مجازی خانه را به خریدارها بدهد و آنها بدون آمدن به خانه و 
ایجاد مزاحمت، آنجا را برای خرید بررسی کنند. در ادامه به کاربردهای مهم تر 
می پردازیم. درمان یکی از زمینه هایی اســت که واقعیت مجازی می تواند نقش 
مهمی در آن داشته باشد. بیماری را تصور کنید که نیازمند عمل جراحی است 
و دکترها به دلیل احتمال زیاد ناموفق بودن عمل، دست از این کار کشیده اند. 
با اســتفاده از حسگرهای سه بعدی می توان نگاشتی مجازی از بدن بیمار ایجاد 
کرد تا دکترها به صورت مجازی عمل را انجام دهند و روش بی خطری را دنبال 
کنند که با موفقیت انجام می شود. در نتیجه پس از یافتن آن روش، عمل را روی 
بدن بیمار انجام دهند. آموزش یکی دیگر از کاربردهای واقعیت مجازی اســت. 
حتماً هنگام یادگرفتن رانندگی، اضطراب تصادف و آسیب دیدن را داشته اید. با 
آموزش به کمک واقعیت مجازی، تعلل شما در ترمز گرفتن هیچ هزینه جانی و 
مالی نخواهد داشت! کاربردهای واقعیت مجازی بسیار بیشتر از موارد گفته شده 

 است و ما به این موارد بسنده می کنیم.
واقعیت افزوده مفهومی جدا از واقعیت مجازی است و این دو را نباید یکی 
دانست. واقعیت افزوده یعنی اضافه شدن عنصری مجازی به محیطی واقعی. برای 
مشاهده آن موجودیت مجازی اضافه شده، باید از دریچه دوربینی دارای نمایشگر 
استفاده کرد. امروزه برنامه های واقعیت افزوده برای سیستم عامل های تلفن همراه 
بسیار گسترش یافته اند که زمینه های تفریحی و سرگرمی تا آموزشی و کاربردی را 
شامل می شوند. نقشه های واقعیت افزوده، یکی از برنامه های جالبی است که در آن 
کاربر، دستگاه هوشمند دوربین دار خود را به سوی محیط می گیرد و روی نمایشگر 

دستگاه، راهنماهای اضافه شده به محیط برای مسیریابی را مشاهده می کند.
بازی »پوکومن گو« یکی از بازی های واقعیت افزوده اســت که شاید به یاد 
داشــته  باشــید. در این بازی آمریکایی کاربر باید با دوربین گوشی خود محیط 
اطرافش را مشاهده می کرد. براساس موقعیت مکانی قرار گرفته در آن، حیواناتی 
برای شکار بود و هر مورد شکار شده مشاهده امتیاز خاصی داشت. مالک آمریکایی 
این بازی بیشترین امتیازها را در مکان های ممنوعه کشورهای دیگر قرار داده بود؛ 
مکان هایی مانند نیروگاه های هسته ای و محیط های نظامی کشور روسیه، چین 
و... تا کاربران را وادار به شــکار آنها کند که در همین حین تصاویر فیلم برداری 

شده از آن محیط ها به سرورهای آن شرکت منتقل می شد!
 ssweekly.ir :این مطلب را همراه با تصاویر مرتبط در سایت هفته نامه بخوانید

تقویم انقالب

 صالح ما نیست
شــاید تاکنون اهــل بیت)ع( هیچ یک از حوایج دنیــوی ما را برآورده 
نکرده باشند. اگر چیزی هم رخ داده، تقدیر و مقدر ما بوده است و ما خیال 
کرده ایم که برآورده شــده است؛ چون آنها دلسوز ما هستند و می دانند دنیا 
به صالح ما نیست. در حقیقت همه تالش آنها این بوده است که دل ما را از 
دنیا بکنند و به ســوی بهشت و آخرت سوق دهند؛ آن وقت ما به زور دعا و 
توسل می خواهیم در را بشکنیم و خود را به آتش بیندازیم و آنها نمی گذارند.
ریشه های طوبی، حاج محمداسماعیل دوالبی

