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بسم الله الّرحمن الّرحیم
با تأســف و تأثر فراوان خبر درگذشــت عالم ربانی، فقیه و حکیم 
مجاهد، آیت الله آقای حاج شیخ محمدتقی مصباح یزدی را دریافت 
کردم. این، خســارتی برای حوزه  علمیه و حوزه  معارف اســامی 
است. ایشان متفکری برجسته، مدیری شایسته، دارای زبان گویائی 
در اظهار حق و پای با استقامتی در صراط مستقیم بودند. خدمات 
ایشــان در تولید اندیشــه  دینی و نگارش کتب راه گشا، و در تربیت 
شاگردان ممتاز و اثرگذار، و در حضور انقابی در همه  میدان هایی که 
 کم نظیر است. 

ً
 و انصافا

ً
احساس نیاز به حضور ایشان می شد، حقا

پارسایی و پرهیزگاری خصلت همیشگی ایشان از دوران جوانی تا 
آخر عمر بود و توفیق ســلوک در طریق معرفت توحیدی، پاداش 

بزرگ الهی به این مجاهدت بلندمدت است.
اینجانب که خود ســوگوار این برادر قدیمی و عزیز می باشــم، به 
خاندان گرامی و فرزندان صالح و دیگر بازماندگان ایشــان و نیز به 
م بزرگ و به حوزه  علمیه تســلیت 

ّ
شــاگردان و ارادتمندان این معل

عرض می کنم و علّو درجات ایشــان و مغفرت و رحمت الهی را 
برای ایشان مسئلت می نمایم.

سّیدعلی خامنه ای
۱۳ دی ماه ۱۳۹۹ 

حکیم مجاهد

مصباح
۱۵۱۴- صفحات ویژه  ارتحال   آیت الله مصباح یزدی
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که  آیت الله محمدتقی مصباح  یزدی 
عمر با برکتش را در راه ترویج مکتب 
اهل بیت)ع( و اسالم سیاسی و آرمان های انقالب 
اسالمی ملت بزرگ ایران سپری کرد، به دیار باقی 
شتافت و دوستداران و جامعه اسالمی و انقالبی را 
با رفتنش که گریزناپذیر است، در غم و اندوه فرو 

برد.
 این عالــم متقی و پرهیزکار، این فیلســوف 
گرانقدر و متفکر ارزشــمند صاحب ســبک، به 
معنای دقیــق کلمه از ارادتمندان مخلص و یاران 
صدیق حضــرت امام خمینی)قدس الله نفســه 
الزکیه( و حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی( 

بود. 
این عالم مبارز خستگی ناپذیر، بصیرتی نافذ و 
بیانی صریح در دفاع از اسالم ناب محمدی)ص( 
و افشای توطئه های دشمنان علیه انقالب اسالمی 
و نظــام والیــی داشــت. او به درســتی فتنه ها، 
انحراف ها، التقاط ها و تحریف های زمان خود را 
به هنگام می شناخت و براساس تکلیف شرعی، با 
بهره گیری از توان باالی علمی، به صورت مستدل 
و منطقی، با فتنه گران و منحرفان و گروه های دارای 

افکار التقاطی مبارزه می کرد. 

خطابه ها، بیانات، مناظره ها و آثار قلمی فراوان 
برجای  مانــده از این عالم انقالبــی والیتمدار، 
همگی یک واقعیت را آشکار می کند که او، »مرد 
میدان دفاع عالمانه از مبانی، اصول و آرمان های 

انقالب اسالمی« بود.
بصیرت، زمان شناسی، مبارزه منطقی و بهنگام 
با مکاتب وارداتی غربی و شــرقی، شناســایی و 
رویارویی عالمانه و صادقانه با جریان های انحرافی 
و صاحبان تفکرهای التقاطی، عالمه مصباح یزدی 
را از دیگران به صورت جدی متمایز کرده بود. او 
از این نظر، وجوه مشــترک فراوان با شهید استاد 

مطهری)رضوان الله تعالی علیه( داشت.
 براساس همین اشتراکات و وجوه مشابه بین 
ایشان و شــهید مطهری، رهبر معظم انقالب در 

وصفش فرمودند:
»امروز بحمدالله نظام اسالمی ما مفتخر است 
که شخصیت های برجســته علمی و معنوی در 
آن حضور دارند؛ مثل همین شــخصیت عزیز و 
عظیم، جناب آقای مصباح. من ایشان را نزدیک 
به چهل سال است که می شناسم و به ایشان ارادت 
قلبی دارم؛ فقیه، فیلسوف، متفکر و صاحب نظر 
در مسائل اساسی اسالم. اگر خدای متعال به نسل 
کنونی ما این توفیق را نداد که از شخصیت هایی 
مثــل مرحوم عالمه طباطبایی یا مرحوم شــهید 
مطهری اســتفاده کند، بحمدالله این شخصیت 
عزیــز و عظیم، خأل آن عزیــزان را در زمان ما پر 

می کنند.«

مرحوم آیت اللــه مصباح یزدی در دوران عمر 
با برکت جمهوری اســالمی، همواره نسبت به 
تحوالت و رویدادهای سیاســی کشــور، دارای 
مواضع شفاف، صریح و تأثیرگذار بود. با پدیدآیی 
جریــان اصالحات وآغــاز یــک دوره جدید از 
التقاط، تحریــف و انحراف در مســیر انقالب 
اســالمی، او با حضور در چندیــن نماز جمعه 
تهران به عنوان سخنران قبل از خطبه ها، با بیانی 
صریح مبانی نظام والیی را بر اساس آیات الهی، 
احادیث و عقل و منطق تبیین کرد و نسبت به بروز 
و ظهور اندیشــه ها و جریان هــای التقاطی که به 
دنبال سکوالریزه کردن کشور و حکومت بودند، 

هشدار داد.
 رویکرد روشنگری و بصیرت افزایی وی سبب 
شــد تا عالمه مصباح آماج هجمه های ســنگین 
قرار گیرد. در دوران فتنه سال 1388، او از مردان 
اصلی میدان مبــارزه با فتنه بــزرگ آمریکایی ـ 
صهیونیستی بود. به صورت خستگی ناپذیر با سفر 
به استان های مختلف و در دیدارهای مختلف با 
اقشار گوناگون، و به ویژه جوانان و دانشجویان، به 

