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علی حیدری

آغازی دیگر سرمقاله

فرهاد مهدوی۲

قدرت »نه به مذاکره« یادداشت

سلمان کدیور نویسنده کتاب پس از بیست سال۲

روایتگر 40 سال گفتگو

۱۳

گفت وگوی تفصیلی با دکتر یدالله جوانی در 20 سالگی هفته نامه صبح صادق 

ضرورت انتشار امروز هم پا برجاست

سال بیستم
روایتی از دو دهه انتشار صبح صادق

در افزایــش رتبه های اخالقی گزافه نیســت همچون قد 
بلندش نسبت به سایر فرماندهان شاخص تر بدانیمش. مرد 
همیشه در صحنه لشکر 1۰ سیدالشهداء)ع( در دوران دفاع 
مقدس و فرماندهی که به ظاهر با یک چشم سال ها در لباس 
پاسداری به اسالم و ایران خدمت کرده، غیر از شاخص بودن 
اخالقش، در مدیریت و فرماندهی و بصیرت هم از فرماندهان 
شاخص سپاه است. جانباز 7۰ درصد، اما خستگی ناپذیری 
که به سبب حجم باالی مأموریت ها و کارهای محوله سال ها 
فرصت نکرد تا از خاطرات نابــش از دفاع مقدس بگوید؛ 
خاطراتی که به سبب حضور همیشگی اش در دفاع مقدس 
و به یاد داشتن همه جزئیات مسائل جزو مهم ترین بخش های 
تاریخ شفاهی دفاع مقدس هم محسوب می شود؛ اما اینجا 

بعد از ســال ها و در مدتی که کمی به »حاج علی« فراغ بال 
داده شــد تا خاطراتش را بازگو کند، سوم مهر ماه 13۹8 از 
او بابت انجام این کار تجلیل می شود. تجلیلی که با »بوسه 
سردار بر دستان ســردار« پیام های مهمی را مخابره می کند. 
سرداری بر دستان فرمانده اخالق مدار جبهه ها بوسه می زند 
که خود امروز فرمانده اخالق مدار و معنوی و محبوب سپاه 
و از جنس همان حاج علی فضلی هاست. بوسه ای بی ریا بر 
دســتان مجاهدی بی ریا. مجاهدی که به اعتراف دوستان و 
همکارانش خود را سرباز ولی می داند و تنها مأمور به انجام 
تکلیف اســت؛ اما به نظر می رسد ارزش حضور و وجود و 
خاطرات چنیــن مجاهدی را افرادی مانند »حاج حســین 
ســالمی« بهتر می دانند. »حاج حســین« )برگرفته از منش 
رفتاری سردار سالمی( سال هاست رئیس هیئت امنای مرکز 
اسناد و تحقیقات دفاع مقدس است و می داند تا امثال حاج 
علی فضلی ها هســتند، باید لحظه به لحظه زندگی آنها در 
دوران دفاع مقدس را ثبت و ضبط کرد تا ســندی باشــد بر 
حقیقت جامعه آخرالزمانی و حرکت انقالب به ســمت آن 
جامعه که در دفاع مقدس جلوه کرد و روزی می رسد که باید 

حسرت یک لحظه با »حاج علی ها« بودن را خورد.

راهبرد
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هفتادوچهارمین نشســت مجمع عمومی سازمان 
ملل با حضور کشــورهای گوناگــون جهان، از جمله 
جمهوری اســامی ایران برگزار شــد. رئیس جمهور 
کشــورمان برای شــرکت در این نشست و همچنین 
ســخنرانی به نمایندگی از مردم ایران به نیویورک رفته 
بود. چهار روز حضور آقــای روحانی در نیویورک که 
با دفعات قبل بسیار متفاوت بود برای او و همکارانش 
در این سفر روزهای پر کاری بود. از دیدار و گفت وگو 
با رؤســای جمهور کشــورهای گوناگون که بگذریم، 
رئیس جمهور طرح »صلح امید« را به ســازمان ملل 

برده بود.

BB!رفتار غیر دیپلماتیک
پیش از آغاز این ســفر گمانه زنی ها درباره احتمال 
دیــدار آقای روحانی بــا ترامپ آغاز شــده بود. البته 
ایــن گمانه زنی ها زمانی بیشــتر قوت گرفــت که با 
صحبت های وزیر خارجه کشــورمان همراه شــد. به 
گــزارش »ســی ان ان« محمدجواد ظریــف که برای 
شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
به نیویورک رفته بود، در گفت وگو با »کریستین امانپور« 
خبرنگار شبکه تلویزیونی ســی ان ان، گفته بود حسن 
روحانی، رئیس جمهور ایران حاضر اســت با همتای 
آمریکایی خود دیدار کند »به شــرط آنکه ترامپ آنچه 
را که الزم است انجام دهد.« کریستین امانپور سپس 
در توئیتــرش نوشــت: »محمدجواد ظریــف، وزیر 
امور خارجه ایران روز )یک شــنبه( بــه من گفت که 
روحانی، رئیس جمهور ایران حاضر اســت با ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا این هفته در نیویورک دیدار کند؛ 
به شرط اینکه رئیس جمهور ترامپ آماده باشد کاری را 

که الزم است انجام بدهد که آن لغو تحریم ها در ازای 
نظارت دائمی بر تأسیسات هسته ای ایران است.«

این یعنی ظریف پالســی را به سوی آمریکایی ها 
ارســال کرده مبنی بر اینکه هم ایران حاضر به مذاکره 
اســت و هم اینکه اگر مذاکره ای شکل بگیرد، طرف 
ایرانــی چه امتیازی را به آمریکایی ها خواهد داد و این 
یکی از غیر دیپلماتیک ترین کارهایی است که می تواند 

از یک دیپلمات سر بزند!
ویژگی دیگر این ســفر آن بود که سران کشورهای 
مختلف، از جمله کشــورهای اروپایی بســیار اصرار 
داشــتند که دیدارهایی با آقای روحانی داشته باشند. 
از دیدارهای اتفاقی در راهروهای سازمان ملل گرفته 
تا دیدارهای دوجانبه، که اتفاق افتاد و اخبارش منتشر 
شد، همه و همه به دنبال آن بودند که روحانی را متقاعد 
کنند تا بــا ترامپ دیدار کند. هر چند عده  ای ســعی 
کردند چنین فضاسازی کنند که این اصرار اروپایی ها 
برای دیــدار با روحانــی حاصل اقتداری اســت که 
دیپلماسی دولت به وجود آورده است؛ اما عده ای هم 
معتقد بودند این رفت و آمدها برای آن بود که روحانی 
را پای میز مذاکره بکشــانند. البتــه تعبیر بهترش این 
است که می خواســتند کاری کنند تا روحانی را وارد 
عکس یادگاری با ترامپ کنند تــا او بتواند در کارزار 
انتخاباتــی اش از آن بهره جویــد. خنده های روحانی 
در مقابــل غربی ها هم به مذاق خیلی ها خوش نیامد. 
عده ای آن را ژســت رسانه ای رئیس جمهور می دانند، 
عده ای نشان تســلیم در برابر خواســت اروپایی ها و 
عده ای هم معتقدند خنده بلند روحانی نشان می دهد 
خواســته اروپایی ها خنده دار است و برای تهران قابل 

پذیرش نیست.

BB !دست مریزاد آقای روحانی
هر چه که بود شاید بتوان این حضور آقای روحانی 

را پر حاشیه ترین آن در تاریخ پس از انقاب دانست؛ 
اما پس از آن حواشــی باید بگوییم ســخنرانی وی در 
مجمع عمومی سازمان ملل هم متفاوت ترین سخنرانی 

او در سال های گذشته بود.
ســخنرانی رئیس جمهور را در یــک واژه می توان 
خاصــه کــرد و آن »انقابــی بــودن« آن اســت. 
صحبت هایــی که با ســخنان پیشــین رئیس جمهور 
در ســال های گذشــته تفاوتی بسیار داشــت. این بار 
رئیس جمهور موضع ملت ایران در برابر مذاکره مجدد 
با آمریکایی ها را صریح و قاطع اعام کرد: »پاسخ ایران 
بــه مذاکره تحت تحریم »نه« اســت.« صحبت های 
رئیس جمهــور رنگ و بــوی انقابی گری داشــت تا 
جایی که روزنامه »کیهان« از مواضع او تجلیل کرد و 
در صفحه نخست خود تیتر زد: »آقای روحانی دست 

مریزاد!«
ســخنرانی رئیس جمهور کشــورمان مورد توجه 

رسانه های دنیا نیز قرار گرفت. 
»ایــران تحت فشــار آمریــکا مذاکــره نخواهد 
کــرد«؛ تیتــر انتخابی خبرگــزاری »رویتــرز« برای 
پوشش سخنرانی حســن روحانی در مجمع عمومی 
ســازمان ملل بوده اســت. این خبرگزاری همچنین 
ســخنان روحانی درباره برجام را به طور کامل منتشر 
کرده اســت. خبرگزاری »بلومبرگ« نیز با اشــاره به 
صحبت های حسن روحانی نوشــت، ایران با وجود 

تحریم ها با ترامپ مذاکره نمی کند. 
شــبکه »فاکس نیوز« نیز با اشــاره به ســخنرانی 
رئیس جمهور کشورمان نوشــت، روحانی آمریکا را 
به تروریســم اقتصادی متهم کــرده و احتمال مذاکره 
با این کشــور را به کلی رد کرده اســت. پایگاه خبری 
»فایننشال پســت« با تیتر »آمریکا برای دست یابی به 
توافق با ایران باید بهای بیشتری بپردازد«، آن بخش از 
ســخنان روحانی را که درباره شرایط مذاکره با آمریکا 

سخن می گفت، منتشر کرده است. 
خبرگــزاری »آسوشــیتدپرس« هم با اشــاره به 
سخنرانی حسن روحانی نوشت، رئیس جمهور ایران 
طی ســخنرانی اش آمریکا را به »تروریسم اقتصادی 
بی رحمانه« و »دزدی دریایی بین المللی« متهم کرده 

است.
پس از آن در نشست خبری رئیس جمهور در میان 
خبرنگاران رسانه های گوناگون اعام می کند مذاکره در 
صورتی رخ خواهد داد که آمریکایی ها پیش شرط خود 
را کنار بگذارند و »اعتماد از دست رفته« را بازگردانند.

BB»بازی با کلیدواژه »مذاکره
مدتی اســت واژه »مذاکره« دوباره بر ســر زبان ها 
افتــاده و دولت و برخی سیاســتمداران ایرانی به طور 
مداوم آن را مطرح می کنند. برای نمونه »علی مطهری« 
نایب رئیس مجلس در همان روزهای حضور روحانی 
در ســازمان ملل گفته بود: »اکنــون زمان خوبی برای 
مذاکره با آمریکاســت.« ظریف، وزیر خارجه و حتی 
حسن روحانی، رئیس جمهور هم فکر می کنند مذاکره 
به نفع ملت ایران خواهد بود. برخی از سیاسیون چنین 
می اندیشند که ترامپ برای پیروزی در انتخابات ناگزیر 
به داشــتن عکس یادگاری با روحانی است تا از آن به 
عنوان رزومه کاری خود استفاده کند؛ پس هر شرطی 
را که از ســوی ایــران مطرح شــود خواهد پذیرفت، 
فقط برای آنکــه پای میز مذاکره بیاید. اما باید بگوییم 
حتی اگر ترامپ برای مصارف انتخاباتی اش پای میز 
مذاکــره با ایران بیاید، پس از انتخابات تاریخ مصرف 
این مذاکرات هم به پایان خواهد رسید. هر چند همین 
حاال هم ترامپ روی مواضع پیشــین خود ایستاده و 
حاضر به پذیرش شــروط ایران نیست؛ اما باید بدانیم 
اگر هم چنین اتفاقی بیفتد، نتیجه اش بهتر از آن چیزی 

که برای کره شمالی رقم خورد، نخواهد بود.

نگاهی به حواشی و بازتاب های حضور رئیس جمهور در نیویورک

متفاوت سفری 

سرمقاله

ده ها عنوان اثر اسنادی و پژوهشی حوزه دفاع مقدس که مرکز 
اسناد و تحقیقات دفاع مقدس تهیه و تدوین کرده است، با حضور 
سرلشکر حسین ســامی، فرمانده کل ســپاه و جمع دیگری از 
فرماندهان و مســئوالن نیروهای مسلح رونمایی شد. فرمانده کل 
ســپاه در این آیین، با تأکید بر اینکه این موفقیت به برکت موهبتی 
الهی به نام ولی فقیه و رهبری هدایت گر این حماسه های جاودان 
تاریخ ایران و اســام بوده اســت، عنوان کرد: »چهل سال است 
در حال جنگ هســتیم. ما امروز یک قدرت غیر قابل تصور برای 
دشمنان هســتیم؛ چرا که آنچه از ما می دانند تنها بخش کوچکی 

از آن است.«

وهشی  ونمایی از ۹۰ اثر پژ  ر
حوزه دفاع مقدس

نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: »پس از نرمش هایی که برخی مدیران 
کشــور در برابر آمریکا از خود نشــان دادند، دشــمن احســاس کرد که 
جمهوری اســامی ضعیف شده، توان عکس العمل عمل ندارد و مردم و 
مسئوالنش نیز از جنگ و آثار جنگ هراس دارند؛ اما وقایع چند ماه اخیر 
همه این محاسبات را به هم ریخت.« حجت االسام والمسلمین »عبدالله 
حاجی صادقی« نماینده ولی فقیه در ســپاه، در مراسم گرامی داشت هفته 
دفــاع مقدس با موضــوع »راهکار هــای تحقق بیانیــه گام دوم انقاب 
اسامی«، در مدرسه فیضیه قم اظهار داشت: »انقاب اسامی در مسیر 
خود فراز و نشیب های بسیاری پشت سر گذاشته است؛ اما عقب گرد نه؛ 

خوشبختانه انقاب اسامی همواره رو به جلو حرکت کرده  است.«

دشمن   محاسبات 
به هم ریخت

چند روزی اســت که خبری مبنی بر درخواست پناهندگی سیاسی 
فرقــه یهودی لو طاهور )قلب پاک( از ایران، در فهرســت پربازدیدترین 
اخبار فضای رسانه ای کشور قرار گرفته است. این فرقه در دهه 1980 در 
بیت المقدس تأسیس شد و فعالیت های افراطی چون تنبیه بدنی شدید، 
ازدواج زیر ســن قانونی، جدایی فرزندان از والدین شــان، جلوگیری از 
آموزش رســمی و تبعید افراد زیر سن قانونی داشت. منابع خبری عبری 
زبان، علت پناهندگی اعضای این فرقه یهودی به ایران را آزاد بودن شرایط 
سیاسی و اجتماعی جمهوری اسامی برای فعالیت های افراطی مذهبی 
بر می شمرند، در شــرایطی که جریان صهیونیسم تاش دارد ایران را به 

عنوان کانون فعالیت های افراط گرایانه منطقه معرفی کند.

دادن   نسبت 
فرقه ناپاک به ایران!

یکی از مهم ترین دســتاوردهای انقاب اسامی 
ایران ادراک سازی استقال اســت. این دستاورد در 
پهنه سرزمینی ایران و در محیط بین المللی تحوالت 
عظیمی را در حوزه های ساختاری و تئوریک به وجود 
آورده و همچنان به عنوان ساح برنده نظام همپیمانان 
غرب و حتی اندیشــه های آنان را به چالش کشــیده 

است.
اثر ادراک سازی انقاب اسامی از استقال سبب 
شده است که غرب برای دفاع از حیثیت خود مترصد 
خاموش کــردن صدای انقاب اســامی در جهان 
باشد؛ اما تاش های او در این باره نه تنها موفقیت هایی 
را به دنبال نداشته است، بلکه سبب قدرت و تقویت 

ابعاد پیام انقاب اسامی در جهان شده است.

در روزهای گذشــته، سازمان ملل عرصه رویکرد 
دیدگاه انقاب اسامی و جبهه لیبرال دموکراسی بوده 
و مهم ترین ارزش خبری این روزهای رسانه ها در پیام 

هیئت ایرانی نهفته بود.
این پیام که از عزت ایرانی و نماد خود باوری نشئت 
می گرفت، در جمله »نه به مذاکره« خاصه شده بود، 
ارزش خبری پیام رســانی در مورد این جمله ناشی از 
استقامت ایران در مقابل فشار حداکثری در تحریم ها، 
تهدید و ائتاف سازی بود؛ اما هنگامی که دستپاچگی 
و التماس های گاه و بیگاه مقامات غربی برای مذاکره 
دیده می شود؛ »نه ایران« و حس استقامت به اندازه ای 
شیرین و جذاب و غرورانگیز می شود که هر فرد ایرانی 
در هر کجای جهان به پرچم و اســتقال کشــورش 
افتخار می کند البته برخی رسانه ها و شخصیت های 
آمریکایی و اروپایی با بیان جمــات و آرزوهایی در 
مورد مذاکره ســعی می کنند در طوفان خبری مذاکره 
نقشی ایفا کنند تا دیده شوند و محبوبیت شان افزایش 

یابد.

قدرتی که »نه« برای ایران ایجاد کرده سبب شده 
اســت که مرجع نهایی تأیید و تکذیب این خبرها نیز 
ایران باشد. پیام مهم نه به مذاکره یعنی تولید ادراک ها 
و مفاهیم ارزشمند از اســتقال، یعنی نتیجه بخش 
بودن مقاومت و از همه مهم تر ایســتادگی و عزم ملی 
در صحنه های هجمه دشمن در عرصه های سیاسی، 

اقتصادی و نظامی. 
رهبــر معظم انقاب چند روز پیش از جلســات 
ســازمان ملل اعام کرده بودند کــه هیچ مذاکره ای 
در هیچ ســطحی میان مسئوالن جمهوری اسامی و 
آمریکایی ها انجام نخواهد شــد؛ نه در نیویورک و نه 
غیر آن. اگرچه نه به مذاکره بارها از ســوی ایشان بیان 
شده بود؛ اما بیان این مطلب در آستانه این نشست مهم 
سبب شد آمریکا از حالت تهاجمی به حالت تدافعی 
دچار شــود؛ به گونه ای که وزیــر خارجه اش از توجه 
رسانه ها به وزیر خارجه کشورمان عصبانی شده و در 
ســخنان کودکانه ای بگوید: چرا همه به ظریف توجه 

می کنند؟ 

مقاومت و اســتقال ملت ایــران در برابر انواع 
توطئه ها و تهدیدهای نظامی ســبب شــده است که 
حتــی ادراک ملت آمریکا از ایــران نیز تغییر کند؛ به 
گونه ای که نتایج جدیدترین نظرسنجی های مؤسسات 
معتبر آمریکایی نشــان می دهد بیــش از 87 درصد 
مردم آمریکا با حمله به ایران مخالف هستند. چنین 
رویکردی در جامعه آمریکا و حتی در میان کشورهای 
قدرتمند همراه با آمریکا نشــان می دهد استقامت و 
گفتمان »نه به مذاکره« نه تنها تولید ناامنی برای کشور 
نمی کند، بلکه می تواند نظــام را از کمین  خطرناک 
دشــمن عبور دهد و عزت و اســتقال را برای نظام 

اسامی به ارمغان بیاورد.
مسئوالن کشورمان توجه دارند که تمام تاش های 
غرب بــرای گرفتن عکس یادگاری بــا آنها با هدف 
اجرای سناریویی ترکیبی از جنگ روانی، معتبرسازی 
گزینه نظامی و از بین بردن ادراک سازی استقال ایران 
انجام می شود که به فضل الهی و هوشمندی مسئوالن 

جمهوری اسامی به آن نخواهند رسید.

قدرت »نه به مذاکره«
   یادداشت    

آغازی دیگر 

انســان ها از زمانی که زندگی اجتماعی را 
تجربه کردند، همواره درصدد ارتباط و تعامل 
با هم نوعان خود بوده اند. حاصل این تاش از 
ارتباط چهره به چهره در زمان های بسیار دور به 
ارتباطات از راه دور به شیوه های گوناگون رسیده 
و با گسترش فضای دیجیتال و توسعه شبکه های 
ارتباطی، امروز با اشکال متنوعی از ارتباط مواجه 
هستیم. در این میان، رسانه های ارتباط جمعی 
هم به منزله رکن اطاع رسانی و آگاهی بخشی 
به افکار عمومی در سطوح گوناگون در توسعه 
ارتباطات اجتماعی انســان ها نقش بســزایی 
داشــته اند. همین رســانه ها هم در گذر زمان 
ناگزیر از همراهــی با تحوالت تکنولوژیکی و 
 بهره گیری از شــیوه های نوین ارتباطی بوده اند. 
تا جایــی که نظریه های مربوط به رســانه های 
جمعی بر اساس تکنولوژی های نوین و کاربری 
آنها مدام بازنگری شــده اند. شاید به این دلیل 
که علم ارتباطات یکی از علوم معاصر است و 
 هم عصر ما بوده یا هنوز 

ً
نظریه پردازانش عموما

در قید حیات هستند.
ظهور و بروز و فراگیر شــدن شــبکه های 
اجتماعــی و تســهیل در دسترســی عموم به 
داده های اطاعاتی، شرایط و موقعیت جدیدی 
را پیش روی رســانه ها به ویژه مطبوعات قرار 
داده که باید در کنــار تاش برای حفظ هویت 
و ماهیــت خود، در شــکل و محتــوا و حتی 
قالب های پردازشی خود تجدید نظرهایی داشته 

باشند.
بررسی ها نشان می دهد، رسانه هایی که از 
موضوع روزآمدی و نوشوندگی غفلت کرده اند 
با بحران مخاطب مواجهند؛ اما رسانه هایی که 
تدبیر تغییر و متناسب ســازی با شرایط انتقال 
پیام در شرایط فعلی را مد نظر قرار داده و برای 
اثرگذاری بیشــتر تاش می کنند، توانسته اند تا 
حدودی در مواجهه با وضعیت جدید رسانه ای 

و اجتماعی موفق عمل کنند.
هفته نامه »صبح صــادق« هم که دو دهه 
از حیات آن در ســپهر سیاســی ـ رسانه ای 
کشور می گذرد، در طول این مدت و به ویژه 
در ســال های اخیر توجه به الزامات فضای 
رســانه ای کشــور را وجهه همت خود قرار 
داده و کوشیده است در کنار ارائه تحلیل های 
صحیح از شــرایط و موقعیت فعلی در ابعاد 
گوناگون از نوشوندگی و حرکت به جلو غافل 

نشود. 
نشــریه سیاســی، فرهنگــی و اجتماعی 
صبح صــادق در کار ایفای نقش روشــنگری 
و بصیرت افزایــی در خانــواده بزرگ ســپاه و 
بســیج، در افکار عمومی داخل کشور و نیز در 
پهنه ذهن رصدگران خارجــی به منزله ارگان 
رسمی سپاه پاسداران انقاب اسامی شناخته 
می شود و همین انتساب سبب می شود مواضع 
و تحلیل های آن از نگاهی فراتر از یک نشــریه 

ارزیابی شود.
در آستانه 20 سالگی صبح صادق با مطالعه 
دقیق و بررسی های مستمر نظرات و پیشنهادات 
و احصــای نیازهای جامعــه مخاطب، ضمن 
بهره گیــری از نظرات کارشناســان و صاحبان 
فن در بازه زمانی مشــخص، ایده جدیدی در 
شــکل، محتوا و حتی قطع و قالب نشریه ارائه 
شد که براساس آن در کنار توجه به موضوعات 
اندیشه ای و راهبردی و مسائل سیاسی داخلی 
و بین المللی، توجه ویژه ای به مسائل فرهنگی 
و اجتماعی بــا تمرکز بر ارائه ســبک زندگی 
اسامی ـ ایرانی، الگوسازی برای جوانان مؤمن 
انقابی و نگاه آسیب شناســانه بــه حوزه های 
اجتماعی صورت می گیــرد. صبح صادق در 
این مسیر خود را از راهنمایی، همفکری و نقد 
عالمانه مخاطبــان و همراهان صادقش بی نیاز 
نمی داند و دســت اصحاب اندیشه و قلم را به 

گرمی می فشارد. 

علی حیدری
سردبیر

فرهاد مهدوی
کارشناس رسانه

امین پناهی
خبرنگار
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دیدگاه

 گفت وگــوی اخیر بهــزاد نبوی با سیاســت الف این 
روزها از زوایای گوناگون خبرساز شده و حواشی مختلفی 
را به دنبال داشــته اســت. از این میان، اظهار نگرانی وی 
درباره نفــوذ در رده های باالی نظام، شــاید یکی از تأمل 
برانگیزترین مواضعش در این مصاحبه باشــد. این فعال 
سیاسی اصاح طلب با اشاره به خطر وجود جریان نفوذ در 
سطوح گوناگون نظام تصریح کرد: »من معتقد هستم که در 
کشور کارهایی می شود که نمی توان آنها را به اصاح طلبان 
و اصولگرایان نسبت داد یا حتی ناشی از تندروی دانست.« 
وی در ادامــه با طــرح ادعایی درباره پیدا شــدن دو 
جاسوس، که هیچ سندی هم برای آن ارائه نکرده ادامه داد: 
»من نگران رده های باالتر هستم؛ به طور مثال در ماجرای 
بمب گــذاری  پاریس در محل مراســم مجاهدین خلق، 
درست زمانی این اتفاق رخ  داد که آقای روحانی برای اعام 
حسن نیت به اروپا سفر کرده است. موضوع نفوذ بسیار مهم 
و جدی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.« بی تردید نفوذ 
خطری جدی است و همه بخش های کشور از این نقطه در 
معرض تهدید هستند؛ اما باید توجه داشت که انتساب آن به 
»رده های باالی نظام« و نهادهای انقابی با چه هدفی دنبال 

می شود؟ به نظر می رســد طرح این مباحث در هفته های 
اخیر با اهداف خاص و برای مصادره به مطلوب کلید واژه 
»نفوذ« و بازتعریف آن براساس منافع جناحی در حال دنبال 

شدن است و رگه های آن در گذشته نیز قابل ردیابی است.
به یاد داریم که ســخنان رهبر معظم انقاب در دیدار 
بــا مردم نجف آباد اصفهان در زمینــه نفوذ حاوی دو نکته 
تاریخی بود و ایشان به مصداق هایی از نفوذ اشاره کردند. 
رهبر انقاب اسامی با اشاره به سخنان امام مبنی بر اینکه 
گاهی اوقات سخن دشمن با چند واسطه از زبان افراد موجه 
شــنیده می شود، افزودند :»این فرد موجه، نه پولی گرفته و 
نه تعهدی داده است؛ اما بدون آنکه بداند، سخن دشمن را 
تکرار می کند و در واقع به نوعی زمینه ساز نفوذ شده است.«
به دنبال این بیانات، هشــدار نسبت به سوء استفاده از 
کلیدواژه نفوذ، دستمایه بسیاری از اصاح طلبان برای فرار 
به جلو در این عرصه شد. در همان مقطع که رهبر انقاب 
این پروژه دشــمن را تشریح فرموده و نســبت به آن انذار 
دادند، بسیاری از فعاالن اصاح طلب، بهره برداری جناحی 

از آن را سبب انحراف از مسیر مقابله با نفوذی ها دانستند.
حجت االسام سیدرضا اکرمی در گفت وگویی با اشاره 
به اینکه موضوع نفوذ هشداری بود که از سوی رهبری برای 
مراقبت از خودمان در برابر تحرکات دشــمن مطرح شد، 
اظهار کرد: »اما متأسفانه عده ای به خاطر سیاسی بازی ها و 
مسائل جناحی ممکن است از این هشدار به حق و مطلوب 

سوءاستفاده کنند که نباید اجازه داد چنین اتفاقی بیفتد.«

محمد عطریانفر نیز در همان مقطع گفت: »مقابله با 
نفوذ یک پروژه ملی است و نباید آن را ابزار سوءاستفاده 
جناحی کرد.« حتی رئیس جمهور هم در جلســه هیئت 
دولت با بیان اینکه رهنمودهــا و نکاتی که رهبر معظم 
انقاب مطرح می کنند با هدف استحکام قدرت ملی و 
برای این است که ملت ایران در برابر نفوذ بیگانگان صف 
واحدی بوده و در برابر توطئه ها هوشــیار و بیدار باشند، 
خاطرنشان کرد: »نباید خدای ناکرده برخی بخواهند از 
این کلمات و واژگان سوءاســتفاده کنند و این طور نباشد 
که از این پس با هر کس که مخالف هستیم، بخواهیم او 
را به نحوی متهم کرده و گروهی  را به حاشــیه برانیم.« 
اما در ایــن میان همراهی وزیر اطاعــات با این صف 
انذاردهندگان نسبت به سوءاستفاده از مقوله نفوذ، بیش 
از بقیه قابل تأمل اســت. وی که پیش از این در نشست 
علنی مجلس شورای اسامی در پاسخ به پرسش کریمی 
قدوسی، حسن نوروزی و حسین علی حاجی دلیگانی در 
مورد پروژه نفوذ گفته بود که سوءاستفاده از پروژه نفوذ و 
استفاده ابزاری از آن در منازعات سیاسی، مقابله با آن را 
به انحراف می کشاند، به تازگی در پاسخ به پرسش یکی 
از خبرنگاران، نفوذ در دستگاه های دولتی را تنها یک ادعا 
دانســته و گفته است: »به دلیل اینکه جریان نفوذ را فقط 
دســتگاه اطاعاتی می تواند تشخیص دهد و افراد نفوذ 
کرده را شناســایی کند، افرادی کــه در پروژه نفوذ عمل 
می کنند، داغ ترین شعارهای حاکمیتی را سر می دهند و 

دیگران را خیلی سریع به ضدیت با نظام و حاکمیت متهم 
می کنند و چون تنها دســتگاه اطاعاتی است که آنها را 
شناسایی می کند به دستگاه اطاعاتی با عناوین مختلف 
حمله می کنند و اگر بتوانند سعی می کنند ریشه دستگاه 

اطاعاتی را در بیاورند.«
حسام الدین آشنا هم پیش از این در مناظره ای تلویزیونی 
گفته بود: »نفوذگرها آدم های ساده ای نیستند که شما بگیرید 
و بندازیدشان دور، بلکه کسانی هستند که در مغز دستگاه 
اطاعاتی و بیت اشخاص هستند؛ کسانی که متهم شدند 
در انحراف یکــی از بیوت انقابی، بــا وجودی که متهم 
اعدام شد، شــما نمی توانید به راحتی تکلیف او را روشن 
کنید از کجا خط گرفت، با کجا کار کرد و چه طوری وصل 
بود. مقامات عالی رتبه کشور گفتند نفوذ را مبتذل نکنید. 
معنایش این است که نفوذها در سطوح باالتر اتفاق می افتد 
که باید به شــدت مراقب باشیم.« باید به این مسئله دقت 
شود که پشت پرده طرح چنین قرائتی از مسئله نفوذ چیست 
و با چه هدفی در حال تکرار شــدن از ســوی چهره های 
مختلف است. پیش از این جریان »اعتدال و اصاحات« 
طرح مسئله نفوذ را ناشی از توهم توطئه می دانستند یا به آن 
هجمه می کردند. برخی نیز با سکوت از کنار آن عبور کرده 

و بی تفاوت با آن روبه رو می شدند.
اما امروز این تلقی مشترک از جریان نفوذ از کجا شکل 
گرفته که با هشدار در این باره اعام می کنند خطر اصلی در 

ماجرای نفوذ متوجه نهادهای انقابی است؟

بازنگاهی به همنوایی برای تغییر در مصادیق پروژه نفوذ

فرافکنی یا فرار به جلو؟

گام دوم

 جوانان 
موتور محرک گام دوم

در شــماره های پیشــین تبیین بیانیه گام 
دوم انقاب اســامی، بخــش اول بیانیه، 
یعنی گذشــته پر افتخار جمهوری اسامی 
ایران در حوزه های مختلف در چهل ســال 
گذشته بیان شد. از این شماره به بعد، تمرکز 
اصلی این یادداشــت ها بر گام دوم انقاب 
اسامی است. محور اصلی گام دوم انقاب 
اسامی، موضوعات قابل رصد و پیگیری و 
مهم تر از همه موتور محرک اصلی گام دوم 

خواهد بود:
در این شماره، با وام گیری از اندیشه های 
رهبر معظم انقاب)مدظله العالی( در بیانیه 
گام دوم انقاب اســام، به مهم ترین عامل 
موفقیت جمهوری اســامی ایران در چهل 
سال دوم انقاب اسامی یعنی نقش جوانان 

پرداخته می شود.

مهم ترین مانع جوانان، نگاه پیرساالری 
و بی اعتمادی به آنــان در برخی ارگان ها و 
نهادهای اجرایی کشور است. متأسفانه، بر 
خاف اندیشه و عمل مقام عظمای والیت، 
العالی(،  خامنه ای)مدظلــه  امام  حضرت 
نهادهای اجرایی کشور با نگاهی پیرساالرنه 
در حوزه های تقنینــی و اجرایی، مهم ترین 
ســد ورود جوانان به عرصه مدیریت کشور 
هســتند. انتصاب های اخیــر رهبر معظم 
انقــاب در حــوزه نیروهای مســلح، قوه 
قضائیه، ائمه جمعه و... دال بر تاش برای 
واگذاری مدیریت اجرایی کشور به جوانان 
اســت؛ امری که باید در دیگر حوزه ها نیز 

دنبال شود.
بــرای اینکه عمــل و اندیشــه معظم له  
ســرلوحه مســئوالن اجرایی قرار گیرد، به 
همت و اهتمــام مردم در انتخابات مجلس 
و دولت نیاز است تا دولت جوان و انقابی 
شــکل بگیرد. بدون وجود چنین دولتی که 
نگاه و اهتمام ویژه ای به جوانان داشته باشد، 
قدم گذاشــتن در گام دوم انقاب اسامی 
که یکی از الزامات آن ســرعت بخشیدن به 
پیشرفت است با مشکل مواجه خواهد شد.

اما بــه فرض این پوســت اندازی، که با 
همت مردم در انتخابات و تاش مضاعف 
مسئوالن نظام سیاســی در الگوبرداری از 
رهبر معظم انقاب اسامی میسر می شود، 
جوانان انقابی باید الزاماتی را رعایت کنند 
تا بتوانند این مســیر را بــا قدرت مضاعف 
پیش ببرند و الگوی پیشرفت اسامی ایرانی 
را محقق کنند. پس از برداشــتن مانع اول 
حضور جوانان در این عرصه، اهتمام خود 
آنــان برای به دوش گرفتن مســئولیت ها از 

مهم ترین مسئله است.
برای رســیدن به این درجه از مدیریت، 
جوانــان حزب الهی نیازمند اعتماد به نفس 
جدی و مهمی هســتند که در مقابل رقبای 
لیبــرال مســلک خود احســاس ضعف و 
ناامیدی نداشــته باشــد. آنها بــا عملکرد 
درخشان خود در بسیج سازندگی و اردوهای 
جهادی، توانسته اند تا اعتماد جامعه و مردم 
را به دســت بیاورند. تــداوم این کارکرد در 
حوزه های اجرایی و قبول مســئولیت های 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می تواند بارقه 
امید در جامعه ایجاد کــرده و نظام مقدس 
جمهوری اســامی ایران را در چهل سال 
دوم انقاب اسامی در مقابل هرگونه تهدید 
دشــمن و ضعف مدیریتی در داخل کشور 

واکسینه کند. 