شــهید »عباس بابایی« در 15 مرداد ماه 1366 به شــهادت رســید؛ اما 
خاطره های به یاد ماندنی اش ماندگار شد. او ماجرای فارغ التحصیلی از دانشکده 
خلبانی آمریکا را چنین تعریف کرده است: »دوره خلبانی ما در آمریکا تمام شده 
بود؛ اما به خاطر گزارش هایی که در پرونده خدمتم درج شده بود، تکلیفم روشن 
نبود و به من گواهینامه نمی دادند. تا اینکه روزی به دفتر مسئول دانشکده که 
ژنرالی آمریکایی بود، احضار شــدم، به اتاقش رفتم و احترام گذاشــتم. او از من 
خواست که بنشینم. پرونده من جلوی او روی میز بود. ژنرال آخرین فردی بود 
که می بایســتی برای قبول یا رد شــدنم اظهارنظر می کرد. او مواردی را پرسید 
و من هم پاســخش را دادم. از پرســش های ژنرال مشخص بود که نظر خوشی 
به من ندارد. این مالقات ارتباط مســتقیمی با آبرو و حیثیت من داشــت؛ زیرا 
احساس می کردم که رنج دو سال دوری از خانواده و شوق برنامه هایی که برای 
زندگی آینده ام در دل داشتم همه در یک لحظه در حال محو و نابودی است و 
باید دســت خالی و بدون دریافت گواهینامه خلبانی به ایران برگردم. در همین 
فکر بودم که در اتاق به صدا درآمد و شــخصی اجازه خواســت تا داخل شود. او 
ضمن احترام از ژنرال خواست تا برای کار مهمی به خارج از اتاق برود. با رفتن 
ژنرال لحظاتی را در اتاق تنها ماندم. به ساعتم نگاه کردم، وقت نماز بود. با خودم 
گفتم که کاش اینجا نبودم و می توانســتم نماز اول وقت بخوانم. انتظارم برای 
آمدن ژنرال طوالنی شــد. گفتم که هیچ کار مهمی باالتر از نماز نیست. همین 
جا نماز را می خوانم. ان شــاءاهلل تا نمازم تمام شود، او نخواهد آمد. به گوشه ای 
از اتاق رفتم و روزنامه ای را که همراه داشــتم به زمین انداختم و مشــغول نماز 
شــدم. در حال خواندن نماز بودم که متوجه شدم ژنرال وارد اتاق شده است. با 
خودم گفتم چه کنم؟ نماز را ادامه بدهم یا بشکنم؟ باالخره گفتم نمازم را ادامه 
می دهم، هرچه خدا بخواهد همان خواهد شــد. سرانجام نماز را تمام کردم؛ در 
حالی که روی صندلی می نشستم، از ژنرال معذرت خواهی کردم. او پس از چند 
لحظه سکوت، نگاه معناداری به من کرد و گفت: چه می کردی؟ گفتم: عبادت 
می کردم. گفت: بیشتر توضیح بده. گفتم: در دین ما دستور بر این است که در 
ساعت های معینی از شبانه روز باید با خداوند نیایش کنیم و در این ساعات زمان 
آن فرا رسیده بود. من هم از نبودن شما در اتاق استفاده کردم و این واجب دینی 
را انجام دادم. ژنرال با توضیحات من سری تکان داد و گفت: همه این مطالبی 
که در پرونده تو آمده مثل اینکه درباره همین کارهاست. این طور نیست؟ پاسخ 
دادم: بله همین اســت. او لبخندی زد و از نوع نگاهش پیدا بود که از صداقت و 
پایبندی من به ســنت و فرهنگ و رنگ نباختنم در برابر تجدد جامعه آمریکا 
خوشــش آمده است. با چهره ای بشاش خودنویسش را از جیبش بیرون آورد و 
پرونده ام را امضا کرد. ســپس با حالتی احترام آمیز از جا برخاست و دستش را 
به سوی من دراز کرد و گفت: به شما تبریک می گویم. شما قبول شدید. برای 
شما آرزوی موفقیت دارم. من هم متقاباًل از او تشکر کردم. احترام گذاشتم و از 
اتاق خارج شــدم. شــهید بابایی از کارایی نماز اول وقت بهره گرفت و برای این 

موفقیت دو رکعت نماز شکر هم خواند.

     
حسن ختام

     
تلخند

گلستان وجودی حضرت زهرا)س(
دردانه رسول خدا، گل سر سبد آفرینش، دست آقایش را می گیرد، آقایی 
به رنگ نور، به وسعت ملکوت، به زاللی آیه تطهیر، به ضرورت آیه تبلیغ و آیه 
»مرج البحرین یلتقیان« در آسمان تالوت می شود. ازدواج رنگ می گیرد و زندگی 
معنا می یابد و بنیان کاخ نشینی فرو می ریزد. شأن نزول سوره کوثر در خانه ای  پا 
می گذارد که نه دیبای روم را دارد و نه طالی هند، به جایش عرش فرش اوست 

و مالئک از تمام عالم راه خانه او را می شناسند.
آقاجان!