تبیین حقایق می پرداخت. 
آیت الله مصباح اهداف راهبردی فتنه گران را 
به درستی تشخیص داد و روشنگری کرد. ایشان 
در یکی از جلسات، از فتنه 88 به عنوان یک »فتنه 
شیطانی« یاد کرده و هدف فتنه گران را این چنین 

شرح می دهد: 
»ما در این زمان مواجه هستیم با یک فتنه عظیم 

شــیطانی، برای اینکه مــا را از رهبری الهی و آن 
حقی که خدا برای رهبری دینی بر مردم قرار داده 
است؛ جدا کنند... . آنچه روح انقالب اسالمی، 
آنچه مشخصه این حکومت است و در همه عالم، 
این حکومت به نام حکومت والیت فقیه شناخته 
می شود، می خواستند این را بگیرند؛ اگر بشود آن 
را حذف کنند، اگر نه، الاقل با تغییر قانون اساسی 
و ایــن حرف ها، والیت فقیــه را تضعیف کنند، 
کم رنگ بشود، والیت فقیه نقشی نداشته باشد، 

مسئله این بود.«
این نقشه روشنگرانه عالمه مصباح تا آخرین 
لحظات عمر پربرکت ادامه داشت. وقتی جریان 
انحــراف در دولت دهم پدید آمد، ایشــان بدون 
مالحظات قبلی، با این تفکر انحرافی نیز مبارزه 
کرد. برای ایشان، حق و اسالم و والیت شاخص 
اصلی در حرکت و پیشــبرد امور بــود. آیت الله 
مصباح به گونــه ای در راه تحقق حاکمیت دینی 
و گســترش معارف اسالمی و ســاخت جامعه 
اسالمی مجاهدت کرد که رهبر معظم انقالب در 
پیام شان به مناسبت رحلت این عالم ربانی، او را 

چنین توصیف کردند:
 »ایشــان متفکری برجسته ، مدیری شایسته، 
دارای زبانــی گویایــی در اظهار حــق و پای با 
استقامتی در صراط مســتقیم بودند.« بر همین 
اســاس می توان او را ایستاده و ثابت قدم در برابر 
فتنه ها و تحریف ها دانست. روحش قرین رحمت 

واسعه الهی باد.

یف  ایستاده در برابر فتنه  و تحر
   سرمقاله    

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

هفته گذشــته هفته ای پر فراز و نشیب در ماجرای 
کرونا بود، بــه ویژه در رابطه با واکســن، موضوع 
واکســن آمریکایی فایزر که به تازگی مجوز تزریق 
اضطراری از سازمان جهانی بهداشت دریافت کرده 
و تا هفته های قبل واردات آن به برخی از کشــورها 
صــورت گرفت. البته در تزریق های آن هم گزارش 
حساسیت و مرگ وجود داشت. ارتباط دادن عدم 
امکان خرید آن به موضوع ملحق نشــدن ایران به 
کارگــروه fatf بحث هایــی را در محافل مختلف 
ایجاد کرد. برخی سیاســیون جناح خاص و حتی 
سخنگوی دولت در این زمینه نظراتی دادند، حتی 
وزیر امورخارجه و رئیس کل بانک مرکزی هم در 
خصوص امکان تخصیص ارز یا امکان خرید این 
واکســن اظهار نظر کردند. البته بعدا مشخص شد 
بخشی از این بحث ها در واقع سوءاستفاده عده ای 
از کروناهراسی در جهت رسیدن به اهداف سیاسی 
اســت و هنوز واکسنی به ایران تحویل داده نشده و 
تحویل آن عملی نیست که بتوان با آن آمریکا را بزک 
کرد و تحویــل ندادن آن هم با توجه به توان داخلی 
اهمیتی ندارد. چه اینکه در خصوص خود واکسن 
فایــزر در زیرمجموعــه وزارت بهداشــت هم دو 
صدایی دیده شد، عده ای که طرفدار خرید و تزریق 
این واکســن بودند و دیگرانــی که علیه آن مطالبی 
بیان کردند. البته در میان مخالفان دو گروه مخالف 
کلی واکسن و مخالفان واکسن فایزر دیده می شد. 
جریانی در کشور به صورت کلی واکسن را رد کرده 

و طب سنتی و ایرانی و اسالمی را مخالف واکسن 
دانسته و عمدتا پروژه واکســن را به پروژه جهانی 
عقیم ســازی و کاهش جمعیت نســبت می دهند. 
جریان دیگر فقط مخالف واکســن آمریکایی نه به 
جهت ملیــت آن، بلکه به جهت مشــکوک بودن 
اهداف ســاخت و نیز سرعت ســاخت هستند و 
 آمریکایی ها با فروش و اهدای این 

ً
معتقدند احتماال

واکسن به دنبال تست آزمایشگاهی انسانی آن با یک 
روش اقتصادی هستند. 

در این میــان »دکتر محمداســماعیل اکبری« 
مشاور وزیر بهداشت در یک برنامه تلویزیونی پرده 
از مافیای پشــت پرده برای واردات واکســن فایزر 
برداشــت و نشان داد عده بیشــتری از مسئوالن و 
کارشناســان وزارت بهداشت مخالف ورود چنین 
واکسنی بوده و صد البته واکسن ایرانی را مطمئن ترین 
واکسن می دانند. چیزی که بارها هم وزیر بهداشت 
به صورت رسمی و غیر رسمی اعالم کرده است؛ 
 آغاز مرحله 

ً
اما در همین حوالی زمانی بود که رسما

آزمون انســانی واکسن ســتاد اجرایی فرمان امام 
خمینی)ره( آغاز شد. این واکسن اولین واکسنی بود 
که کد اخالق از وزارت بهداشت گرفت و قابلیت 
آزمون انسانی را پیدا کرد؛ اما شبکه های اجتماعی 
که تا پیش از این صحنه درگیری دو طیف موافقان 
و مخالفان واکسن آمریکایی بودند هم به همه این 
اخبار واکنش نشان دادند. عده ای در جهت تخریب 
واکســن ایرانی و عده ای هم برای تخریب واکسن 
فایــزر آمریکایی. در این صحنه به خوبی می شــد 
مســئله بحران هویت و مشــکل فرهنگی را درک 
کرد. همانگونه که امام راحل در وصیت نامه الهی ـ 