ســاخت فیلم »مست عشــق« به کارگردانی حسن 
فتحی، که به زندگی و زمانه شــمس و موالنا اختصاص 
دارد، این روزها با حواشی قابل تأملی همراه شده و مورد 
نقد و بحث رســانه ای برخی از صاحب نظران قرار گرفته 
است. این ماجرا مبتنی بر استفتایی شکل گرفت که جمعی 
از طــاب حوزه علمیه قم از برخــی مراجع عظام تقلید 
داشــته و در نامه ای تند و تحریک آمیز خواهان اعام نظر 
بزرگان در این زمینه بودند. نویســندگان نامه اثر مذکور را 
رواج فرقه ضاله صوفیه دانســته و خواهان توقف ساخت 
آن شده اند. انتشار این اســتفتاء و پاسخ های ارائه شده به 
آن، بافاصله به سوژه مورد عاقه رسانه های معاند و ضد 

انقاب تبدیل شده و هجمه ها علیه مرجعیت آغاز شد.
سوژه مذکور از ابعاد بسیاری قابل نقد و بررسی است 

که به برخی از آنها اشاره می شود:
وجود اختافات میان علما و متفکران مختلف  اسامي امری طبیعی و تاریخی است که بیشتر 1

این اختافات در حجره ها و حوزه هاي علمیه و کتاب های 
تخصصی باقي مانده و کمتر به کوچه و بازار کشیده شده 
است؛ اختافاتی که عاملی برای رشد و گسترش و تقویت 
علم محســوب می شود و هیچ جامعه پویا و رو به جلویی 
نیست که در آن اختافات فکری و نظری نزد علما وجود 
نداشته باشــد؛ البته این اختافات گاه به میانه اجتماع و 
توده هاي مردم نیز کشانده شده و به عاملی برای دودستگی 

و صف بندي هایي در جامعه بدل مي شده است.
بحث پیرامون عرفان اســامی و رابطه آن با  شــریعت و فقه جعفری، اختافي تاریخی 2
است که میان بخشی از عرفا و فقهای اسامی در طول 
ســده  های گذشــته مطرح بوده اســت. برخی بزرگان 
همچون حضــرت امام)ره(، عامه طباطبایی، اســتاد 
شهید مرتضی مطهری و... تاش برای رفع اختافات و 
ارائه قرائتی جامع از این دو مقوله داشته و قائل به تعارض 
نیستند؛ اما برخی مخالفان، بخشی از آنچه را که به عنوان 
عرفان اسامی شهرت یافته، همان آموزه های صوفیه به 
مثابه یک فرقه انحرافی دانسته و با آن مخالفت کرده. این 
اختاف ســر دراز دارد و قضــاوت در مورد آن نیازمند 
مطالعات گســترده و طوالنی برای اهل فن است. ورود 
این مباحث به ســطح عموم جامعه جز به مبتذل کردن 

مباحث علمی و ایجاد تنش و اختاف در جامعه نخواهد 
انجامید!

انقــاب اســامي را می تــوان تحولی در  »زیست جهان« مردم ایران دانست که با همه 3
توان خــود برای پیروزی آن به میــدان آمده بودند. این 
انقاب بسیاری از پیش فرض های اجتماعی را دگرگون 
کرد و شاهد تغییر صورت بندي ها و ارائه شاخص هاي 
جدیدي براي دســته بندي هاي اجتماعي در چهار دهه 
اخیر هستیم. مبتنی بر ارزش های انقابی آنچه موجب 
صف آرایی در جامعه است، نه اختاف در مورد رابطه 
فقه و عرفان و...، بلکه مباحثی مانند چگونگی مواجهه با 
دشــمن، فرایند تحقق عدالت و مبارزه با فقر و فساد و 
تبعیض، نســبت میان اســام و سکوالریسم، روحیه 
انقابي گري و شــاخص های اســام ناب و اســام 
آمریکایي و... اســت. این الگو موجب حل بسیاري از 
اختافــات و صف آرایی هــای بیهــوده در جامعــه و 
همگرایي ملت شــده و به جای آن مرزبندی های جبهه 
حق و باطل به نفع محرومان و مستضعفان را نشانه رفته 
است. از این منظر اینکه فان استاد حوزه یا دانشگاه در 
فان نظر علمی چه دیدگاهی دارد، شاخص نگاه مثبت 
و منفی افکار عمومی نیست، بلکه معیار چگونگی قرار 

گرفتــن در اردوگاه انقابیــون و خادمــان ملــت بــا 
شاخص های برشمرده است.

نکتــه پایاني و کلیــدی، توجه بــه چگونگی  نامه نگاری و بی دقتی در استفتاء است که در این ۴
شرایط به یکباره رســانه ای شده است. معلوم نیست چه 
کسانی در پشــت پرده این حرکت بوده اند که با نگارش 
چنین نامه ای، بحثی بی فایده را به افکار عمومی کشانده و 
فرصتــی برای هجمه بــه مراجع عظام تقلیــد را فراهم 
آورده اند! نوشتار بی موقعی که بوي غرض و مرض مي دهد 
و در نهایت نیز به ثمر نخواهد رسید! و تنها مرجعیت را در 
معرض پرسش ها و شــبهات متعدد  افکار عمومی قرار 

می دهد!
فعالیت در عرصه فرهنگی در زمانه ما بدون داشتن 
تدبیر و بصیرت به ثمر نخواهد رســید؛ بنابراین همه 
آنهایی که خود را دغدغه مند اســام و انقاب اسامی 
و فعال عرصه جنگ نــرم می دانند، مادامی که توانایی 
تشخیص شــرایط زمانه و تدبیر صحیح امور را نداشته 
باشــند و در تعییــن و فهم اولویت هــا و در اهم و مهم 
کردن مسائل ناتوان باشند، فعالیت شان نه تنها در تحول 
فرهنگی جامعــه مؤثر نخواهد بود، که در برخی موارد 

نتیجه عکس خواهد داد.

استفتاء در  بی دقتی 
   دریچه    

   عکس و مکث   

تصویری منتشر نشده از دیدار سیدحسن نصرالله و سردار سلیمانی با رهبر معظم انقالب/ دبیرکل حزب الله 

لبنان در مصاحبه با دفتر تنظیم و نشر آثار رهبر معظم انقالب خاطراتی از دیدارهای خود با امام خامنه ای در 

مقاطع گوناگون بیان کرده است.

فرماندهان و سربازان کنار هم/ در رژه نیروهای مسلح در رشت به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، 

»آیت الله فالحتی« نماینده ولی فقیه در این شهر و بقیه مسئوالن کشوری و لشکری، از جایگاه پایین آمدند تا 

مثل نظامیان و سربازان زیر باران باشند.

نماینده دولت ونزوئال حین سخنرانی »دونالد ترامپ« در مجمع عمومی سازمان ملل، با باز کردن یک کتاب 

و تکان دادن سرش، بی اعتنایی خود را به سخنان رئیس جمهور آمریکا ابراز کرد. ترامپ در سخنرانی خود 

»مادورو« را دست نشانده کوبا دانست که خود را از مردم کشورش مخفی کرده است!

اولین روز کالس درس کودکان یمنی/ بر اساس گزارش صندوق کودکان ملل متحد )یونیسف(، یک چهارم 

کودکان یمنی پس از جنگ سال ۲0۱۵ از تحصیل بازمانده اند و به دلیل جنگ و خرابی های ناشی از آن از هر 

پنج مدرسه یمنی، یکی قابل استفاده نیست.

متین محجوب
روزنامه نگار

حسن خدادی
پژوهشگر مسائل سیاسی

مهدي سعیدي
کارشناس سیاسی
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۴
راهبرد

به تازگی تروئیکای اروپایی با صدور بیانیه ای ضد ایرانی 
در نیویورک، جمهوری اســامی ایران را مســئول مستقیم 
حمات پهپادی به آرامکو )در عربستان( معرفی کردند. این 
اقدام، مهر تأیید دیگری مبنی بر »استراتژی واحد« واشنگتن 
و سه کشور اروپایی )انگلیس، آلمان و فرانسه( در قبال ایران 
اســت. این اقدام در راســتای تکمیل راهبرد »اعمال فشار 
حداکثری« به ایران صورت گرفت. همان گونه که بارها تأکید 
شده است، راهبرد مشــترک آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال 
ایران، »مهار ایران قدرتمند« است. آنها در مسیر نیل به این 
راهبرد، تاکتیک مهمی تعریف کرده اند که آن »پیچیده سازی 
صحنه بازی با ایران« اســت. بی دلیل نیســت که آنها یکبار 
از »اینســتکس«، بار دیگر از »تغییر برجــام« و دیگر بار از 

»مذاکرات شش ماهه« سخن به میان می آورند!

BB راهبرد واحد در برابر ایران
بدون شــک ترامپ، مکــرون، مــرکل و بوریس 
جانسون ســعی در ایجاد اتاق تاریکی دارند که در آن 
هیچ چیزی سر جای خود نباشد! آنها به خوبی می دانند 
که اگر بازی مشترک آنها در معرض دید افکار عمومی 
ایران و جهان قرار بگیرد، دیگر قدرتی برای امتیازگیری 
از کشورمان و خلق تصاویر مجازی و کاذب و جا زدن 
این تصاویر به نام تصاویر حقیقی نخواهند داشــت. 
آنچه در این اتاق تاریک بیــش از هر موضوع دیگری 
خودنمایی می کند، مانور پارادوکس ها و موارد متناقض 
است. صدور بیانیه ضد ایرانی اخیر تروئیکای اروپایی، 
آن هم در آستانه سخنرانی رئیس جمهور کشورمان در 
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد، نقطه آشکارساز 
پیوستگی راهبردی دولت ترامپ و دولت های اروپایی 

در قبال ایران است.
واقعیت امر این اســت که نوع مواجهه واشنگتن و 
تروئیکای اروپایی با ایران، »مصدر استراتژیک واحد« 
دارد. هر دو بازیگر )آمریــکا و اروپا( در مورد راهبرد 
»مهار ایران قدرتمند« با یکدیگر اتفاق نظر دارند. این 
هدفگذاری مشترک، مرهون پیوستگی امنیتی واشنگتن 
و شــرکای اروپایی آن در ناتوست؛ بنابراین، »تفکیک 
اروپا از آمریکا«، یک گزاره راهبردی اشــتباه در حوزه 

سیاست خارجی کشورمان محسوب می شود. 
موضوع دیگــر در مورد بازی تروئیــکای اروپایی 
در قبــال ایران، بــه »میانجی گری ظاهــری« آنها باز 
می گردد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه خود را 
از کســوت یک »بازیگر خاطی« خارج کرده و به یک 
»میانجی خیرخواه« تبدیل کرده اســت! در حالی که 
پاریس، خود بخشی از بحران به وجود آمده محسوب 
می شود. همگان به یاد دارند که مکرون برای نخستین 
بار و قبل از خروج ترامپ از توافق هسته ای، خواستار 
»تغییر برجام« از طریــق گنجاندن موضوعاتی مانند 
توان موشکی ایران و اعمال محدودیت های فرازمانی 
بر فعالیت های هسته ای ایران شد! حتی پس از خروج 
ترامپ از برجام، مقامات فرانســوی بــه رایزنی های 
برجامی خود با کاخ ســفید ادامــه دادند؛ تا جایی که 
مکرون در اظهاراتی وقیحانه و با وجود خروج واشنگتن 

از برجام، خواستار »تحدید توان موشکی« ایران شد!
مــروری بر آنچه از ســال 2017 میــادی )زمان 
استقرار رسمی ترامپ در کاخ سفید( تا کنون رخ داده 

اســت، می تواند در تشریح شــرایط موجود راهگشا 
باشــد. از ابتدای سال 2017 میادی، یعنی زمانی که 
دونالــد ترامپ در رأس معادالت سیاســی و اجرایی 
آمریکا حاضر شد شــاهد بودیم که تروئیکای اروپایی 
و به ویژه کشــور فرانسه مناسبات نزدیکی را با ایاالت 
متحده آمریــکا در قبال ایران تعریــف کردند. بر این 
اساس، آنها سیاست های ضد ایرانی مشترکی را تعیین 
کردند و بر سر مقوله ای به نام تغییر برجام با یکدیگر به 
مذاکره پرداختند. اقدامات و موضوعاتی که در دسترس 
 مشخص کرده بود که موضوع بازرسی 

ً
داشتند، کاما

از اماکن نظامی ایران، اعمال محدودیت های فرازمانی 
علیه برنامه هسته ای ایران، بحث فعالیت های منطقه ای 

ایران و توان دفاعی و موشکی کشورمان بود.
پــس از اینکه ترامــپ از توافق هســته ای با ایران 
خارج شــد، بســیاری تصور کردند که ارتباط اروپا با 
آمریکا بر ســر خروج واشــنگتن از برجام مخدوش 
می شود. متأسفانه این تصور، به پیش فرضی در حوزه 
سیاســت خارجی کشــورمان تبدیل شــد. این پیش 
فرض غلط مولد محاســبات و رفتارهای نادرستی در 
سیاست خارجی کشورمان بود. رئیس جمهور آمریکا 
از برجام خارج شــد؛ اما مناسبات و ارتباطات پشت 
پرده آمریکا و فرانســه علیه ایران باقی ماند. فرانسه به 
نمایندگــی از تروئیکای اروپایی طی یک ســال اخیر 
مذاکرات مســتمری را با آمریکا داشــته و به صورت 
خاص »لودریان« وزیر خارجه فرانسه، با مایک پمپئو 
در این باره  در ارتباط هســتند تا بتوانند سیاست های 
مشترکی علیه ایران اجرا کنند. »اینستکس« محصول 
همان مناسبات و مذاکرات پشــت پرده است؛ یعنی 
اینکه ما فکر کنیم »اینســتکس« محصولــی از اراده 
واقعی از سمت اروپاســت و خروجی یک همکاری 
جمعی و واقعی از ســمت کشــورهای اروپایی برای 
 غلط خواهد 

ً
نجات برجام اســت، پیش فرضی کاما

 ماهیت حقوقی ندارد، بلکه 
ً
بود. »اینســتکس« اساسا

 سیاســی دارد و از نظر ماهوی نباید در 
ً
ماهیت کاما

تحلیلش دچار اشــتباه شد. »اینستکس« یک ساختار 
قطره چکانی، حداقلی،  غیرحقوقی و یک ساختار مبهم 
 ضمانت اجرایی 

ً
محسوب می شود، بدون اینکه اصا

داشته باشــد و محصول رایزنی های بین کاخ سفید و 
کاخ الیزه است.

BBنخواستن اروپا
نکته مهم تری که در مورد ســخنان رهبر معظم انقاب 
باید مدنظر قرار گیرد، ایستادگی نکردن اروپا در برابر خروج 
واشــنگتن از برجام است. با توجه به شــدت وزن »بخش 
خصوصــی« در اروپــا و غلبه آن بر تــوان »بخش دولتی«، 
 اتحادیه اروپا قدرت مانور چندانی برای وادارســازی 

ً
عما

شــرکت های کوچک و متوســط اروپایی برای مــراوده با 
ایــران )به عنوان یکی از اصلی ترین پیش شــرط های تحقق 
خواســته های ایران( ندارد؛ اما فراتر از آن، جایی که اتحادیه 
اروپا قدرت اقدام مؤثر در این معادله را داشــته است نیز به 
صــورت عامدانه از تأمین منافع ایران اجتناب کرده اســت. 
 »نتوانســتن« اروپاییان 

ً
به عبارت بهتر، در این معادله صرفا

موضوعیت ندارد، بلکه باید »نخواســتن« آنها را نیز مدنظر 
قرار داد. 80 درصد اقتصاد اروپا در دست بخش خصوصی 
و 20 درصد آن در دست بخش دولتی است؛ بنابراین از 100 
درصد اقتصاد اروپا تنها یک درصد از توان اقتصادی اروپا در 

مجرای اینستکس تعریف می شود.

BBآینده پژوهی رفتار اروپا
نکته آخر، به »آینده پژوهی رفتار اروپا« مربوط می شود. 
بدیهی است اتحادیه اروپا همچنان به عنوان متغیر و تابعی از 
ایاالت متحده آمریکا در نظام بین الملل ایفای نقش خواهد 
کرد. این »متغیر وابســته« هرگز به یک »متغیر مســتقل« 
تبدیل نخواهد شــد! بنابراین محاسبات راهبردی، تاکتیکی 
و حتی رفتاری حوزه سیاســت خارجی کشــورمان باید بر 
مبنای »وابستگی اروپا به کاخ سفید« تنظیم و تعریف شود. 
هرگونه وزن و جایگاهی که فراتر از آن برای »اروپای واحد« 
در نظر گرفته شود، به مثابه »نقطه انحراف راهبردی« خواهد 
بــود. رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار منتخبان ملت 
در مجلــس خبرگان به نکات مهم و تعیین کننده ای در حوزه 
سیاست خارجی کشور اشــاره فرمودند. معظم له در مورد 
رفتار اتحادیه اروپــا در قبال ایران تأکید کردند: »انگیزه های 
دشــمنی اروپایی ها با جمهوری اســامی تفاوت اصولی با 
دشــمنی آمریکا ندارد. اروپایی ها در ظاهر به عنوان میانجی 

وارد می شــوند و حرف های طوالنی هــم می زنند؛ اما همه 
 به 

ً
آنها پوچ اســت. اروپایی ها به رغم وعده های خود، عما

تحریم های آمریکا پایبند ماندند و هیچ اقدامی انجام ندادند و 
از این پس هم بعید است کاری برای جمهوری اسامی انجام 
دهند؛ بنابراین باید به کلی از اروپایی ها قطع امید کرد.« این 
قطع امید از اروپاییان، نه تنها در رفتار دولتمردان، بلکه باید 
 تروئیکای 

ً
در »نگاه« آنها نسبت به اتحادیه اروپا و خصوصا

اروپایی ظهور و بروز پیدا کند.

BBچه باید کرد؟
بدون شــک دستگاه دیپلماســی و سیاست خارجی 
کشــورمان در قبال اروپا نیاز به دوربرگردان دارد. کاهش 
مســتمر تعهدات برجامی ایران و تغییــر رویکرد ما در 
قبال اروپا، یک الزام راهبردی محســوب می شود. اروپا 
 واقعی از خود نشان می دهد که 

ً
تنها زمانی تحرک کاما

 تعهدات را کم کند و هر چــه قدر ما در این 
ً
ایــران واقعا

باره منفعانه رفتار کنیم، آنها وقیح تر می شوند. در اینجا 
توجه و تمرکز بــر کلید واژه ای به نام دیپلماســی پنهان 
اهمیت ویژه ای دارد. واشنگتن و تروئیکا در قبال ایران دو 
خط قرمز نانوشته دارند: یکی کشانده شدن صحنه بازی 
از حوزه دیپلماســی پنهان به حوزه دیپلماســی رسمی و 
دیپلماسی عمومی و دیگری، ساده سازی و شفاف سازی 
صورت مســئله از سوی ایران. بی دلیل نیست که امانوئل 
مکــرون و دیگر بازیگران اروپایــی، اصرار ویژه ای مبنی 
بر محرمانه بودن مذاکرات دارند. بدون شــک آمریکا و 
متحدانــش، نه تنها این اتاق تاریک را روشــن نخواهند 
کرد، بلکــه از هیچ گونه اقدامی بــرای تاریک ماندن آن 
فروگذار نخواهند کرد. روشن کردن این اتاق تاریک، هنر 
و مهارت دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان 
را می طلبد. بدون شــک در صورتی که این اتاق تاریک، 
روشن شود و روح دیپلماسی پنهان از کالبد میز مذاکرات 
ایران و اروپا رخت بر بندد، جایی برای پیچیده سازی بازی 
از ســوی رقیب باقی نخواهد ماند. آری! هم اکنون زمان 
حذف واژه ای به نام »اروپای مستقل از آمریکا« از قاموس 
سیاست خارجی کشورمان فرا رسیده است. حقیقتی که 
دستگاه دیپلماسی کشورمان در به فعلیت رساندن آن نباید 

لحظه ای تعلل کند. 

تأملی بر صدور بیانیه ضد ایرانی در نیویورک

وپا قطع امید کرد؟ چرا باید از ار

شناخت

 چالش های بنیادین 
رژیم صهیونیستی

BBمقدمه
»رژیم صهیونیســتی« راهبردی ترین دشمن 
جمهوری اســامی ایــران در منطقه به شــمار 
می رود و بدیهی اســت که جمهوری اســامی 
باید از مشــکات و آسیب های درونی این رژیم 
آگاهی کامل داشــته باشــد تا بتوانــد در خال 
درگیری هــای پیــش رو از حداکثر ظرفیت های 
الزم به نفع خــود بهره ببرد. بیش از 70 ســال 
از عمر رژیم صهیونیســتی می گــذرد و با وجود 
کوشش های گســترده بین المللی و منطقه ای به 
منظور مشروعیت بخشــی به این رژیم در منطقه 
غرب آسیا، نتوانسته است بر چالش های به وجود 
آمده در زمینه ماندگاری و عادی ســازی روابط با 
دولت ها و ملت های این منطقه فایق آید و همواره 
موانعی بر سر راه همگون سازی این رژیم از بعد 

داخلی و خارجی وجود داشته است.
عمده موانــع و چالش هــای بنیادین در این 
رژیم که موجب متبلور نشــدن ملت سازی یهود 
شده است، می توان در گسســت های گوناگون 
اجتماعــی، فرهنگی و همچنیــن چالش های 

اقتصادی و سیاسی درون این رژیم مشاهده کرد.
آسیب های اجتماعی رژیم صهیونیستی شامل 
موارد زیر است. گفتنی اســت، این آسیب ها با 
تأکید بر شکاف های عمیق موجود میان سه طبقه 
»اشکنازی«، »سفاردیم« و »اعراب« دسته بندی 
شــده اســت: 1ـ تفاوت های عمده فرهنگی و 
زبانــی؛ 2ـ نگاه منفی اعراب ســاکن در مناطق 
اشغالی به یهودیان به دلیل نارضایتی از تبعیض 
قومی و نژادی علیه آنها؛3ـ استمرار بحران هویت 
در جامعــه اســرائیل و در واقع بحران ســنت و 
مدرنیته در قالب تضاد سکوالرها و دین داران در 
اسرائیل؛ 4ـ تبعیض نژادی میان یهودیان ساکن 
مناطق اشغالی )اشکنازی، سفاردیم و اعراب(؛ 
5ـ حضور جریان های ارتدکس مخالف اندیشه 

صهیونیسم
ســاختار سیاســی رژیــم صهیونیســتی نیز با 

دشواری های عدیده ای روبه رو است؛ از جمله: 
1ـ نظــام آســیب پذیر سیاســی و انتخاباتی در 
تشــکیل مجلس و کابینه دولت؛ 2ـ ناکامی در 
نهایی کردن حلقه ارتباط سیاســی با همسایه ها 
به منزله واحدهای سیاســی مجاور؛ 3ـ طبقاتی 
شــدن رقابت سیاســی و نفوذ طبقه نظامیان در 

دستگاه های دولتی؛ 4ـ بحران مشروعیت.
ســاختار اقتصــادی این رژیــم نیــز اغلب با 
اختال های زیر مواجه اســت: 1ـ رانت بیش از 
حد درون دولت اســرائیل و وابستگی اقتصادی 
به آمریــکا؛ 2ـ بحران کم آبی؛ 3ـ بی ثباتی مکرر 
بر اثر جنگ ها و عملیــات نظامی پی درپی؛ 4ـ 
سرایت موج های آزادی خواهانه به درون مرزهای 
این رژیم، نظیر انتفاضه مسجداالقصی؛ 5ـ عبور 
نکردن مرحلــه امنیتی به مرحلــه اقتصادی که 
همراه با افزایش هزینه های نظامی به دلیل وجود 

تهدیدهای امنیتی است.
امنیت رژیم صهیونیستی نیز با تهدیدات جدی 
روبــه رو اســت: 1ـ حضور نیروهــای جهادی 
اســام گرا در نزدیکی قلب سرزمینی )هارتلند( 
ایــن رژیم )حیفا، تل آویــو و بیت المقدس(؛ 2ـ 
حضور یک میلیون عرب و به عبارتی 20 درصد 
جمعیت مسلمان در درون اراضی اشغالی 1948 
به منزله تهدیــدی دائمی؛3ـ نرخ باالی رشــد 
جمعیتی در میان اعراب اسرائیل و بر هم خوردن 
توازن جمعیتی میان اعراب اسرائیل و یهودیان تا 
سال 2050؛4ـ افزایش رشد مهاجرت معکوس 
از سرزمین های اشغالی؛ 5ـ استحاله ارتش بر اثر 

بر هم خوردن بافت نیروی انسانی آن.
در این سلســله مطالب ســعی بر آن است تا با 
برآورد و ارزیابی آسیب های نهفته در ساختارهای 
رژیم صهیونیستی شناخت صحیحی از جامعه 

صهیونیستی به مخاطبان ارائه شود.

واشنگتن پست: »دنیس راس« مشاور اوباما در یادداشتی در این 

روزنامه نوشته است: »تحریم، تغییری در رفتار ایران ایجاد نمی کند. 
ایــران نیازی به مذاکره نمی بیند و »فشــار حداکثری« خودمان را 
منزوی کرد. متأسفانه رئیس جمهور ترامپ در منزوی کردن آمریکا 
موفق تر بوده تا ایران. تاریخ به ما می گوید ایران را نمی توان با تحریم 
به تغییر رفتار وادار کرد.« گفتنی است، دنیس راس بیش از ربع قرن 
ریاست شورای روابط خارجی آمریکا را که مؤثرترین اتاق فکر در 
حوزه تصمیم ســازی برای سیاست خارجی آمریکاست، برعهده 

داشته و نظراتش برای تصمیم گیران آمریکا قابل اعتناست.

»فشار حداکثری« آمریکا را 
کرد! وی  منز

رأی الیــوم: »عبدالباری عطوان« تحلیلگر مســائل منطقه در 

روزنامه »رأی الیوم« نوشت: »دیپلماسی ایران پیروز میدان سازمان 
ملل بود و بیشــتر رهبران غربی برای دیدار با روحانی صف کشیده 
بودند. حتی »امانوئل مکرون« بســیار تاش کرد به همراه همتای 
آمریکایــی اش به جمع روحانی نفوذ کند و از افراد زیادی به منظور 
میانجی گری برای این دیدار کمک خواست و ترامپ به یک دست 
دادن ســریع با روحانی در برابــر دوربین های تلویزیونی نیز راضی 
بود، اما اتفاقی نیفتاد. ایران به راحتی در دام اروپا نیفتاد و آنها فریب 
تصاویر و دست دادن و لبخند های مصنوعی اروپایی ها را نخوردند.«

 ایران 
وپا نیفتاد به دام ار

محسن طاهری
پژوهشگر

حنیف غفاری 
روزنامه نگار

روزنامه گاردین: اتحادیه اروپا با ارســال پیامی خصوصی به 

تهران هشــدار داده اگر ایران تهدیدش به دورشدن بیشتر از برجام 
را اجرایی کند، این اتحادیه چاره ای جــز خروج از برجام در ماه 
نوامبــر )همزمان با گام چهارم برجامی ایران( نخواهد داشــت. 
اتحادیه اروپا فقط به صورت اســمی در برجام مانده اســت و در 
عمل به هیچ یک از تعهداتش عمل نکــرده و با آمریکا در اعمال 
شدیدترین تحریم ها علیه ایرانیان همراهی جدی داشته است. لذا 
ماندن و نماندن اروپا در برجام نباید خود به موضوع فشــار جدید 

علیه ایران تبدیل شود. 

وپا  ار  تهدید 
اهمیتی برای ایران ندارد!
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5
جهان

استراتفور

ایــران با توجه به پایین تر بودن ســطح نظامی 
در قیاس با ایاالت متحــده و متحدانش، توجه و 
تأکید زیادی بر ایجاد نیروهای نامتقارن داشته که 
می توانند در مواجهه با دشمنانی در سطح نظامی 
باالتر بــرای آن مزیت ایجاد کنند. موشــک های 
کروز و بالســتیک در این راهبــرد اهمیت زیادی 
دارنــد؛ چرا کــه موقعیت اســتراتژیک ایران در 
تنگه هرمز را تقویت می کنند و امکان دسترســی 
به زیرســاخت های مهم رقبای منطقه ای را برای 
ایران فراهم می آورند. موشــک های بالســتیک 
ایــران، اکنون به طور فزاینده با دقت بیشــتری در 
هدف گیــری و در انواع و با مشــخصات پروازی 
گوناگون ساخته می شوند و ساخت دیوار دفاعی در 

برابر آنها یک چالش فزاینده است.

نیویورکر

محور متشــکل از گروه های همســو بــا ایران، 
معــادالت منطقه را دســتخوش تحول کــرده و به 
ایجاد بازدارندگی برای تهران منجر شــده اســت. 
متحدان ایران به مرور در کشــورهای گوناگون وارد 
عرصه سیاسی شــده اند و همین موضوع توانایی و 
اثرگذاری آنها را بیش از پیش افزایش داده است. با 
وجود محدودیت های نظامی، مشکات اقتصادی و 
چالش های دیپلماتیک پیش روی تهران، ایران حتی 
در بازی در مقابل اسرائیل]رژیم صهیونیستی[ برتر 

بوده است.

مؤسسه مطالعات بین المللی و استراتژیک

 حمات به عربســتان ســعودی نشان می دهد 
دوران برتری هوایی ایاالت متحده در خلیج فارس و 
انحصار آمریکا درباره توانایی حمله دقیق، به سرعت 
در حال کمرنگ شدن است. پهپادها با هدف گیری 
دقیق و موشــک های کروز شــروع به گسترش در 
میان حوثی ها و حزب الله کرده اند. چنین حماتی 
همچنین می تواند با طیف گسترده ای از اشکال دیگر 
حمله غیرمتعارف، چه در زمین و چه در خلیج فارس 

مرتبط باشد.

ایندیپندنت

حمله به آرامکو برتری نظامی آمریکا در منطقه 
را به چالش کشــید و نشان داد همه تبلیغاتی که در 
مورد مؤثربودن سامانه های آمریکایی مطرح می شد، 
»الف های مغرورانه« بوده است. انصارالله یمن که 
یکی از هم پیمانان ایران است، با منابع و تخصص 
محــدود چه به تنهایــی و چه از طریــق متحدان، 
صدمات فلج کننده ای را بر عربستان سعودی وارد 
کرده که روی کاغذ بســیار مجهزتر است و تصور 
می شود آمریکا به منزله بزرگ ترین ابرقدرت نظامی 
جهان از آن دفاع می کند. این رسانه در ادامه در پاسخ 
به این پرسش که چرا آمریکا به ایران حمله نمی کند.
آنها اکنون می دانند حمله متقابل، بی هزینه نخواهد 
بود؛ زیرا آنچه در آرامکو اتفاق افتاد، می تواند تکرار 
شــود. بیهوده نیســت که ایران را ابرقدرت پهپادی 

می خوانند.

واشنگتن پست

اکنــون بــه دالیل متعــدد، از جملــه رفتار 
بی ماحظــه و بی منطــق ترامپ، آیــا دفاع از 
عربستان سعودی یا زیرساخت های نفتی آن در 
برابر حمات، جزء منافع حیاتی ایاالت متحده 
است؟ آیا سربازان یا خلبانان آمریکایی باید جان 
خود را برای رژیم بن ســلمان به خطر بیندازند؟ 
هیچ دلیلی برای تقویت جنگ فرقه ای ســعودی 
علیه ایران یا یمن یا هر جای دیگری برای آمریکا 

وجود ندارد.

رادیو آلمان

تنهــا یک راه بــرای پایان دادن بــه درگیری ها و 
تنش ها در منطقه خلیج فــارس وجود دارد و آن، این 
است که سیاست ناکام آمریکا در منطقه خاورمیانه 

باید اصاح شود. این سیاست ها نقش مهمی 
در اختافــات و تنش ها بین ریاض و تهران 

دارد. واشــنگتن ادعا می کند، جمهوری 
اســامی را بــا ســخت ترین تحریم ها 
مجــازات می کند، با این حــال تهران 

می تواند قدرت بزرگ، یعنی آمریکا را 
بازی دهد. حدود چهل سال تاش 

شده است تا ایران منزوی شود، 
نتیجه ای  تاش ها  این  اما 

ایــران  و  نداشــته 
از  قدرتمندتــر 

همیشه است.

گاردین

عربســتان عادت دارد برای کارهایی که برای 
شــهروندانش دشوار و خســته کننده است، نیرو 
بخرد. نمونه، در جنگ یمن که از آن به »ائتاف 
عربی« یاد می شود، افزون بر متحدان عربستان در 
خلیج فارس، نیروهایــی از مصر، اردن، مراکش 
و کودکان ســرباز ســودانی هم حضور دارند که 
مرگ آنها با پرداخت پول نقد به خانواده های شان 
جبران می شود. وقتی از نیروهای سودانی پرسیده 
می شود که جنگیدن در یمن تحت امر عربستان 
شبیه چیست؟ می گویند فرماندهان عربستان که 
از نزدیک شــدن به خطوط جنگ می ترسند، از 
طریق تلفن های ماهواره ای به سربازان اجاره ای 
فرمان هــای پیــش و پــا افتاده 

می دهند. 

   رصد    

نتانیاهو در تبلیغات انتخاباتی خود از وعده الحاق 
کرانه  باختری به ســرزمین های اشــغالی خبر داد و 
همین امر سبب جهت گیری های گوناگونی علیه این 
رژیم شد. نتانیاهو از منظر خود همان سیاست موجود 
درباره جوالن اشــغالی را اتخاذ کرده که با همراهی 
آمریکا توانسته است مالکیت غیر قانونی خود را بر این 
منطقه اعمال کند. در این تحلیل، به دنبال آن هستیم 
که دالیل این امر و چرایی موضوع را بررسی کنیم تا 

نکات پنهان سخنان نتانیاهو بیشتر مشخص شود.
بســیاری وعده نتانیاهــو برای الحــاق کرانه 
باختری را وعده انتخاباتی می دانند، این در حالی 
اســت که نتانیاهو پروژه جدیدی از اقدامات رژیم 
صهیونیســتی را برای آینده منطقه ترســیم کرد. 
بنابراین در نگاهی کلی چند هدف مهم در پشت 

پرده این تصمیم وجود دارد:
صهیونیستی،  رژیم   اســتراتژیک  دکترین  جورچینی از ســه هدف اســت: »تأمین 1
امنیت روزمره«، »جلوگیری از جنگ های متعارف« و 
»ممانعــت از جنــگ غیرمتعــارف و وادار کــردن 
مســلمانان منطقــه بــه پذیرفتن موجودیــت رژیم 
 صهیونیستی«. این ســه راهبرد به صورت مرحله ای 
است و در رابطه با کرانه  باختری همین راهبرد سه گانه 
در حــال پیاده ســازی اســت. ایــن گونه کــه رژیم 
صهیونیستی در وهله اول امنیت خود را در گرو عدم 
تهدید می داند. )اســتقال کرانه باختری یک تهدید 
است( در وهله دوم چون تهدید را سرکوب کرده، از 
بــروز عامل دوم و ســوم نیز مبراســت. پس در یک 
نتیجه گیری کلی استقال کرانه  باختری و پذیرفته شدن 
به عنوان یک منطقه فلســطینی همچــون غزه، یعنی 
شکســت راهبــرد ســه گانه بازدارندگــی رژیــم 

صهیونیستی.
رژیم صهیونیســتی با همراهــی آمریکا و  برخی کشــورهای عربی مترصد اجرای 2
معامله قرن هســتند که خروجی این معامله الحاق 
برخی مناطق به ســرزمین های اشغالی است. طبق 
برنامه ریــزی صورت گرفتــه بخش هایــی از کرانه 
باختری، یعنی مناطقی که در اختیار فلسطینی هاست 

اما همچنان بر سر آنها مناقشه وجود دارد، باید به رژیم 
 صهیوینستی اعطا شود. در نتیجه در وهله اول نتانیاهو 
همچنان مشــتاق برای اجرای معامله قرن هرچند به 
صورت محدود اســت. این در حالی است که پروژه 
 با شکست مواجه شده و نتانیاهو به 

ً
معامله قرن فعا

دنبال آن است که حداقل در مقطع کنونی بخشی از آن 
را از ُبعد سرزمینی اجرا کند.