جدتان به ما آموخت که زندگی فقط از میان خانه های کاخ نشــینان گذر 
نمی کند؛ بلکه گذرگاه و سرچشمه اصلی زندگی در مسیری است که شما گذر 
کرده اید، راهی که به  جای خانه  باید دل به ســمت آســمان کشیده شود و این 
راهی است که در آن گلستانی بار می آورد که به گفته امام راحل انقالب: »یک 
کوخ چهار پنج نفری در صدر اسالم داشته ایم و آن، کوخ فاطمه زهرا)س( است. 
بــرکات این کوخ چند نفری آن قدر زیاد اســت که عالم را از نورانیت پر کرده 
است. کوخ نشینان این کوخ محقر، در مراتب معنوی آن قدر باال بودند که دست 
ملکوتی ها هم به آنها نمی رسد. جنبه های تربیتی این کوخ، آنقدر واال بوده است 
که همه برکات در بالد مسلمین، خصوصاً در مثل بالد ما، همه از برکات آنهاست.«

موالی من!
جمعه گلی را از میان گلستان کوخ نشینی جدتان می چینند که معلم مکارم 
اخالق، شکافنده دریای علوم و احیاگر نهضت تشیع بود. گلی که در توصیفش از 
آخرالزمان برای مایی که دوران طاغوتی و ظالمانه  شاهان را پس زدیم، این آرزو را 
بار می آورد که ای کاش ما مصداق این روایت ابوخالد کابلی باشیم: »من به گروهی 
می نگرم که در آستانه ظهور از طرف مشرق زمین به پا می خیزند. آنان به دنبال 
طلب حق و ایجاد حکومت الهی تالش می کنند. بارها از متولیان حکومت اجرای 
حق را خواستار می شــوند، اّما با بی اعتنایی مسئوالن مواجه می شوند. وقتی که 
وضع را چنین ببینند، شمشیرهای خود را به دوش می نهند و با اقتدار و قاطعیت 
تمام در انجام خواسته شان اصرار می ورزند تا اینکه سردمداران حکومت نمی پذیرند 
و آن حق طلباِن ثابت قدم، ناگزیر به قیام و انقالب می گردند و کســی نمی تواند 
جلوگیرشان شود. این حق جویان وقتی که حکومت را به دست گرفتند، آن را به 
غیر از صاحب االمر)ع( به کس دیگری نمی سپارند. کشته های اینها همه از شهیدان 

راه حق محسوب می شوند«./ برگرفته از کتاب »غیبت نعمانی«

ارسال مطالب:
سامانه پیامک کوتاه: ۳۰۰۰99۰۰۳۳       نمابر :۷۷۴۸۸۴۲۶

info@ssweekly.ir

ssweekly@

سیدمهدی حسینی
کارشناس تاریخ

 کارآيی نماز اول وقت خلبان

     
قبیله عشق

چند روزي بود که ســردار از جبهه بازگشــته بود و آثار شیمیایي بر جاي 
جاي بدن نازنینش نمایان بود. با همان چهره بشاش و پرجاذبه اش نگاهي به من 
انداخت و گفت فالني: من تا به حال چهار بار شیمیایي شدم؛ اما مقاومت خود را 
از دست نداده ام. بدنم آنقدر مقاوم شده است که دیگر گازهاي شیمیایي دشمن 
بر آن اثري ندارد؛ از این رو از جبهه رفتن و جراحت باکي ندارم. بعد هم مکثي 
کرد و با خنده ادامه داد اگر پنج ماه به خانه نیایم، کســي ســراغ مرا نمي گیرد؛ 
ولي واي به حالم اگر یک روز در محل باشــم، همه مي گویند سردار چرا جبهه 