سیاسی خویش به آن اشــاره کردند که عده ای سر 
تا پا غربی بودن را به هویت واقعی ایرانی اســالمی 
خویش ترجیح می دهند، اینجا هم دوباره این بحران 
هویت عیان شــد. از همین رو در ماجراهایی مثل 
دســت یافتن کشــور به فناوری های روز دنیا مانند 
نانو، موشک، پهپاد، فضا، هســته ای و... این عده 
همواره یا باور نکردند یا آنکه به سخره گرفتند؛ حاال 
هم که در وضعیت وخیم همه گیری کرونا هستیم، 
دست از این تفکر برنداشته و نمی توانند باور کنند 
که پزشکان و محققان ایرانی به چنین توانایی دست 

پیدا کرده اند.
 
ً
البته از آن ور بام افتاده هایی هم هســتند که کال

موضوع واکســن را قبول نداشــته و همه را توطئه 
استکبار می دانند که در باال هم به آنها اشاره شد.

در ایــن میــان زمانی که بحث تزریق واکســن 
داخلی یا خارجی مطرح شــد، یک جریان گفت 
که باید واکســن خارجی را اول به مسئوالن تزریق 
کنند و ایران نباید آزمایشگاه  خارجی ها شود، کما 
 دکتر ملک زاده، معاون مستعفی وزیر 

ً
اینکه ظاهرا

بهداشــت نیز به این موضوع اشاره داشته است که 
برخی داروهای اعالمی از ســوی سازمان جهانی 
 
ً
بهداشت روی بیماران ایرانی آزمایش شده و عمدتا

هم پاسخ مناســبی نداده است. البته تبلیغات علیه 
واکســن فایزر یک کار جهانی بود و اکثر کشورها 
 هم 

ً
با نگاه منفی به آن واکنش نشــان دادند و عمدتا

همان سخن مشاور وزیر بهداشت را در خصوص 
مافیای پشت واکســن را مطرح کردند. حتی وزیر 
بهداشــت لبنان هم گفت اغراض سیاســی پشت 
واکســن فایزر برای لبنان وجود دارد و با اینکه آن را 

وارد کرده اند، مردم واکسن فایزر را نزنند.
به هر حال واکســن تولید ســتاد اجرایی فرمان 
امام)ره( بــا تزریق به تعــدادی داوطلب از جمله 
عزیزتریــن فرد زندگــی رئیس این ســتاد، یعنی 
دختر آقای مخبر، آزمایش انســانی شد تا به زودی 
برای واکسیناســیون افراد دارای اولویت و ســپس 

واکسیناسیون سراسری آماده تولید باشد. 
در انتهای هفته نیز خبر از رسیدن مراحل تست 
انسانی تحقیقات هشت واکسن دیگر داده شد که 
البته یکی با کشور کوبا به صورت مشترک در حال 
انجام اســت. خبر افتتاح خط تولید واکسن اشاره 
شده تا چهل روز دیگر هم خبری بود که روز انتهایی 
هفته منتشــر شــد تا خط بطالنی باشد برای همه 

واکسن های مشکوک و غیر مشکوک خارجی. 
البته باید یادی هم از شــهید دانشمند محسن 
فخری زاده کرد که یکی از پروژه های واکسن کرونا 
را مدیریــت می کرد. پروژه هایی هم در مؤسســه 
واکسن سازی رازی، انستیتو پاستور، دانشگاه علوم 
پزشــکی بقیه الله)عج( و... در حال پیگیری است 
که همگی از رشــد باالی علمی کشــور در حوزه 
میکروبیولوژی خبر می دهند؛ اما هنوز هم عده ای 
دل در گرو غرب دارند. همه این اتفاقات در حالی 
بود که هفته آخر سال میالدی گذشته پرشمارترین 
ابتالها، مــرگ و میرهای روزانه کرونا رقم خورد و 

کرونای انگلیسی هم دارد دامن گیر جهان می شود.
حال باید دید ایران به عنوان چهارمین کشــور 
تولیدکننده واکسن بعد از روسیه، چین و آمریکا در 
مقابله با کرونا می تواند رکوردهای جدیدی را رقم 

بزند یا نه.

ایرانی واکسن 
ماجرای کووایران و لزوم بازیابی هویت ایرانی

احسان امیری
خبرنگار

واکسن مطمئن

 در مسئله کرونا »واکسن« اهمیت فراوانی 
دارد؛ زیــرا عالوه بر اینکــه قرنطینه های 
شاید ضعیف و رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی که داریم، نیاز است که اقشار 
ضعیف واکسن دریافت کنند تا در مقابل 

ویروس ایمن شوند. 
در همیــن  جای بحث بــه عنوان یک 
متخصص که هم در طب سنتی و هم در 
طب مدرن تخصص دارم، نظریه بد بودن 
واکسن را رد می کنم که البته بحث در این 

مجال موضوع دیگری است. 
در شرایطی که واکســن ایرانی کرونا 
آماده واکسیناسیون سراسری نشده  هنوز 
اســت و در مراحل تحقیقاتی قرار دارد، 
یکــی از راه هــای مهم، خرید واکســن 
خارجی است. بحث های تخصصی بین 
دانشمندان کشــور مطرح است که کدام 

واکسن مطلوب تر است.
 دانشــمندان مــا نظــر مثبتــی روی 
واکســن های مدرنا، بیون تــک، فایزر و 
آکسفورد ندارند، چون اینها ایمن بخشی 
صددرصد و باالیی ندارنــد و نه تنها در 
درازمــدت ممکن اســت ایمنی ندهند، 
همین طور هم که دیده می شود عوارض 
آن در تزریق های اخیر روی بعضی از افراد 