از نظر موقعیت جغرافیایی کرانه  باختری  تمــام مناطق حیاتی رژیم صهیونیســتی، 3
نیروگاه اتمی دیونا و حدود 90 درصد از شهرک های 
صهیونیســتی را در مــرز خــود مشــاهده می کند. 
کرانه باختری مرز مشــترک زیادی با ســرزمین های 
اشــغالی دارد که سبب می شــود نیروهای مقاومت 
بتوانند با استفاده از موشک های کوتاه برد در این منطقه 
 تمام شــهرهای مهم صهیونیستی را 

ً
به راحتی تقریبا

مورد حمله قرار دهند. بنابراین برای هدف قرار دادن 
تأسیسات زیربنایی و ســاختاری رژیم صهیونیستی 
مسافت کرانه باختری کوتاه تر از هر منطقه  دیگر است.

از نقطه نظر استراتژیکی، مهم ترین تهدید  رژیم صهیونیســتی در آینده نــه در ابعاد ۴
نظامی، بلکه در ُبعد ســرزمینی و مسئله آب است. 
جوالن و کرانه باختری نقش بسیار مهمی در تأمین آب 
سرزمین های اشغالی دارند. وجود رود اردن و سرازیر 
شدن آن به کرانه  باختری بی نیازی رژیم صهیونیستی را 
در تأمین آب مناطق مرکزی تضمین می کند. با توجه به 
تحلیل استراتژیســت های منطقه ای که جنگ آینده، 
جنگ آب خواهد بود، رژیم صهیونیستی در یک پروژه 
گام بــه گام و هدفمنــد ابتدا جوالن و ســپس کرانه 
 باختری را از منظر استراتژیک هدف قرار داده است. 
 برای 

ً
کرانه باختری و جوالن از یک منظر با هم کاما

رژیم صهیونیســتی مشابه هســتند و آن اهمیت ُبعد 
امنیتی و پروژه های آبی در دو منطقه است. جوالن به 
منزله منطقه  دیده بانی و کرانه  باختری به منزله منطقه ای 

برای دفع تهدیدهای احتمالی.
در یک نمای کلی موضع نتانیاهو نه تنها یک وعده 
انتخاباتی نبوده، بلکه یک راهبرد امنیتی ـ سیاسی برای 
آینده رژیم صهیونیستی بوده است. رژیم صهیونیستی 
اکنــون به دنبال از بین بــردن تهدیدهای امنیتی علیه 
خود با ترفندهای گوناگون در ابعاد نظامی )حمات 

محدود(، سیاسی و اقتصادی )معامله قرن( است. 

خورده شکست  راهبرد 
نگاهی به وعده انتخاباتی نتانیاهو درباره کرانه  باختری

   پنجره    

در هفته هــای اخیر مقامــات آمریکایی و به 
ویژه شــخص دونالد ترامپ، از مذاکره با ایران 
ســخن می گویند تا به خیال خودشان با امضای 
توافق جدید، برنامه هســته ای و قدرت موشکی 
ایــران را محدود کنند؛ اما به دلیل بدعهدی های 
واشنگتن در گذشته، در تهران گوش شنوایی برای 
این لفاظی ها وجود ندارد. به چند دلیل پیشنهاد 
ترامپ برای مذاکره با ایران نوعی عملیات فریب 

به شمار می رود و قابل اعتنا نیست.
دلیل مهمی که به تنهایی رّد پیشــنهاد  مذاکره از سوی آمریکا را توجیه می کند، 1
تجربه برجام است. در برجام، تهران امتیازهایی را 
داده و تعهداتــی را پذیرفته بــود و گزارش های 
آژانس بین المللــی انرژی اتمی هــم حاکی از 
عملیاتی شــدن تعهدات ایران بود؛ اما ترامپ به 
راحتی از آن خارج شد و نشان داد، به توافقاتی که 

امضای خودش زیر آن نباشد، اعتنایی ندارد.
آمریکا در ظاهر نقش درخواست کننده  مذاکره را به عهده گرفته و تاش می  کند 2
خود را در میان افکار عمومی داخل ایران و افکار 
عمومی جهان، کشور طالب مذاکره و دیپلماسی 
معرفی کند؛ در حالی کــه واقعیت چیز دیگری 
اســت و مقامات آمریکایی  به هیچ وجه به دنبال 
مذاکره واقعــی با ایران نیســتند. رئیس جمهور 
آمریکا که سیاست فشار حداکثری علیه ایران و به 
صفر رســاندن صادرات نفتی را در پیش گرفته 
اســت، تاش دارد با کشــاندن ایران به پای میز 
مذاکره نشان دهد سیاست فشار جواب داده و به 
این ترتیب امتیاز و باج بیشتری از تهران بگیرد. این 
سیاســت در دولت های آمریکا مسبوق به سابقه 
است و دولت قبلی آمریکا هم در روزهای منتهی 
بــه امضــای برجام، مدعــی بود زمــان گرفتن 
امتیازهای سخت از ایران فرا رسیده است. اکنون 
مقامات آمریکایی  در به کارگیری سیاست فشار 
حداکثری به ایران، به آخر خط رســیده اند؛ زیرا 
گزینــه تحریمــی مقابل ایــران ندارنــد و همه 
کارت های خود را رو کرده اند؛ ولی ایران همچنان 

ســر پا ایستاده و در مقابل باج خواهی ترامپ سر 
تسلیم فرود نیاورده است.

ترامپ  التماس  کنونــی،  در وضعیت  برای مذاکره با ایران بی فایده است؛ چرا 3
که مقامــات کشــورمان بارها تأکیــد کرده اند 
مذاکره ای با دولت آمریکا در کار نخواهد بود. به 
باور ناظران، صــرف تحرک دیپلماتیک کفایت 
نمی کند و تحــرک دیپلماتیک اگــر به منفعت 
عمومــی و رفع یا خنثی ســازی تحریم ها تبدیل 
نشود، فایده ای برای تهران نخواهد داشت؛ بلکه 
تنها نوعی اغفال راهبردی برای جامعه و مسئوالن 

است.
واشــنگتن،  مقامات  ادعای  برخاف  فشارهای غرب نه تنها قدرت ایران در ۴
منطقه را کاهش نداده؛ بلکه اکنون محور مقاومت 
در باالترین قــدرت خود قرار دارد و دشــمنان 
جمهوری  اسامی به آن اعتراف کرده اند. ترامپ 
با بیان اینکه مردم ایران مستحق پیشرفت هستند، 
بارها مدعی شده است هدفش از مذاکره، کمک 
به مردم است؛ اما اینها تنها جنبه تبلیغاتی داشته و 
با هدف فریــب افکار عمومی انجام می شــود. 
همچنانکــه رهبر معظم انقاب هــم در بیانات 
اخیرشان، این اقدامات را فریب توصیف کردند 
که در ادامه شکســت پروژه های آمریکا در برابر 
ایران انجام می شود. تصور آمریکایی ها این است 
که با افزایش تهدیدات نظامی، مقامات تهران در 
نهایت بــه میز مذاکره بــر می گردنــد، اما این 
تهدیدات نه تنها جــواب نداده؛ بلکه ایران پهپاد 
پیشــرفته آمریکایی را زمانی ســرنگون کرد که 
آمریکا بیشترین نیروها و تجهیزات نظامی را در 
خلیج فارس مستقر کرده بود، اما توانایی پاسخ به 

ایران را نداشت. 
اکنون اوج عملیــات فریب آمریکایی ها علیه 
ایران است؛ عملیاتی که درصدد است محاسبات 
افکار عمومی و دولتمردان ایران را تغییر دهد؛ اما 
الگوی مقاومت ایران در برابر فشــارهای آمریکا 
تاکنون موفقیت آمیز بوده و با به دست گرفتن ابتکار 
عمل و هوشیاری و تسلیم نشــدن مقابل فریب 
عملیاتی دشمن، مســیر پیروزی نهایی در برابر 

دشمنان هموار خواهد شد. 

مذاکره برای فریب
رویکرد تروئیکای اروپ ایی در مذاکره با تهران

   فراسو    

یادداشت

 معادله جدید یمن 
در مواجهه با متجاوزان

دو گزاره مهم وجود دارد که نشان می دهد 
»معادله جدیدی« پیرامون تحوالت مربوط 
به عربستان و یمن در حال شکل گیری است. 
آثار و پیامدهای این معادله شــعاعی فراتر از 
یمن و عربستان داشــته و کل منطقه را در بر 
می گیرد. گزاره نخست که »اعامی« است، 
در اظهارات رهبــران و فرماندهان میدانی و 
سیاسی انصارالله نهفته است و گزاره دوم که 
»اعمالی« اســت، در اقداماتی که انصارالله 
برای مقابله با تجاوز عربستان انجام می دهد، 
خود را نشان می دهد. این دو، به موازات هم 
معادله جدیدی را در یمن شــکل داده اند که 
از یک »نظم جدیــد« حکایت دارد که یمن 
به منزله یکــی از محورهای اصلی مقاومت 
اســامی »برنــده« آن اســت و عربســتان 
سعودی و حامیان منطقه ای و بین المللی اش، 
»بازندگان« اصلی ایــن نظم جدید خواهند 
بود. اینکــه انصارالله به صورت رســمی و 
علنی، به صراحت اعام می کند »ما می توانیم 
هرجایــی را که بخواهیم هــدف قرار دهیم. 
ریاض باید محاســبات خــود را تغییر دهد 
و...«. مواضع »معادله ســازی« به یک رشته 
اقدامات راهبردی منجر می شود که حمات 
یگان پهپــادی انصارالله بــه آرامکو یکی از 
آنهاســت که مبتنی بر اصل »دفاع  مشروع« 
اســت. ایــن مواضع نشــان می دهــد، این 
هشدارها به پشتوانه توانمندی ها و ابزارهای 
پاسخ و ساح هایی است که از آن برخوردارند 

و حتی آنها را هنوز فاش نکرده اند.

اقــدام اخیر انصاراللــه یمن در حمات 
پهپادی به آرامکو، از هر نظر که نگریسته شود، 
یک اقدام راهبردی و منحصر به  فرد است که 
از شــکل گیری »معادله  جدید« در تحوالت 
مربوط به عربســتان و یمن حکایــت دارد؛ 
معادله ای که می توان آن را »تنبیه متجاوزان« 
با ســاح های هوشمند، ناشناخته و پیشرفته 
نام نهاد و دو راه بیشتر در پیش روی متجاوزان 
سعودی باقی نمی گذارد: 1ـ یا دست از تجاوز 
و جنگ علیه یمن بر دارند. 2ـ یا همچنان که 
انصارالله نیز هشدار داده است با حمات به 
مراتب کوبنده تر از قبل به مواضع حســاس و 

تأسیسات استراتژیکی اش مواجه باشند. 
معادله جدید یمن، عربســتان را در یک 
بازی »دو ســر باخت« قرار داده  اســت؛ به 
این معنا که از این  پس، سعودی ها نه از ادامه 
رفی خواهند بســت و نه از توقف آن 

َ
جنگ ط

بهره ای خواهند برد. در هر دو صورت دست 
عربستان خالی است.

عربستان میدان جنگ را »باخته« است. 
ســعودی ها باید از جنون دســت برداشته و 
صحنه جنگ را با تمام شکست هایی که در آن 
داشته اند و دارند، واگذار کنند. انصارالله پیروز 
این نبرد است و به نقطه ای غیرقابل برگشت به 
عقب رسیده است؛ خواه عربستان و حامیان 
بین المللی اش آن را بپذیرند و خواه نپذیرند؛ 
از این رو پایان جنگ و جبران خساراتی که به 

یمن وارد شده، بهترین راه حل است.

روح الله صالحی
کارشناس روابط بین الملل

محمدرضا فرهادی
کارشناس مسائل منطقه

حمید خوش آیند
تحلیلگر مسائل منطقه
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6
بازار

بانک های مرکزی با اســتفاده از سیاســت های 
پولی گوناگون نظام پولی را مدیریت کرده و از طریق 
این سیاســت ها ثبات اقتصادی را در جوامع ایجاد 
می کنند. یکی از ابزارهای نوین این سیاســت های 
پولــی، »عملیات بازار باز« اســت. بنا به تعاریف، 
عملیــات بازار باز عبارت اســت از خرید و فروش 
اوراق قرضــه دولتی در بــازار آزاد بانک مرکزی با 
هدف افزایش یا کاهش میــزان پول در نظام بانکی 

انجام می دهد.
»اوراق قرضه دولتی« نیز اوراقی است که دولت 
به منظور تأمین کسری بودجه یا تأمین سرمایه مورد 
نیاز طرح های عمرانی مدنظر خود، اقدام به انتشار 

آن می کند. 
یکی از اساســی ترین رابطه های موجود در علم 
اقتصاد این اســت که میزان رشد اقتصادی به  عاوه 
میزان تورم در یک سال، با تقریب خوبی برابر با رشد 
میزان نقدینگی در همان سال است. مهم ترین متغیر 
در تعیین حجم پول و نقدینگی، »پایه پولی« است 
که طی دو دهه گذشته، بدهی دولت به بانک مرکزی 
از مهم ترین و اصلی ترین عوامل افزایش گسترده پایه 

پولی و به تبع آن حجم نقدینگی بوده است.
از نظر اقتصادی بــرای مجموعه دولت و بانک 
مرکزی یک کشور در کنار یکدیگر می توان سه هدف 
کلی »کاهش نرخ تورم«، »افزایش رشد اقتصادی« 
و »کاهــش نرخ بیکاری« را متصور بود و به عبارتی 
اقتصاد کشوری موفق و پویاست که هر سه عامل ذکر 

شده را در کنار یکدیگر میسر کند. 

متأسفانه، در کشور ما تصمیمات راهبردی کان 
کشور بر اســاس منافع دولت ها گرفته شده است. 
یکی از مصادیق بارز این موضوع، باال نگه داشــتن 
نرخ بهره بانکی در مقاطع زمانی گوناگون نسبت به 
نرخ تورم اســت. این عمل سبب می شود نقدینگی 
موجود در جامعه، در بانک ها به اصطاح فریز شود 
و به بهای کاهش میزان رشد اقتصادی و ایجاد رکود، 
تورم کاهش پیدا کند. گفتنی اســت، در این روش 
که برای نمونه در بین ســال های 1393 تا 1397 در 
کشور به کار گرفته شده است، کاهش نرخ تورم نیز 
پایدار نخواهد بود و فنر تورمی متراکم  شــده روزی 
رها خواهد شد و اتفاقی شبیه جهش ارزی و تورمی 

سال 1397 رخ خواهد داد.
یکی از اصلی ترین دالیل بهره مندی از عملیات 
بازار باز در بیشتر کشورهای توسعه یافته جهان این 
اســت که این روش در صورتی که به درستی اجرا 
شــود، می تواند توأمان ســبب کاهش نرخ تورم و 

افزایش رشد اقتصادی شود. 
اولین هــدف بانک های مرکزی که همیشــه بر 
اهــداف دیگر مقدم اســت، ثبات و پایــداری در 
قیمت ها از طریق تعریف اهداف تورمی و اســتفاده 
از همه ابزار هــای پولی برای تحقق این هدف مهم 

است.
اصلی تریــن مزیــت عملیات بازار باز نســبت 
بــه روش باال نگه داشــتن نرخ بهــره بانکی به این 
موضوع بر می گردد که اوراق قرضه دولتی به  حسب 
ویژگی های ذاتی خود ســرعت گردش پایین تری را 
نســبت به پول دارد که همین عامل ســبب می شود 
خاصیت تورم زایی آن بسیار کمتر از بهره سپرده های 
بانکی باشــد. عاوه بــر آن، ایــن اوراق می توانند 

به راحتی در امر تولید و اشــتغال به کار گرفته شوند 
که موجب افزایش میزان رشد اقتصادی خواهد شد.

هدف اصلی عملیات بازار بــاز افزون بر تأمین 
کســری یا جذب منابع مازاد بانک هــای تجاری، 
کنترل نرخ بهره و پایه پولی و در نتیجه کنترل حجم 

نقدینگی در کل اقتصاد است.
عملیــات بازار باز یکــی از بهترین و دقیق ترین 
ابزارهای موجود به  منظــور تحقق نرخ بهره تعیین 
شده از سوی بانک مرکزی است. عاوه بر آن، تجربه 
نشــان داده اســت، این روش در جهت تنظیم پایه 
پولی، نرخ ارز و نرخ تورم نسبت به عملیات کنترل 

ذخایر، بسیار کارآمدتر است.
یکی از اشتباهاتی که به دلیل فهم نادرست نسبت 
به نحوه عملکــرد عملیات بازار بــاز رخ می دهد، 
این اســت که دولت ها و بانک مرکزی، نرخ اوراق 
قرضــه را برای یــک دوره بلندمدت میــزان ثابتی 
قرار می دهند. در صورتی که ایــن نرخ می تواند از 
صفر درصد تا میزان مجموع نرخ رشد اقتصادی و 
تورم تعیین شــود و از آنجایی که این دو عامل متغیر 
هستند، نرخ اوراق قرضه نیز می تواند برای یک دوره 

بلندمدت متغیر باشد.
پس از تعیین نرخ بهره هدف، کریدور نرخ بهره 
در اطراف آن تشکیل می شود. کریدور نرخ بهره در 
واقع بازه ای است که کف آن نرخ بهره پرداخت شده 
به ذخایر قانونی و اضافی بانک ها نزد بانک مرکزی 
و ســقف آن جریمه اضافه برداشــت از منابع بانک 
مرکزی است. تا زمانی که نرخ بهره در بازار پول از 
این حد تجاوز نکند، بانک مرکزی می تواند از طریق 
خرید و فروش اوراق کوتاه مدت دولتی بر نرخ بهره 

اثر بگذارد.

یکی   دیگر از اشــتباهات رایجــی که در عرصه 
سیاســت گذاری پولی و بانکی در کشــور ما شاهد 
هستیم، این است که دولت و بانک مرکزی به منظور 
کاهش تورم، همواره تمرکز خود را به طور مستقیم 
بر روی کنترل حجم نقدینگی قرار می دهند؛ این در 
حالی اســت که تجربه نشان می دهد، کنترل حجم 
نقدینگی و مهار تورم تنها از گذرگاه تنظیم نرخ بهره 
بیــن بانکی و همچنین فــروش اوراق قرضه دولتی 

میسر خواهد شد.
دربــاره نرخ بهره بین بانکی نیــز به همین نکته 
بســنده می کنیم که بانک ها زمانی که در پایان دوره 
مالــی کوتاه مدت اعــم از روزانه یــا هفتگی خود، 
دچار کسری ذخایر می شوند، ناچارند آن را از سایر 
بانک ها در بازار بین بانکی یا به طور مستقیم از بانک 
مرکزی اســتقراض کنند. نرخی که بانک ها در این 
شرایط به ذخایر یا پایه پولی دسترسی پیدا می کنند، 
نرخ بهره را در کل اقتصاد کشور تعیین خواهد کرد. 
تا زمانی که بانک مرکزی بر اضافه برداشت بانک ها 
جریمه باالیی وضع می کند، به بانک ها گرا می دهد 
که برای حفظ منابع خود تا این سقف بهره بپردازند. 
اگر بانک مرکزی نرخ جریمه اضافه برداشــت را به 
طور معنا داری کاهــش دهد، باید افزایش در میزان 
اضافه برداشت بانک ها را تحمل کند. عاوه  بر  آن، 
اگر بانک مرکزی بخواهد تمایل بانک ها به استقراض 
از بانک مرکزی را کاهش دهــد، باید با تزریق پایه 
پولی به بــازار بین بانکی و افزایش در عرضه منابع، 
از میــزان نرخ بهره در بازار بین بانکی بکاهد. وقتی 
 با نرخ زیر 10 درصد در بازار 

ً
بانک هــا بتوانند فرضا

بین بانکی تأمین مالی کنند، به هیچ ســپرده گذاری 
سود بیش از 10 درصد نخواهند داد.

نگاهی به یکی از ابزارهای نوین سیاست پولی برای رشد اقتصادی

باز بازار  عملیات 

گردشــگری اقدام مرسومی اســت که همه افراد 
تعطیات را با خانواده یا دوستان در مکانی به جز محیط 
کار یا زندگی خود سر می کنند. سفر به خارج از کشور 
یک از انتخاب هایی اســت که مردم سراسر جهان چه 
در تابســتان و چه در زمستان برای بازدید از مکان های 
جدید به آن توجه دارند. شاید از خودتان بپرسید چگونه 
یک کشور از جذب گردشگران  بهره می برد؟ در پاسخ 
می توان گفت، پولی که گردشگران در یک کشور هزینه 

می کنند، درآمد صنعت گردشگری آن کشور است.
صنعت گردشگری از دو جنبه عمده حائز اهمیت 

بسیار است:
نخست، موجبات آشنایی ملل با دیگر فرهنگ ها، 
نژادهــا، اقوام، ســرزمین ها، گویش هــا و... را فراهم 

می کند.

دوم، از نظر اقتصادی به مثابه یک منبع تأمین درآمد 
و ارز محسوب می شود. 

اینکه امروزه مشــاهده می شود کشورهای صنعتی 
اروپــا و آمریکا همه نیرو و توان خــود را برای جذب 
جهانگرد به کار می گیرنــد، مؤید جایگاه این صنعت 
در اقتصاد است؛ چرا که عایدی حاصل از گردشگری 
پایــدار و در عین حال امــکان بهره  بــرداری از آن در 
کوتاه مدت فراهم است. همچنین اشتغال زایی در این 
صنعت باال بوده و نیروی  انسانی مورد نیاز آن به آموزش 

بلندمدت نیاز ندارد.
رشد صنعت گردشگری می تواند تولید ناخالص 
داخلی کشورهای گردشگرپذیر را افزایش دهد و درآمد 
مالیاتی بیشــتری را نصیب دولت این کشــورها کند. 
درآمدهای ارزی حاصل از گردشگری حتی می تواند 
در دیگر بخش ها نیز سرمایه گذاری شود و از این طریق 
نیز رشــد اقتصادی بهبود یابد. در بیشــتر کشورهای 
گردشگرپذیر، توسعه صنعت گردشگری به بهبود قابل 

 توجه زیرساخت هایی، مانند فرودگاه ها، راه ها، خدمات 
درمانی، شبکه های تلفن همراه، بهداشت، امنیت و... 
منجر می شود و مردم بومی نیز مانند گردشگران از این 

پیشرفت ها سود خواهند برد.
همچنین گردشگری نقش مهمی در مدیریت، تأمین  
مالی و حفاظت از میراث فرهنگی کشورها ایفا می کند. 
»گردشگری فرهنگی« جزء مهم ترین زیرمجموعه های 
صنعت گردشگری است و درآمدهای حاصل از فروش 
بلیت ورودی اماکن فرهنگی، راهنماها و نیز کاالهای 
فرهنگی کمک شایانی به تأمین سرمایه مورد نیاز برای 

حفظ میراث فرهنگی می کند.
رشد اقتصادی فراگیر به معنای آن است که بخش 
وسیعی از نیروی کار جامعه، از مزایای رشد اقتصادی 
بهره مند شوند و صنعت گردشگری به  خوبی از عهده 
این مهم برمی آید. صنعت گردشــگری از یک زنجیره 
تأمین گســترده بهره می گیرد که حوزه های تولیدی و 
خدماتی گوناگونی از قبیل حمل ونقل، اســکان، مواد 

غذایی، تأمین انرژی و آب، جاذبه های گردشــگری، 
هنرها و صنایع دستی، میراث فرهنگی، کسب وکارهای 
خرد و... را شامل می شود؛ به همین دلیل افراد زیادی 

از رشد صنعت گردشگری در یک کشور نفع می برند.
امکانات موجــود در ایران نشــان می  دهد، ایران 
ظرفیــت پذیرایی بیــش از 2 تا 3 میلیون گردشــگر 
خارجی را در ســال دارد و این صنعت بعد از صنعت 
نفــت، مهم ترین گزینــه برای درآمد ارزی در کشــور 
خواهد بود؛ چرا که کشور ایران موقعیت بسیار استثنایی 
و ممتازی را از نظر جذب جهانگرد داشته که درآمدهای 
ارزی هنگفتی را به دنبال خواهد داشت. گفتنی است، 
 جاذبه های گردشگری فراوانی در ایران یافت می شود، 
از جمله طبیعت زیبا با خصوصیــات اقلیمی و آب و 
هوایی ویژه، آداب و رسوم و سنن باستانی و اسامی و 
اماکن بسیار قدیمی با سبک معماری بی نظیر که مورد 
عاقه جهانگردان اســت و در کمتر کشوری می  توان 

پیدا کرد.

گردشگری و اقتصاد

   آن روی سکه    

روح الله صنعتکار

منهای نفت 

سرابی برای پیشرفت
»تولید« به  منزله مادر فعالیت های اقتصادی 
نقش راهبردی در توســعه و رفــاه هر جامعه 
و کشــوری دارد. از زمان ملی شــدن صنعت 
نفت در ایران در ســال 1329، فصل جدیدی 
از فعالیت های مرتبط با آن در اقتصاد کشــور 
آغاز شــد؛ اما تفکر ناصوابی کــه از ِقبل آن بر 
درآمدزایی کشــور حاکم بود، از میان نرفت و 
همچنان ادامه دارد. در آن زمان اداره کشــور و 
کسب درآمدهای حکومت به فروش نفت خام 
و کســب دالرهای نفتی وابسته بود. در حالی 
که هم اکنون نیز متأســفانه این تفکر بر اذهان و 
افکار برخی مســئوالن کشورمان حاکم است 
و بــه  جای اینکه از ظرفیت هــای فوق العاده و 
شگفت انگیز تولید ملی در حوزه های گوناگون 
صنایــع، از جمله کشــاورزی، آی تی، علم  و 
فناوری، پزشکی و... اســتفاده کنند، هنوز از 
احتمال به فروش نرســیدن نفت و تهدیدهای 
پیرامون آن نگران می شــوند. در حال  حاضر، 
فرصت بســیار مناسبی اســت که کشور را از 
وابستگی به نفت رها کنیم؛ چرا که اگر صنایع 
موجود در کشــور را به طور محسوسی فعال 
کنیم، به واردات یک میلیون بشکه نفت در روز 

نیاز پیدا می کنیم.

شاخص 

ثبات بازار طال
قیمــت طا که به علت تــرس از رکود 
اقتصادی و تنش ها در غرب آســیا افزایش 
یافته بــود دذ روزهای اخیر به هر اونس طا 
در بازارهای جهانــی با 1.26 دالر کاهش 
1520.98 دالر فروخته شــد. »میشائیل 
بازارهای  ارشد  مک کارتی،«استراتژیست 
گفت: »هــر دو کشــور چیــن و آمریکا، 
نشــانه هایی از خود بروز دادند که احتماال 
توافق صورت خواهد گرفت و این نشانه ها 
اندکی اثر منفی بر قیمت طا داشته است« 
ارشد  استراتژیست  مک کارتی،  میشــائیل 
بازارهای سی ام ســی علت این موضوع را 
اینگونه مــی گوید: »هر دو کشــور چین و 
آمریکا، نشــانه هایی از خود بروز دادند که 
احتماال توافق صورت خواهد گرفت و این 
نشانه ها اندکی اثر منفی بر قیمت طا داشته 

است.«

کارگاه 

نفت
»نفــت خام« یا »پترولیــوم« مایعی غلیظ و 
افروختنی به  رنگ قهوه ای ســیر یا ســبز تیره و 
ســیاه اســت که در الیه های باالیی بخش هایی 
از پوســته کره زمین یافت می شود. نفت شامل 
آمیزه پیچیــده ای از هیدروکربن هــای گوناگون 
است. بیشتر این هیدروکربن ها از زنجیره آلکان 
هستند؛ ولی ممکن است از دید ظاهر، ترکیب 
یا خلوص تفاوت های زیادی داشته باشند. نفت 
را »طای سیاه« می نامند. که جزء سوخت های 
فسیلی به حســاب می آید و تجدیدناپذیر است. 
نفت را به صورت خام نمی توان اســتفاده کرد و 
باید در پاالیشگاه نفت در برج تقطیر )مخصوص 
نفت( بر اساس اختاف چگالی جداسازی شود. 
 بر اساس دو معیار»وزن 

ً
ارزش نفت خام معموال

مخصوص« و »میــزان گوگرد« تقســیم بندی 
می شود. نفت هایی که وزن مخصوص، گرانروی 
و چگالــی پایین تــری دارند، »نفت ســبک« و 
نفت هایی که وزن مخصوص، گرانروی و چگالی 
باالتری دارند، »نفت سنگین« نامیده می شوند. 
نفت هایی که گوگرد آنها کمتر اســت نیز »نفت 
شــیرین« و نفت هایی که گوگرد بیشتری دارند، 

»نفت ترش« نامیده می شوند.

حسین رحیم تبریزی
کارشناس اقتصادی
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دین

تالوت رهبر الهی

رسول خدا)ص( خطاب به مردم فرمودند: 
»مردم! شما اکنون در دوران آرامش و صلحید. 
پس چون فتنه ها همچون پاره های شب تاریک 
بر شــما درآویخت، بــه قرآن پنــاه برید که آن 
راه بلدی است که به بهترین راه داللت می کند.« 

)کافی )ط ـ االسامیه(، ج  2، ص 599(
قرآن کریم ایــن فتنه را به تعبیــری در گم 
کــردن خط رهبــری الهی می داند و هشــدار 
می دهد: »ای مؤمنان، اگــر از گروهی از اهل 
کتاب فرمان برید، پس از ایمان تان شما را کافر 
خطر  بدین گونه  گردانند.«)آل عمــران/ 100( 
اصلی تسلط کفار بر مقدرات و سرنوشت امت 
اسامی می داند. آنگاه عامل اصلی جلوگیری 
از این خطــر را در تاوت قرآن و وجود رهبری 
الهی بیان می کند: »چگونه شما کافر می شوید 
در حالی که آیات خدا بر شــما تاوت می شود 

و فرستاده خدا میان شما است!« )همان/ 101(
اما پرســش اصلی اینجاست که تاوت 
قــرآن چگونه جامعه را از تبعیــت از کفار و 
تســلط آنها بر مقدرات امــت می رهاند؟ به 
چشم خود می بینیم کشــورهایی که تاوت 
قرآن در آنها زیاد و بــا رعایت کامل قواعد و 
به زیباترین نغمه هاست، اما در پیروی از کفار 
و رفتن زیر بار قدرت آنها پیشــتازند و به گاو 

شیرده آنان بدل شده اند!
راز این امر در مفهوم تاوت نهفته است، اما 
نه آن معنایی که در کتب لغت بیان شده، بلکه در 
معنایی که امیر بیان و سلطان سخن و صاحب 

تأویل و تفســیر کتــاب، مــوال امیرالمؤمنین 
علی)ع(  بیان داشــته است. حضرت علی)ع( 
در مواردی در نهج الباغه تــاوت را در برابر 
تحریف نهاده است: »از جمعیتی که جاهانه 
می زینــد و گمراهانه می میرند به خدا شــکوه 
می برم، در میان شــان متاعی کســادتر از قرآن 
نیســت؛ اما آنگاه که آنچنان کــه باید ـ مطابق 
حق ـ تاوت شــود! و باز متاعــی پرخرج تر و 
گران قیمت تر از همین قرآن نیست، اما آنگاه که 
از جایگاهش تحریف شده باشد!«)نهج الباغه ، 

صبحی صالح ، خطبه 17( 
بدین سان تاوت معنای ویژه ای می یابد که 
در برابر تحریف اســت. تحریف آن است که 
سخن از جایگاه خود خارج شود. جایگاه آیات 
خدا آنجاست که حق را نشــان دهد و عوامل 
فتنه را آشکار کند و پناهی باشد که از انحراف 
جلوگیری کند و این مهم زمانی حاصل می شود 
که تاوت کننده، درد جامعه و مشــکل آن را به  
درستی یافته و آنگاه آیاتی را که راه برون رفت از 
آن و هدایــت به امنیت و آرامش را می نمایاند، 
شناســایی و با تبیین درست و منطبق بر حق بر 

مردم بخواند.
اما این مهم بر عهده کیســت؟ چه کســی 
شایسته است تشــخیصش در شناخت فتنه ها 
و انحرافــات جامعــه و یافتن آیــات الهی که 
راهگشــای آن موقعیت اســت، تبعیت شود و 

تاوتش مانع انحراف جامعه شود؟
قرآن کریم این مهم را مسئولیت رهبر الهی 
می داند: »اوســت کســی که در میــان اّمی ها 
رسولی از خود آنان برانگیخت که آیاتش را بر 

آنان تاوت می کند.«)جمعه/ 2(

پرتو

آیا امام حسین)ع(  دختری به نام رقیه)س( داشته 
 نســبتی که به 

ً
اســت؟  در پاســخ می توان گفت اوال

شهید مطهری درباره انکار وجود حضرت رقیه)س( 
داده شــده، نســبتی ناروا بــوده و او در هیــچ یک از 
ســخنرانی های خود به وجود و عدم وجود حضرت 
اشــاره نکرده اســت و فقــط در جلــد 17 مجموعه 
آثار صفحــه 586 برای تحقیــق در فیش های خود 
می نویسد: »داستان طفلی از ابی عبدالله که در شام از 
دنیا رفت و بهانه پدر می گرفت و ســر پدر را آوردند و 
 شیخ عباس قمی طبق رویه 

ً
همان جا وفات کرد.« ثانیا

معمول علمــای علم رجال وجود حضرت را به دلیل 
تایید شــیخ صدوق)اعلی الله مقامه الشریف( قبول 
 با رجوع به ادله تقریر »یعنی 

ً
و تأیید کرده اســت. ثالثا

دلیلی که از ســکوت امام معصوم در مورد یک حکم 
یا موضوع اســتخراج می شــود« می تــوان به روایت 
»سیف بن عمیره« که محدث و فقیه شیعی از صحابه 
امام صادق)ع( و امــام کاظم)ع( که از راویان حدیث 

قدسی زیارت عاشــورا از امام باقر)ع( بوده، مراجعه 
کرد. او مرثیه ای در رثای حضرت سیدالشــهداء)ع( 
سروده و آن را برای امامان زمان خویش خوانده است 
که در دو بیت آن دو بار نام حضرت رقیه)س( را آورده و 
امامان معصوم با شنیدن این نام در شعر، در رد و انکار 

آن چیزی بیان نکردند.
همچنیــن در لهوف شــیخ طوســی)اعلی الله 
مقامه الشریف( صفحه 114 و در جلد 45 بحاراالنوار 
عامه مجلســی، به وجــود این حضــرت تصریح 
شــده اســت. اهل تحقیق بر وجود دختر ســه ساله 
امام حســین)ع( صحه گذاشــته و تنها میان اینکه نام 
ایشــان »فاطمه صغری« بوده یا »رقیه« اختاف نظر 
 محّمدهاشم 

ّ
دارند. ضمن اینکه آیت الله عامه »ما

خراسانی« می نویسد در سال 1242 شمسی در قبر این 
طفل آب می افتد، جناب آقا سّیدابراهیم دمشقی بدن 
این طفل را روی دست نگه می دارد تا تعمیر قبر به پایان 

برسد. این ماجرا مورد تأیید همه علمای شیعه است.