نمي روي، چرا جبهه را تنها گذاشته اي؟
به نقل از همسر شهید سردار خورشیدي 
سال ها پیش از پیروزي انقالب، سردار خورشیدی دیده به جهان گشود. دوران 
کودکي را در محیط ساده و صمیمي زادگاهش، روستاي »ارباب سفلی« گذراند و 
وارد دبستان روستا شد. تحصیالت خود را تا سوم راهنمایي ادامه داد. با اوج گیري 
قیام مردمي انقالب اســالمي، مشتاقانه به صف اول مجاهدان و مبارزان راه حق 
پیوست و فعالیت هاي سیاسي و انقالبي زیادي انجام داد. با شروع جنگ تحمیلي، 
به همراه ســایر هم رزمانش ســالح بر دوش گرفت و مردانه قدم بر جبهه هاي 
خوزســتان نهاد. عملیات هاي بیت المقدس و طریق القدس شاهد دالوري هاي 
او بود. در ادامه به جمع سبزپوشان سپاهي پیوست و به عنوان مسئول تخریب 
در لشــکر 19 فجر در عملیات ها حضور یافت. بــا گذراندن دوره هاي گوناگون 
آموزش غواصي در زمســتان سرد سال 1364 به عنوان غواص تخریبچي دل به 

 می گويند
 چرا جبهه را 
تنها گذاشتی؟!

 راز درخت کاج
»راز درخت کاج« نوشته معصومه 
رامهرمــزی، عنوان کتابی اســت که 
زندگي »شــهیده زینــب ُکمایی« را 
روایت می کنــد. او از مریدان حضرت 
امام خمینی)ره( بــود و فعالیت های 
مســتمر و تالش هــای بی وقفه برای 
تغییر وضعیت فرهنگی شاهین شهر 
داشــت و هم زمان با چهار عضو دیگر 
خانواده اش در جبهه مشغول به خدمت 
بود. اعضای سازمان تروریستی منافقین 
اول فروردیــن ماه 1361 وقتی در راه 
بازگشــت از مسجد به خانه بود، او را 
ربودند و به شهادت رساندند. پیکر این 

شهیده پس از سه روز جست وجوی نیروهای امنیتی پیدا شد و همراه با شهدای 
فتح المبین در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد. 

یار مهربان

محمدصالح نادری
کارشناس فناوری اطالعات

 اصطالحات مجازی ـ ۲۱
 واقعیت خیالی!

کشکیات

کتیبه سبز
     

     

     

داغ های مجازی

نکته گرام

نکته و نظر

پوشاندن کاستی های مردم
امیرالمؤمنین)ع( می فرمایند: دورترین و زننده ترین افراد در نزد تو باید 
کسانی باشند که بیشتر در جست وجوی عیوب مردم  هستند. در همه مردم 
کاستی هایی وجود دارد و شایسته ترین افراد پوشاننده ترین آنان است. هرگز 
مباد که از عیبی که بر تو پنهان است، پرده برگیری که مسئولیت تو پاک سازی 
زشــتی های نمایان است. خداوند در مورد آنچه از چشم ها پنهان است حکم 

می کند؛ پس تو هر چه می توانی زشتی های افراد را پنهان دار.
)نهج البالغه، نامه۵۳(

مرتضی غرقی: آمریکا 4 هزار ســالح اتمــي دارد و یک ملت را به خاطر 
دســتیابی به انرژي صلح آمیز هسته ای تحریم می کند. ایاالت متحده از جنایات 
عربستان سعودی در یمن دفاع می کنه و ادعای طرفداری از حقوق بشر هم داره!!!

 شهاب اسفندیاری: آمار استادان زن در دانشگاه ها، زنان پزشک متخصص، 
زنان نویسنده، هنرمند و فیلم ساز، مدیران زن، زنان مدال آور در مسابقات جهانی 
و... ده ها برابر شده باشد در کشور ما اهمیتی ندارد؛ ولی دو تا زن در کشور همسایه 

وسط میدان فوتبال برقصند برخی می گویند که »وااای! چقدر ما بدبختیم!«

 محسن رضایی: مرصاد جهنمی اســت بــه پهنای تاریخ که ملت بزرگ 
ایران برای منافقان تدارک دیده است و آوارگان خودفروخته از آن گریزی ندارند.
سعید جلیلی: دشمن هر آنچه توانســته بر ایران فشار وارد کرده است؛ 
حتــی مقام معظم رهبری و وزیر امور خارجه را تحریم کرده و می خواهد به هر 

قیمتی به هدفش که عقب نشینی ایران است دست یابد؛ اما زهی خیال باطل!
 محمدرضا باقری: آمریکا اینقدر بدعهد و بدپیمان هست که اگه مذاکره 
کنه می زنه زیرش و اگر مذاکره کننده به خوبی رسواشون کنه، اون رو هم تحریم 

می کنه. این واقعیت آمریکاست؛ ترامپ و اوباما هم ندارد.