مشخص شده است.
اینکــه خبر می رســد شــرکت فایزر 
آمریکایی 150 هزار دوز از این واکســن 
را می خواهــد به ایران هدیــه کند و این 
خبر بعضی ها را ذوق زده کرد و بســیاری 
دیگر را نگران که اینجا محل بحث است. 
آمریکایــی که ســخت ترین تحریم های 
اقتصادی، از جمله در حوزه غذا و دارو را 
علیه ملت ایران وضع کرده و جنایت هایی 
برخالف قواعد بین المللی مرتکب شده 

است.
 در حالی که هیچ کشوری حق تحریم 
دارو را ندارد، امــا دولت ایاالت متحده 
آمریکا در ماه های گذشــته نــه تنها به ما 
دارو نداده و ســعی کرده مــا نتوانیم دارو 
و واکســن آنفلوآنزا و کرونا را تهیه کنیم و 
حتی دستگاه های ونتیالتور و سایر اقالم 
پزشکی برای درمان کرونا در اثر تحریم ها 
به دســت ما نرســید و ما با تکیه بر تولید 

داخل مشکالت را حل کردیم. 
حتی جلوی خرید واکسن آنفوالنزای 
ما را گرفت؛ حاال یک دفعه مهربان شده 
و 150 هزار دوز واکسن فایزر به ما هدیه 
می کند و عده ای هم خوشحال می شوند 
و ســوژه برای بزک کــردن کدخدا پیدا 
می کنند، لذا باید تردید کرد و با سوءظن 
نگاه کرد. آنهایی که پانســمان بچه های 
بیمار »ای بی« را دریــغ کردند تا خیلی 
از ایــن بچه هــا بمیرند، حــاال مهربان 
شــده اند! آنهایی که جلوی خرید واکسن 
 را می گیرنــد، چطــور می خواهند هدیه 

بدهند!
اول اینکــه 150 هــزار دوز به درد ما 
نمی خورد؛ چرا که با 83 میلیون جمعیت 
حداقل دو میلیون جامعه پر خطر از افراد 
مســن، کادر درمانی و بیمــاران خاص 

داریم. 
 باید یا واکســن داخلی تولید 

ً
ترجیحا

شــود و برای آن صبر کرد یا اینکه واکسن 
در صــورت نیاز فــوری از منابع معتبر و 
کشــورهای دیگر تأمین شــود. واکسنی 
که از خارج خرید می کنیم، باید واکســن 
سالم تری باشد. در این مورد اعتقاد داریم 
 برای آزمایش روی ملت 

ً
این اهدا احتماال

ایران است.

   یادداشت    

دکتر علی کرمی
استاد دانشگاه علوم 
پزشکی بقیه الله)عج(
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دیدگاه

فرزان شهیدی
کارشناس بین الملل

مســئله کمک های مالی ایــران به جبهه 
مقاومت به ویژه فلســطین و لبنان، هر از 
گاهی به مناسبت های مختلف از جانب رسانه های 
مغرض برجسته سازی شده و تالش می کنند؛ این بار 
رســانه های ضد انقالب از اظهارات ســید حسن 
نصرالله و محمود الزهار را مستمسکی برای ایجاد 
شــکاف بین مردم و نظام کردند. در این باره، چند 
نکته مهم  ـ جهت رفع شــبهه مربوط به کمک های 

ایران به مقاومت  ـ  قابل ذکر است:

در ســالروز شــهادت شهید ســلیمانی، 
تخریب چهره سردار دل ها در دستور کار ۱

رسانه های معاند قرار گرفته و قصد دارند با زیر سؤال 
بردن عملکرد او، ضمن منفی کردن افکار عمومی 
نسبت به وی، در سیاست های منطقه ای جمهوری 
اسالمی خدشه کنند؛ به ویژه آنکه پرونده فعالیت های 
منطقه ای ایــران همچنان به عنــوان تهدید بزرگی 
فراروی طرح های توســعه طلبانه آمریــکا و رژیم 
صهیونیســتی قرار داشــته و تالش زیــادی انجام 

می دهند تا به زعم خود ایران و محور مقاومت را در 
منطقه مهار کنند. البته این گونه جنجال های تبلیغاتی 
بی سابقه نیست. در گیر و دار فتنه سال 1388 برخی 
جریان های مشــکوک اقدام به فضاســازی کرده و 
شعارهایی مانند »نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران« 
را سردادند که حاکی از ایجاد تردید در سیاست های 
منطقه ای و حمایت جمهوری اسالمی ایران از محور 
مقاومت بود. با آگاه ســازی و روشنگری نسبت به 
کارنامه و نقش ویژه شهید سلیمانی و دستاوردهای 
سترگی که نه فقط برای ایران، بلکه منطقه و جهان 
کسب کرد، می توان توطئه تبلیغاتی دشمن را خنثی 

کرد.
کمک هــای جمهوری اســالمی ایران به 

جبهــه مقاومت اعم از سیاســی، مالی و 2
نظامی در راســتای راهبرد کالن صدور انقالب و 
تقویت عمق استراتژیک جمهوری اسالمی در منطقه 
اســت. در واقع اگر با نــگاه ژرف بنگریم، هر گونه 
هزینه ای در این راســتا، عوایدش به امنیت و منافع 
ملی کشــور بازمی گردد. از این منظــر، دادن پول و 
موشــک به حزب الله و حماس که البته مشتمل بر 
مبالغ چندان باالیی نیست، موازنه را به نفع مقاومت 
تغییــر داده و در برابر دشــمن صهیونیســتی یک 
بازدارندگی قوی ایجاد کرده اســت. نباید فراموش 
کنیم که روزگاری ارتش صهیونیســتی، اســطوره 

شکســت ناپذیری در غرب آســیا قلمداد شــده و 
بی محابا کشورهای عربی را تهدید می کرد.