آیا امام حسین)ع(  دختری به نام 
رقیه)س( داشته است؟

   پرسمان    

»محمــد بن علــی بن بابویه قمــی« معروف 
به »شــیخ صدوق«)رحمه الله علیــه( می گوید: 
پدرم و محّمد بن حسن بن احمد بن ولید از سعد 
بن عبداللــه، از ابراهیم بن هاشــم، از محّمد از 
حضرت ابو عبداللــه امام صــادق)ع( راجع به 

مسائل حال و حرام می پرسد.
حضرت می فرمایند: هیچ چیزی جعل نشده 
مگر به خاطر چیز دیگر. مرحوم مجلسی در بحار 
فرموده اســت: مقصود از این عبارت آن است که 
حّق تعالی هیچ حکمی از )اّنه لم یجعل شیء اال 
لشی( احکام را مشروع نفرموده مگر آنکه حکمتی 
از حکم در آن اســت؛ بنابراین حال را به خاطر 
حســنش حال و حرام را به خاطر قبحش حرام 
کرده است. هر ُحکمی در شریعت فلسفه ای دارد 
و حکمتی. احکام شریعه بنا دارند ما را به سمتی 
هدایت کنند و جهت مشــخصی بــه ما بدهند. 
خداوند با توجه به آنکه انســان را آفریده و از مبدأ 

و مقصدش خبر دارد و می خواهد او را به ســوی 
جهت مورد نظر خود هدایــت کند، تکالیفی بر 
عهده او گذاشته است. وقتی به او می گوید عملی 
را انجام بده، هدفی را در نظر دارد و منفعتی را در 
آن عمل می بیند که باید به انسان برسد و وقتی او را 
از عملی نهی می کند، می خواهد او را از ضرری 
 علت وجوب 

ً
که به او می رســد، دور کنــد. مثا

عبادات این است که ما را به خداوند نزدیک  کند. 
از تکبر و از شــیطان و وسوسه هایش دورمان  کند 
و هزاران منفعت دیگر به ما برســاند؛ یا در حرام 
کردن غیبت و تهمت و شرور دیگر که بنا دارد ما را 
از بدخواهی و دشمنی با دیگران دور کند، از غرور 
ما جلوگیری کند، روابط مــان را با اطرافیان مان 
تیره نکند، ســختی ها را از ما بــردارد و... بدانیم 
 منفعتی از آن به ما 

ً
هر حکمی دلیلی دارد که اوال

 ما را به چیزی نزدیک و از چیزی 
ً
می رســد و ثانیا

دور می کند.

حکمی  هیچ 
نیست حکمت  بدون 

   حکمت    

روز چهاردهم مهر ماه روز بزرگداشت »سلمان 
فارسی« نامگذاری شده است. مناسبتی که جهات 
گوناگونی در آن مورد توجه واقع شــده است؛ زیرا 
سلمان فارســی به صورت متواتر »سلمان منا اهل 
البیت علیهم الســام« خطاب شــده اســت. این 
جمله ای مشــترک در چند حدیث است که در شأن 
ایشــان از پیامبر گرامی اســام)ص( و دیگر ائمه 
اطهار)ص( شنیده شده است و همه راویان شیعه و 
اهل ســنت بر صحت آن اتفاق دارند. درباره اینکه 
چرا پیامبر)ص( ایشان را از اهل بیت)ع( دانستند، 
نظرهــای متفاوتی وجــود دارد. خداونــد در قرآن 
ُه منُهم«؛)مائده/  ِإنَّ

َ
م ف

ُ
نک ُهم مِّ

َّ
می فرماید: »َوَمن َیَتَول

51( هر کسی والیت کسی را قبول کند، از اوست. 
به طور قطع تعــدادی دیگر از اطرافیان پیامبر)ص( 
والیت او را قبول کردند و به آن پایبند بوده و به همین 
دلیل از یاران پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( به شــمار 
می آمدند چرا پیامبر)ص( دربــاره آنان این عبارت 
»منّـا« را به کار نبردند؟! پاســخ دقیقی در این باره 
وجود ندارد مگر جواب هایی که در احادیثی که در 

شأن ایشان در دست است.
منزلت سلمان: در شأن سلمان و منزلت علمی 
او احادیث زیادی از ائمه اطهار)ع( در دست است 
که جهت »مّنا« بودن او و مقام رفیع و شــامخ ایشان 
را برای ما ثابت می کند، ســلمان سینه ای ماالمال 
از اسرار الهی داشــت که هیچ انسانی نمی تواند به 
آن دســت پیدا کند. پیامبر اسام)ص( می فرمایند: 
»سلمان دریای علم اســت که نمی توان به عمق آن 
رســید«)االختصاص، ص222( همچنیــن امام 
صادق)ع( می فرمایند: »ایمان ده درجه دارد، مقداد 
در درجه هشــتم و ابوذر در درجه نهم و سلمان در 

درجه دهم ایمان است.« )بحار، ج22، ص 317(
زندگی ســلمان قبل از اســام: تاریخ زندگی 
سلمان از آن رو که مدام در پی پیدا کردن معشوق و 
محبوب بود، و عمرش را برای پیدا کردن دین حقیقی 
و آیین خداونــدی صرف کرد، قابل توجه اســت. 
»محی  الدین بن  عربی« در شــرح این سخن پیامبر 
اکرم)ص( می گوید: »پیوند سلمان به اهل بیت)ع( 
در این عبارت، بیانگر گواهی رســول خدا)ص( به 

مقام عالی، طهارت و سامت نفس سلمان است؛ 
زیرا منظور از اینکه ســلمان از اهل بیت)ع( است، 
پیوند نسبی نیست، این پیوند بر اساس صفات عالی 
انسانی است.«)شرح نهج الباغه، ابن ابی الحدید، 
ج 18، ص 36( منابع تاریخی ســلمان را از اهالی 
»جّی« اصفهان می دانند و برخی دیگر از تاریخ دانان 
ایشان را از اهالی »رامهرمز« یا »شیراز« دانسته اند و 
برخی دیگر او را زاده در »اصفهان« می دانند. تاریخ 
 مشخص نیست، فقط در همین 

ً
والدت ایشان دقیقا

حد که معتقدند او در سده ششم میادی به دنیا آمده 
است. )فصلنامه حدیث پژوهی، بهار1391( اما در 
زمان رحلت ایشان در ســال 33 هجری اختافی 
وجود ندارد. نــام وی قبل از اینکه پیامبر)ص( او را 
»سلمان« بنامد، »ماهبه« یا »روزبه« بود. نام پدرش 
»بدخشان« بود که در منطقه »جّی« اصفهان کدخدا 
بود و برخی دیگــر گفته اند مأمور هیزم گذاشــتن 
در آتشکده بود. با اینکه ســلمان در میان خاندان و 
محیطی زرتشــتی دیده به جهان گشود، ولی هرگز 
در برابر آتش سر فرود نیاورد و به خدای یکتا اعتقاد 
یافت. سلمان در دوران کودکی مادرش را از دست 
داد و عمــه  اش سرپرســتی او را به عهــده گرفت. 
ســلمان، پس از آنکه دریافت قرار است او را شش 
ماه با اعمال شــاقه زندانی سازند و پس از آن اگر به 
آیین نیاکانش ایمان نیاورد اعدامش کنند، با همکاری 

عمه  اش گریخت و روانه بیابان شد. در بیابان کاروانی 
دید که به ســوی شــام می رفت، پس به مســافران 
پیوست و رهسپار سرزمین های ناشناخته شد.)بحار، 
ج22، ص 366( ایشان که به انگیزه حقیقت جویی 
یا در جست وجوی پیامبر مسیح به کلیسایی درآمده 
بود و دلباخته نیایش و خداپرســتی مسیحیان شده 
بــود، به خدمت گذاری بزرگ ترین اســقف شــام 
درآمد، اما او را ناصالــح و ریاکار دید. پس از آنکه 
آن اسقف درگذشت، مردم جانشینی صالح برای او 
انتخاب کردند و سلمان روزگاری را نیز به او خدمت 
می کرد؛ اما جانشین اسقف نیز درگذشت و سلمان 

راهی موصل، نصیبین و عّموریه شد. 
به جســت وجوی پیامبر)ص( تا مدینه: سلمان 
در »عّموریه« بود که مژده فرارســیدن روزگار پیامبر 
ابراهیمــی را از پیشــوای خود دریافــت کرد. در 
جســت وجوی او به یثرب رفت و در نخلستان های 
آنجا مشغول کار شــد. تا اینکه روزی شنید رسول 
گرامی اســام)ص( به آن شهر آمده است. چند بار 
پیامبر)ص( را با نشانه هایی که پیشوای عّموریه داده 
بود، آزمود تا اینکه روزی پیامبر)ص( را در قبرستان 
بقیع در حال تشــییع جنازه ای مشاهده کرد. پس از 
سام و عرض ادب، پشت سر آن حضرت به راه افتاد 
تا بتواند مهر نبوت آن سرور را ببیند. سلمان وقتی مهر 
درخشان آن حضرت را دید، جلو رفت و آن را بوسید 

و به گریه افتاد و شــهادتین را بــر زبان جاری کرد و 
مسلمان شد. سلمان یکی از سه نفر غیر عربی است 
که پیش از دیگران ایمان آوردند.)ماسینیون، 1385، 
ص68( او روزگاری را در بردگــی یــک یهــودی 
گذراند، اما پیامبر گرامی اسام)ص( او را از آن مرد 
یهودی خرید و آزادش ساخت و نام زیبای »سلمان « 
را بر او نهاد. سلمان از ریشه سامتی و تسلیم گرفته 
شده است که نشان از پاکی و سامت روح وی دارد.

ســلمان در جنگ خنــدق، احــزاب و طائف، 
نقش بســیار مهمی در پیروزی سپاه اسام داشت. 
بعد از رحلت جانســوز رسول خدا)ص( و غصب 
خافت و مظلومیت  امیرالمؤمنین علی)ع(، سلمان 
در خطبه ای بســیار فصیح که می توان آن را »کوبنده 
و افشــاگرانه « خواند، چنین گفــت: »ای مردم! هر 
گاه فتنه  ها و آشوب ها را همچون پاره ظلمانی شب 
دیدید که برجستگان در آن به هاکت می رسند، بر 
شما باد به آل محمد)ص( چرا که آنها راهنمایان به 
سوی بهشتند و بر شما باد علی)ع(؛ ای مردم! والیت 
را در میان خود همانند سر قرار دهید.«)بهجه اآلمال، 
ج4، ص418( همچنین گفت: »اگر با علی بیعت 
می کردنــد برکت از آســمان و زمین بــر آنان روی 

می آورد.«)انساب االشراف، ج1، ص591( 
مهم ترین نقشــی که ســلمان برای ایرانیان ایفا 
کرد، آشــنا کردن آنها با جایــگاه امیرالمؤمنین)ع( 
بود، تا جایی که مناطق بیشماری در ایران به مذهب 
شیعه که همان اسام ناب است، گرویدند. سلمان 
سرانجام، پس از عمری طوالنی و با برکت در اواخر 
خافت عثمان در ســال 35 هجرت وفات یافت. 
امیرالمؤمنین علی)ع( پیکرش را غسل داد، کفن کرد 
و بر آن نماز گزارد. )ایرانیان مسلمان در صدر اسام، 
ص201 و222 ( شبی ابن  عباس سلمان را در خواب 
دید و از او پرسید: در بهشت، پس از ایمان به خدا و 
رسول، چه چیز برتر است؟ سلمان پاسخ داد: »پس 
از ایمان به خدا و پیامبر، هیچ چیز با ارزش تر و برتر 
از دوستی و والیت علی بن  ابی طالب)ع( و پیروی از 
او نیست.«)بحار، ج22، ص341( ایشان می گوید: 
»بهترین فرد این امت، علی)ع( است.«)اعیان، ج 7، 

ص 287(

جست وجوگر ایمان حقیقی
به بهانه ۱۴ مهر روز بزرگداشت سلمان فارسی

   تاریخ اسالم    

»ماه محرم« ماه شــناخت حقیقت اسام از افق 
قیام اباعبدالله الحســین)ع( در کرباست. اسام 
مانند ادیان دیگر الهــی بعد از فوت پیامبرش دچار 
انحراف، تحریف و کهنگــی تأثیرپذیری جامعه از 
مذاهب و مکاتب دیگر شــد. انحراف بســیاری از 
خواص جامعه، اســام را دچار شرایطی کرده بود 
که ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین)ع( 
در خطبه هایی کــه از مدینه تا کربــا بیان کردند، 
عمق فاجعه را نشــان می دهد. حضرت فرمودند از 
اسام جز اســم دیگر باقی نمانده و به همین خاطر 
قیام کربا طلوع خورشید حقیقت نمای اسام ناب 

محمدی)ص( است. به همین دلیل است که خداوند 
صراط مستقیم اسام را در صراط الحسین)ع( قرار 
داده و محب الحسین)ع( را محبوب خود قرار داده 
اســت. محب الحسین)ع( کسی اســت که به راه و 
رسم حســین)ع( ایمان دارد و به آن عمل می کند. 
حضرت فرمودند راه حســین)ع( راه اسام است و 
محب الحســین)ع( راه حسین)ع( را طی می کند. 
همچنین فرمودند آموزه های راه حسین)ع( این چنین 
اســت: صدق، راستی و درستی، یعنی ای مردم اگر 
می خواهید حسینی باشید در زندگی با صداقت عمل 
کنید، راست گفتار و درست کردار باشید، زبان تان با 

قلب یکی باشد، در صحنه اجتماع درست کار باشید، 
حقوق مردم را پاس بدارید و کسی که صداقت داشته 
باشد، دارای عزت است و عزیز می شود. دروغگویی 
و نادرستی در رفتار و گفتار نشانه عجز انسان است 
و انسانی که دروغ می گوید چون از یک کار درست 

عاجز است، خود را به دروغ مبتا می کند. 
این راه حسین است. حب الحسین طریق النجات 

است؛ اما حب الحسینی که صادق باشد؛ نشانه 
صداقت حب الحســین ســلوک در طریق 

مکتب الحسین است و این کلمات این 
یگانه عالم بود که فرمودند.

حب الحسین راه نجات است
گفتاری از آیت الله حاج محمدرضا صفایی بوشهری

   گفتار    

محمد 
عینی زاده موحد

محقق علوم اسالمی
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پرونده

BBBBB چرا 20 سال پیش معاونت سیاسی با وجود  

نشریات داخلی و خبرنامه ها، به فکر انتشار 

هفته نامه صبح صادق افتاد؟

از همان ابتدای تشــکیل سپاه پاســداران انقالب 
اسالمی و بر مبنای نقش رسانه در شکل دهی به افکار 
عمومی در ســازمان ها و دســتگاه های متولی برای 
اطالع رسانی، جهت دهی، تعیین خط مشی ها و آگاه 
شــدن نسبت به آنها و با توجه به اهمیت این موضوع، 
دفتر سیاسی در سپاه به وجود آمد که وظیفه اصلی آن، 
این است که اطالعات و اخبار را جمع آوری، تجزیه و 
تحلیل کند و اخبار و تحلیل های مناسب را به موقع در 
اختیار فرماندهان و پاسداران قرار دهد. دفتر سیاسی 
سپاه از ابتدا با همین نشریات شناخته می شد، نشریاتی 
 تجزیه و 

ً
که اخبار مهم را جمع آوری و منعکس یا بعضا

تحلیل می کرد. در جامعه رسانه های گوناگون نسبت به 
پدیده های سیاسی، رویدادها و وقایع، تحلیل های خود 
را دارند و تکثر این رسانه ها، سپاه را از اینکه در داخل 
مجموعه، رسانه خود را داشته باشد، بی نیاز نمی کند و 
بر همین مبنا از ابتدای تشکیل سپاه این موضوع مورد 

توجه بود.
 در گذر زمان شــاهد تحــوالت گوناگون بودیم و 
بعد از جریان دوم خرداد در دهه هفتاد در حوزه رسانه 
بیشــتر از گذشــته با پدیده تنوع و تکثر در رسانه های 
مکتوب و مطبوعات مواجه شــدیم؛ به گونه ای که در 
آن مقطع زمانی با عنوان جدیدی به اسم »روزنامه های 
زنجیره ای« روبه رو شــدیم. در واقع، این روزنامه ها به 
اقتضای تحوالت سیاســی با یک ادبیــات و رویکرد 
خاص، طرح موضوع می کردند و هر روز یک مسئله، 
حادثه یا اتفاقی رخ مــی داد و با توجه به تکثر، تنوع و 
شــتاب تحوالت، الزم بود اطالع رسانی ها در داخل 
سپاه با ســرعت بیشــتری انجام گیرد. اگر نشریات 
قبل از صبح صــادق را مورد توجه قرار دهیم، متوجه 
می شویم این نشریات دو دسته هستند؛ یکی نشریاتی 
که برای افراد خاص منتشر می شدند،  مانند بولتن ها 
که اخبارهای با طبقه بنــدی را در اختیار فرماندهان و 
مسئوالن تا یک سطح قرار می دادند و یک نشریه بولتن 
تحلیل ها که به شــکل مجله بود و ماهیانه در اختیار 
عموم پاســدارها قرار می گرفت. نحوه آماده ســازی 
و انتشار این نشــریه و مجله به گونه ای بود که تا زمان 
رســیدن به دست مخاطب گاهی دو ماه زمان می برد. 
بنابرایــن در زمانی که حوادث و تحوالت پرشــتاب 
بودنــد، الزم بود پدیده ها، موضوع هــا و رخدادهای 
سیاسی و رویکردها با سرعت بیشتری در سازمان سپاه 
تحلیل و ارائه شــود. اینطور می توان گفت، نشریات 
موجود به لحاظ دوره، زمان، کیفیت و کمیت انتشــار 
پاســخگوی نیاز جدید نبــود و در دوره دوم خرداد با 
نیازهای جدیدی مواجه شدیم؛ چرا که حوادثی اتفاق 
افتــاد و رخدادهایی به وجود آمد. آن زمان نشــریاتی 
منتشر می شدند که هر یک تحلیل های خود را داشتند؛ 
بــه ویژه در مقطعی که به انقالب حمله و گذشــته آن 
به چالش کشــیده شــد، ارزش ها زیر ســؤال رفت و 
پیام های جدیدی در جامعه منتشــر شد. در آن مقطع 
با شــعارهایی مانند جامعه مدنی، توســعه سیاسی و 
اصالحات مواجه شدیم و همه این موارد به تحلیل نیاز 
داشت تا پاسدارها و بسیجی ها در جریان تحلیل های 

صحیح و مناســب قرار بگیرند. در مقطع زمانی سال 
1379 بنده که معاون سیاسی نیروی زمینی سپاه بودم، 
به اداره سیاســی سپاه آمدم، قبل از آمدن بنده موضوع 
شکل گیری نشــریه مطرح بود که با آمدن من شتاب 
بیشتری پیدا کرد و مطالعات اولیه و جمع بندی انجام 
گرفت و نتیجه این شــد که به جای نشریه »رویدادها 
و تحلیل ها«ی ماهیانه، یک هفته نامه داشــته باشیم و 
انتشار هم به نوعی باشــد که پس از چاپ در عرض 
24 ساعت و حداکثر 48 ساعت در دورترین نقاط به 
دست مخاطب برسد. پس از آن درباره اسم هفته نامه 
مشورت های بسیاری انجام شــد و دوستان نظرهای 
گوناگونی پیشــنهاد دادند؛ اما با توجه به فضای سال 
1379 که بعد از فتنه سال 78 بود و مجلس ششم هم 
به وجــود آمده و همچنین بعد از اجالس برلین در آن 
فضای غبارآلود و فتنه گون بود، قرار شد هفته نامه نقش 
روشــنگری و بصیرت افزایی داشته باشد و همان طور 
که صبح با طلوع خورشید همه جا را روشن و نورانی 
می کند و تشخیص ها نسبت به شب ظلمانی آسان تر 

می شود، اسم هفته نامه »صبح صادق« باشد.

BBBBB در واقع صبح صادق، اســم با مســمایی  

اســت و هفته نامه صبح صادق تحلیل ها و 

رویدادها را صادقانــه و به دور از نگاه های 

سیاســی، حزبــی و منافع رســانه ای بیان 

می کند.

ایــن موضوع بــه مبانی، اصــول، چارچوب ها و 
قواعدی که ما در بحث رســانه در ســپاه پذیرفته ایم، 
برمی گردد؛ چرا که ســپاه یک رســالت تعریف شده 
دارد و مولود انقالب اســالمی اســت و پاسدارها از 
متن جامعه آمده و این نهاد انقالبی را شــکل داده اند 
 مردمی، مکتبی، دینی و اســالمی 

ً
تا انقالب کامــال

را پاســداری کنند. بنابرایــن رویکردهای ســپاه به 
منفعت معطوف نیســت و پاسدارها نیز رویکردهای 
منفعت گرایانه ندارند، رویکردهای ســپاه و پاسدارها 
معطوف به ارزش هاست و سپاه با این نگاه از انقالب 
پاســداری می کند؛ از این رو وقتی در مجموعه ســپاه 
نشــریاتی، مانند صبح صادق مطرح می شود باید با 
مسما باشــد. به عبارتی وقتی صبح صادق صادقانه، 
منصفانه و عالمانه اطالع رسانی می کند و تحلیل های 
مناسب در اختیار پاســدارها، بسیجی  ها و مخاطبان 
خود قرار می دهد، یک حزب سیاسی، گروه سیاسی 
و تشکل سیاسی نیست که در بازی های قدرت به دنبال 
منافع خود از وقایع باشد و رویدادها را با منافع شخصی 
خود تحلیل کند. سپاه از حقیقت و حقانیت انقالب، 
پاسداری می کند؛ بنابراین رسانه اش باید صادقانه عمل 
کند و وقایع را آن گونه که هستند، تحلیل کند. در واقع 
رویکرد سپاه بصیرت افزایی و ایجاد شناخت صحیح و 
عمق بخشی به شناخت صحیح است و برای رسیدن به 
این نکته باید مالک ها، قواعد و اصول مان درست باشد 
که ما اینها را از آموزه های دینی، قرآن، روایات، منظومه 
فکری امام)ره( و رهبر معظم انقالب می گیریم. امروز 
ما همه اینها را در مجموعه ای بــه نام »دکترین رفتار 
سیاسی« تجمیع کرده ایم که این دکترین بر نشریات ما 
هم حاکم است. در زمانی که روزنامه های زنجیره ای 
دروغ می گفتند و دســتاوردهای انقالب را سیاه نمایی 
می کردند و به دنبال ایجاد بدبینی نسبت به امام)ره(، 

ارزش ها و انقالب بودنــد و رویکردهای عوام فریبانه 
داشتند، اسم نشریه »صبح صادق« شد.

BBBBB آیا انتشــار صبح صادق از سوی معاونت  

سیاسی ســپاه، بازتاب و واکنشی از سوی 

جریان های سیاسی کشور داشته است؟

در فضای سال 1379 که هفته نامه »صبح صادق« 
منتشر شــد، با توجه به رویکردها و جهت گیری ها و 
اینکه به سرعت در مجموعه سپاه و بسیج منتشر می شد 
و روی دکــه نمی رفت، )به نوعی به دســت برخی از 
خواص، مسئوالن، ائمه جمعه و روحانیون می رسید( 
باعث شد از طرف کسانی که تاریکی و فضای غبارآلود 
را می پســندیدند، مورد چالش واقع شــود. در واقع 
صبح صادق در فضای سیاســی روشنگری، شفافیت 
و نقد منصفانه می کند و جریان هایی را که با پوشــش 
و ظاهــر حق طلبانه به دنبال تأثیــر بر افکار عمومی و 
حتی نیروهای ارزشی هســتند، نقد و اشکاالت شان 
را مشــخص می کند و طبیعی اســت مخالفانی پیدا 
می کنــد؛ از این رو در ســال 1380 و 1381 ســر و 
صداهایی بلند شــد که امیدی برای نیروهای ارزشی 
و حزب اللهی بــود. در آن مقطع از طرف پایگاه های 
بسیج درخواست افزایش شمارگان نشریه را داشتیم 
و در خارج از ســپاه، نخبگان و شخصیت  ها نشریه را 
مطالبه می کردند که ما محدودیت داشــتیم و نشریه 
روی دکه نمی رفت و موردی در اختیار افراد در بیرون 
قرار می گرفــت. در این مقطع افــرادی که با گرایش 
اصالح طلبی در مجلس ششــم به میدان آمده بودند، 
به رغم اینکه شــعار »دانستن حق مردم است« را سر 
می دادند، به همه چیز حمله ور می شدند. در این هنگام 
به نشــریه صبح صادق معترض شدند و گفتند صبح 
صادق جناحی و سیاسی رفتار می کند و از کجا مجوز 
گرفته است؟ عناصر فعال و برجسته جریان اصالحات 
و دوم خرداد که در مجلس حضور داشتند، هفته نامه 
صبح صــادق را برنتابیدند که بعدها  این افراد، مانند 
»رجبعلی مزروعی« یا به خارج از کشــور رفتند یا در 

داخل کشور از اصحاب فتنه سال 88 شدند. 

BBBBB سردار داســتان مجلس ششم و دفاع آقای  

شمخانی و شــما از ادامه انتشار هفته نامه 

چیست؟ چرا اصالح طلبان مجلس اصرار 

داشتند یک نشریه سازمانی و داخلی مجوز 

ارشاد بگیرد؟

وزارت ارشاد در آن زمان گفت نشریه شما مجوز 
 داخلی است و به 

ً
ندارد که پاسخ دادیم این نشریه کامال

عنوان یک وظیفه سازمانی مانند دیگر نشریات است. 
به ما خیلی اصرار کردند به شــما مجوز می دهیم که 
بعد از آن هر هفتــه به نوعی ما را کنترل کنند و تحت 
ضوابط قرار دهند. وقتی این مسیر جواب نداد، جمعی 
از نمایندگان مجلس از آقای شمخانی، وزیر دفاع وقت 
این موضوع را طرح ســؤال کردند و وزیر برای پاسخ 
به پرســش آنها قرار شد در جلســه کمیسیون امنیت 
ملی مجلس شرکت کند. اکثریت نمایندگان مجلس 
ششــم از اصالحات بودند و »میردامادی« از فعاالن 
فتنه ســال 88 رئیس کمیسیون سیاســت  خارجی و 
 بیشــتر اعضای این 

ً
امنیت ملی آن مجلس بود و طبعا

کمیســیون چهره های فعال جریان دوم خرداد بودند. 
در آن جلسه که بنده هم حضور داشتم، مشخص شد 

آنها از محتوای هفته نامه و جهت گیری ها و تحلیل های 
روشن گرایانه آن به شدت نگران هستند و به دنبال این 
بودند که این نشریه ادامه حیات نداشته باشد. بنده در 
آن جلســه متوجه شدم این افراد با بصیرت پیدا کردن 

پاسدارها مخالف هستند.
 آنهــا مدعی حقوق و منافع مردم بودند و با ادعای 
ادامــه دادن راه امام)ره( می گفتنــد، نباید در این فضا 
که بحث ها سیاسی و جناحی است، ورود پیدا کنید؛ 
زیرا امام)ره( فرموده اند ســپاه وارد بازی های سیاسی 
و دعواهای سیاسی نشــود. آقای میردامادی در همان 
جلســه خطاب به بنده با صراحت گفت: »هفته نامه 
صبح صادق شما مثل یک روزنامه جریان اصالحات، 
نســبت به موضوعات موضع گیــری و جهت گیری 
دارد و این خالف مقررات اســت.« بنده به وی گفتم 
وقتی هفته نامه درباره پدیده های سیاســی می خواهد 
تحلیل کند، بدون جهت گیری نمی تواند باشــد. در 
واقع هفته نامه یک نوع جهت گیری و سمت وســویی 
دارد، شــما زمانی می توانید خالف قانون بودن آن را 
اثبات کنید که تحلیل های هفته نامه مغایر با رویکردها 
و جهت گیری های رهبری نظام باشــد. بنده در ادامه 
 هفته نامه 

ً
پاســخ های خود به میردامادی گفتم اساسا

صبح صادق متولد نشــده است که یک نشریه خنثی 
باشد، بلکه متولد شــده تا در این فضای غبارآلود که 
تحلیل های گوناگون وجود دارد، تحلیل درســت را 
ارائه دهد و ما طبق قانون و اساســنامه ســپاه موظف 
هستیم مواضع امام)ره( و رهبر معظم انقالب را تبیین 
و تشــریح کنیم. آن هنگام یک مثالــی آوردم که آقای 
میردامادی به نوعی پاســخی نداشت و گفتم چندی 
پیش رهبر معظم انقالب در مصالی تهران فرمودند 
برخی از مطبوعات ما پایگاه دشمن شده و مثل توپخانه 
دشمن عمل می کنند که من در دفتر سیاسی معاونت 
سیاسی ســپاه باید با هفته نامه صبح صادق این حرف 
 وقتی این 

ً
رهبر معظم انقالب را تشــریح کنم، قطعا

حرف رهبری در هفته نامه مورد توجه واقع شــود، به 
هفته نامه ها و نشریاتی که پایگاه های دشمن شده اند، 
برمی خورد و می گویند نشریه سپاه، سیاسی و جناحی 
عمل می کند؛ اما این جناحی رفتار کردن نیست؛ بلکه 
در حوزه دفاع و پاســداری از جریان انقالب است که 

باید پاسدارهای ما بصیرت داشته باشند.
در همان مقطع در چند نوبت این موضوع در صحن 
علنی و رســانه ها مطرح شــد، اما چون این هفته نامه 
از پایگاه و اســتحکام قانونی برخوردار بود و متناسب 
با مأموریت های ســپاه در حوزه بصیرت افزایی برای 
صیانت آگاهانه از انقالب و دستاوردهای نظام اسالمی 
این کار دنبال می شد، راه خود را ادامه داد. در آن دوران 
ســعی عده ای در تضعیف حرکت بصیرت افزایی و 
روشن گرایانه نتیجه عکس داد و این هفته نامه در داخل 

کشــور بین نیروهای انقالبی و ارزشــی که در سپاه و 
بسیج بودند، بیشتر مورد توجه واقع شد و افراد بیشتری 
خواهان دسترسی به تحلیل های صبح صادق شدند. به 
اقتضای هر مقطعی افرادی سعی در به چالش کشاندن 
این نشریه داشتند؛ اما بیشــترین چالش ما در داخل 

کشور در مقطع زمانی مجلس اصالحات بود.  

BBBBB به نظر شــما در دوره کنونی این هفته نامه با  

چه موقعیت های چالشی مواجه است؟ آیا 

فشارهای سیاسی و جناحی امروز هم مانند 

گذشته است؟

 با توجه بــه وجود فضای مجازی و شــبکه های 
اجتماعی و همچنین تکثر رســانه های ارزشی، فشار 
دیگر در یک نقطه متمرکز نمی شــود. به نظر بنده در 
آن مقطع زمانی که رســانه ها و جریان ارزشــی مورد 
هجوم واقع می شدند، تنوعی که امروز در حوزه رسانه 
ارزشی داریم، وجود نداشت. برای نمونه، در آن زمان 
روزنامه »جوان« و خبرگزاری های ارزشی و همچنین 
شبکه های اجتماعی طرفدار جدی انقالب را نداشتیم 
و از این رو صبح صادق در فضایی غبارآلود متولد شد. 
آنها پیش بــرد خود را در تاریکی می دیدند؛ چرا که به 
نوعی می خواســتند عوام فریبی کننــد و صبح صادق 
شمعی بود که در تاریکی روشن شد و نورافشانی کرد 
و کم کم راه را به لحاظ تحلیلی برای نیروهای انقالبی 
شفاف تر کرد. همین موضوع تالش آنها برای خاموش 
شــدن این شمع را مضاعف می کرد که به نظر بنده نه 
تنها موفق نشدند؛ بلکه آن شمع امروز به یک پروژکتور 
تبدیل شده و نورافشانی آن روز به روز بیشتر شده است. 
امروز در جبهه نیروهای انقالب، رســانه های خوب، 
فعال و متنوعی داریــم که این هجمه ها به نوعی روی 

همه اینها توزیع می شود.