امواج خروشــان اروند رود ســپرد و مأموریت احداث موانع )میدان مین( را در 
حاشــیه خور عبداهلل با موفقیت به پایان رساند. در عملیات هاي کربالي 4 و 5 
و والفجر10 رشادت هاي فراواني از خود بر جاي گذاشت. آخرین مأموریتش در 
عملیات بیت المقدس 7 با انهدام دژ خاکي و پخش آب در مســیر دشمن و در 
نهایت تثبیت خط با موفقیت به پایان رسید. طلوع سپیدة چهارم تیرماه، فردای 
این حماسه، دشمن بعثی دیوانه وار مقر تخریب و مهندسي را که در پناه حسینیه 
جزیره مجنون جاي گرفته بود بمباران شیمیایي کرد و سردار عاشقانه به سوي 

ملکوت پرواز کرد و جسم مطهرش را در مجنون به جاي گذاشت.

به مناسبت سالروز شهادت محسن حججی
آسمان سرخ است، بی تاب است، دل بی تاب تر

آسمان سرخ است، بی تاب است، دل بی تاب تر
تشنه است این خاک، تشنه، آسمان بی آب تر

کودکی خوابش نبرده اسم بابا بر لبش
مادری دلشوره دارد، مادری بی خواب تر

آسمان سرخ است، ابری تیره می پیچد به خود
نیست در این صحنه مهتاب از رخت مهتاب تر

دست شستی از سرت، جاری  شدی در سرنوشت
زندگی بی درد مرداب است، نه مرداب تر

با سر از کف دادنت لرزیده دست و پای عشق
سر به سر چشمان مشتاقان شد از این باب، تر

سر نداری، پهلویت زخمی است، بی پیراهنی
میهمانی کس نرفته از تو با آداب تر

سر نداری تا به دامانش نهی، اما چه غم
بی سر است آن کس که از او کس ندید ارباب تر

بازی نکن با اين کالم
خطاب به هنرمندان مدعی حریم خصوصی

ابتدا عرض ادب، عرض سالم
بعد گویم با تمام احترام:

درد مردم را کمی تلطیف کن
این »خصوصی« را کمی تعریف کن

در خیابان می روی با هر لباس
بعد گویی این حریم از آن ماس!؟

گر که آید یک نفر در خانه ات
عکس گیرد از سر و از شانه ات

نام این باشد »خصوصی« ای عزیز
نه تردد کردنت توی ونیز!

بحث دیگر بحث ظاهرسازی است
آنچه گفتی پیش از اینها بازی است؟

جای پوزش تازه شاکی هم شدی؟
معترض هستی که خاکی هم شدی؟

با همین مردم تو باال آمدی
حال مردم بد شدند؟ خیلی بدی

پول خوب و ژست خوب و کار خوب
هست بی شک در دل رفتار خوب

این خیابان ها »خصوصی« نیستند
سالن رقص و عروسی نیستند

در حریم شخصی خود در اتاق
دست خود را می کنی توی دماغ
در خیابان ها نکردی این چنین

چون عمومی هست آنجا نازنین!
جان من بازی نکن با این کالم

»پس سخن کوتاه باید والسالم«
امیرحسین خوش حال

محمدرضا وحیدزاده
شاعر

 حمیدرضا حیدری/ هشتگ »ظریف« یکی از هشتگ های پرتکرار فضای 
مجازی در هفته گذشــته بود. تحریم محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان از 
سوی وزارت خزانه داری آمریکا سبب شد بسیاری از نهادهای حقوقی و سیاستمداران 
کشورمان و همچنین کاربران شبکه های اجتماعی از وزیر امور خارجه حمایت کنند 
و به آمریکایی ها نشــان بدهند که ظریف تنها نیست؛ اما برخی کاربران سؤاالتی را 
نســبت به عملکرد ظریف و دستگاه دیپلماسی کشــور مطرح کردند که آن هم با 