 امداد انســانی مانند کمــک به وضعیت 
وخیم فلسطینی ها یا جنگ زده های لبنانی، ۳

ســوری، یمنی و...، صرف نظر از آنکه برد سیاسی 
دارد، عمدتا برخاسته از انگیزه های دینی و انسانی 
است. این در حالی است که جمهوری اسالمی طبق 
ماده 154 قانون اساســی، ســعادت انسان در کل 
جامعه بشــری را آرمان خود می دانــد و از مبارزه 
حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه 
از جهان، حمایت می کند. بنا بر این، کسانی که این 
گونه کمک ها را زیر ســؤال می برنــد و آن را فاقد 
وجاهت ملی یا قانونی می دانند، در اشتباه هستند؛ 
چرا که وظیفه دینی، انسانی و ملی ملل و دولت های 
مسلمان آن است که در حد توان به همنوعان خود به 
ویژه مســلمانانی که تحت ظلم و فشار و محاصره 

هستند کمک کنند. 
 هزینه هــای مالــی، امنیتــی و نظامی در 

ایران ۴ منطقه، مختص جمهوری اسالمی 
نیست، بلکه دشمنان و رقبای ایران چندین برابر این 
ارقــام را هزینه می کنند. برای نمونه دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا در سفری که دو سال پیش به 
عراق داشت اظهار کرد، خیلی غم انگیز است که 7 
تریلیون دالر در خاورمیانه هزینه کنی، اما برای رفتن 

به عراق ناچار باشی سفرت را فوق العاده مخفی نگه 
داری! متحدان آمریکا به ویژه عربستان سعودی نیز 
هزینه های هنگفتی به ویژه در حمایت از تروریسم 
تکفیری در منطقه انجــام داده اند. طبق برآوردهای 
اولیه، ســعودی ها تنها در جنگ یمن ســالیانه 60 
میلیارد دالر هزینه کرده اند. نکته قابل توجه آن است 
که این کشــورها با صرف هزینه های سرسام آور، به 
نتایج مطلوب خود نرسیده اند، در حالی که ایران با 
هزینه هایی به مراتب کمتر، به دستاوردهای بزرگی 
دست یافته و موفق شــده است معادالت سیاسی ـ 

امنیتی را به نفع مقاومت تغییر دهد. 
 شگرد رسانه ای دشمن آن است که مسئله 

کمک ها را به وضعیت معیشتی مردم گره ۵
می زند که این روزها به دلیل تحریم های خارجی و 
برخی سوءتدبیرهای داخلی، وضعیت چندان خوبی 

ندارد. 
عامه مردم که این ارقام را با حساب و کتاب عادی و 
روزمره خود می سنجند، چه بسا تحت تأثیر عملیات 
روانی دشمن قرار گیرند؛ به همین دلیل الزم است 
میان هزینه های مربوط به جبهه مقاومت و مدیریت 
اقتصادی در داخل، تفکیک قائل شــویم و البته اگر 
قصوری در رسیدگی به معیشت مردم وجود دارد، 
مرتفع شود تا شــبهه افکنی تبلیغاتی دشمن خنثی 

شود.

ینه دارد  امنیت هز
نگاهی به شبهه افکنی پیرامون حمایت های ایران از محور مقاومت

   عکس و مکث   

آغوش انقالبی/ آیت الله مصباح یزدی از هفته های گذشــته در پی وخامت حال شــان، در یکی از بیمارستان های تهران بستری شده 
و تحت مداوا قرار گرفته بودند که متأســفانه این فقیه انقالبی در شــب ســالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، دعوت حق را لبیک 
گفتند. رهبر معظم انقالب درباره ایشان گفته اند: »خوشبختانه یکی از موفقیت های آقای مصباح یزدی در قم این است که ایشان 

برخالف خیلی از فضالی ما که فضل شان در خودشان منحصر مانده، فضلش در شاگردان خوب سرریز شده است.«

ســاخت یادمان شــهدای مقاومت در فرودگاه بغداد/ باقی مانده اتومبیل شــهیدان حاج قاسم ســلیمانی و حاج ابومهدی 
المهندس و همراهان شهیدشــان به یادمان محل شهادت شــان در فرودگاه بغداد منتقل شد. یادمانی در محل شهادت 
این شــهیدان بزرگ مبارزه با تروریســم در فرودگاه بغداد، بلوار ابومهدی المهندس در مراســمی با شکوه با حضور مردم 

عراق در معرض دید عموم قرار گرفت. این یادمان با همکاری حشدالشعبی و حکومت عراق بر پا شده است.

وقتی نه مســلمانی و نه ســیاه پوســت و نه مهاجر! / آنتونی کوین وارنر، یعنی همان کســی که مدتی قبل با بمب گذاری در یک ون و 
پارک کردن آن در کنار خیابان، باعث انفجاری ســهمگین در نشــویل ایالت تنســی آمریکا شــده بود و چندین نفر را زخمی کرده بود و 
خســارات بســیاری به بار آورد، نه مهاجر اســت، نه مسلمان، نه سیاه پوست، نه مکزیکی و نه ...پس فقط اسمش در رسانه ها گفته 

و شنیده می شود نه نژاد، رنگ و دینش، حتی تروریست هم خطابش نمی کنند. این دسته بندی ها فقط برای غیر خودی هاست.

اعتراضات ادامه دار/ هزاران نفر در ســرزمین های اشــغالی برای بیســت و هفتمین هفته متوالی علیه نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی تظاهــرات کردنــد. معترضان کماکان خواســتار برکنــاری نتانیاهو هســتند و صدای آنها پــس از این مدت 
طوالنی هنوز به نخســت وزیر اشغالگران نرسیده است! صهیونیســت ها نه تنها تابستان شان داغ شده است، بلکه پاییز 

و زمستان و بهار داغی هم دارند و ناتوانی در جلوگیری از شیوع کرونا هم بر گستردگی این اعتراضات افزوده است.