BBBBB صبح صــادق در طول این مــدت چقدر  

توانسته موضع صحیح سیاسی سپاه را در 

میان خانواده پاســدارها و بسیجی ها تبیین 

کند؟

ما در شرایط جنگ نرم قرار داریم و هجمه سنگین 
و رسانه ای علیه ملت ایران وجود دارد. به تعبیر رهبر 
معظم انقــالب در بیانیه گام دوم انقالب اســالمی، 
امروز ملت ایران و انقالب اسالمی در نوعی محاصره 
تبلیغاتی هستند. اگر در گذشته در عرصه کتاب، سینما، 
موسیقی، تئاتر و گاهی مطبوعات، دنباله های بیگانگان 
تحرکاتی داشتند؛ اما امروزه شــبکه های ماهواره ای 
وجود دارند که ســرمایه گذاری ســنگینی در فضای 
اینترنت و شبکه های اجتماعی می کنند. در حال حاضر 
که در عصر تنوع ابزارها و فناوری  اطالعاتی و ارتباطی 
مختلــف واقع شــده ایم، پیام ها تــا دورترین مناطق 
روستایی هم می رسد. افتخار برخی از دولتمردان ما 
این اســت که پهنای باند و دامنه ها را گسترده تر کرده، 

سرعت اینترنت را باال برده اند و از این نظر در جایگاه 
باالیی در دنیا قرار گرفته ایم. گوشــی هوشمند از یک 
جهت خوب اســت؛ اما از جهتی دیگر دشمن از این 
ابزار برای تأثیرگذاری بر افکار بهره می گیرد و مقاصد 
 کار ما در 

ً
خــود در جنگ نرم را دنبال می کنــد. قطعا

چنین فضایی سنگین تر می شود که البته امروز مجموعه 
معاونت سیاســی در فضای مجــازی فعالیت دارد؛ 
برای نمونه سایت صبح صادق و بصیرت و کانال ها و 

تولیداتی در فضای مجازی داریم. 
از همان ابتدا سعی ما بر این بود که این هفته نامه به 
نوعی شکل بگیرد و طراحی شود که بتوانیم با تنوع در 
پردازش ها برای خانواده ها هم جاذبه داشته باشیم. در 
واقع دوستان ما از ابتدا به گونه ای هفته نامه را طراحی 
کردند که از نظر تحلیل ها و تنوع، هم برای مسئوالن 
و عموم پاســدارها و هم بــرای خانواده هــا و حتی 
فرزندان آنها قابل استفاده باشد. این نکته در نشریات 
قبلی ما نبوده اســت؛ یعنی اگر بولتن های رویدادها و 
تحلیل های سابق را بررسی کنیم، متوجه این تفاوت 
 سیاسی و 

ً
می شویم. موضوع آن نشریات مسائل صرفا

تحلیل های طوالنی بود؛ اما این هفته نامه متنوع است 
و موضوع های گوناگون سیاسی، بین الملل، فرهنگی، 
اجتماعی، ورزشی، شعر، نقد فیلم، سریال و معرفی 
کتــاب را دارد. دلیل تنوع این هفته نامه فراگیر شــدن 
نیازهاست و اینکه خانواده ها به تحلیل های درست و 
انتشار اخبار به شکل صحیح نیاز دارند که همه اینها 

باید در یک بسته قرار گیرد و جاذبه داشته باشد. 
بنده معتقــدم هفته نامه »صبح صادق« یک طرف 
کار است و در طرف دیگر دوستان باید برای برطرف 
کردن این نیاز تالش کننــد و به اقتضای هجمه هایی 
که وجود دارد، مطالب درســت را انتخاب و پردازش 
کنند. از طرف دیگر و در وهله اول، برادران پاسدار باید 
خودشان هفته نامه را بخوانند و سپس برای خانواده ها 
ببرند و به همســر و فرزنــدان معرفی کنند تا فرهنگ 
مطالعه هم تقویت شــود؛ البته مــا محدودیت های 
خود را داریم و با توجه به شرایط اقتصادی، وضعیت 
ما به گونه ای نیســت که هفته نامــه را در اختیار تک 
 
ً
تک پاســدارها و خانواده های شان قرار دهیم و عمدتا

پاسدارهایی که بیشــتر عالقه مند هستند به سراغ آن 
می آیند. همچنین تالش ما این است که با متنوع سازی 
مطالب و ورود به حوزه های گوناگون، مجموعه ای را 
در هفته نامه صبح  صادق ارائه کنیم که از حیث شکلی 
جذاب و مهم تر اینکه از نظر محتوایی متناسب با نیازها 
باشد و نیروهای انقالب را با تحلیل صحیح آماده ورود 

به عرصه های مختلف دفاع از انقالب کند.

BBBBB در نمایشگاه مطبوعات سال قبل، بسیاری  

از مخاطبان خواهــان هفته نامه بودند؛ اما 

می گفتند به دســت آنها نمی رسد. چرا بر 

تیراژ نشــریه اضافه نمی کنیــد تا مجموعه 

بیشتری از طالبان هفته نامه به آن دسترسی 

پیدا کنند؟

با توجه به شرایط اقتصادی که کشور ما در آن قرار 
دارد، شمارگان نشریه نسبت به گذشته کمتر و تعداد 
عالقه مندان هم بیشتر شده اســت. بر همین اساس 
عالقه مندان می توانند از سایت صبح صادق استفاده 
کنند. برخی مطالب هم در سایت بصیرت بارگذاری 
می شود که می توانند مطالعه کنند. از طرفی چون یک 
نشریه داخلی هستیم و با روی دکه رفتن نمی توانیم به 
این نیاز پاســخ دهیم، عالقه مندان می  توانند از چاپ 

الکترونیکی یا همان سایت استفاده کنند. 

BBBBB دلیــل تغییرات در انــدازه و قطع هفته نامه  

صبح صادق و مطالب ارائه شده چیست؟

ما اموری ثابت در هفته نامه داریم که هرگز تغییر 
نمی کند و اموری تغییرپذیر داریم که باید به اقتضای 
شــرایط تغییر کند؛ اما هیچ گاه به ذهنمان هم خطور 
نمی کند که در ارزش های مان تغییر ایجاد کنیم؛ برای 
 تغییر نخواهد 

ً
نمونه رویکرد استکبارستیزی ما اصال

کرد و ما مثل نشریه هایی نیستیم که یک روز طرفدار 
آمریکا، شــوروی و ضد اســالم، روز دیگر طرفدار 
اسالم باشیم. ما نشریه سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
هستیم و باید از ارزش های مان دفاع کنیم. ارزش های 
ما مثل آزادی خواهی، عدالت خواهی، استقالل طلبی، 
دفاع از محرومان و مســتضعفان، ایستادن در مقابل 
ظالمان و ســتمگران ثابت اســت که مبانی محکم 
قرآنی دارد و ایــن اصول ثابت جهت گیری های ما را 
مشــخص می کند؛ اما چگونگی انتشار، دوره، زمان 
و شــکل انتشار و قطع و شکل نشــریه از نظر طول و 
عرض، صفحه بندی، نوع عکس ها و ستون ها همگی 
قابل تغییر هستند و در اینجا اگر کسی تغییر را نپذیرد، 

عقب می ماند.
آنچه برای ما اهمیت دارد این اســت که پیام های 
خود را مبتنی بر مبانی و اصول ارزشــی با چه قالب، 
شکل و شیوه و روشی منتشر کنیم که برای مخاطب 
جذابیت بیشــتری داشــته باشــد و فهم را آسان تر 
کند. هفته نامه صبح  صادق در بیســت ســال گذشته 
از نظر کیفیت انتشــار و اندازه هــر چند وقت یکبار 
تغییراتی داشته اســت؛ برای نمونه شماره های اولیه 
ما سیاه و ســفید بود که بعد چهار رنگ شد و لوگو و 
صفحات تغییراتی کرد. دوستان ما پس از مطالعات 
و بررســی های بســیار و اســتفاده از نظر نخبگان و 
صاحب نظران، به این جمع بندی رســیدند که نشریه 
در جشن بیست سالگی با یک نما، قطع، صفحه آرایی 
و پــردازش جدید به حیات خود در دهه ســوم ادامه 
دهد که امیدوارم این بررسی های دوستان با نیازهای 
مخاطبان منطبق باشــد و وقتی نشریه با مشخصات 
جدید در اختیار مخاطبــان گرانقدر قرار می گیرد به 
آنها این احساس دست دهد که نشریه صبح صادق، 
شــیوه ها، روش ها و ســبک های خــود را مدرن تر و 
جدیدتر کرده اســت؛ اما محتــوا، جهت گیری ها و 
رویکردهای ما معطوف به ارزش هاســت و هیچ گاه 

تغییری نمی کند.

BBBBB.اگر در آخر نکته ای باقی مانده بفرمایید  

به همه پاسدارهای عزیز؛ از فرماندهان ارزشمند 
ســپاه که از یادگاران دفاع مقدس هســتند تا کسانی 
که پس از دفاع مقدس وارد ســپاه شــده اند و امروز 
در جایگاه فرماندهی قرار دارند یا به تازگی به ســپاه 
آمده اند، عرض می کنم هفته نامه صبح صادق را نشریه 
خودشان بدانند و به رشد و پیشرفت آن کمک کرده و 
ارزیابی، نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را منعکس 
کنند. پاســدارهایی هم که اهل قلم هستند می توانند 
در تولید این نشریه سهمی داشته باشند؛ چرا که همه 

مطالب هفته نامه جنبه تولیدی دارد.

سال 
بیستم

روایتی از دو دهه 
انتشار صبح صادق

بازتاب

صبح صادق زیر ذره بین 
محافل رسانه ای غرب

هفته نامــه »صبــح صــادق« در حالی 
بیســتمین ســالگرد نشــر خود را به نظاره 
می نشــیند که این نشــریه طی بیست سال 
گذشته همواره مورد رصد و بررسی رسانه ها 
و نشــریات خارجــی و بین المللــی بوده و 
بازتاب ها و بازخوردهای فراوانی در ســطح 
جهانی داشته است. شــواهد بسیاری ثابت 
کرده، این نشریه به دلیل محتوا و جهت گیری 
تحلیل هایش و همچنین انتســاب به ســپاه 
پاســداران انقالب اسالمی، هیچ گاه از دید 
رسانه های دیگر کشورها دور نبوده و مطالب 

آن را همیشه زیر ذره بین نگاه خود داشته اند. 
   »اندیشــکده آتالنتیــک« در مطلبی با 
عنوان »سپاه پاسداران، تحریم ها را فرصتی 
طالیی می بیند«، به تحلیل هفته نامه »صبح 
صــادق« در زمینه نقض برجــام پرداخته و 
نوشته اســت: »صبح صادق، هدف برجام 
را خاتمه دادن به تمام مشکالت بین ایران و 
آمریکا نمی داند.« همچنین در جایی دیگر 
»یدالله جوانی« را سرداری با نفوذ، مؤسس 
صبح صادق و یکی از نظر پردازان باالمرتبه 
ســپاه معرفی می کند و از زبــان وی چنین 
 ملت ایران 

ً
می نویســد: »در برجام، عمــال

متضرر می شــود و برجام جز یک خسارت 
محض، چیز دیگری نخواهد بود.«

   »میدل ایســت آی« هــم که در ترجمه 
 The True« صبح صادق از عبارت انگلیسی
Dawn« به معنای ســپیده دم استفاده کرده 

است، در مقاله ای با عنوان »ایران و ترامپ، 
پیروزی برای ســپاه پاســداران چیست؟« 
می نویسد: »در آبان سال 95، سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در صبح صادق تنها نشریه 
رســمی خود، چندین نظر و تحلیل درباره 
انتخاب ترامپ و تأثیــر آن بر ایران ارائه داد. 
این مطلب بــا عنوان سرنوشــت ترامپ با 
انتخاب برجام منتشر شده است.« این پایگاه 
همچنین در جایــی دیگر »صبح صادق« را 
بازتاب دهنــده دیدگاه هــای نظام جمهوری 

اسالمی ایران دانسته است.
   پایــگاه »کالریــون« هــم در تحلیلی 
از هفته نامــه »صبــح صادق« می نویســد: 
تأثیر ژئوپلیتیکی و توانمندسازی  »گسترش 
قدرت اســالمی واقعیتی اســت که باعث 
افزایش نفوذ ایران نه تنها در منطقه، بلکه در 
آفریقا، آمریکای التین، شــرق آسیا و حتی 

اروپا و آمریکا شده است.«
   »فرهاد رضایی« نیز در مقاله ای منتشر 
شــده در »اســپرینگر« با عنوان »بررســی 
سیاســت خارجی ایران قبل و بعد از توافق 
هســته ای با نگاه بــه داعــش و تحریم ها و 
مواضع ایران« چنین می نویســد: »هفته نامه 
صبح صادق متعلق به سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی، با چاپ مطلبی بــا عنوان موضع 
جدی ایران در برابر حوادث ســوریه، تأکید 
کرده است، چنانچه ترکیه بر نظر خود درباره 
سوریه پافشــاری کند، ایران مجبور خواهد 
شــد بین ترکیه و سوریه یکی را انتخاب کند 
که منطق حکم می کند ایران، سوریه و اسد را 
انتخاب کند و بهتر است ترکیه ایران را به این 

مرحله و انتخاب نرساند.«

هفته نامه »صبح  صادق« در حالی 20 سالگی خود را گرامی می دارد که از چالش ها و فراز و فرودهای گوناگونی عبور 

کرده و حاال مانند جوان رعنایی شده که سرشار از تجربه و کمال است. نشریه ای که همواره بر اصول و ارزش های خود 

مبتنی بر رویکردهای انقالبی پایبند بوده و در گذر زمان هیچ گاه از ارزش ها و باورهای انقالبی خود دست نکشیده است. 

هفته نامه ای که به دلیل روشنگری ها و بصیرت افزایی در دل تاریکی ها، طی سال های نونهالی مورد هجمه های فراوان دشمن داخلی که سرمنشأ خارجی داشتند، قرار گرفت؛ اما از پای 

ننشست و آن را استوارتر از قبل کرد و حاال تحلیل ها و محتواهای آن در رسانه ها و نشریات خارجی بازتاب ها و بازخوردهای فراوانی دارد. به مناسبت بیستمین سال انتشار هفته نامه 

صبح صادق با سردار  دکتر یدالله جوانی، مدیر مسئول این نشریه گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید: 

علیرضا بیرانوند
خبرنگار

گفت وگوی تفصیلی با دکتر یدالله جوانی در 20 سالگی هفته نامه صبح صادق

انتشار  ورت   ضر
وز هم پا برجاست امر

دکتر محسن رضایی    دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

به نظر بنده، نشــریه صبح صادق نشریه خوبی است؛ البته از همان روزهای اول تأسیس سپاه، 
برادران مان با تحلیل سیاســی همراه بوده اند و وقتی فرماندهان می خواستند لشکری را برای 
عملیات بســیج کنند، در ابتدا تحلیلی از وضعیت خود و دشــمن و همچنین نقشه آمریکا و 
اســرائیل ارائه می کردند و در واقع بچه های رزمنده با بصیرت کامل در شب عملیات به خط 
می زدند؛ بنابراین بصیرت افزایی مهم ترین رکن مبارزه است. بعدها این تحلیل رویدادها در یک بولتن منتشر و 
کم کم به یک نشریه هفتگی تبدیل شد که از مزایای آن سریع رسیدن این نشریه به دست نیروهای پاسدار و بسیجی 
است که تحلیل های بسیار خوبی هم ارائه می کنند. ان شاءالله این نهاد سیاسی روز به روز تقویت شود؛ چرا که 
امروز محتوا بسیار مهم است و باید اتاق فکرهایی وجود داشته باشد که بتوانند قوی ترین تحلیل ها را ارائه دهند.

حمیدرضا مقدم فر    مشاور فرهنگی رسانه ای فرمانده کل سپاه

هفته نامه صبح صادق یکی از ابتکارات خوب در عرصه اطالع رسانی بوده و با وجود اینکه حوزه 
مخاطب آن در داخل مجموعه ســپاه است، تأثیرات پیام های آن بیرون از محیط سپاه و بسیج 
هم دیده می شــود. این ابتکار در 20 سال گذشته توانسته است تا حد زیادی کارکنان سپاه را از 
نظر سطح تحلیل، بصیرت افزایی و اطالع رسانی تغذیه کند که اقدام بسیار خوبی بوده است. از 
دیگر امتیازات این رسانه این است که با وجود هویت رسانه ای، مطالب و تحلیل ها را با صراحت، شجاعت و 
شفافیت بیان می کند که این موضوع باید بیشتر تقویت شود؛ چرا که صراحت و شفافیت، جذابیت این هفته نامه 
را برای مخاطب بیشتر می کند. تا امروز این هفته نامه در مسیر مباحث تحلیلی حرکت کرده است و شاید مثل 

هر رسانه ای ضعف ها و کاستی هایی نیز داشته باشد؛ اما به نظر بنده محاسن آن بیشتر از کاستی هایش است.

حسین شریعتمداری    مدیر مسئول روزنامه کیهان

یکی از کارهای اصلی دفتر سیاسی، تولید بولتن با عنوان رویدادها و تحلیل بود که ماهی یک 
مرتبه منتشر و در آن اخبار و گزارش های سیاسی مطرح می شد و بازتاب های بسیاری داشت؛ 
تا جایی که برادران کمیته و آموزش و پرورش خواســتار ارسال آن به این مجموعه ها شدند. 

همچنین این بولتن برای جبهه های حق علیه باطل نیز فرستاده می شد که نیازی اساسی بود.
پس از جنگ، نشــریه صبح صادق به میدان آمد که تا حد زیادی موفق بوده و سعی کرده است آخرین اخبار 
 خبرها در یک مکان 

ً
و گزارش ها را منتشــر کند؛ اگر چه با وجود گسترش نشریات و فضای مجازی معموال

نمی ماند و سریع منتشر می شود؛ اما آنچه مهم است نفس خبر نیست، بلکه ارزش افزوده خبر است؛ یعنی باید 
خبر را در جایگاه خود ببینید و نقطه مختصات را در نشریه ترسیم کنید تا مخاطب، خبر را با تحلیل واقع بینانه 
و منطقی مشاهده کند. به نظر بنده نشریه صبح صادق تا حد زیادی در این زمینه موفق بوده است؛ البته با نقطه 

مطلوب فاصله دارد که این هم طبیعی است و هر حرکتی جایی برای گسترش دارد. 

سیدنظام الدین موسوی   دبیر کل انجمن روزنامه نگاران مسلمان

 از ابتدای شــکل گیری این نشریه با آن همکاری، و افتخار داشتم که عضو تحریریه 
ً
بنده تقریبا

نشریه باشم. شکل گیری صبح صادق پاسخ به یک نیاز در شرایطی بود که دشمن، جنگ نرم را 
در سطحی گسترده و همه جانبه شروع کرده و ایمان، اعتقاد و باورهای مردم و نخبگان را هدف 
قرار داده بود؛ بنابراین نشریه ای با این سبک و سیاق الزم بود حضور پیدا کند و مطالب و متون 
مؤثر جریان انقالب را در بخش های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به بخش هایی از جامعه و نخبگان 
منتقل کند که الحمدالله به رغم اینکه رقبای متعددی برای نشریه وجود داشت، صبح صادق با عنایت خداوند 
متعال و تدبیر دوستانی که مؤسس این نشریه بودند، توانست بیرون از سپاه هم به سرعت جای خود را باز کند و 
مخاطبان خوبی را در داخل و بیرون از سازمان بیاید. به نظر بنده، یکی از ویژگی های مهم این نشریه این است 
که به جریان یا حزب و گروه خاصی وابستگی ندارد و آنچه در نشریه منتشر می شود مبتنی بر منویات رهبر معظم 
انقالب و نیازهای نظام و انقالب اسالمی بوده و به رغم همه فراز و فرودها تا اآلن این ویژگی اثرگذار بوده است.

پیام تیرانداز   مدیر عامل خبرگزاری فارس

نشــریه صبح صادق در حوزه بصیرت افزایی و شــبهه زدایی از مخاطبان، بسیار موفق عمل کرده 
 به 

ً
اســت؛ چرا که ســوژه های روز را با نگاهی مبنایی بررسی می کند. مسائل تحلیلی نیز عمدتا

مخاطب کمک می کند تصمیم گیری بهتری برای پدیده ها و وقایع پیرامونی داشــته باشد و از این 
جهت برای بنده و دوستان رسانه ای بسیار قابل استفاده است و باید این موفقیت را تبریک بگویم. 
همکارانی که در این نشریه قلم می زنند و اندیشه و فکر خود را در اختیار مخاطب قرار می دهند بسیار موفق بوده اند.

عبدالله گنجی   مدیرمسئول روزنامه جوان

هفته نامه صبح صادق چند ویژگی بســیار خوب دارد که بنده خودم از این ویژگی ها استفاده 
می کنم؛ یکی پختگی و دیگری اصولی بودن نســبت به مواضع، چارچوب داشتن و درگیر 
نشدن به مسائل فرعی و حزبی. ویژگی دیگر این است که با حداقل مقدورات نفس می کشد 
و خود را به مخاطب می رساند. ویژگی دیگر آن این است که قلم هایی که در این هفته نامه زده 
می شود، از ثبات و تجربه ای شناخته شده برخوردار هستند. نویسندگان نیز برای مخاطب موضوعیت دارند که 
به دلیل پیشینه ای که از نظر تاریخی در ذهن دارند، با آن ارتباط برقرار می کنند. ویژگی دیگر این نشریه زمان 

توزیع آن یعنی وسط هفته است که این هم خیلی خوب و مناسب است.

حسام الدین برومند  مدیر مسئول روزنامه حمایت

 
ً
هفته نامه صبح صادق، ســابقه دیرینه ای در فضای مطبوعاتی و رسانه ای کشور دارد و انصافا
از نظر تحلیلی در موضوعات مختلف، به ویژه در حوزه های سیاسی پیش قراول بوده است؛ 
هفته نامه ای که تحلیل های تخصصی در حوزه های سیاسی به ویژه در حوزه های منطقه ای آن 
همیشه زبانزد بوده و محل استناد و ارجاع است. به نظر بنده و به عنوان کسی که هفته نامه را 
دنبال می کند، این نشــریه موفق بوده و فارغ از مســائل جناحی و حزبی، حوزه های کالن راهبردی و مسائل 
اساسی نظام جمهوری اسالمی را دنبال کرده است. صبح صادق تحلیل های موفقی به ویژه در حوزه هسته ای 
داشته است و همچنین تحلیل های آن همیشه در حوزه مسائل منطقه ای و جبهه مقاومت رو به جلو بوده است 

و در مجموع کارنامه مثبت و خوبی دارد.
 

حسینعلی حاجی دلیگانی   نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی

یکی از کارهایی که صبح صادق با این نام زیبای خود می تواند انجام دهد این است که سطح 
دانش سیاسی و تحلیل بچه های جریان انقالبی، بسیجی، پاسدار و غیره را به روزرسانی کند تا 
بصیر به زمان خود باشند؛ البته به نظر بنده نشریه صبح صادق تا امروز این مسئولیت را توانسته 

انجام دهد و در مجموع نشریه خوبی است.

چهره های سیاسی و رسانه ای از صبح صادق می گویند

انقالب صدای 

   نظرگاه    

نهصدوپانزدهمین شــماره هفته نامه سیاسی، 

فرهنگی و اجتماعی »صبح صادق« در حالی 

منتشــر می شود که 20 ســال از روزی که سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی تصمیم گرفت برای بصیرت افزایی و افزایش دانش سیاسی روز کارکنان خود این نشریه 

را منتشــر کند، گذشته است. اکنون این هفته نامه سال هاست جایگاه تثبیت شده ای را در رسانه های کشور به خود 

اختصاص داده است و بازتاب محتویات این نشریه در میان سیاسیون کشور دیده می شود و فراتر از مجموعه سپاه 

بازخورد دارد. به مناسبت بیستمین سال تأسیس و نشــر این هفته نامه، سراغ عده ای از سیاسیون و فعاالن مطرح 

رسانه ای کشور رفتیم و دیدگاه آنها را درباره صبح صادق جویا شدیم که در ادامه می خوانید:

برای دسترسی به محتوای بیشتر درباره پرونده 

موضوعی این هفته کد qr باال را اسکن کنید

زهرا ظهروند
خبرنگار

محمدصالح نادری

ی
س: حامدگودرز

عک
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روند انتخابات مجلس خبرگان رهبری در طول چهار 
دهه اخیر با فراز و نشیب های خاص خود مواجه بوده است. 
پرمناقشه ترین آنها انتخابات دور دوم بود که نزدیک بود به 
چالشی برای نظام بدل شــود. کار اولین مجلس خبرگان 
رهبری که در سال 1361 شکل گرفته بود، در سال 1369 
به پایان  رســید و انتخابات مجلس دوم در راه بود. در این 
میان،  براساس مسئله نظارت انتخابات و احراز صاحیت 
آنها مطابق با قانون جدید مصوب مجلس خبرگان اول، به 
»فقهای شورای نگهبان« واگذار شده و این تفاوتی بود که 

اولین انتخابات مجلس خبرگان با آن داشت. 
ایــن موضوع به تدریــج در حال تبدیل به مســئله ای 
برای رویارویی دو طیف چپ و راســت به رهبری مجمع 
روحانیون مبارز از یک سو و جامعه روحانیت مبارز و جامعه 
مدرســین حوزه علمیه قم از سوی دیگر بود. این درگیری 
با انتشــار نامه ای سرگشاده از سوی جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم خطاب به فقهای شورای نگهبان آغاز شد که در 
آن خواستار سختگیری بیشتر و حتی برگزاری امتحان شده 
بود تا هر کسی نتواند نامزد نمایندگی مجلس خبرگان شود! 
فقهای شورای نگهبان نیز با توجه به نظر جامعه مدرسین 

کار را آغاز کرده و در این زمینه به چند روش عمل کردند:
اول آنکه اسامی ثبت نام شدگان را در اختیار رهبر معظم 
انقاب قرار دادند تا ایشان هر کسی را که از نظر سیاسی و 

علمی، مجتهد و صالح می دانند تأیید کنند. به ظاهر رهبری 
ترجیح دادند در تأیید صاحیت نامزدهای خبرگان دخالت 
نکنند و وارد اختاف پیش آمده نشــده و کار را به مراجع 

قانونی بسپارند.
دوم آنکه فقهای شورای نگهبان، افراد شناخته شده به 
اجتهاد و دارای صاحیت علمی و سیاسی را بدون بررسی 

مجدد تأیید کردند.
ســوم آنکه برخی افراد را به شرکت در امتحان علمی 
دعوت کردند؛ به این معنا که شورای نگهبان در صاحیت 
اخاقی و سیاسی این افراد حرفی ندارد؛ اما اجتهاد آنها را 
محرز نمی داند؛ بنابراین ضروری است این افراد با شرکت 
امتحان کتبی و مصاحبه علمی حضوری توان و صاحیت 

اجتهادی خود را اثبات کنند. 
چهارم آنکه برخی افراد به دلیل مســائل سیاسی و بر 
اساس گزارش های مسئوالن عالی رتبه کشور رد صاحیت 
شــدند، بدون آنکه نیازی به بررســی صاحیت علمی و 

اجتهادی آنها باشد.
از میــان گروه های فوق، دعوت شــدگان بــه امتحان 
بیشترین اعتراضات و انتقادها را به کارکرد شورای نگهبان 
داشتند و بر این باور بودند که امتحان بدعتی در حوزه های 
علمیه اســت و نادیده گرفتن اجازه رســمی علما، فقها و 

مراجع را درباره صاحیت فقهی افراد به همراه دارد.
آنها با نــگارش نامه های اعتراضی و بدون آنکه راضی 
به شرکت در جلسات امتحان شــوند، از شورای نگهبان 
خواســتار اصاح کارکرد شدند. در میان این افراد، آقایان 

مهدی کروبی، صادق خلخالی، اسدالله بیات، سیدحسین 
موســوی تبریزی، علی اکبر محتشمی، رسول منتجب نیا، 
ســیدمحمد خاتمــی، ســیدهادی خامنــه ای و... دیده 
 با نگارش نامه هایی به شورای 

ً
می شــدند. این افراد عموما

نگهبان، از خود و همفکران شــان دفاع کردنــد و با ارائه 
دالیلی مبنی بر محرز بودن صاحیت علمی  خود، شورای 
نگهبان را به تجدید نظر در سیاست ها و برخوردهای شان 

دعوت کردند.
در چنین شرایطی و در آستانه برگزاری انتخابات خبرگان 
دوم، »مجمع روحانیون مبارز« با صدور اطاعیه ای،  ضمن 
طــرح انتقادهای خود بــه روند امور،  اعام کــرد در این 
انتخابات، نامزدهایی را معرفی نمی کند. در پی این اقدام، 
آقایان توسلی، موسوی خوئینی ها و عبایی خراسانی که بدون 
امتحان تأیید صاحیت شده بودند، با اعام انصراف خود 
را از دور رقابت ها کنار کشــیدند و دلیل این اقدام خود را 
اعتراض به عملکرد شورای نگهبان قلمداد کردند. اقدام به 
استعفای این سه تن،  رقابت انتخاباتی در تهران را کاهش 
داد؛ زیــرا مردم از میــان 16 نفر باید 15 نفــر را انتخاب 

می کردند.
در حالی که چند روزی تا برگزاری انتخابات مجلس 
خبــرگان باقی نمانده بود، جمعــی از نمایندگان مجلس 
طرحی ســه فوریتی را مطرح کردند که بر اساس آن »کلیه 
انتخابات در ســطوح مختلف منطقه ای و ملی به شرطی 
قابل اجرا می شد که تعداد کاندیداها حداقل دو برابر تعداد 
منتخبان مورد نیاز باشد.« این طرح می توانست برگزاری 

انتخابات را با تأخیر مواجه کند؛ بنابراین اقلیت مجلس که 
بیشتر آنها به جریان راست منسوب بودند با »آبستراکسیون« 
دســته جمعی خود در جلســه علنــی 1369/7/15 مانع 

تشکیل جلسه و تصویب طرح شدند.
در چنین فضای پرتنش و ســردی، انتخابات مجلس 
خبرگان برگزار شــد که در آن تنها 11 میلیون و 600 هزار 
نفر شرکت کردند؛ در حالی که شرکت کنندگان در اولین 
انتخابات در سال 1361 حدود 18 میلیون و 140 هزار نفر 

بودند.
پس از پایان انتخابات، رهبر معظم انقاب اسامی در 
2 آبان  ماه سال 1369 طی سخنانی ضمن نقد رفتار برخی 
گروه های سیاسی از نمایندگان مجلس خواستند که تریبون 
مجلس را به بلندگوی ضد انقاب تبدیل نکنند: »در این 
چند وقت گذشته، بعضی حرف ها از بعضی از نمایندگان 
مجلس شنیده شد که حرف خودی ها نبود؛ حرف غریبه ها 
بود! ما شبیه آن حرف ها را در این چند ساله، جز از رادیوی 
اســرائیل و رادیوی آمریکا و رادیوی منافق نشنیده بودیم و 

در مجلس، کسی از این حرفها نزده بود!« )1369/8/2(
به دنبال بیانات رهبر معظــم انقاب، رئیس مجلس 
شــورای اسامی در جلســه علنی مجلس اظهار داشت: 
»همه ما متحد و منســجم برای حفظ نظام، پشــت سر 
رهبرمان ایســتاده ایم و من به مقام معظم رهبری اطمینان 
می دهم که مجلس خودش را نسبت به رهبر مطیع می داند 
و فرمان معظم له را مطاع می داند و کلیه نمایندگان تابع مقام 

معظم رهبری هستند.«

سیری در جریان شناسی دومین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری

امتحان به  اعتراض 

ماجرای تصویب قانون کاپیتوالسیون، از جمله 
حوادث تلخ و ننگینی بود که مجلس شورای ملی 
تحت فشار مســتقیم دربار پهلوی در 21 مهر ماه 
1343 تصویب کرد. دکتر حسین خطیبی، نایب 
رئیس مجلس، در کتاب خاطرات خود با عنوان 
»رنج رایگان«، که به کوشش مرتضی رسولی پور 
در سال 1382 از سوی نشر نوگل انتشار یافته، به 

شرح کامل این ماجرا پرداخته 
است.  خطیبی درباره حوادث 
روز تصویب کاپیتوالســیون 
مجلس  »محیط  می گویــد: 
بسیار متشنج بود و پیدا بود که 
اکثریت با این الیحه مخالف 
اســت. تعداد موافقان اندک 
و  و سخنانشــان هــم کوتاه 

بی محتوا بود.
دفاع از این الیحه را احمد 
میرفندرسکی، معاون وزارت 
خارجــه به عهده داشــت و 

چنین استدالل می کرد که این ماده واحده... چیز 
مهمی نیست و کشورهای دیگری مثل ترکیه آن را 
به تصویب پارلمان های خود رسانده اند و کوشش 
می کــرد که از اهمیــت موضــوع بکاهد؛ ولی 
مجلس زیر بار نمی رفت... و هنوز که فکر می کنم 
نمی فهمم چرا دولت وقت این اندازه ناشــیانه و 
باعجله تسلیم خواست آمریکایی ها شد... پس 
از آنکه آراء خوانده شد، تفاوت آرای مخالفت و 
موافقت، چند رأی بیشتر نبود؛ یعنی آرای موافق 
 چند رأی بیشتر از آرای مخالف بود؛ ولی 

ً
تقریبا

معلوم نبود که چه کســی موافق یا مخالف رأی 
داده است و اگر این چند رأی نبود الیحه تصویب 
نمی شــد. به این ترتیب الیحه با اکثریت بسیار 
ضعیفی به تصویب رســید و این بسیار موجب 
خشــم رئیس دولت شــد. این روز مصادف با 
روزی بود که شاه در دانشگاه در مراسمی شرکت 
داشت و هیئت دولت نتوانسته بود به موقع در آنجا 
حاضر شود. این موضوع هم 
خشــم شــاه را برانگیخت، 
چــون از نظــر او تصویــب 
الیحــه نمی بایســت اینقدر 
بــه زعم  طول می کشــید و 
زود تصویب  او می بایســت 

می شد.
نکته مهم دیگــری که در 
اینجا ســؤال برانگیز اســت، 
در  الیحــه  ایــن  تصویــب 
سناســت که قبــل از مطرح 
شدن الیحه در مجلس شورا 
صورت گرفت. رســم بر این بود که دولت لوایح 
را بر حسب تشخیص خود، ابتدا به مجلس شورا 
می فرستاد؛ به خصوص لوایح مالی را که تصویب 
آن از مختصات مجلس بود؛ ولی این الیحه را اول 
به مجلس سنا فرستاد، شاید به این دلیل که در آن 
مجلس با بودن مهندس شریف امامی ممکن بود 
به آســانی به تصویب برسد؛ چنان که رسیده بود 
احتمــال می رفت وقتی به مجلس شــورا بیاید با 
مخالفت کمتری روبه رو شــود و چنان که دیدیم، 

نشد.«

مجلس در  کاپیتوالسیون 
   پاسخ تاریخ    

فتــح ســرزمین های ناشــناخته و ســودای 
دست یابی به هند و آســیا، عطشی بود که نه تنها 
کریستف کلمب و دربار اســپانیا را به آغاز سفر 
اکتشــافی واداشــت، بلکه دیگــر خاندان های 
پادشــاهی اروپایی را نیز وسوســه کرد تا آرزوی 
دســت یابی به ســرزمین های نو را در ذهن خود 
بپرورانند. اسپانیایی ها نخستین اروپایی هایی بودند 

که بر ســرزمینی گام نهادند 
که در آینده کشورهای متحد 
آمریکا شد. در ســال 1513 
»پونس دو لئون« اسپانیایی که 
جزیره اسرارآمیز »بی می نی« 
را جست وجو می کرد )که به 
اعتقاد سرخ پوســتان چشمه 
سحرآمیز جوانی در آن جاری 
اســت( اولین اروپایی ای بود 
که پا بر روی خاکی گذاشت 
که بعدها به ایــاالت متحده 
آمریــکا تبدیل شــد. وی آن 

منطقــه را ترافلوریدا یا ســرزمین گل نامید.  در 
سال 1542 »هرناندو دی سوتو« متوجه رودخانه 
می سی ســی پی و مدعــی حاکمیت اســپانیا بر 
آمریکای شمالی شــد. ماجراجویان اسپانیایی از 
طریق مکزیک تصرف غرب آمریکای شمالی را 
در برنامه داشتند، تا ســواحل کارولینای شمالی 
پیش رفتند و طی ســه سال به دره می سی سی پی، 
تگزاس و اوکاهما رســیدند. سیاحان دیگر نیز 
به کلرادو و نیومکزیکو، آریزونا، نوادا و کالیفرنیا 
سفر کردند و این مناطق به تدریج جزو متصرفات 

اسپانیا شد.  هلندی ها نیز در سده هفدهم میادی، 
سودای تســخیر آمریکای شــمالی را داشتند و 
مســتعمره »هلند نو« را در کرانه هــای خاوری 
آمریکای شمالی که از شــبه جزیره »دلماروا« تا 
»دماغه کاد« کشیده می شــد، به نام خود کردند. 
فرانسوی ها در ابتدای قرن شانزده، با »ژاک کارتیه« 
به ســوی آمریکای شــمالی حرکت کردند و در 
سال 1534، »گذرگاه شمال  
آمریکای  شــمال  در  غربی« 
نوردیدنــد.   در  را  شــمالی 
کارتیه، اقیانوس اطلس را طی 
کرد و به ســواحل نیوفاندلند 
امروزی رســید. در این میان 
دریانــوردان و نقشــه برداران 
اروپایــی بــه ســرعت برای 
مرزهای  و  حدود  شــناخت 
جغرافیایــی این ســرزمین و 
یافتن راهی برای نفوذ به داخل 
تــاش می کردند. »جان  آن 
کابوت« نیز یکی از جست وجوگران جاه طلبی بود 
که به استخدام دربار انگلیس درآمد تا تحقق بخش 

آرزوهای هنر هفتم باشد. 
وی در ســال 1497، ســرزمینی در غــرب 
اقیانوس اطلس مشاهده کرد و آن را »نیوفاندلند« 
نام نهاد. وی معتقد بود همین جا آسیاســت و آن 
را به نام انگلستان مصادره کرد. در حقیقت آنجا 
سواحل آمریکایی شــمالی بود. همین سفر اولیه 
کافی بود که در قرن هفدهم، انگلیســی ها مدعی 

این سرزمین شوند.