هشتگ »ظریف« در شبکه های اجتماعی قابل مشاهده است. 
 »حذف 4 صفر« از پول ملی یکی از سوژه های داغ فضای مجازی بود. کاربران 
به موضوع حذف 4 صفر از پول کشورمان این گونه واکنش نشان دادند: »تغییر اسمی 
پول ملی یا همان حذف صفر، برای زمانی است که اقتصاد از تالطم ها عبور و به ثبات 
رسیده باشد و دولت برای احیای پرستیژ پول ملی که در دوره تالطم آسیب دیده، 
چنین هزینه ای را انجام دهد. هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که نیاز امروز اقتصاد ایران 
پرستیژ یا آسان سازی حساب و کتاب باشد.« یکی دیگر از کاربران هم به ریسک حذف 

صفر اشاره کرد و نوشت: »کشورهای زیادی طرح حذف صفر از پول ملی را عملیاتی 
کرده اند؛ اما آنهایی موفق بوده اند که در زمان ثبات اقتصادی آن را اجرایی کرده اند. در 
شرایط تالطم، این طرح می تواند به عامل تورم زا تبدیل شود. سؤال: اولویت اقتصادی 

ما، حذف صفر است؟ اگر اولویت نیست، چرا باید ریسک انجام آن را بپذیریم؟«
 موضوع شکستن انحصار پزشکان هم از خیلی قبل در فضای مجازی مطرح 
بود؛ اما حاال شاهد آن هستیم که در مجلس طرحی تهیه شده که به موجب آن باید 
ظرفیت دانشگاه های علوم پزشکی افزایش یابد. کاربران هشتگ »جنگ مجلس با 
انحصار« را در فضای مجازی ایجاد کردند که در نقطه مقابل پزشکان و دانشجویان 
پزشکی هشتگ »افزایش ظرفیت تهدید سالمت« را ایجاد کرده و به کاربران پاسخ 
گفتند. یکی از کاربران در واکنش به این موضوع نوشــت: »اســتدالل می کنند که 
افزایش تعداد، کیفیت پزشکان را کاهش می دهد. قبول، شما نگران سالمت مایید 
نه جیب خودتون، ما خدمات پزشــکی ارزون تر و کم کیفیت تر می خوایم، وسعمون 
در همین حده. شما با کیفیتا بمونید برا طبقه مرفه« این دو هشتگ در روز جمعه 
بیش از 13 هزار توئیت را به خود اختصاص دادند که نشــان از حساسیت موضوع 

انحصار پزشکی در کشور است.

حمايت از ظريف و انتقاد از حذف ۴ صفر

وعده های توخالی!
نکته: پادشاهی در یک شب سرد زمستان از قصر خارج شد. هنگام بازگشت، 
ســرباز پیری را دید که با لباسی اندک در سرما نگهبانی می داد. از او پرسید: آیا 
سردت نیست؟ نگهبان پیر گفت: چرا ای پادشاه، اما لباس گرم ندارم و مجبورم 
تحمل کنم. پادشاه گفت: من اآلن داخل قصر می روم و می گویم یکی از لباس های 
گرم مرا برایت بیاورند. نگهبان ذوق زده شد و از پادشاه تشکر کرد؛ اما پادشاه به 
محض ورود به داخل قصر، وعده اش را فراموش کرد. صبح روز بعد جسد سرمازده 
پیرمرد را در حوالی قصر در حالی پیدا کردند که در کنارش با خطی ناخوانا نوشته 
بود: ای پادشاه، من هر شب با همین لباس کم سرما را تحمل می کردم؛ اما وعده 

لباس گرم تو مرا از پای درآورد...

نظر: در حالی که مردم نجیب ایران، شرایط سخت اقتصادی را تحمل 
می کنند و گزینه مقاومت را در برابر تحریم های ظالمانه آمریکا و متحدانش 
انتخاب کرده اند، برخی مسئوالن به جای تالش برای کاهش تأثیر تحریم ها 
بر زندگی مردم، گزینه گفتاردرمانی را انتخاب کرده و وعده های بدون 
پشتوانه ای به مردم می دهند؛ وعده هایی که عملی نشدن شان سبب ایجاد 
جو ناامید در جامعه می شود. بی تردید مردم بیش از آنکه به وعده نیاز 
داشته باشند، خواستار عملکرد جهادی و انقالبی از سوی مسئوالن نظام 
هستند. عالوه بر این، امید است برخی مسئوالن به وعده های برجامی 
کشورهای اروپایی نیز به چشم وعده هایی که خودشان به مردم می دهند 
نگاه کنند و روی چراغ سبز اروپایی ها حساب ویژه ای باز نکنند و چشم 

امیدشان به توان داخلی فرزندان این سرزمین باشد.