اضالع اصالح طلبی

نقدهای درون گروهی اردوگاه اصالح طلبان 
در ماه های اخیر با شــدت بیشــتری دنبال 
می شــود. در یک نگاه کلــی اصالح طلبان 
را در ایــن مقطــع می تــوان بــه دو ضلع 
رادیکال هــای ساختارشــکن و اعتدالیون 

محافظه کار تقسیم کرد. 
دســته اول را افــرادی چون تــاج زاده، 
علوی تبار و... در داخل کشــور تا بخشی از 
جریان های اپوزیسیون خارج کشور مدیریت 
و پرچمداری می کنند که به شدت به دنبال 
تغییر قانون اساســی و پیشبرد فرآیند آشکار 
سکوالریزاسیون در کشورند. برای رسیدن به 
اهداف خود نیز بر طبل جنجال و آشوب در 
کشور می دمند و با صراحت به ارکان نظام از 
رهبری تا شورای نگهبان و... حمله می کنند، 
پرچم رفراندوم را علم می کنند، امثال امجد 
را بزرگنمایــی می کننــد و انتخابات را نیز 
فرصتی برای شــورش علیه نظام می بینند و 

فرصتی برای تداوم همین سیاست.
دســته دیگر بــا طمأنینه بیشــتری قدم 
برداشته و حاضر نیســتند خود را در مقابل 
نظام اســالمی معرفی کنند. این طیف که 
افــرادی چون بهزاد نبــوی و... در رأس آن 
قرار می گیرند، خود را منتقد وضع موجود 
معرفی می کنند، اما نه منتقدی ساختارشکن 
که با صراحــت پرچم هجمه به ارکان نظام 
را بلند کرده باشد. آنان معتقد به اصالحات 
در چارچوب قانون اساسی بوده و عالوه بر 
نقد، تعامل با ارکان نظام را نیز در دستور کار 
خود دارند. انتخابــات را نیز فرصتی برای 
ماندن در قــدرت می بینند و خط تحریم را 
پیشه نمی کنند. )فهم آنان از صحنه سیاست 
کشــور را می توان در اظهارات بهزاد نبوی 
در روزنامه شرق چهارشنبه 10 دی مطالعه 

کرد.(
در این میان موضوعات مختلفی به محور 
اختالفات این دوضلــع اصالح طلبی بدل 
شده است. یکی از موضوعات مورد مناقشه 
در اردوگاه اصالح طلبان چگونگی مواجهه 
با عملکرد دولت اعتدال اســت. دولتی که 
با حمایت تمام قد اصالح طلبان در ســال 

1392 به قدرت رسید.
طیف رادیکال اصالح طلبان به شــدت 
در تالشــند خرج خود را از این دولت جدا 
کرده و بــر طبل نقد و مرزبنــدی بکوبند و 
اعالم برائت کنند! اما طیف میانه رو همچنان 
خــود را در ائتالف بــا اعتدالیون می بیند و 
حامــی دولت معرفی می کنــد و در تالش 
اســت دولت را تطهیر کرده و آن عامل همه 

نابسامانی های امروز کشور معرفی نکند!
سیاســت ایــن دو ضلــع در معرفــی 
نامزدهای انتخاباتی نیز متفاوت است. طیف 
رادیکال بر انتخاب گزینه حداکثری با قدو 
قواره تمام عیــار اصالح طلب تأکید دارد و 
از گزینه هایی چون محمدرضا خاتمی و... 
ســخن می گوید و در صــورت عدم احراز 
صالحیت مدعی است پرچم تحریم را باال 
خواهد برد. طیف دوم بر ائتالف با اعتدالیون 
تأکید دارد و حتی حاضر اســت از افرادی 
چون ناطق نوری، الریجانی و نوبخت نیز در 

انتخابات حمایت کنند.
نکته پایانی آنکه ایــن دو ضلع هرچند 
در راهبردهــا و تاکتیک ها با هم اختالفات 
جدی دارند؛ اما در برخی از موضوعات از 
جمله آنکه به قدرت رســیدن دموکرات ها 
در آمریکا می تواند بــه عنوان فرصتی برای 
دستیابی به قدرت در سال 1400 بدل شود، 
هم نظرند! همچنین از این توان برخوردارند 
که در روزهای مانده به انتخابات، بار دیگر 
اختالفات را به طور موقت کنار بگذارند و 

با نامزدی واحد در انتخابات شرکت کنند!

   روزنه    

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

»تروریسم ادراکی« یکی از ابعاد و اضالع برجسته 
و نقطه ثقل و کانونی جنگ هیبریدی یا ترکیبی بوده 
و نقش مکمــل و هم افزا برای ترور فیزیکی را دارد. 
ترور ادراکی بالفاصله پس از ترور فیزیکی با هدف 
تغییر محاسبه دستگاه ذهنی نخبگان و افکار عمومی 
در دستور کار طراحان قرار می گیرد و در پساترور با 
جعل روایت های دروغین و تحریف واقعیت، نگرش 
و بینش جامعه هدف را مورد رهزنی و دستبرد قرار 
می دهد و تصویری غیر واقعی برای چگونه نگریستن 
و چگونه فکر کردن در مورد آن ترور را القا می کند؛ 
این همان مدیریت ادراکی اســت کــه افراد، مورد 

اصابت گلوله دشــمن قرار می گیرنــد؛ ولی هیچ 
گونه جراحتی را در بدن خود احســاس نمی کنند. 
در تروریســم ادراکی به قوه شــناخت و بصیرت به 
منزله قطب نما و معیار تشــخیص روایت واقعی از 
جعلی حمله می شود؛ برای نمونه در ترور دانشمند 
هسته ای کشورمان، شــهید فخری زاده فضاسازی 
گسترده ای از سوی رسانه های معاند صورت گرفت 
و از تعابیــری، ماننــد پدر بمب هســته ای ایران به 
صورت پرتکرار استفاده شد تا نگرش و باور جامعه 
دچار فهم غلط شــود. در زمینه چرایی به کارگیری 
ایــن روش، موجه نشــان دادن ترور، زمینه ســازی 
برای عدم واکنــش متقابل، ایجاد زمینه های توصیه 
به محاســبه گری و پرهیز از در تله تهدیدات افتادن 
در صــورت اقــدام مقابله به مثــل ، بخش هایی از 
چرایی اســتفاده از ترور ادراکی است. در واقع ترور 
ادراکی نوعی دست پیش گرفتن برای جلوگیری از 