ل
ُ
گ سرزمین  اشغالگران  نخستین 

   آینه تاریخ    

تقویم انقالب

 شکست طرح ربودن 
امام خمینی)ره(

پــس از فاجعــه خونین 17 شــهریور 
1357، حوادث فشــرده و شــتاب انقاب 
اســامی، همچنین روند سقوط رژیم شاه 
در نیمــه اول مهــر مــاه 1357 در تاریخ و 
اسناد ســاواک به ثبت رســید؛ برای نمونه 
در 1357/7/10 ســندی از ســاواک نشان 
می دهد بــرای مهار فعالیت هــای انقابی 
حضرت امام خمینی)ره(، رژیم شاه و رژیم 
حزب بعث عراق از در آشتی و مذاکره وارد 
شدند و ســاواک نقشــه هایی برای ربودن 
امام خمینی)ره( طــرح کرد؛ برای نمونه از 
اقدامات مشترک این توافق محاصره منزل و 
محل اقامت امام در نجف از سوی نیروهای 
امنیتی رژیم حزب بعــث حاکم بر عراق و 
کنترل رفت و آمدها بــود. امام خمینی)ره( 
در چنین شرایطی تصمیم می گیرند از اقامت 
در نجف صرف نظر کنند. به مرحوم احمد 
خمینی هم  توصیه می کنند زمینه خروج از 
عراق را فراهم کنند. ایشان نیز طی جلسه ای 
چندنفره موضوع را بین دوستان و همراهان 
امام مطرح کرده و در یک تقسیم بندی کاری 
به صورت محرمانه تصمیــم امام را عملی 
می کنند. هجرت تاریخی امام در چارچوب 
یک سلسله حوادث در بحرانی ترین لحظات 
تاریخ ایران صورت گرفت و دســتگاه های 
اطاعاتــی ـ امنیتی ســازمان های مخوف 

آمریــکا، اســرائیل و انگلیس کــه به یاری 
ساواک شتافته بودند در بن بست قرار گرفتند.
هجرت امام از عراق به ســوی کویت، 
ممانعت از ورود ایشــان به کویت و سپس 
حرکت به ســوی فرانســه نقطه عطفی در 
تاریخ معاصر ایران اســت. رژیم های وقت 
عراق، ایران، کویت و سایر کشورهای منطقه 
از هیچ گونه فشــار و محدودیت برای امام 
دریغ نکردند. یکی از توطئه  های فاش شده 
از اســناد باقیمانده ساواک طرح ربودن امام 
خمینی از مرز کویت بود که وقتی خبر آن به 

انقابیون رسید به سرعت خنثی شد.
به گفته فرمانده وقت هوانیروز کرمانشاه، 
سرگرد لهراسبی »مدارکی سری وجود دارد 
که بر حسب آن قرار بوده امام خمینی)ره( پس 
از ربوده شدن از مرز کویت، در جزیره کیش 
زندانی شود.« او گفته است، هنگامی که امام 
از عراق خارج شــده و به کویت می رفتند و 
پس از آنکه دولت کویت اجازه ورود به ایشان 
را نداد، با دســتور تلفنی، دست نشانده های 
خســروداد، فرمانده ســابق هوانیروز که از 
فرماندهان حساس پایگاه هوانیروز کرمانشاه 
بود، با چند فرونــد هلی کوپتر 214 و کبری 
به قصد ربودن امام خمینی)ره( در لحظات 
توقف ایشــان در بصره به سوی نفت شهر و 
مرز خســروی پرواز کردنــد. وی  می افزاید 
همزمان با این پروازها، یک فروند هواپیمای 
جت فالکس در فرودگاه کرمانشاه آماده شد تا 
به محض ربودن امام و رسیدن هلی کوپترها 
به فرودگاه بافاصله ایشان را به جزیره کیش 
برده و در آنجــا زندانی کنند. همچنین یک 
هلی کوپتر مجهز شینوک از اصفهان به سمت 
جزیره کیش پرواز کرد تــا امام را به محلی 
 سری انتقال دهد؛ اما عوامل 

ً
نامعلوم و کاما

انقابی متوجه این جریان شدند و از ارسال 
ســوخت به هلی کوپتر جلوگیری کردند و 

توطئه شکست خورد.

مهدی سعیدی

سیدمهدی 
حسینی

کارشناس تاریخ
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سیاست نامه

 بررسی اندیشه سیاسی 
آخوند خراسانی ـ ۱۱

انطباق قانون با شریعت

در شــماره گذشــته دو نقــش مهم از 
وظایف علمای شــیعه در مشــروطه شرح 
داده شــد. در این نوشــته مرحله ســوم از 
فعالیــت علمــا و مراجع پــس از پیروزی 
مشروطیت و صدور فرمان تشکیل مجلس 
از ســوی »مظفرالدین شــاه« را بررســی 
می کنیم. با صدور این فرمان نظام مشروطه 
محقق و مســائل متعددی در مرحله تدوین 
قانون اساسی مطرح شــد. یکی از مسائل 
بســیار مهم، چگونگی انطباق شریعت با 
مواد قانون اساســی بود. به دیگر ســخن، 
علمــا در طول نهضت مشــروطیت بارها 
بر ضــرورت هماهنگی قانون اساســی با 
شریعت تأکید کرده بودند؛ اما هنگام تدوین 
قانون اساســی مخالفت هایی مطرح شد. 
در واقــع، چگونگی این انطبــاق از عوامل 
اصلی اختاف هــا و مخالفت ها بود که به 
تدریج، نوعی صف بنــدی در میان علمای 
مشــروطه خواه پدیــد آورد. برخــی علما 
همچون »شیخ فضل الله نوری« با مشاهده 
چنین وضعیتــی از اســاس، قانون گذاری 
بشــری را به دلیل »جامعیت و کمال دین«1 
الزم نمی دانست و بر این گزاره تأکید می کرد 
 منافات با اسام 

ً
 ام بعضا

ً
که »جعل قانون کا

دارد و این کار، کاری پیغمبری اســت.«2 و 
در نهایت آن را موجب بدعت می دانست. 
احمد کسروی با اینکه دلخوش از روحانیت 
 دیــن نداشــت، در این باره 

ً
نبود و اساســا

مخالفتی  چنیــن  »بی تردید،  می نویســد: 
اگرچه ریشه در نگرش خاص شیخ فضل الله 
نــوری و مبانی فقهــی وی دارد، اما قبل از 
هر چیز، برخاسته از شــرایط تدوین قانون 
اساســی و چگونگی آن است که بر اساس 
آن، شــیخ فضل الله نوری و همفکرانش با 
ماحظه شــرایط و واقعیات مذکور به این 
برداشــت از مشروطه رســیدند که »رواج 
شریعت نیست«... و از این رو انبوهی از آنان 
که... با جنبش همراهی کرده بودند خود را 

به کنار کشیدند.«3
اما در برابر دســته اول، برخی دیگر از 
علمــا همچنان درصدد تدارک شــرایط و 
زمینه هایی برای ایجاد انطباق بیشتر شریعت 
با قانون اساســی بودنــد. علمای نجف به 
ویژه آخوند خراســانی به همراه »عبدالله 
مازندرانی« چنین اقــدام و تاش را دنبال 
می کردند. آنــان در تلگراف های متعدد از 
نجــف به ایران، ضمن تأکیــد بر ضرورت 
انطباق قانون اساســی با شریعت، خواهان 
تاش و دقت بیشــتر در ایــن زمینه بودند. 
برای نمونــه، در یکی از ایــن پیام ها آمده 
است: »مجلس شورای ملی شیدالله تعالی 
ارکانه، ماده شریفه ابدیه، که به موجب اخبار 
واصله در نظام نامه اساسی درج و قانونیت 
مواد سیاسیه و نحوه های من  الشرعیات را با 
موافقت با شریعت مطهره منوط نموده اند، 
از اهم مواد الزمه و حافظ اســامیت این 
اساس اســت و چون زنادقه عصر به گمان 
فاســد حریت این موقع را برای نشر زندقه 
و الحاد مغتنم]دانســته[ و این اساس قدیم 
را بدنام نموده، الزم اســت ماده ابدیه دیگر 
در دفع این زنادقه و اجرای احکام الهیه عز 
اسمه بر آنها و عدم شیوع منکرات درج شود 
تا بعون الله تعالی نتیجه مقصود بر مجلس 
محترم مترتب و فرقه ضاله مأیوس ]گردد[ و 

اشکالی مترتب نشود.«4
منابع:

1ـ غامحسین زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، ص 175.

2ـ همان، ص 176.

3ـ احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص 568.

4ـ مهدی ملک زاده، تاریخ انقاب مشــروطیت ایران، ص 
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فســاد از چالش های مهم پیــش روی دولت ها در 
سال های اخیر است. این موضوع چنان در دنیا گسترش 
یافته که برخی ناامیدانه به این باور رســیده اند که هیچ 
نظام سیاسی ای نمی تواند از فساد مصون باشد. فساد، 
موریانه قدرت و حکومت است، پایه های مشروعیت 
آن را بطــیء و تدریجی از داخــل می جود و حقانیت 
اعمال قدرت را روز به روز نحیف و شــکننده می کند. 
به باور »پل هیوود« در کتاب فســاد سیاسی، فساد به 
دموکراسی صدمه بیشتری وارد کرده و اصول بنیادین 

آن را بیشتر تضعیف می کند.

BBفساد و چالش های مبارزه با آن
فساد چیست؟ آیا همه فساد را به مثابه یک چالش 
می دانند؟ اگر مانند نظر بیشتر اعضای جامعه و نخبگان 
Sci�  فکری و سیاســی، قائل به تقدس علم به معنای
ence باشیم، انتظار عملکرد مطلوب رشته های علوم 

اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوق و مدیریت دولتی 
در تئوری پردازی و ارائه راهکار برای مقابله با فساد را 
داریم. این موضوع برای نظام اســامی ما به دلیل نوع 
ایدئولوژی سیاســی حاکم بر آن از اهمیت مضاعفی 
برخوردار اســت؛ اما به نظر می رســد در این مورد، 
اجماع نظر چندانی میان صاحب نظران وجود ندارد. 
چالش مبارزه با فساد از همین جا آغاز می شود. بخشی 
از این کمبود اجماع نظر، ذات علوم انســانی اســت؛ 
اما بخش دیگر آن به ســیالیت، پیچیدگی و وابستگی 
فوق العاده مفهوم فســاد به زمینه های خاص فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر جامعه بستگی دارد. 
به عبارت دیگر، در اینکه باید با فساد از هر نوع آن، به 
ویژه اقتصادی که اثر عینی تری در ایجاد فاصله طبقاتی 
و احســاس تبعیض و نابرابری اجتماعی دارد، مبارزه 
و مقابله کرد، تردیدی وجود ندارد؛ اما برجسته کردن 
تئوری های نظری درباره تعریف فساد، گرفتار شدن در 
پیچ و خم های تعاریف فلسفی و کامی آن و دسته بندی 
راه های مبارزه با فســاد به تبع تعریف های مختلف از 
فساد گاهی چالش ساز شده و به جای تعمیق و تدقیق 

مسئله، صورت مسئله را از بین می برد.   
برخی فساد را به عنوان یک کژکارکرد نظام سیاسی 
به رســمیت نمی شناســند. دیدگاه آنها متأثر از علوم 
مهندسی است و مانند دیگر کارکردگرایان ساختاری، 
نظام سیاســی را مانند ماشــینی می دانند که متشکل 
از چــرخ دنده هایی اســت که به صــورت هماهنگ 

برای بهبود علمکرد سیســتم عمل می کنند. وقتی در 
اینگونه دیدگاه ها مفهوم همکاری اصل قرار می گیرد، 
عملکرد غلط سیســتم در قالب تضادها اموری بسیار 
استثنایی شناخته می شــود. اکنون باید توجه داشت که 
فســاد در این نظریه چه جایگاهی دارد؟ متأثران از این 
دیدگاه معتقدند باید به گونه دیگری به فســاد در دنیای 
واقع نگریســت. همچنین فعاالن اقتصــادی به عنوان 
گروه هایی که بیشــترین مراجعه را به نهادهای دولتی و 
دیوان ساالری دارند، به صورت خاص و دیگر اعضای 
جامعه به صورت عام از وجود فســاد در سیســتم نفع 
می برند؛ برای نمونه فردی که در اداره ای دولتی رشــوه 
می دهد، این کار را برای تسریع در پیشبرد تقاضای خود 

انجام می دهد و به واقع هم کارش تسهیل شده است. 

BB فساد و حوزه عمومی
ریشــه این چالش بزرگ و تشتت در ادراک مفهوم 
فساد از کجا نشئت می گیرد؟ بستر وقوع فساد، حوزه 
عمومی اســت. که از کنش گران صاحب صاحیت 
قانونی برای تعقیب منافع عموم تشــکیل شده است. 
بــا این حال فســاد زمانی رخ می دهد که آنها دســت 
به تأمین منافع خصوصی و نامشــروع خــود یا گروه 

خود می زنند. به تعبیر »مارک فیلیپ« در کتاب فساد 
سیاســی، هرگونه تعریفی از فساد سیاسی مفهومی از 
سیاست »غیر آلوده به فساد« را فرض می گیرد. چنین 
برداشتی متضمن داوری های هنجاری در مورد ماهیت 
واقعی سیاست و تحریف بالقوه آن است. فیلیپ تأکید 
می کند که باید دانست چگونه تعریف ما از سیاست بر 
فهم ما از فساد تأثیر خواهد گذاشت: »در بدبینانه ترین 
حالت به علت تعــارض منافع بین منافع ملی و منافع 
شخصی سیاســتمدار، خود وی یا گروه ذی نفعی که 
او نمایندگــی اش را بر عهده دارد، در فســادهای رخ 
داده نقــش دارد. در این صورت یا او فعاالنه در فرایند 
سیاستگذاری های مبارزه با فســاد سنگ اندازی کرده 
و به صورت رایج در فضای سیاســی کنونی بر مبنای 
عوام فریبی مبارزه با فســاد را اولویت کشور نمی داند 
و آن را حوزه ای پرهزینه و بااســتفاده معرفی می کند، 
یا منفعانه قوانین مبارزه با فساد همچون قانون انتشار 

حقوق مدیران ارشد را اجرایی نمی کند.«

BBچه باید کرد؟
در شــرایط کنونی که دســت اندرکاران جدید قوه 
قضائیه برای مبارزه با فســاد، به ویژه فساد اقتصادی، 

عزم خود را جزم کرده اند، باید در حوزه افکار عمومی 
جامعه تعریف واحــدی از آن صورت گیرد و مراقبت 
شود این موضوع با صحنه آرایی جریان ها و افراد فاسد 
همچنین با کلی گویی و برخورد کلیشه ای و مبتاسازی 
آن بــه بازی زبانی و پیچ و خم ادبیات پیچیده تعاریف 
فلسفی از منظر مکاتب مختلف به فساد اصل برخورد 
با آن تحت الشعاع قرار نگیرد. گسترش فضای مجازی 
ســبب آگاهی روزافزون جامعه از مصادیق فســاد در 
عرصه های گوناگون شــده اســت و تنها باید مطالبه 
عدالت از طریق تجمیع این آگاهی و بصیرت انقابی و 
یک صدا کردن منافع عمومی در سازوکارهای سیاسی، 
رســانه ای، حزبی و تشکل های مردمی به نتیجه واحد 
ریشه کنی و مبارزه با فساد با هدف تطهیر و روان سازی 
 بیشتر 

ً
سیستم خدمت به مردم صورت بگیرد. مسلما

افراد جامعه از بی نظمی در اداره کشــور و مبتا شدن 
کشــور به آفات و آســیب هایی مانند فســاد گریزان 
بوده و خواســتار کشوری عاری از فســاد و آماده برای 
سرمایه گذاری و تولید ثروت و قدرت از این طریق برای 
مردم هستند. این خواسته باید به فرصت و پشتوانه ای 
برای مبارزه بی امان با فساد در انواع آن و تقویت عزمی 

که ایجاد شده تبدیل شود.  

چیستی فساد و چگونگی تقویت عزم مبارزه با آن

عمومی و مطالبه عدالت آگاهی 

ســوی  از  ارشــاد  وزارت  تصــدی  دوران  در 
مهاجرانی، افــزون بر افزایــش تاش ها در جهت 
سیاست های ضد ملی، توهین به اسام و مقدسات، 
ترویج بی بندوباری و مسخره کردن احکام الهی نیز 
در دستور کار قرار گرفت؛ به گونه ای که در نمایشگاه 
بین المللی کتاب، کاریکاتورهای مســتهجن از امام 
خمینی)ره( پخش شد و همچنین کتاب هایی در دفاع 
از »سلمان رشدی« منتشر و به فروش رسید. جریان 
مخالفت و استهزای احکام اسام در زمان مسئولیت 
وی تا جایی پیش رفت کــه در یکی از روزنامه های 
زنجیره ای مطلبی با تیتر »چیپس با ماست و موسیر 

حال است یا حرام؟« به چاپ رسید. 
جهت گیــری فکــری و ایدئولــوژی حاکم بر 
مهاجرانی را می توان در تأییداتی جســت وجو کرد 
که نســبت به همفکران خود داشــته است. وی در 
مقاله ای درباره »اکبر گنجی« که به صورت مستقیم 

مهدویت و قداســت ائمه اطهــار)ع( را رد 
کرده بود، نوشت: »اگر اکبر گنجی را 

از روزنامه های مستقل بگیریم آنها 
دچــار ضعف بزرگــی خواهند 
شد، به دقت که می نگرم گنجی 
برای ایــن انقاب بیش از دیگر 
انقابیــون ثمــر دارد.« وی در 
مقاله ای دیگر هم از »عبدالکریم 

ایدئولوگ  به عنــوان  ســروش« 
دوم خرداد یاد می کند و درباره 

که  ســازگارا«  »محسن 

جاسوس سیا و ســرویس اطاعاتی انگلستان بود، 
می نویسد: »سازگارا با حمایت های مالی نقش پدر 
معنوی نشــریات را در دوران ما ایفا می کند ما باید 

قدرشناس او باشیم.«
مهاجرانی پس از کناره گیری از وزارت ارشــاد 
بــه »مرکز گفت وگوی تمدن هــا« رفت؛ ولی دیری 
نگذشــت که به دلیل رســوایی های اخاقی که در 
ارتبــاط با دو زن در زیرمجموعه اش به وجود آمد، از 
کشور خارج شد. همسر مهاجرانی در رنج نامه خود 
می نویسد: »من از جانب مهاجرانی مورد ظلم و ستم 
قرار گرفتم. من در سال 1379 برای طرح پیشنهادی 
پروژه دانشگاه به مرکز گفت وگوی تمدن ها رفتم. بعد 
از مراجعه به دفتر ایشــان با تأکید پیشنهاد کردند که 
 مشــاوره پروژه شما را به عهده می گیرم. 

ً
من شخصا

بعد مدتی با حالتی مظلومانه گفتند که من از همان 
روز اول شیفته و عاقه  مند به شما شدم و تحت تأثیر 

نجابت شما قرار گرفتم.«
 
ً
پایان این اصرار و داســتان غم انگیز اگرچه ظاهرا

به عقد دائم در ســال 1381 منجر شد؛ اما مهاجرانی 
هیچ گاه اجازه ثبت عقد را نداد؛ از این رو »نیک آهنگ 
کوثر« کاریکاتوریســت ضد انقاب درباره 
مهاجرانــی می گوید: »بــه اعتقاد من، 
کسی که به کسان خود خیانت می کند، 
ملت را بی بهره نمی گذارد. کسی که به 
همسر خود بد قولی می کند و دوست 
خود را سر کار می گذارد، با مردمی که 

نمی شناسد چه خواهد کرد.«1
منبع

1ـ مــا نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، نیک آهنگ 

کوثر، گویا نیوز.

فراز و فرود عطاءالله مهاجرانی ـ ۴

خیانت در لفافه وزارت!

   ریزش    

پیــش از این، دالیل کســانی که بــه اختیارات 
محدود فقیه در عصر غیبت معتقد بودند بیان شــد. 
در این مطلب و چند شــماره آتی به بررسی دالیل 
کســانی خواهیم پرداخت که به والیت مطلقه فقیه 

اعتقاد دارند. 
بسیاری از فقها مانند صاحب جواهر، مااحمد 
نراقی، کاشف الغطاء، آیت الله بروجردی، حضرت 
امام خمینی)ره( و بیشتر فقهای عصر حاضر بر این 
اعتقادند که ولی فقیه در زمان غیبت، حق زعامت، 
رهبری، تشــکیل حکومت و نظــارت بر جریانات 
و حــوادث واقعه در مملکت اســامی را دارد و در 
همه شــئونی که یک حکومت می تواند و باید وارد 
شــود و به عبارتی هر کار مشــروعی که برای اداره 
جامعه الزم باشد، طبق موازین اسام می تواند انجام 
دهد، به همان میزان که رســول اکرم)ص( و امامان 
معصوم)ع( عمل می کردند؛ بنابراین قلمرو والیت 
فقیه شامل تمام شئون و اختیارات حکومتی  است که 

پیامبر و ائمه معصومین)ع( بر عهده داشتند. 
حضرت امام خمینی)ره( در این باره می نویسند: 
»تمــام والیتی که بــرای پیغمبــر)ص( و ائمه)ع( 
می باشــد، برای فقیه جامع الشرایط هم ثابت است 
و این والیت واقعیتی جز جعل ندارد و فی حد ذاته 
شأن و مقامی نیست، بلکه وسیله انجام وظیفه اجرای 
 احکام اســت«.1 همچنین ایشان تأکید می فرمایند: 
»این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم)ص( 

بیش از حضرت امیر)ع( بود، یا اختیارات حکومتی 
حضــرت امیر بیــش از فقیه اســت، باطل و غلط 
اســت«.2 اصل پنجاه و هفتم قانون اساســی نیز با 
 
ً
به کارگیری عبارت »والیت مطلقــه امر« صراحتا
موافقت خود را با این دیدگاه بیان می دارد. این مفهوم 
با توجه به نامه نگاری ها و مباحث مطرح شده میان 
امام و رهبری و پس از بازنگری در قانون اساسی سال 
1368 در این اصل آورده شــد. در شورای بازنگری 
قانون اساسی، که در آن سال برای اصاح و تغییر این 
قانون تشکیل شد، هنگام طرح بحث والیت فقیه، بر 
مفهومی تصریح شد که در نامه امام)ره( آمده بود.3 
موضوع حکومــت فقیه و به تبع آن قلمرو اختیارات 
وی منوط به مبنای فقهی است و اینکه آیا فقیه تشکیل 
حکومــت را از باب ضرورت و حکو ثانویه می داند 

یا حکم اولیه؟
حضرت امــام)ره( در نامه ای بــه رهبر معظم 
انقاب حکومت را از احکام اولیه اسام می دانند: 
»باید عرض کنم حکومت، که شــعبه ای از والیت 
مطلقه رسول الله)ص( اســت، یکی از احکام اولیه 
اسام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز 
و روزه و حج است .«4 این رویکرد، اختیارات حاکم 
اسامی را فراتر از احکام فرعیه الهیه قرار داده و به او 
اجازه می دهد هر جا مصالح اسام و مسلمین اقتضا 
کنــد، برخی احکام اولیه را تا رفع حالت مصلحت 

تعطیل کند. 
منابع:

1ـ امام خمینی، والیت فقیه، ص7.

2ـ همان، ص51.

3ـ صورت مشــروح مذاکرات شــورای بازنگری قانون اساسی، ج1، 

ص452.

4ـ امام خمینی، همان، ص452.

ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی ـ 6۱

فقیه مطلقه  والیت  طرفداران  دیدگاه 

   آفاق    

عباسعلی شهاب زمانی
عظیمی شوشتری

عضوهیات علمی 
پژوهشگاه امام صادق)ع(

امیر قلی زاده
کارشناس علوم دینی

فتح الله پریشان
پژوهشگر اندیشه سیاسی



شماره 91۵ |  دوشنبه ۸ مهر 139۸

12
زندگی

 زنگ تفریح
با طعم خوراکی های مفید

با شروع ماه مهر و بازگشایی مدارس، 
به طور متوسط حدود 6 ساعت یا به نوعی 
نیمــی از روز بچه ها در مدارس ســپری 
می شود. این ســاعت ها از نظر فعالیت 
ذهنی  و جســمی، ســاعات بی نظیری 
هستند و یادگیری و تمرکز بر آموزش، در 
بازی گوشی های  و  جنب وجوش ها  کنار 
کودکانه، انرژی فراوانی را از آنها می گیرد. 
بنابرایــن تغذیه فرزنــدان در این دوران، 
اهمیتی ویژه و فوق العاده دارد و الزم است 
مغذی و مفیدتر از همیشه باشد. توصیه 
پزشــکان و نیز درمانگران طب سنتی در 
این زمینه هم مؤید همین واقعیت است. با 
توجه به وجود سه زنگ تفریح در مدارس، 
می توان سه خوراکی با ارزش های غذایی 
مناسب را برای این اوقات آماده کرد. مغز 
مختلف، نظیر بادام، فندق، پسته یا برگه 
خشک میوه های مختلف، توت خشک، 
برنجــک، نخودچی، کشــمش و گندم 
برشته گزینه های مناســبی برای یکی از 
میان وعده ها هســتند. برای زنگ تفریح 
دیگر می تــوان از میوه های فصل در نظر 
گرفته و با برش های جــذاب و چیدمان 
زیبا در ظرف  مناســب، اشــتها و انگیزه 
فرزندان را برای خوردن آنها بیشتر کنیم. 

برش هــای کوچک، خــوردن میوه ها را 
به ویژه برای کــودکان ابتدایی، راحت تر 
می کند. طیف دیگــری از خوراکی های 
سالم که می توان برای یکی از زنگ های 
تفریــح در نظــر گرفت، ســاندویچ یا 
همان لقمه های مادرانه معروفی اســت 
که خاطــرات کودکی بســیاری از ما را 
رقم زده انــد. نان و پنیر به همراه گردو، یا 
ســبزی، خیار و گوجه، می تواند لقمه ای 
خوش طعم و مقوی را تشکیل دهد. حتی 
می توان از شب گذشــته کتلت یا ساالد 
الویه را برای لقمه فرزندان کنار گذاشته 
و بــه همراه کاهو و خیارشــور و گوجه، 
ساندویچی سالم و مقوی را برای فرزندان 
مهیا کرد. متأسفانه، برخی مادران برای 
راحتی خود، هر روز مقداری سوسیس، 
کالباس یا ژامبون را ســاندویچ کرده و از 
اینکه بچه ها بــا میل و عاقه فراوان آن را 
به مدرســه می برند لذت می برند، یا به 
جای تهیه مواد خوراکی مناسب، مبلغی 
به فرزنــدان داده و به آنها اجازه می دهند 
تا از ســوپری محل یا بوفه مدرسه هرچه 
دوست دارند تهیه و میل کنند؛ در حالی  
که این خوراکی های ناســالم و غیر مفید 
نه تنها نیاز جســمی و ذهنی کودکان را 
تأمین نمی کنند؛ بلکه مشکات گوارشی 
و بیماری های متعــددی را در آینده برای 
آنها به همراه خواهد داشــت که آسیب 
آن متوجه فرزندان و به ویژه خود مادران 
است. پس خوب اســت از همین حاال 
کمــی خودمان را به ســختی بیندازیم و 
وقت و دقت بیشتری برای تهیه خوراکی و 

میان وعده فرزندان در نظر بگیریم. 

خانه

ســه ســال مدت کمی نبود. در این ســه ســال 
می توانســت اتفاقات خوبی بیفتد و ســمیرا برسد به 
همانجایی که همیشه آرزویش را داشت. اول مهر که 
فرا می رســید، داغ دلش هم تازه می شد.  هزینه های 
سنگین شیمی درمانی مادرش، چهار خواهر و برادر 
کوچک تر از خودش و خواهری که تا چند هفته دیگر 
عروس می شد و جهیزیه نیاز داشت، کافی بود تا نتواند 
درســش را ادامه بدهد. باید می نشست کنار سمانه و 
قالی کوچکی را که تازه علم کرده بودند، تمام می کرد 
و با این کار کمک حال خانواده اش می شد.  با خودش 
فکر کرد رســیدگی به مادر بیمارش از هر کار خیری 
بهتر اســت؛ اما ته دلش غمی موج می زد. صبح زود 
از خانــه بیرون آمده بود تا بتواند بــه تنها داروخانه ای 
که داروهای مادر را داشــت، برســد و دست خالی 
برنگردد. ظهر بود که همزمان با دانش آموزان به خانه 
برمی گشــت. چقدر این هیاهو را دوســت داشت. 

چقدر دلش برای دوســتانش تنگ شده بود. اما همه 
جا به چشمش ناآشــنا بود. فکر و خیال، یک ایستگاه 
زودتر پیاده اش کرده بود. از کوچه پشــت ایستگاه به 
ســمت خانه راه افتاد. صدای اذان از مســجدی که 
خاطرات زیادی با آن داشــت، بلند شد. مراسم های 
محرم، اعیاد و حتی جشن تکلیفش...  بغض گلویش 
را گرفت. چقدر روزهای کودکی زود از دســت رفته 
بودند. پرده زرد رنگی که برنامه و مراسم های مسجد 
را نشــان مــی داد، خودنمایی می کرد. ســمیرا یک 
لحظه میخکوب شــد. دوره های هال احمر، امداد، 
کمک های اولیه و بهیاری به همت بسیج منطقه برای 
عاقه مندان... . نتوانست بقیه اش را بخواند. خودش 
را به مسئول بسیج خواهران رساند و نام نویسی کرد.... 
چــه چیزی بهتر از این امکان داشــت؟ بعد از دو ترم 
آموزش، برای دوره های عملی به بیمارســتان معرفی 
می شد. اشــک شوق در چشــمانش حلقه زد. انگار 
همه چیز رنگ و بویی تازه گرفته بود. همه مسیر خانه 
را دوید. حتی چهره بیمار مادر هم شــاداب تر به نظر 
می رســید. باید به کارهای خانه سروسامان می داد تا 
بتواند در کاس هایش شرکت کند. امروز باید گل های 

نیمه کاره قالی را هم تمام می کرد... .

رنگ و بوی تازگی
   مسجد    

من در مقایســه با همــکاران و دوســتان، اراده 
پایین تــری دارم و از بچگی نیز گاهی عنوان تنبلی را 
به من نســبت دادند؛ از این رو دوست دارم به منظور 
توفیقات بیشــتر در زندگــی ام، اراده و همت بهتر و 

 راهنمایی ام کنید.
ً
بلندی داشته باشم. لطفا

ابتدا باید با واقع نگری اهداف مشخصی را برای 
خود تصویرســازی کنید که معقول، قابل دستیابی و 
مطابق با توان و استعداد شما باشند، نه اینکه ایده آل و 
بلندپروازانه محسوب شوند. به تدریجی بودن تقویت 
اراده هم توجه داشته و برای این  کار برنامه ریزی داشته 
باشید. ســعی کنید برای همه کارها و فعالیت های 
شــبانه روزی خود برنامه ای منظم داشته باشید.  هر 
روز صبح با نگاهــی به برنامه، به اجــرای دقیق آن 
بپردازید و شب ها مانند محاسبه گری جدی و قاطع، 
پیش از خواب، به خود و برنامه ها را محاسبه کنید تا 
میزان موفقیت تان در انجام دادن کارها را بســنجید. 

در صــورت موفقیت، خود را تشــویق و در صورت 
تنبلــی و تخلف از برنامه خود را تنبیه نمایید. در این 
راستا تلقین مثبت داشته باشــید که »من اراده الزم 
برای انجــام کارهایم را دارم«، »هیچ چیز نمی تواند 
اراده ام را ضعیف کند«،  »اراده من هر روز محکم تر 
می شــود.« بلندپروازی نکنید؛ زیــرا در ابتدای کار 
سبب دلسردی و نومیدی می شود. از کارهای کوچک 
و هدف های کوتاه مدت شروع کنید تا با موفقیت در 
آنها انگیزه ادامه راه را بیابید. به فواید اراده، همت بلند 
و ضررهای تنبلی خوب فکر کرده، از افراد و دوستانی 
که به شما افکار منفی می دهند، دوری کنید و با افراد 

بلند همت ارتباطی صمیمی داشته باشید. 
صبحگاه، هر زمان که بیدار شدید بدون درنگ از 
رختخواب بیرون بروید. برای رفع خواب آلودگی هم 
از اتاق بیرون رفته و کمی نرمش کنید. اگر توانستید 
چند دقیقه قبل از اذان صبح از خواب بیدار شده، نماز 
شب بخوانید. اطاعت از احکام واجب و مستحب، 
سبب تقویت اراده در انسان می شود. در پایان اینکه، 
هرگز ناامید نشــوید و در برابر شکست ها ایستادگی 
کنید؛ زیرا برخی شکست ها زمینه پیروزی های بزرگ 

را فراهم می آورد.

چطور اراده ام را تقویت کنم؟
   راه نرفته    

این هفته همراهیم با زهراســادات شاه میری، دختر 16 ساله ای که نور قرآن  

کریم بر زندگی اش تابیده و اکنون توانســته حافظ 2۰ جز قرآن، مربی قرآن و 

کسب کننده مقام استانی در مسابقات مدرسه ای قرآن و نهج البالغه باشد.

BBBBBچطور شد که به قرآن عالقه مند شدی؟  

از کودکی خیلی قرآن را دوست داشتم. مادرم می گفتند شاید این عاقه 
بــه این دلیل بوده که وقتی مــن را باردار بودند، مرتــب کاس قرآن برگزار 
می کردند. همچنین وقتی خیلی کوچک بــودم برادرم در تاش برای حفظ 
قرآن بود و وقتــی آیات را قرائت می کرد، با ذوق عجیبی اصرار می کردم مرا 

هم بفرستند کاس حفظ.

BBBBBمسیر حفظ قرآن را چطور طی کردی؟  

والدینم بزرگ ترین مشــوق و راهنمای من در این راه پر برکت بودند. از 
همان دوره ابتدایی به مدرسه قرآنی می رفتم و شش جز حفظ کردم. پارسال 
وقتی متوجه شدم دارالقرآن ها طرح های دو ساله حفظ دارند، از تیرماه رفتم 

دارالقرآن و کاس هشتم را غیرحضوری خواندم.