عواقب و پیامدهای ترور بــرای طراحان و عامالن 
است. در زمینه چگونگی ترور ادراکی بهره برداری 
گســترده از زیرساخت رســانه های نوین سایبری، 
فضاسازی گســترده از رســانه های ضد انقالب و 
اســتفاده از برخی ظرفیت های داخلی مانند جریان 
روشــنفکر غرب زده و تقی زاده های داخلی، برخی 
مطبوعات و رسانه ها و شبکه های اجتماعی طرفدار 
غرب همگی مکمل مدیریت ادراک جامعه هدف 
می شوند. این ظرفیت ها و زیرساخت ها با سه شگرد 
در خدمــت طراحان قرار می گیــرد و بزرگ نمایی 
تهدید در پساترور در صورت واکنش متقابل، قلب 
واقعیت ترور و تصویرســازی وارونــه و در نهایت 
کاهش تاب آوری اجتماعی از شگردهای تروریسم 
ادراکی اســت. راهکار مقابله با این ترور ادراکی، 
و تصویرســازی غلط، تبیین و اقناع سازی و ارتقای 
سطح بصیرت و بینش جامعه هدف، با تصویرسازی 

شفاف و واضح از شرایط پســاترور است. راهکار 
بعدی برای مقابله با تروریســم ادراکی پســاترور 
شناسایی روزنه های نفوذ در جنگ اطالعاتی است. 
در این زمینــه »نفوذ« یکی از آن زخم هاســت که 
باید قاطعانه و مقتدرانه روزنه آن ســد شود. راهکار 
بعدی، اتخاذ تصمیم محکم و با صالبت در حوزه 
دیپلماسی خارجی است. در شرایط پساترور است 
که هرگونه مذاکره با آمریکای بایدن انجام نشــدنی 
اســت و هرگز آمریکای بایدن فرصت نیست که با 
پس زدن آن فرصت سوزی شکل بگیرد و این انجام 
نشدن مذاکره در بیانات حکیمانه رهبر بصیر و بیدار 
و شــجاع نظام اســالمی مان به صراحت بیان شده 
است تا دشمن گمان نکند می تواند از ورای تروریسم 
ادراکی نگرش ملت انقالبی کشورمان را تغییر دهد 
و آرمان شهدای هسته ای کشورمان، همچون شهید 

فخری زاده را مخدوش کند.

   دریچه    

ادراکی یسم  ور تر
ابوالحسن سلطانی زاده

هادی سیاسی
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۴
راهبرد

 خطای تضعیف مجلس!

رئیس جمهور در زمینه مصوبه اخیر مجلس 
با عنوان »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها« 

تأکید کرده بود:
»دولــت به اتفاق آرا ایــن قانون را برای 
کشــور مفید نمی داند. تفسیری که ما از این 
قانون برای اجرا داریــم و آیین نامه اش را بر 
همان مبنا خواهیم نوشــت، در چارچوب 
آن عنوان اســت یعنی قانونی که می خواهد 
تحریم را بــردارد، نه قانونی کــه تحریم را 
تأخیر بیندازد.« مواضــع دولت در تقابل با 
قانونی که از سوی مجلس و شورای نگهبان 
به تفسیر رسیده است، در دو بعد »حقوقی« و 

»فرامتنی« قابل تحلیل است. 
 نمی تواند »تفسیر 

ً
۱ـ حقوقی: دولت قطعا

خاص« خود از »مصوبــه مجلس« را ارائه 
دهــد. در ایــن زمینه، الزم اســت »نیت و 
هدف قانونگذار« و فراتر از آن، »راهکارهای 
پیش بینی شده از سوی مجلس«، به صورت 
دقیق و بدون هیچ گونه کم و کاســتی اجرا 
شود.از سوی دیگر، مصوبه مجلس مراحل 
حقوقی و قانونی الزم را طی کرده و مشمول 
اصالح و تأیید نهایی شــورای نگهبان شده 
است.  فراتر از آن، ارائه تضمین های مستقیم 
یا غیرمســتقیم به طرف های مقابل مبنی بر 
اینکه چنین قانونی اجرا نشــده یا بر اساس 
تفســیری غیر از آنچــه در مصوبه مجلس 
لحاظ شــده، اجرایی می شــود، مترادف با 
»کوچک انــگاری« نقش قــوه مقننه آن هم 
 اعضای 

ً
نزد بازیگران خارجی است.  قطعا

دولت، به خوبی به یاد دارند که در مذاکرات 
منتهی به برجام و حتی پس از اجرایی شدن 
توافق هسته ای، دولت اوباما بارها »جایگاه 
حقوقی« کنگره آمریکا را به مذاکره کنندگان 
و وزارت خارجه کشــورمان یادآوری کرده 
و دورزدن قانون هایــی، ماننــد »کاتســا« و 
»آیسا« را ناممکن می دانست. در شرایطی 
که آمریــکا، از »مصوبات کنگره آمریکا« به 
مثابه یک »خط قرمز حقوقی« یاد می کنند، 
آیا صالح است که ایران به ساده انگاری قانون 
مصوب مجلــس روی آورده و به ظن خود، 
خیال طرف مقابــل را در خصوص اجرایی 

شده این مصوبه راحت کند؟!
2ـ فرامتنــی: متأســفانه پــس از پیروزی 
بایدن در انتخابات 2020، شــاهد ارســال 
سیگنال های مشــترک آمریکا و اروپا علیه 
منافع ایران بودیم. تالش های دولت جدید 
آمریکا و سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس 
برای »گذار عملی از برجام« و »بسط آن به 
 ملموس 

ً
توافقات موشکی ـ منطقه ای« کامال

بوده و کسی در قبال این نیت شوم بازیگران 
غربی شک و شبهه ای ندارد. بدیهی است که 
در چنین شرایطی قانون مصوب خانه ملت، 
حکم یک »اهرم فشار بازدارنده« را در قبال 
راهبرد »مهــار همه جانبه ایــران« دارد. در 
صورتی که این اهرم فشار از سوی دولتمردان 
کشــورمان کمرنگ یا بی اهمیت جلوه داده 
 طرف مقابل جسارت بیشتری 

ً
شــود، قطعا

در خصوص »بازگشت صوری به برجام« و 
»بسط تعهدات ایران« از خود نشان خواهد 

داد. 
مقابــل  در  بایــد  اینکــه  نهایــت  در 
»نقش آفرینــی خصمانه کنگــره آمریکا« و 
»بــازی چندگانه دولت هــا و پارلمان های 
اروپایی با برجــام تضعیف جایگاه مجلس 
شورای اسالمی ، نه تنها به لحاظ حقوقی و 
بر اساس جایگاه قانونی قوه مقننه قابل توجیه 
نیســت، بلکه به لحاظ راهبــردی نیز خبط 
بزرگی به شمار آمده و ضریب آسیب پذیری 
دستگاه دیپلماسی ما را در هر گونه مواجهه 
با طرف مقابل افزایش خواهد داد. حقیقتی 
که امیدواریم اعضای دولت به درستی درک 

کنند!