BBBBBحفظ قرآن چه تأثیری بر زندگیت داشته است؟  

قرآن سبب روشنایی دل می شود. چشم انسان واقعیت های آفرینش را بهتر 
می بیند. با خواندن قرآن آرامشی وصف نشدنی  را تجربه می کنم. بدون اینکه 
متوجه شوم حفظ قرآن تأثیر مثبتی در رفتار و اخاقم گذاشته، ناخودآگاه خیلی 

چیزها را رعایت می کنم و خیلی مهربان تر، شادتر و خوش روتر شده ام.
همه موفقیت هایم از برکت قرآن است؛ شرکت در کاس مربی کودک، 
دوره تذهیــب و کاس ســطح پنج قــرآن. همراه با حفظ توانســتم هم در 
کاس های تدبر در قرآن و هم در طرح امر به معروف و نهی  از منکر پارســا 

شرکت کنم.

BBBBB پس از اینکه حفظ 3۰ جزء قرآن را به پایان رســاندی چه برنامه ای  

داری؟

حفظ یک ساله نهج الباغه را آغاز می کنم. روی تفسیر و تدبر روی قرآن 
کار می کنم. درس و مدرسه ام را ادامه می دهم و سراغ گرفتن لیسانس علوم 

قرآنی می روم.

BBBBBچه توصیه ای برای هم  سن وسال هایت داری؟  

هیچ هنری باالتر از حفظ، تدبر و تفسیر معنای قرآن نیست؛ پس با نعمت 
هوش و استعداد خدادادی و عاقه قلبی، برای رضای خداوند در مسیر قرآن 

قدم بگذاریم.

BBBBBحرف های دلت با خدا را بلند می گویی؟  

خدایا شاکرت هستم تا ابد؛ چون راه قرآن را به من نشان دادی. می خواهم 
و تــا توان دارم خودم را وقف قرآن کنــم. خداوندا مرا حافظ و عامل به قرآن 

کریم گردان!

همه موفقیت هایم از برکت قرآن است
پای صحبت های حافظ و مربی نوجوان قرآن کریم زهرا سادات شاه میری

   جوان    

ماه مهر از راه رســید و باز هم کاس هــای درس پر از 
صدای دانش آموزان شــده؛ دانش آموزانی که قرار است یک 
ســال را پشــت میز و صندلی های همین کاس ها با کتب 
درسی بگذرانند. کتاب های درسی با توجه به تغییر سیستم 
آموزشی، از نظر محتوایی نیز تغییر کرده و تبدیل به معضلی 
برای معلمان و به تبع آن دانش آموزان شــده است؛ معضلی 
که پس از گذشــت چند سال از تغییر محتوا به دلیل آموزش 
ندیدن معلمان همچنان در پایه های مختلف تحصیلی باقی  
مانــده و به یکــی از دغدغه های اصلی مدیــران مدارس و 

خانواده ها تبدیل شده است.
فروغ تیموریان، از کارشناســان آموزشــی چندی پیش 
درباره تغییرات در کتب درسی گفته است: »محتویات کتاب 

درسی  سنگین است و متناســب با سن، موقعیت و شرایط 
اجتماعی جامعه نیســت. کتاب دهم مشکاتی داشت؛ اما 
بعد از نقد و بررســی هم در آن تغییری ایجاد نشــد و کتاب 

یازدهم در ادامه روند همان کتاب چاپ شد.«
نبود کار کارشناسی برای تغییرات و به روزرسانی کتب 
درسی، در حالی از سوی مسئوالن آموزش و پرورش صورت 
گرفته اســت که با توجه به رشــد فضای مجازی و سهولت 
دسترســی به این فضا، دانش آموزان نه تنهــا از خانواده های 
خــود، بلکه از مدیران مدرســه و معلم هایشــان نیز جلوتر 
هســتند. همین مســئله می طلبد تا به جای سخت تر شدن 
محتوای کتاب ها، کتبی در اختیــار دانش آموزان قرار بگیرد 
که در کنار پاســخگو بودن به پرســش های آنــان بتواند از 
جذابیت کافی نیز برخوردار باشــد؛ اما در عمل کتاب های 
درســی تألیفی جدید هیچ کدام از این مؤلفه ها را ندارند. به 
گفته کارشناسان آموزشــی، امروزه کاس های درس برای 

دانش آموز خسته کننده است و برخی اطاعات معلمان هم 
به روز نیســت و آنها از پس کتاب برنمی آیند. از سوی دیگر 
وجود چندین مؤلف برای تألیف یک کتاب درســی سبب 
شــده تا کتاب های امروزی انســجام خوبی نداشته باشند و 
همین مسئله سبب پراکندگی ذهن دانش آموزان و در نهایت 

خسته کننده شدن کاس درس شده است.
البته این  همه مشــکات کتب درســی نیست؛ با توجه 
به افزایش قیمت کاغذ، کتاب های درســی نیز در آغاز سال 
تحصیلی 1398 ـ 1399 با افزایش قیمت 10 تا 17 درصدی 
مواجه شده است؛ موضوعی که عاوه بر ادعای مسئوالن که 
گفته بودند از پیش تدابیر الزم برای تهیه کاغذ در نظر گرفته 
شــده بود و افزایش بهای کاغذ تأثیری روی قیمت کتاب ها 
ندارد، اما قیمت ها عرضه شــده برای کتب درســی نشــان 
می دهد، قیمت کتب درســی در مقایسه با سال قبل در دوره 
ابتدایی، حدود 10 درصد، در دوره اول متوسطه 10 درصد و 

در دوره دوم متوسطه بین 15 تا 17 درصد افزایش یافته است.
با این حال، امســال دانش آموزان اســتان های گلستان، 
لرستان و خوزســتان با توجه به ســیل فررودین ماه شرایط 
ویژه ای دارند؛ موضوعی که ســبب شــد وزارت آموزش و 
پرورش دست به کار شــود و در همان روزهای آغازین سال 
جــاری، بیش از 57 هزار جلد کتــاب را برای دانش آموزان 
این مناطق به صورت رایگان ارسال کند؛ البته این کار بنا به 
درخواست این مناطق صورت گرفته بود و مشکلی از بابت 
تأمین کتاب دانش آموازن سیل زده نه تنها تا خردادماه، بلکه 
برای شروع سال تحصیلی جدید نیز وجود نداشته و نخواهد 

داشت.
با همه این اوصاف باید دقت داشــت کتاب رکن اصلی 
آموزشــی و فرهنگی در کشور است و نباید از آن غافل شد و 
باید در تمامی ابعاد، سیاست های ویژه ای را در جهت افزایش 

سطح آن به کار برد.

غفلت از رکن مهم فرهنگ و آموزش
بازنگاهی به وضعیت انتشار کتب درسی همزمان با آغاز سال تحصیلی

زهرا رمضانی
خبرنگار

محبوبه ابراهیمی
فعال اجتماعی

لیال وطن خواه
مشاور خانواده

نفیسه محمدی
داستان نویس
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فرهنگ

صحنه

 نشانی از بالندگی 
تئاتر ایران

»تعزیه« بــه منزله بخشــی از گونه های 
مختلف »مجالس شبیه خوانی« که ریشه هایی 
مســتحکم در پیشــینه تاریخی و فرهنگی 
کشورمان دارد، یکی از مهم ترین مؤلفه های 
بالندگی هنرهای نمایشی در ایران است که نه 
تنها می تواند به مثابه ابزار قدرتمند نمایشی در 
ارتباط با تماشاگر، او را به دنیایی از روایت ها 
و داستان های مرتبط با واقعه عاشورا و نهضت 
حسینی ببرد؛ بلکه در بسیاری از موارد نشان 
داده است می تواند نماینده یا نشانی شایسته 
از هنر ایرانی و مذهب شیعه در آوردگاه های 

جهانی باشد. 
تعزیــه نشــانی تاریخــی و محکــم از 
بالندگی تئاتر ایران اســت که با وجود برخی 
دســت اندازی ها و موانعی که از سالیان دور 
پیــش روی هنرمندان این عرصه قرار گرفته، 
همچنان زنــده و پویا به حرکــت قدرتمند 
خود در مســیر تاریخ ادامــه داده و با وجود 
همه پیشــرفت هایی که امروزه در حوزه های 
گوناگون تئاتر ایران و جهان شــاهد هستیم، 
همچنان مورد استقبال قرار گرفته است. این 
هنر شریف و جهانِی نمایشی ایرانی، آنچنان 
اســتحکام و بنیه معنوی و فرهنگی دارد که 
 باید در نگاه 

ً
تغییر در نحوه اجرای آن فعــا

آکادمیک آن، به طور کامل بررسی شده و بعد 
به مرحله اجرا برسد. 

اینکه تعزیه به منزله یک گونه نمایشــی با 
استانداردهای تئاتر امروز ایران همخوانی دارد 
یا نه، خود نیازمند برگزاری چندین نشســت 
تخصصی است که به طور قطعی پژوهشگران 
این عرصــه حرف های زیادی بــرای این هنر 
جای گرفته در فهرست جهانی یونسکو دارند؛ 
اما نکته مهمــی که در این میــان وجود دارد، 
مباحث مربوط به »تحریف« تعزیه اســت که 
متأســفانه در ســال های اخیر از سوی عده ای 
ایجاد شــده و شرایط اجرای این هنر شریف را 
در معرض خطر جدی قرار داده است. فضایی 
که اگر از سوی متولیان فرهنگی کشور به ویژه 
 باید 

ً
در شهرستان ها مورد توجه قرار نگیرد، قطعا

منتظر اتفاقات بســیار خطرناکی در این عرصه 
باشیم.

با همه این اوصاف تعزیه، همچنان جایگاهی 
ویژه چه در هنر نمایشی ایرانی و چه در زنده نگه 
داشتن فرهنگ عاشورایی دارد. چه زیبا بود وقتی 
مرحوم استاد هاشم فیاض، معین البکای نازنین 
و مهربان با آن مجالس شــبیه خوانی و تعزیه ای 
که در ایام محرم و صفر با گروه هنرمندش به راه 
می انداخت، آنچنان محکم و استوار نام تعزیه 
را شــکوهمند می کرد که مو بر تن تماشاچیان 
راســت می شــد. بدون تردید، نــام و هنر او و 
بســیاری دیگر از ســردمداران غیرتمند تعزیه 
ایران، تعزیه را به شکوه و جال رسانده است. از 
سوی دیگر، هنرمندان و استادان گمنام دیگری 
هم هســتند که در گوشه و کنار این سرزمین به 
دور از هیاهوهای رسانه ای، هر ساله جمعیت 
زیادی را در مجالس تعزیه خوانی خود گردهم 

می آورند.
چــه زشــت و زننده اســت کــه در میان 
هنرنمایی این هنرمندان آســمانی متأســفانه 
برخی افراد هنرمندنما به ویژه در شهرستان ها 
بــا فراهــم آوردن معرکه هایی که نام شــریف 
سیدالشهداء)ع( و یارانش در واقعه کربا را به 
یدک می کشند با خلق صحنه هایی که شایسته 
این واقعه نیست، گاه شرایطی را پدید می آورند 
که بینندگان این هنر را از تأثیر هنر تعزیه گریزان 
 در 

ً
می کند. نمونه هایی نادرست و نابجا که قطعا

این روزها آنها را در فضای مجازی هم دیده ایم. 
به هر حال، تعزیه عرض تسلیتی نمایشی به 
ساحت مقدس حضرت سیدالشهداء)ع( است 
که مقابل چشمان سوگوار تماشاگران در شهرها 
و روســتاها از گذشته دور تاکنون روایت شده و 

همچنان استوار باقی مانده است. 

علیرضا سعیدی
فعال فرهنگی

از  اربعین«  نرم افزار »سفیران 
سوی مؤسســه علمی ـ فرهنگی 
»سدید« وابسته به مرکز تحقیقات 
بسیج دانشگاه امام صادق)ع( در 

دسترس عموم قرار گرفت.
با توجه به نیــاز زائران عتبات 
عالیات و لزوم برقراری ارتباط با 
زوار و مجاوران حرم حسینی)ع(، 
این نرم افزار با محوریت آموزش 
لهجــه عراقی ویژه ســفر اربعین 

اباعبدالله الحسین)ع( به صورت درسنامه برای بهره برداری زائران، 
در دســترس عموم قرار گرفته است. در این راستا، زائران کربای 
معلی می توانند برای دانلود اپلیکیشن سفیران اربعین عدد 1 را به 

سامانه 300072777 ارسال کنند.

اربعین سفیران 
نرم افزاری برای آموزش لهجه عراقی

   نرم افزار    

مؤسســه قدر والیــت کتاب 
»دفــاع پیروز« را منتشــر کرد که 
نقش اقشــار گوناگــون و حضور 
رهبر معظــم انقــاب در دوران 
دفاع مقدس را روایت می کند. به 
گفته »احمد عطایی« مدیر مؤسسه 
فرهنگی ـ هنــری »قدر والیت«، 
کتاب »دفاع پیروز« چرایی تحمیل 
جنگ هشت ساله به ایران به برکت 
جنگ تحمیلــی، عوامل مؤثر در 

دوران دفاع مقدس، صحنه های ویژه در دفاع مقدس، روایت تاریخی 
رزمندگان از دوران دفــاع، وظایف ما در قبال آن دوران، برگ هایی 
از حضور رهبر معظم انقاب در جبهه ها و همچنین بیان خاطرات 

خواندنی ایشان از دوران دفاع مقدس را شامل می شود.

وز پیر دفاع 
روایت امام خامنه ای از جنگ تحمیلی

   کتاب    

مرکز هنرهای نمایشی حوزه 
هنری کــه در تــدارک برگزاری 
»چهارمین همایــش بین المللی 
اربعین« در مسیر  پیاده روی  تئاتر 
پیاده روی نجف به کرباست، از 
به روی صحنه رفتــن دو نمایش 
به مناســبت اربعین حســینی در 
تهران خبر داد. »خاموشــان« به 
تقیانی پور«  »خیرالله  نویسندگی 
کارگردانی »علی ســلیمانی«  و 

از 22 مهر در »تماشــاخانه مهر« و »غریبه های همیشگی« از 15 
مهرماه در »تماشــاخانه ماه« به روی صحنه می روند که »حسین 
پرســتار«، کارگردانی آن و »شهرام کرمی«، نویسندگی اش  را به 

عهده دارند.

   نمایش    

مــاه مهــر از راه رســید و باز هــم کاس های 
درس پر از شــور و هلهله دانش آموزان شده است؛ 
دانش آموزانی که قرار اســت یک ســال را پشــت 
میز و صندلی های همین کاس ها با کتب درســی 

بگذرانند.
اما موضوعی که علی رغم گفته مســئوالن، از 
پیش تدابیر الزم برای آن در نظر گرفته شــده است 
و به نظر می آید کــه این تدابیر در حد همان حرف 
باقی ماند؛ به طوری که به گفته معاون توسعه منابع 

و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
آموزش و پرورش، قیمت کتب درســی نسبت به 
سال قبل در دوره ابتدایی حدود 10 درصد، در دوره 
اول متوسطه 10 درصد و در متوسطه دوم بین 15 تا 
17 درصد افزایش یافته است. چرا با وجود افزایش 
واردات کاغذ در سال 1397 نسبت به سال 1396 
باز هم این چنین بازار کاغذ آشفته است؛ تا اندازه ای 
کــه حتی دامن کتب درســی را هم گرفته اســت! 
حوزه ای که حداقل چیزی اســت که باید با خیالی 
آسوده در خدمت دانش آموزان و خانواده های شان 

قرار بگیرد.
طبق آنچه که وزارت ارشــاد تأیید کرده اســت، 

مشکل اصلی این است که واردکنندگان ارز دولتی 
 بدون تاریخ 

ً
گرفته انــد؛ اما کاغذ را که کاالیی تقریبا

مصرف خاصی است، در انبارها نگه داشته و حاضر 
به عرضه آن نشــده اند و همین موجب شد تا در کل 
بازار کاغذ آشفته شود و دودش به چشم کتب درسی 

نیز برود.
 در بازار کاغذ که یک کاالی فرهنگی 

ً
اما واقعا

و راهبردی اســت، چه می گــذرد که نمی توان آن 
را کنتــرل کــرد! همین واردات بــی در و پیکر که 
رانت های فراوانی را نصیب کسانی کرد که تاکنون 
تخصص ویژه ای در حوزه کاغذ نیز نداشــته اند، 
اصلی ترین دلیل آشفتگی این بازار بود؛ اما پس از 

آن می توان به نبود نظارت بر توزیع اشاره کرد؛ هر 
کس هر زمان که دلش می خواســت کاالی مانده 
در انبــار را توزیع می کرد و کنترل قیمت را نیز در 

دست می گرفت.
پس روشن اســت که حل این مشکل یک عزم 
راسخ و ملی را می طلبد؛ عزمی که منجر به این شود 
تا ســال آینده شاهد مشکاتی در حوزه تأمین کتب 
درسی با قیمت های مناسب نباشیم؛ چرا که تأمین 
تحصیل فرزندان در هر کشــوری از ضروری ترین 
وظایف حکومتی در هر جای دنیاست؛ به ویژه برای 
کشوری اســامی که پیشرو در فرهنگ، علم و هنر 

بوده است، زیبنده نیست.

دودی که به چشم دانش آموزان هم رفت!
   برداشت    

BBBBB »آقای کدیور انتخاب نام »پس از بیست سال  

از کجا آمده است؟

پس از اینکه ناشر کار را پذیرفت تا زمانی که کارهای 
اولیه انجام شود، حدود دو ماهی درگیر اسم بودم تا اسم 
را به شــکلی که هم پیامی داشته باشــد و هم به نوعی 
خودش کار رســانه را بکند، انتخاب کرد. هدف مان در 
این کتاب دو برهه 20 ســاله است؛ برهه ای 20 ساله از 
وفات پیامبر تا پیش از حکومت امیرالمؤمنین)ع( و برهه 
20 ساله از شهادت امیرالمؤمنین)ع( تا واقعه کربا که 
»پس از بیست ســال« به نوعی به این دو برهه پرداخته 

است.

BBBBB چه مقدار از رمــان، واقعی و چه میزان زاییده  

ذهن نویسنده است؟

به هر حال شــخصیت ها از جایی از تاریخ نشــئت 
می گیرند و نویسنده پیرامون آنها خلق اتفاق، صحنه سازی 
و فضاســازی می کنــد. کلیت رمــان تاریخی تعریف 
شخصی نویسنده از آن تاریخ است. حتی عماری که من 
در کتاب می گویم شخصیت واقعی تاریخی است؛ اما 

برداشت من از عمار این چنین است. 
البته به نویسنده هم بستگی دارد که از چه دریچه ای 
به شخصیت ها نگاه کند؛ برای نمونه ممکن است رمانی 
درباره امیرالمؤمنین)ع( بنویسند که تنها پیرامون کرامات 
 به مسئله حکومت نپردازند؛ بنابراین 

ً
ایشان باشد و اصا

هر کس با توجه به نگاهش، شخصیت های داستانش را 
توصیف می کند.

البته نویســنده نمی تواند در رمان تاریخی، تاریخ را 
جعل کند و حرف غیرتاریخی و غیرمستند بزند. در رمان 
تاریخی پای کتاب تاریخ وسط نمی آید؛ بلکه پای خلق 
نویسنده هم به میان می آید. تخیل نویسنده هم وارد بازی 

و کار می شود که این در نوشتن مؤثر است.

BBBBB در برخــی قســمت ها، نوعی مقایســه میان  

تحــوالت اجتماعی و سیاســی آن دوران و 

دوران کنونــی در ذهــن مخاطــب صورت 

می گیرد. آیا خودتان نیز چنین هدفی را دنبال 

می کردید؟

سرمنشأ این کتاب، مطالعات، ابهام ها و پرسش های 
خودم بود و هیچ وقت فکر نمی کردم یافتن پاســخ این 

پرسش ها منجر شــود کتابی مانند این را بنویسم. اوایل 
دوران دانشــجویی در ذهن من انبوهی از پرســش های 
فلسفی و اجتماعی ـ سیاسی پیرامون حکومت اسامی 
و اســام بود. برای کشف آنها ســال ها مطالعه کردم و 
بعدها این ایده به ذهنم رســید که آن را به یک کار ادبی 
تبدیل کنم؛ اما معتقدم حرف ها و مشکات اجتماعی ـ 
سیاسی که در آن 20 سال وجود داشته است، مشکات 
اجتماعی ـ سیاســی و تاریخی به شمار می آید و در کل 

تاریخ ما جاری است.
مسئله اشرافیت مذهبی درد چرکین تاریخی است که 
هزار و خرده ای ســال، نه در زمان ما بلکه در بسیاری از 
زمان ها وجود داشته و دارد و پس از ما هم وجود خواهد 

داشــت. مسئله دیگری که در کتاب به آن پرداخته شده، 
انحراف خواص، فریب افــکار عمومی و جنگ روانی 
است که این متعلق به یک دوره خاص نیست؛ بنابراین 
ناخوادآگاه ذهن مخاطب به ســمت این مقایسه خواهد 

رفت؛ اما تعمدی در کار نبوده است.
هر عصــری علــی)ع( خــود و شــمر و معاویه و 
عمروعاص خود را دارد؛ کســانی که در لباس اسام در 
حکومت اسامی به اســام ضربه می زنند، همه اینها 
وجود داشــته و دارند. این درس تاریخ ماست و پس از 
ما هم ادامه خواهد داشت. قیام حضرت قائم )عج( قیام 

علیه این جریان سیاسی است.

BBBBB داستان از واقعه عاشورا آغاز می شود و سپس  

حادثه های داستان نگاهی به گذشته دارد. این 

پیوند زمان ها به چه دلیل است؟

آخرین جمله کتاب این اســت که »چرا حســین را 
کشتند؟« کتاب را روایتی می دانم در توضیح اینکه کشته 
ـ   شــدن حســین  بن علی)ع( زاییده انحرافات اجتماعی 

سیاسی و اقتصادی حاکمان است.

BBBBB کتاب شما گویای این است که این انحرافات  

یک روزه و یک ساله ایجاد نشده است.

بله. یک پروسه است. من نیز دنبال واشکافی جریانی 
تاریخی بودم؛ از این رو این دردهای مشترک تاریخی را 
در این کتاب بیان کردم و ســعی داشتم خواننده به درک 
جامع تاریخی از زمان خود برسد؛ زیرا صرف روایت از 

سال های گذشته به خودی خود ارزشی ندارد.

گفت وگو با نویسنده کتاب 
پس از بیست سال

4۰ سال وایتگر  ر

همیشگی غریبه های 
اثری نمایشی در طریق حسین )ع(

کتاب »پس از بیســت سال« روایتی است در 

توضیح اینکه کشته شدن حسین  بن علی)ع( 

زاییده انحرافات اجتماعی ـ سیاسی سال های 

طوالنی بوده است. در برخی بخش ها در زمان نوشتن بر مظلومیت علی)ع( گریستم و فکر می کنم خوانندگان 

آن نیز در همان قسمت ها حس و حال مرا خواهند داشت. »پس از بیست سال«، نام رمانی تاریخی به نویسندگی 

»سلمان کدیور« نویسنده جوانی است که بسیار دلنشین و دلچسب، به روایت بخشی از تاریخ اسالم می پردازد. 

این کتاب با حجمی بالغ بر 7۰۰ صفحه روایتی است تاریخی در صدر اسالم که از دوران امام علی)ع( آغاز و به 

پس از حادثه عاشورا ختم می شود. جذابیت فوق العاده این رمان تاریخی و مرتبط بودنش با ایام سوگواری ساالر 

شهیدان)ع( سبب شد تا با نویسنده جوان این کتاب به گفت وگو بنشینیم که در ادامه می خوانید:

زهرا رمضانی
خبرنگار

نسیم اسدپور
پژوهشگر فرهنگی
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کمتر از یک دهه قبل، شــاید کســی فکر نمی کرد 
شــبکه های اجتماعی و پیام رسان ظرفیت تبدیل شدن 
به محور اصلی هدایت افکار عمومی جامعه را داشته 
باشند؛ اما بر خاف این گمانه زنی ها که در آن زمان کم 
هم نبود، پس از سرمایه گذاری سنگین دولت و نوسازی 
شبکه های ارتباطی داخلی از طریق فعال سازی نسل سه 
و چهار اینترنت همراه، ضریــب نفوذ فضای مجازی 
در کشــورمان به شــکلی بی ســابقه افزایش یافت؛ به 
طوری که بنا بر آمارهای معتبر جهانی، از جمله سایت 
Internet World Stat حدود 57 میلیون کاربر اینترنت 

در ایــران وجود دارند که معنــای آن ضریب نفوذ 70 
درصدی اینترنت در کشورمان است.

اگر چه این افزایش ضریب نفوذ دسترســی افکار 
عمومی کشــورمان به اطاعات روزآمــد و خدمات 
دولت الکترونیکی را بیشــتر کرده اســت؛ اما به دلیل 
توســعه شبکه مبتنی بر اینترنت جهانی و نه شبکه ملی 
اطاعات، این داده های روزآمد تنها آن چیزی نیســت 
که منافع ملی و داخلی کشــورمان را تأمین و تضمین 
کند. جالب اینکه این خطر را سال ها پیش رهبر معظم 

انقاب پیش بینی کرده بودند.
ایشــان در دیدار با اعضای شــورای عالی انقاب 
فرهنگی در ســال 1380، در مورد روند رو به افزایش 
ضریب نفوذ اینترنت در کشــور اظهار داشــته بودند: 
»اینترنت یکی از نعم بزرگ الهی است؛ اما در عین حال 
یک نقمت بزرگ هم هست؛ یعنی یک چاقوی دو دم و 
خطرناک... اینترنت اآلن مثل یک جریان افسارگسیخته 
است... این مثل آن است که کسی یک سگ وحشی را 
بیاورد، بگویند قاده اش کو؟ بگویند سفارش کرده ایم 

آهنگر قاده را بسازد!«
بــرای مثال اگــر در دوران دفــاع مقدس گروهک 
منافقین و سایر جریانات معاند برای دسترسی به افکار 
عمومی کشــورمان و پیشــبرد جنگ روانی خود علیه 
انقاب اسامی ناچار به تأسیس یک کانال رادیویی در 
عراق و ایجاد دکل های مخفی انتقال سیگنال رادیویی 
در مجاورت مرزهای کشــورمان بودند، امروز همین 
گروهک تروریســتی با بهره گیری از ظرفیت اینترنت 
و شــبکه های اجتماعی، که از قضا با پول نظام توسعه 
یافته اند، در پوشــش های گوناگــون و گاهی مخاطب 
پسند اقدام به پیگیری جنگ روانی خود علیه ملت ایران 

می کنند.
نمونه ای از این جنگ روانی را می توان به خوبی در 
هشتگ دختر  آبی که طی هفته گذشته به یکی از مهم ترین 
محورهای خبری فضای مجازی بدل شــد مشــاهده 

کرد! ماجرای دختر آبی مربوط به خبر خودســوزی و 
درگذشــت دختر جوان فوتبال دوستی است که بنا بر 
اظهارات پدرش به دلیل مشکات روحی و روانی اقدام 
به خودکشی کرد؛ اما این سوژه تأثربرانگیز این بهانه را 
به اتاق های عملیات روانی ضد انقاب داد تا با تدلیس 
واقعه و مرتبط کردن آن به کمپین های مجازی آزادسازی 
حضور بی ضابطه زنان در ورزشگاه های فوتبال، دستاویز 
جدیدی برای سوءاستفاده از احساسات مردم و تحریک 

آنها علیه نظام و انقاب اسامی خلق کنند.
شــاید بپرســید دختر آبی بــه چه معناســت. در 
شبکه های اجتماعی برای هم رسانی موضوعی واحد 
و ایجاد جریان اجتماعی نیــاز به طراحی کلیدواژه ای 
مشترک است تا کاربران با استفاده از آن، محتوای خود 
را به گوش دنبال کنندگان آن موضوع برسانند؛ از این رو 
جریان معاند نیز با اســتفاده از ســابقه هواداری دختر 
قربانی ماجرا از تیم اســتقال، کلید واژه دختر آبی را 
خلق کرد تا عاوه بر باورپذیرتر کردن عملیات روانی 
خود، جامعه هواداران فوتبال کشورمان را نیز تحریک به 
واکنش کنند. در ادامه نیز با داستان سازی های مختلف 
از جمله این مورد کــه وی به دلیل تاش برای حضور 
در ورزشگاه بازداشت، محاکمه و حتی محکوم شده و 
هم اکنون خانواده اش تحت فشارهای شدید نهادهای 
امنیتی هســتند، تــاش کردند عاطفه و احساســات 
عمومی را علیه نظام بســیج کــرده و کنش اجتماعی 

گســترده ای برای مطالبه حضور بی ضابطــه زنان در 
ورزشگاه ها فراهم کنند. 

البته طراحان این عملیات روانی هم زمان با تشکیل 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با طرح این هشتگ 
در رسانه های بین المللی تاش کردند جلوه  ضد حقوق 
بشــری از ایران اســامی ارائه دهند تا عاوه بر تحت 
شعاع قرار گرفتن تحریم های غیر انسانی آمریکا، زمینه 
تحریم فدراسیون فوتبال کشورمان و تشدید فشارهای 

حقوق بشری علیه کشورمان مهیا شود.  
بنا بر آمارها، تنها در شبکه اجتماعی توئیتر که خط 
اول جهت دهــی محتوایی فضای مجازی کشــورمان 
اســت، 30 هزار کاربر به این موضــوع پرداختند و در 
نهایت با اقدام روشنگرانه و هر چند دیرهنگام فعاالن 
جبهه انقاب اسامی هشتگ دروغ دختر آبی در مقابل 
هشتگ دختر آبی مطرح شد که محوریت آن افشاکردن 
پشت پرده ها و رسواسازی دروغ های توطئه پردازان این 
ماجرا بود که خوشبختانه موجب شد این توطئه رسانه ای 
پس از چند روز جدال آفرینی از مدار تأثیرگذاری خارج 
شده و شکســتی دیگر در کارنامه ضد انقاب داخلی 
و خارجی ثبت شود؛ البته این شکست به معنای پایان 
یافتن و تکرار نشدن چنین خبرسازی های نخواهد بود 
و نیاز است جریان های رسانه انقابی برای جلوگیری 
از تکرار این فضاسازی ها و هجمه ها، فعاالنه در فضای 

رسانه ای حضور داشته باشند.

توطئه هشتگی! پشت پرده یک 

استارت آپ

شیپور چگونه شیپور شد؟
شاید تبلیغات پایگاه و اپلیکیشن خرید آناین 
کاالهای دست دوم شــیپور )Sheypoor( را در 
کافه بازار، تلویزیون و حتی بیلبوردهای شــهری 
دیده باشید، پایگاهی که یک جوان خاق به اسم 
»رضا اربابیان« در ســال 1390 آن را راه اندازی 
کرد. اربابیان که دانش آموخته رشته MBA است، 
ایده راه اندازی این ســرویس خرید و فروش را از 
عاقه خودش به خرید کاالهای دســت دوم به 
دست آورده اســت، زیرا در بسیاری از کشورها 
از ســال ها قبل امکان خریــد و فروش کاالهای 
دست دوم در بستر اینترنت وجود داشته که یکی 
از مهم ترین نمونــه آن پایگاه معروف )eBay( با 
10 میلیارد دالر درآمد ســالیانه است که از قضا 
ســازنده آن هم یک کارآفرین ایرانی اســت؛ به 
همین دلیل خرید کاالهای دســت دوم اینترنتی 
از نظر اربابیــان آنقدر اهمیت داشــت که فکر 
راه اندازی پایگاهی در این زمینه را در ذهن داشته 
باشــد. او پس از پایان تحصیات دانشگاهی، 
مانند همــه جوان ها مهم تریــن دغدغه اش پیدا 
کردن کار بود و به این فکر می کرد که مشغول چه 
کاری شود؛ البته خودش می گوید عاقه چندانی 
به کار کــردن برای دیگران یا به قولی مشــاغل 
کارمندی نداشته و دوســت داشت کسب وکار 
خودش را راه انــدازی کند؛ از ایــن رو تصمیم 
گرفت ایده مــورد عاقه اش را کــه یک مرجع 
نیازمندی های برخط بود، پیاده سازی کند. او در 
یکی از برنامه هــای تلویزیونی درباره طرح اولیه 
خود گفته اســت: »دوست داشــتم برای خرید 
آناینــی وقت بگذارم؛ کاالها را با هم مقایســه 
کنم و بهترین قیمت را دربیاورم و اگر می خواستم 
خرید کنم، منتظر می ماندم تا با کمترین قیمت این 
کار را انجام بدهم. آن زمان پول محدودی داشتم 
و بــرای همین تک تک خریدهــا برایم اهمیت 
داشت. آن دوران خرید اینترنتی از این سایت ها 
برایــم تا جایی جالب شــده بود کــه خودم هم 
گاهی چیزهایی مانند گوشی موبایل برای فروش 
 موبایل دســت دومی را ارزان 

ً
می گذاشتم. مثا

می خریدم و آن را بعد از تعمیر به قیمت بیشتری 
می فروختم!« لذا از فرصت نبود یک پایگاه جامع 
خرید و فروش کاالی دست دوم در کشور استفاده 
کرد و کســب وکار خودش را با حداقل امکانات 
راه اندازی کرد و امروز یکی از موفق ترین صاحبان 
کسب وکارهای دیجیتال کشور است. این جوان 
ایرانی که متولد 1361 است، موفقیتش در بازار 
را ناشــی از انتخاب دقیق نیازهــای موجود در 
بازار می داند و معتقد است برای راه اندازی یک 
اســتارت آپ موفق باید نیاز جامعه را به درستی 

تشخیص داد.

معرفی نرم افزار 

 اپلیکیشن ایرانی 
»متن یار«

اگر طلبه، دانشجو یا دانش آموزی هستید 
که پیوسته با مقاالت و کتاب های چاپی سر و 
کار دارید، اپلیکیشن ایرانی »متن یار« ابزار 
بســیار خوبی برای بیرون کشیدن متن های 
چاپی است و می تواند زحمت تایپ دستی 
را از دوشــتان بردارد. متن یار که با فناوری 
OCR یا »اســتخراج متــن از تصویر« کار 

می کند، بدون اما و اگر نوشــته های چاپی 
کتاب های فارســی را با دقت قابل قبولی به 
متون تایپی و قابــل ویرایش تبدیل می کند، 

پس امتحانش را از دست ندهید!
yon.ir/matnyar :لینک دانلود رایگان

اگر دانشجو ، پژوهشگر یا یک فعال فرهنگی و 
هنری حتی در سطح مسجد و پایگاه محله خودتان 
 بارها این دست جمات را از خیلی ها 

ً
هستید حتما

شنیده اید »می دونی کار نیست!«، »برو کار درست و 
حسابی پیدا کن!« که هدفش چیزی جز ناامید کردن 
شما و منصرف نمودن تان از پیگیری کارهای علمی 

و فرهنگی مورد نیاز جبهه انقاب نیست!
البته باید قبول کنیم که این روزها ساختار بازار 
کار مثل گذشــته نیست و با کوچک تر شدن حجم 
بدنــه دولت ها کم کم مدل ســنتی اســتخدام در 
نهادهای دولتی و حاکمیتی در حال تغییر و کاهش 
است و مانند گذشته ماک استخدام تنها دارا بودن 
مدرک دانشگاهی نیست لذا دیگر بازار کار حول 
اشتغال در استارتاپ ها و صنایع دانش بنیان خواهد 
چرخید پس در بازار پــر رقابت امروز و فردا نباید 
به امید مشاهده اطاعیه اســتخدام ادارات بیکار 

بنشینید و عمر خود را به انتظار بگذرانید!
البته این نکته هم ناگفته نماند که اگر حتی دارای 
تخصص ویــژه ای در امور پژوهشــی، فرهنگی و 
هنری هستید در صف طوالنی متقاضیان کار باز هم 
افراد دارای تخصص زیادی رقیب شما هستند و در 
این میدان پر رقابت برنده کسی است که مهارت و 

تخصص اش بیش از بقیه به چشم آید!
شاید می پرســید که برای بیشتر به چشم آمدن 
تخصص خود و جلو افتادن در صف اشــتغال چه 
باید بکنید!؟ ســاده ترین پاسخ و راهکار پیش روی 

شما، تبدیل شدن تان به تولیدکننده محتوا در حوزه 
تخصصی تان است! برای این کار کافیست در یکی 
 Virgool.io از رسانه های داخلی پر مخاطب مانند
یا blog.ir عضو شــده و شــروع به نوشتن در مورد 
تخصص خود و حتی آموزش مــوارد کاربردی به 

دیگر کاربران کنید.
 اگر به نرم افزارهای تخصصی آماری مانند 

ً
مثا

SPSS آشــنایی دارید که مورد نیاز پژوهشگران و 

دانشجویان است، در صفحه خود مباحث مربوط به 
این حوزه را آموزش دهید و یا اگر طراح پوسترهای 
انقابی و فرهنگی هســتید نمونه کارهای خود را 
بصورت الیه باز و جهت بهره برداری دیگر کاربران 
منتشر کنید و به آنها مشاوره دهید و ببینید که در طول 
چند هفته چطور از یک فرد کمتر شناخته شده تبدیل 
به یکی از فعالین شناخته شده حوزه تخصصی خود 
می شوید که ثمره اش براش ما دستیابی راحت تر به 

فرصت های شغلی است.
در شــماره های آینــده بیشــتر به این دســت 
موضوعات خواهیم پرداخت پس تا شماره بعدی 

همراه ما باشید.

کنید محتوا  تولید  نباشد!  استخدام  نگران 
   پژواک    

به یقین تا به حال برای شما نیز ممکن است پیش 
آمده باشــد که فایل مشــکوکی را از کسی دریافت 
کرده باشید و بخواهید به طریقی خیال تان را از بابت 
آلوده بودن آن به جاســوس افزارها راحت کنید؛ اما 
در بهترین حالت تنها یــک آنتی ویروس در رایانه و 
تلفن همراه ما نصب شــده است و اگر آنتی ویروس 
ما کرک شده یا غیرقانونی نباشد و مخزن شناسایی 
ویروس هایش هم بروز باشــد، شاید باز هم نتواند 
همه ویروس های آن فایل مشکوک را شناسایی کند.

البته فکر نکنید که این مشکل فقط مختص من 
و شماست؛ بلکه همه کاربران جهان به نوعی با این 
مشکل دســت و پنجه نرم می کنند؛ اما خبر خوب 
اینکه قصد داریم ترفندی را به شما آموزش دهیم تا 

این مشکل را به بهترین شکل حل کنید! 

بله، درست حدس زدید! به لطف توسعه فناوری 
ارتباطات امروز شــما می توانید به راحتی از طریق 
تلفــن همراه یا رایانــه خود هر فایلــی را نه با یک 
آنتی ویروس؛ بلکه با بیش از 70 آنتی ویروس مطرح 
جهان اسکن کنید و خیال خود را از نظر آلوده بودن 
آن به بدافزار راحت کنید تا خدای نکرده اطاعات 
خصوصــی یا کاری شــما در دســترس هکرهای 

اینترنتی قرار نگیرد. 
برای بررســی فایل های مشــکوک کافی است 
بــه آدرس www.virustotal.com مراجعه کنید و 
فایل مورد نظر خــود را از روی حافظه یا حتی وب 
Choice File کــرده و دکمه Confirm Upload را 

بزنید. حاال فقط کافی اســت لحظاتی صبر کنید تا 
نتیجه بررسی فایل در آنتی ویروس های مختلف برای 
شما نمایش داده شود! البته این نکته حفاظتی را به یاد 
داشــته باشید که از این سرویس اینترنتی نباید برای 

بررسی اسناد اداری و طبقه بندی شده استفاده کرد.

مشکوک فایل های 
   ترفندستان    

زهرا برهانی
فعال رسانه ای

نوید کمالی
کارشناس رسانه

حامد مظلومی
خبرنگار
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۰۹11۰۰۰2۹8۴ چــرا بــراي کارمندان فني )فن 

ورز( مرتب از نظر شــغلي نگرانــي و دلهره ایجاد 
مي کنند. جایگاه که ندارند، رســمي که نمي شوند. 
آخرین تصمیم هم از رتبــه 13 به باالتر نمي توانند 

بگیرند.
۰۹12۰۰۰78۹7  فرمانده محترم کل ســپاه برای 

پیشــگیری امراض، ورزش را عــاج کار می داند. 
معاونت آماد کل، ورزش را از برنامه هفتگی حذف 

کرده است!
صبح صادق: منتظر پاسخ و توضیح مسئوالن این 

معاونت هستیم.

۰۹12۰۰۰۹2۹5 چرا یارانه حکمت برای یک نفر 

34 هزار تومان و برای عائله 6 نفره 114 هزار تومان 
است. آیا این عدالت است؟ آیا این طرح حمایتی از 

افزایش جمعیت است؟
۰۹11۰۰۰367۴  با توجه به وضعیت اقتصادی و 

معیشتی نیروهای مسلح، حکمت کارت کاالها را با 
قیمت مناسب در اختیار کارکنان قرار می داد که آن را 

هم حذف کردند. این قیمت باالی اجناس در اتکا، 
پاسخگوی کارکنان نیست. فکر اساسی کنید.

صبح صادق: پیگیر مصاحبه با مدیرعامل »سازمان 

اتکا« هســتیم و این موضوع را هم جویا خواهیم 

شد.

عملیاتــی  فوق العــاده  ۰۹1۴۰۰۰۴3۹8  چــرا 

بسیجیان کد 89 با چندین سال سابقه خدمت هنوز 
یک چهارم ســایر کدهای رسمی پیمانی کارمندی 

است؟
۰۹12۰۰۰86۰1  این روزها رویکرد جهادی سپاه 

و فرمانده مجاهد آن نشان می دهد سپاهیان همواره 
دغدغه سازندگی و آبادانی کشور را دارند و همه جا 

در کنار مردم و محرومان هستند.
لوازم التحریر، تشــویق   

ً
قبــا   ۰۹15۰۰۰2۰1۹

دانش آمــوزان ممتاز بود؛ چرا ایــن کار خوب ادامه 
پیدا نکرد!

 ســتاد کل نگاهــی به 
ً
 ۰۹1۴۰۰۰2۰1۹  لطفــا

پرداخت های حمایتی و مناسبتی ادارات و سازمان ها 
به کارکنان خود بیندازد و به پرداخت های نیروهای 
مسلح هم نگاه کند. غیر از یک حقوق ثابت در یک 

سال چه چیز دیگر پرداخت می شود؟
۰۹15۰۰۰2۰1۹  اختاف حقوق بین صف و ستاد 

زیاد است!
۰۹16۰۰۰3۹87  چــرا بــه درجه دارهای منطقه 

عملیاتی جنوب کشــور که پشــتیبانی از جزایر را 
انجام می دهند، مجوز ادامه تحصیل نمی دهند؟ ما 
هم دوست داریم ســطح علمی خود را در راستای 

مأموریت سازمان ارتقا بدهیم/ فرهمند، بندرعباس

 برســانید کــه ما مدفعان 
ً
۰۹18۰۰۰8631  لطفا

حریم والیت و مکتب حسینی در ایران زمین، دست 
عزیزان انصارالله را می بوسیم.

۰۹۹۰۰۰۰6311  چــرا برای بســیجیان کد 89، 

بانک انصار گواهی کســرحقوق برای خودمان هم 
نمی دهد. برای 5 میلیون وام باید التماس کنیم که یه 

پاسدار بیاد ضامن بشه.
۰۹۹۰۰۰۰۹53۹  سپاه در پروژه »شهید شهپریان« 

)البرز( برای خانواده ها هیــچ فضایی اعم از پارک 
زمین چمن و... پیش بینی نکرده. همسران و فرزندان 

ما نیاز به تفریح و ورزش دارند.
۰۹12۰۰۰2162  بیانیه ســه کشور اروپایی نشان 

داد هشدار رهبر معظم انقاب درباره اروپایی ها به 
موقع و درست بود که نباید به آنها دل بست. امیدوارم 

مسئوالن بیش از این معطل این کشورها نمانند.
۰۹1۹۰۰۰3717 مدارس شهرک های سپاه بیش از 

آنکه به فکر خدمت رسانی به پاسداران و خانواده های 
آنان باشند، با نگاه غیرانتفاعی به دنبال درآمد هستند!

ورزش را از برنامه هفتگی حذف کردند!
   روی خط    

جشنواره سربازان رده های نمایندگی ولی فقیه در سپاه مستقر 
در تهران و قم، همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شــد. »سردار 
سیدقاسم قریشــی« معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در 
سپاه در این مراسم گفت: »این اقتداری که امروز در کشور وجود 
دارد، آنچه امروز در ماجرای سرنگونی پهپاد متجاوز گلوبال هاوک 
و توقیف کشــتی خطاکار انگلیسی در تنگه هرمز می بینید، نتیجه 
مقاومت فعالی اســت که موجب شده تا کشور هرچه بیشتر پیش 
 رود و دشمن پســروی کرده و نتواند اعمال قدرت کند. این نتیجه 
آغاز راهی اســت که با انقاب اسامی آغاز شد، در دفاع مقدس 

هشت ساله تقویت شد و بعد از آن دوران ادامه یافت.«

معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه

وز امر  اقتدار 
است مقاومت  نتیجه 

مســئول اداره ورزش و آمادگی جســمانی معاونت تربیت و 
آموزش سپاه گفت: »سپاه برای المپیک سیزم 2019 چین، مسئول 
اعزام خواهد شــد.« ســیدفخرالدین میرافضل، عالی ترین مقام 
مسئول در حوزه تربیت بدنی ســپاه، در گفت وگو با صبح صادق 
بیان کرد از مجموع 14 رشته ورزشی که نیروهای مسلح ایران در 
المپیک سیزم شرکت می کنند، در بین نیروهای مسلح، سپاه متولی 
اعزام چهار رشته ورزشی به طور خاص شده است. وی افزود: »در 
تکواندو دانشگاه افسری و تربیت پاســداری امام حسین)ع(، در 
تیراندازی نیروی هوافضای سپاه، در سه گانه نیروی دریایی سپاه و 

در پنج گانه نظامی نیروی زمینی سپاه متولی کار شده اند.«

مسئول اداره ورزش و آمادگی جسمانی

 سپاه با چهار تیم 
در المپیک سیزم شرکت می کند

مسئول بسیج سازندگی سپاه سیدالشهدای استان تهران گفت: »در 
نواحی زیر مجموعه این سپاه تعدادی زیادی از خانواده شهدای لشکر 
فاطمیون زندگی می کنند که بخشی از این عزیزان در محرومیت کامل 
هســتند.« »مجید دهرویه« در گفت وگو با صبح صادق، با اشاره به 
ساخت 15 واحد مسکونی برای خانواده های محروم شهدای مدافع 
حرم لشکر فاطمیون اظهار داشــت: »با هماهنگی با سردار حزنی 
دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه بخشی از خانواده شهدای مدافع 
حرم لشکر فاطمیون که مشکل شدیدی در خصوص اسکان داشتند 
را شناســایی کردیم و تصمیم بر این شد تا برای 15 خانواده مسکن 

ساخته شود. بخشی هم برای شان مسکن تهیه شده.«

مسئول بسیج سازندگی سپاه استان تهران

15 واحد مسکونی برای  ساخت 
فاطمیون شهدای  خانواده های 

»همایش تجلیل از جانبازان نمایندگی ولی فقیه در سپاه« 
هم زمان با هفته دفاع مقدس در سالن اجتماعات همایش های 

شهید محاتی ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه برگزار شد.

BBسخن از شرایط ظهور
عبداللــه  دکتــر  والمســلمین  »حجت االســام 
حاجی صادقــی«، نماینــده ولی فقیه در ســپاه، در این 
همایش با اشــاره به اینکه انقاب اسامی عالم را آماده 
یک اتفاق بزرگ می کند، افــزود: »ما زمان این اتفاق را 
نمی دانیم؛ اما می توانیم برای آن زمینه سازی کنیم. عمری 
بــرای ما از عائم ظهور گفتند و حاال در انقاب باید از 
شرایط ظهور سخن گفت.« وی افزود: »عالم باید آماده 
پذیرش والیت الهی شــود و همه والیت های دروغین 

رسوا شود و عالم تشنه والیت الهی شود.«

نماینده ولی فقیه در ســپاه خطاب به جانبازان ادامه 
داد: »برای شــما ایثارگران انقاب ســخت اســت که 
بی عدالتی هــا و تبعیض ها را ببینیــد؛ اما همین صبر بر 
این سختی ها خودش عبادت است؛ البته باید در این راه 

مبارزه کرد و با تبعیض ها و بی عدالتی ها مبارزه کرد.«
وی به صریــح قرآن اشــاره کرد و افــزود: »جنگ 
و درگیری و مشــکات ســختی ها برای این است که 
انسان ها در بوته آزمون الهی قرار گرفته و دو گروه از هم 
مجزا و شــناخته شوند و مخلوط نباشند؛ دو گروهی که 
یکی شان اراده رسیدن به مطامع دنیایی را دارند و بندگی 
هر چیزی غیر از خدا را می کنند و یکی شــان آنهایی که 
آخرت خویــش را آباد می کننــد و اراده به بندگی خدا 

دارند.«
حجت االسام والمســلمین حاجی صادقی تأکید کرد: 
»»عبیدالدنیا« در جبهه امام حسین)ع( نمی توانست بماند و 
بجنگد. ممکن بود شعار بدهد؛ اما در لحظه نیاز و در زمانی 

که برق شمشیرها دیده می شد، در صحنه جنگ نبود.«

BBدفاع مقدس الگوی مقاومت
»سردار یدالله جوانی«، معاون سیاسی نمایندگی ولی فقیه 
در ســپاه نیز در این همایش با اشاره به این نکته از بیانیه گام 
دوم انقاب که انقاب اسامی تنها انقابی است که بدون 
خیانت به آرمان هایش چهل سال را پشت سر گذاشته اظهار 
داشت: »اعجازهای نتیجه جانفشانی شما عزیزان جانباز و 

حضور مردم در صحنه است.«
ســردار جوانی گفت: »جنگ تحمیل شد تا انقاب 
شکســت بخورد و شرایط ما به مراتب سخت تر از ملت 
یمن بود. اگر ملت یمن پشت سرش ایران و جبهه مقاومت 
را دارد؛ اما ایران در آن دوران تنهای تنها و به اتکای ایمان 

مردم و عزیزانی چون شما در جنگ حضور داشت.«
سردار جوانی ادامه داد: »برآورد قطعی دشمن این بود 
که در جنگ با ایران به سرعت پیروز می شود؛ اما جنگ به 
درازا کشید و تبدیل شد به دفاع مقدس و امروز در نقطه ای 
رســیدیم که با اطمینان می توان گفت، هر آنچه داریم از 
دفاع مقدس است. معنویت، ایثار، پیشرفت، قدرت دفاع، 

نفوذ در منطقه و... البته پیش بینی همه اینها را می توان در 
پیام حضرت امام راحل)ره( به مهاجرین جنگ تحمیلی 

دید.«
وی ادامه داد: »امروز تحریم ها به حداکثر رســیده تا 
قدرت تأثیرگذاری ما را مهار کند؛ اما دشمن ناکام است 
و وحشت دارد؛ چرا که ملت ایران که ساخت تمدن  نوین 
اسامی را هدف قرار داده و این حرکت تمدن ساز، با دفاع 
مقدس الگو، مدل، الهام بخش و تأثیرگذار شده است.« 
سرهنگ حسین نقی زاده، معاون نیروی انسانی نمایندگی 
ولی فقیه در ســپاه نیز در این همایش سه هدف تجلیل از 
زحمات و ســختی های جانبازان، تجلیل از خانواده های 
این عزیزان و نیز بهر ه معنوی از این تجلیل برای مجموعه 
خادمان جانبازان در معاونت نیروی انسانی را از اهداف 

مهم این همایش دانست.
خاطرنشان می شــود همایش مذکور به همت مدیریت 
ایثارگران معاونت نیروی انسانی نمایندگی ولی فقیه در سپاه 

برگزار شد.

در همایش تجلیل از جانبازان نمایندگی ولی فقیه در سپاه عنوان شد

است جانبازان  جان فشانی  نتیجه   انقالب  اعجازهای 

یادداشت

عملکرد همراستای 
جبهه های محور مقاومت

عملیات مشــترک پهپادی ارتش یمن و 
نیروهای انصارالله به عنوان بازوی مردمی 
مقاومت یمن علیه تأسیســات بزرگ ترین 
و ســودآورترین شــرکت نفتــی جهان در 
عربستان، یکی از مهلک ترین ضرباتی بود که 
مقاومت یمن می توانست به طرف متخاصم 
وارد کند؛ ضربه ای که آرامکوی عربســتان 
را مشمول خسارات سنگین و جبران ناپذیر 
اقتصادی کرد؛ حمله ای که جدا از استفاده 
درست و به جا از تسلیحات کنترل از راه دور 
و بمباران دقیق نقاط حســاس پاالیشگاه ها 
نشان داد قدرت مقاومت در منطقه به حدی 
رسیده که عاوه بر تهدید منافع مهم دشمن 
قادر به اجرایی کردن تهدید خود اســت. از 
سوی دیگر نشان داد توان پاسخگویی محور 
مقاومت بسیار باالست و این در جبهه های 
مختلف اثبات شــده؛ از جمله در سرعت 
پاسخگویی مقاومت در غزه، لبنان، عراق، 
ســوریه، یمن و ایران؛ اما اینکه کسی ادعا 
کند این قدرت در پی صدور تسلیحات ایران 
 یک فرافکنی 

ً
به این کشــورها بوده، تقریبــا

اســت؛ زیرا سیاست  محور مقاومت ایجاد 
هسته های خودمختار تولید تسلیحات است 
تا با هرگونه تنش و اختال در مســیرهای 
ارتباطی هیچ خللــی در فرایند مقاومت و 
دفاع ایجاد نشــود. امروز حزب الله لبنان با 
ســاح لبنانی، مقاومت غزه با ساح تولید 
شده در غزه، مردم مقاوم یمن با ساح تولید 
شده در یمن و... مقاومت می کنند و تجربه 
دفاع مقدس ملت ایران پیش روی آنهاست؛ 
هــم در نحــوه جنگیدن و هــم در جرئت 
مقاومت. این نکاتی که بیان شد در واقع نقاط 
مهم و قابل اتکا نظریه مقاومت است که تأیید 

رهبر معظم انقاب را دارد.
نظریه مقاومت مبتنی بر توســل و اتکا 
نُصــُروا اللَه 

َ
به قــدرت الهی اســت. »ِان ت

َبت ِفَئًه 
َ
ل

َ
ٍه غ

َ
لیل

َ
م ِمــن ِفَئٍه ق

َ
م...«، »ک

ُ
َینُصرک

ثیَرًه ِبِإذِن اللِه« اتکا به درون و توانمندسازی 
َ
ک

داخلی، حرکت در یک جبهه، عجله نداشتن 
در رونمایی از توانمندی ها برای تأثیر روانی 
بر دشــمن و ایجاد دلهره و شــوک در او و 
متناسب کردن مقاومت با اندازه و نوع تهدید 

از ابعاد مهم آن است. 
عملکــرد جبهه های مقاومــت در یک 
راستاست. از آنجا که هدف اصلی مشخص 
اســت، همگــی در یک ســمت حرکت 
می کنند و عملکــرد هر جبهه تقویت کننده 
عمل دیگر جبهه هاســت. چنانکه عملکرد 
جبهه یمــن در راســتای پاســخگویی به 
حمات عربســتان و متحدانش در انهدام 
تأسیسات مهم نفتی عربستان سبب التهاب 
در بــازار نفت و افزایش نیــاز به نفت ایران 
در شــرایطی که آمریکا اعمال تحریم های 
نفتی بــه دنبال حذف ایران از بازار اســت. 
دســتاورد مهم دیگر این اقدام تغییر معادله 
نبرد در جنگ یمن اســت. در جبهه لبنان و 
ســوریه نیز بازدارندگی مقاومت در مقابل 
رژیم صهیونیستی معادالت منطقه را بیش 
از همیشه به نفع کشورهای محور مقاومت 
تغییر داده است. آنچه در این باره اثبات شده 
این اســت که اگر در مسیر درست حرکت 
شود، هر اقدامی از طرف قدرت الیزال الهی 
تقویت می شود و پیروزی نهایی را نزدیک تر 

می کند. ان شاءالله

حسن ابراهیمی
خبرنگار

۳ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۰ ۰ ۳ ۳
ید یق ســامانه پیامکی هفته نامــه صبح صادق با مــا در میان بگذار پیامتــان را از طر

علیرضا جاللیان
کارشناس دفاعی



شماره 91۵ |  دوشنبه ۸ مهر 139۸

قبیله عشق

پس از حج عازم جبهه شد
هنوز چند روزی از ازدواجش نگذشــته 
ه شد. بعد از 

ّ
بود که از طریق ســپاه عازم مک

زیارت خانه خدا و بازگشت از مکه تغییرات 
محسوســی از نظر روحی و اخاقی در وی 
به وجود آمده بود. ده روز از حاجی شدنش 
نگذشته بود که از طریق سپاه عازم جبهه شد 
و شب شهادت امام سجاد)ع( پس از اتمام 
حمله و در حالی که با دو بی  سیم  چی برای 
دیده بانی عــازم منطقه بودند، بر اثر اصابت 

ترکش خمپاره به شهادت رسید. 
به نقل از خانواده شهید 

مهدی میرزائی صفی  آبادی

مهدی 19 شهریور 1341 در مشهد متولد 
شد. مقطع ابتدایی را در مدارس سّجادیه، 
کاظمّیــه و عابدزاده  کــه دروس مذهبی آن 
بیشتر بود ، تحصیل کرد. پس از اتمام کاس 
ششــم ابتدایی جذب کار النگوسازی شد. 
بیشتر کتاب های داستانی و مذهبی مطالعه 
می  کرد و عاقــه زیادی به خوانــدن قرآن 
داشت. محور فعالیت های مهدی در پیش از 
انقاب همان جلسات مذهبی بود و بیشتر 
فعالیت های سیاســی ـ اجتماعی خود را در 
فاق دوستان انجام می  داد 

ّ
همان جلسات به ات

که با شعله گرفتن شور انقاب او هم دچار 
انقاب درونی شد. به بهانه النگوفروشی در 
اطراف حرم، اعامیه  های امام)ره( را پخش 

می  کرد. 
پــس از پیــروزی انقاب در قســمت 
مکانیکی و فّنــی جهاد ســازندگی به کار 
مشغول شــد و دوران ســربازی را در آنجا 
گذراند و عازم جبهه شــد. پس از یك سال 
م شتافت. وی در 

ّ
 مقد

ّ
عضو سپاه شد و به خط

آن زمان به منزله محور سیاسی مطرح بود. 
در قضّیــه انتخاب بنی صدر، جزو مخالفان 
سرســخت او بود. 4 اردیبهشت 1363 در 
ســالروز بعثت رســول اکرم)ص( با خانم 
حمیده شریفی ازدواج کرد. او دّومین شهید 
خانواده میرزائی است و برادر کوچك  ترش، 
رضا قبل از وی به شهادت رسید. هشت بار 
مجروح شــد. در عملیات های سوسنگرد، 
طریق  القدس،  نصــر،  الله  اکبر،  ارتفاعات 
چّزابه، فتح  المبین، بیت  المقدس، رمضان، 
مســلم  بن عقیل، والفجــر 1، 3 و 4 و خیبر 
شرکت فّعال داشت و به عنوان فرمانده گروه 
تخریــب تیپ امام رضا)ع( و ســپس گروه 
تخریب لشــکر 5 نصر و در نهایت فرمانده 
تیپ امام موســی کاظم)ع( حضور داشت. 
در نهایت 29 مهر ماه سال 1363 در منطقه 
عملیاتی میمک به شــهادت رسید و پیکر 

پاکش در مشهد به خاك سپرده شد.

کتیبه سبز

موکب به موکب می روم
آسمان بی شک پر از تکبیره االحرام اوست

غم همیشه تشنه  دریای ناآرام اوست
اوج تفسیر تمام آیه های عاشقی

در میان خطبه های کربا تا شام اوست
مثل نام مرتضی بعد از پیمبر دیده ام

هر کجا نام حسین آمد، پس از آن نام اوست
چشم هایش هیچ چیزی غیر زیبایی ندید

ما رأیت... اولین و آخرین پیغام اوست
شیعه بی تردید بی زینب به پایان می رسید
در دل ایمانی اگر داریم از اسام اوست

از نجف تا کربا موکب به موکب می روم
هر کجا پا می گذارم سفره  اکرام اوست

کربا پایان پرچم داری زینب نبود
تازه  این آغاز ختم سوره  انعام اوست

سما روشنایی

حسن ختام

 خط نور 
بر سیاهی شب

گل اللــه، تاب و توان آتــش ندارد؛ گل 
بنفشــه، نای ایســتادن در برابر آوار ندارد و 
پروانه ، دور گلوله آتش طواف نمی کند؛ اگر 
دیدی گلی پرپر شــد و پروانه ای گلوله باران، 
بدان که جنگ از دل سیاهی های شب سر زده 
است، بدان که صدای شکستن دل مادری در 
بغض های تنهایی اش نواخته شده است؛ اما 
در گوشه ای از این جنگ پرهیاهو، عاشقان در 
آرامش الهی  جامی از عشق را سر می کشند، 

جامی به رنگ سرخ، عاشورای حسین)ع(.

BBآقا جان
شهیدان با پرچمی سفید، سیاهی شب 
را ورق زدنــد، آنهایی که عاشــقانه پرواز را 
آموختند، خطی از نور روی ســیاهی شب 
کشــیدند و سپیده عاشــقانه صبح را برای 
ما به یادگار گذاشــتند؛ ما از این قافله عشق 
جا ماندیم تا پیام رســان ســرود عاشورایی 
آنان باشــیم و با اشک در گوش  کودکان مان 
زمزمــه کنیم که عشــق را جوانــی با ذبح 
خواهش هایش تعریــف کرد و پاکی را رمز 
عروج خود قرار داد؛ با این همه، نکند در این 
سپیده صبح، در این نسیم عاشقانه به یادگار 
مانده از نفس های پاک بازان، خواب غفلت 
چشمان مان را به تاراج ببرد، که خواب یعنی 
مردن رســم آزادگی و ایثارگــری و غفلت 
همان پاک شدن رنگ سرخ شهید از کوچه 

و خیابان های این شهر است.

BBموالی من
قســم به لحظه جا گرفتن استخوان های 
شــهید در آغوش مادر، قسم به پاک های 
نیمه و قسم به سرفه های رنگ خون گرفته، 
نمی گذاریم ســرخی خون شهیدان از گذر 
نگاه مان پاک شود و یادشــان را ، نام شان را 
و رسم شان را در دل های مان حک می کنیم 
و هــر روز از عمــق جان فریــاد می زنیم: 
»ای شهید، امروز بیشــتر از دیروز دوستت 
مــی دارم! و فردا بیشــتر از امــروز... و این 

ضعف من نیست؛ قدرت توست.«

هفته نامه سیاسی
فرهنگی و اجتماعی صبح صادق

زیر نظر شورای نویسندگان معاونت سیاسی 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه
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رسول خدا حضرت محمد)ص( فرمودند: ای سلمان! هر کس دخترم فاطمه)س( را دوست بدارد، او در 
بهشت و کنار من خواهد بود و هر کس او را دشمن بدارد، گرفتار آتش می شود. سلمان! محبت به فاطمه)س( 
در یکصد جا به درد می خورد؛ از جمله آنها هنگام مرگ، عالم برزخ، دریای میزان، عرصات محشر، پل صراط 
و محاســبه اعمال. سلمان! وای بر کسانی که به او ظلم کنند و وای بر آنان که به شوهر او جفا نمایند، وای بر 

ستمگرانی که به فرزندان و شیعیان وی ستم کنند.)بحاراالنوار، ج 27، ص 16(

محبتی که به درد می خورد!
   صادقانه    

اگر کســی مالک دارایی های خود باشــد و آن را در راهی که خواست خرج کند، با از دست دادنش 
غصه دار نمی شود؛ اما اگر کســی مملوک دارایی های خود باشد، ذلیانه برای حفظ آنها تاش می کند 
یًء 
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َ
و اگر آنها را از دســت بدهد، محزون می شود؛ پس مالک باش نه مملوک! )ل

ــیًء( زهد این نیست که مالک چیزی نباشی، بلکه معنای زهد این است که 
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چیزی مالک تو نباشد.

باش! مالک 
   صبحانه    

   تلخند    
بازی گردانی ترامپ در فشار به ایران!

رهبر معظم انقاب چهار سخنرانی مهم و کلیدی دارند که طبق فرموده 
ب تحلیل هــا و دیدگاه های ایشــان را در تحلیل 

ُ
خودشــان، اســاس و ل

قیام عاشورا در این چهار ســخنرانی به  طور خاصه و چکیده ارائه شده 
است. کتاب »چهار گفتار« محصول تدوین این چهار سخنرانی است که 
ایشــان در این گفتارها، به تحلیل قیام اباعبدالله)ع( با رویکرد اجتماعی 
پرداخته اند. وجه اشــتراک این گفتار ها این اســت که واقعۀ عاشورا را به  
عنوان منبع معرفتی برای امروز انقاب اســامی مورد توجه قرار داده و 
 أرٍض کربا« پرداخته است. 

ّ
 یوٍم عاشــورا و کل

ّ
به گونه ای به تفسیر »کل

ایشان در این چهار گفتار تاش کرده اند تا با تحلیل این واقعه تاریخی مهم 
 از تکرار مجدد فاجعۀ عاشورا در جهان معاصر 

ً
و عبرت گیری از آن، اوال

 درس هایی برای حرکت رو به  جلوی امت اســامی 
ً
ممانعت کرده و ثانیا

ارائه کنند. در این کتاب از سویی با تحلیل های عمیق و دقیق تاریخی مواجه 
هستیم و از سوی دیگر با نکات نابی که برای امروزمان ثمربخش هستند، 

روبه رو می شویم.
در گفتار اول به این پرســش پرداخته می شــود که »چرا جامعه اسامی 
پس از 50 ســال از رحلت پیامبر)ص( از نظر اخاقی به چنان وضع فجیع و 
منحطی دچار شد که فاجعه عاشورا را رقم زد! و تاش می کند ابعاد اخاقی و 

اجتماعی این پرسش را واکاوی کند.
در گفتار دوم به تحلیل »هدف اباعبدالله)ع( از قیام« و نســبت این هدف 
با »نتیجه  قیام« پرداخته و دیدگاه های مختلف و حتی مشهور ناصحیح را نقد 

کرده است.
ایشــان در گفتار سوم بر اساس تحلیل کان جامعه شــناختی که از قیام 
عاشورا ارائه می دهد، »نقش خواص جبهه  حق در شکل گیری فاجعه عاشورا« 

را تبیین می کنند تا عبرتی باشد برای امروز انقاب اسامی.
در گفتــار چهارم نیز با ارائــه تحلیلی از قیام عاشــورا در امتداد انقاب 
اجتماعــی نبوی، از منظری دیگر به تبیین چرایی شــکل گیری فاجعه کربا 

پرداخته می شود.
کتاب »چهار گفتار« با وجود صفحات اندکش، مطالب متعدد خواندنی 
و عبرت آموز از حادثه  عاشورا را پیش روی خوانندگانش می گذارد؛ بنابراین 
خوانندگان عاوه بــر نکات فوق می توانند مباحثی مانند موارد زیر را در این 

کتاب بیابند:
ـ زندگی ُپرفضیلت امام حسین علیه السام و صفات برجسته  ایشان؛

ـ اهمیت مقام شهادت؛
ـ عنصر حیات بخش امر 

به معروف و نهی از منکر؛
ـ اهمیت نقش ارزشمند 
و  زینــب)س(  حضــرت 
امام ســجاد)ع( در حفظ و 

گسترش پیام عاشورا؛
ـ ویژگی هــای الزم برای 
مجالس عــزاداری محرم و 

صفر؛
و ...

امید اســت کــه مطالعه  
کتاب، خوانندگان  این  دقیق 
را در کســب بصیرت درباره 
زندگی و قیام تاریخ ســاز آن 
حضــرت و اصحابش موفق 

نماید؛ ان شاءالله.

عاشورا   قیام 
وایت رهبر معظم انقالب به ر

   آثار عاشورایی    

نکته: مادری سه ظرف هم اندازه را روی شعله قرار داد و به مقدار مساوی 
در آنهــا آب ریخت. در ظرف اول یک هویــج، در ظرف دوم یک تخم مرغ و 
در ســومی چند دانه قهوه ریخت و در زمان یکسان سه ظرف را حرارت داد. 
سپس فرزندان خود را صدا زد و پرسید: از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید. 
بچه ها پاسخ قانع کننده ای نداشتند. مادر توضیح داد: آدم ها در جوش و خروش 
و چالش ها و سختی های زندگی یکسان نیستند؛ بعضی ها مانند هویجند،  تا 
وقتی با مشــکلی مواجه نشده اند،  سخت و محکمند؛ اما به محض اینکه در 
جوش و خروش روزگار قرار می گیرند شــل می شــوند و خود را می بازند. 
بعضی آدما مثل تخم مرغ هستند،  در روال عادی و روتین زندگی شل هستند؛ 
اما در برخورد با مشکات سخت و غیر قابل انعطاف می شوند و بعضی دیگر، 
مانند قهوه هستند که نه تنها در ســختی ها خود را نمی بازند، بلکه به محیط 
انــرژی می دهند و با معطر کردن آن،  بــه زندگی رنگ و طعم می دهند. اینها 
زنده می مانند،  زندگی ساز هستند و نسیم روح بخش حیات را به دنیای دیگران 

می بخشند. 
نظر:  در حوادث اخیر کشــور،  شاهد فشــارها،  تهدیدها و تحریم های 

دشمنان هستیم؛ اما جمهوری اســالمی نه تنها از مواضع و رفتار خود 

عقب نشینی نکرده، بلکه سبب اثرگذاری بر کشورهای منطقه شده است؛ 

به گونه ای که اکنون آمریکا از تأثیرپذیری انقالب اسالمی بر آمریکای التین 

ســخن به میان می آورد و می گوید حیاط خلوت آمریکا به تسخیر ایران 

درآمده است. 

درس مادر به فرزندان
   نکته نظر    
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