اقدام شایسته ریاست محترم قوه قضائیه 
در ابالغ و انتشــار عمومی نسخه ارتقا 
یافته سند تحول قوه قضائیه، در شرف دو سالگی 
دوره مدیریتی حضرت آیت الله رئیسی )از اوایل 
اسفند 1397 تاکنون(، موجی از امید و شادمانی را 
در تحقق عدالــت، امنیت و اقتــدار قضائی در 
جامعــه به وجود آورد. با ایــن حال، همچنان که 
رهبر معظم انقالب در 1398/4/5 در خصوص 
سند اول طرح تحول قوه قضائیه فرمودند: »توصیه 
بنده به رئیس محترم و مسئوالن محترم و اجزای 
قوه قضائیه این اســت که همین... »برنامه تحول 
جامــع«، »مورد قبول« و »همیــن برنامه خوبی 
کــه«... تدویــن کرده اید و تهیه کرده ایــد و ارائه 
کرده اید. این برنامــه را بر طبق زمان بندی، بدون 
اغماض پیش ببریــد... این برنامــه را عملیاتی 
کنید... تهیه برنامه، پنجاه درصد کار است لکن 

این پنجاه درصــد تا به آن پنجــاه درصد بعدی 
)اجرا( ُمنضم نشــود، مثل این اســت که انجام 
نگرفته است.« به نظر می رسد بازه زمانی اجرای 
نســخه اول طرح تحول کوتاه مدت و میان مدت 
برای ســال 1398 و آخر 1399 تعیین شده بود و 
اکنون در نســخه ارتقایافته این زمانبندی به سال 
1400، 1401 و پایان 1402 موکول شده است. 
هرچند با اهتمام و پیگیری رییس دســتگاه قضا 
تاکنون گام های ارزشمندی در اجرایی شدن سند 
تحول در بخش هایی از قوه به اجرا در آمده است؛ 
اما اجرایی شدن ســند تحول مستلزم الزامات و 
اقداماتی است که کم توجهی به آن نگرانی هایی را 
در اجرای صحیح و با شتاب معقول فراهم آورده و 
بیم آن می رود تا »امر تحول« به یک جریان عادی 
و متعارف اداری در قوه قضائیه فروکاســته شود. 

برخی از این نگرانی ها و بیم ها عبارتند از: 
 نقطه عزیمت تحول در آفاق، تحول در 

۱
 

انفس اســت؛ »ال یغیروا ما بقوم حتی 
یغیروا ما بانفسهم« تحول در تصمیمات، اقدامات 
و خدمــات قوه قضائیه فقط در سایه ســار تحول 
فکــری و معنــوی و روحیه جهــادی و انقالبی 

مســئوالن، مدیران و قضات محترم قوه قضائیه 
میسر می شود. بدون شناسایی، انفاذ، کادرسازی و 
توانمندســازی مدیران درجه 1و 2 قوه، متناظر با 
ســطح و افق تحول مــورد انتظــار رهبر معظم 
 انقــالب، تحــول در قــوه قضائیــه امکان پذیر 

نیست. 
 تحول قوه باید در دو حوزه »پیشــرو« و 

»پیش برندگــی« قوه قضائیــه به نحو 2
»متوازن« انجام پذیرد. پیشرو بودن قوه قضائیه در 
امر تحول مســتلزم آن اســت که قوه قضائیه در 
باالترین سطح از سالمت، کارآمدی و مقبولیت 
اجتماعی قرار گیرد و پیش برندگی آن نیز در گرو، 
اقــدام عالمانــه، حکیمانه و شــجاعانه جهت 
اثربخشی بر مدیریت کالن کشور، احیای حقوق 
عامه، صیانــت از آزادی های مشــروع و دفاع از 

مظلومان عالم، نهفته است. 
 علی القاعده ســند تحــول قوه قضائیه 

مبتنی بــر نگرش سیســتمی و به نحو ۳
شبکه ای و یکپارچه طراحی و تدوین شده است. 
از این رو، اجرای سند تحول نیز باید در همه اجزا 
و بخش های قوه از ستاد تا صف، به صورت مکمل 

و هم افزا انجام بپذیرد. اقدامات بخشی، جزیره ای 
و غیر مکمل، امید به تحول قوه قضائیه با شــتاب 

معقول را کمرنگ می کند. 
 مشــکل راهبردی امــروز عرصه های 

مختلف جامعه فقدان یا کمبود »حرف ۴
خوب« نیست. تولید حرف های خوب و ایده های 
نو در ادوار مختلف مدیریتی رؤسای قوه قضائیه 
جاری و ساری بوده است. آنچه در مطلع گام دوم 
انقالب از مدیران راهبردی متوقع اســت، »هنر 
تبدیل حرف های خوب به عمل صالح است« و 
این مهم بــه اعتبار »العلم ســلطان« از رهگذر 
ســلطنت علمی و جنبش نرم افــزاری صورت 
می پذیرد. تصمیمات شتابزده، فاقد عمق بخشی و 
بدون پیامدســنجی کاربردی، مانع دســتیابی به 

تحول مورد انتظار است.
در کنــار بیم هــا و نگرانی ها، با امیــد وافر و 
انگیزه های راسخ به مجاهدت انقالبی رییس قوه 
در عبور از موانع و مشکالت در دستیابی به تحول 
قوه قضائیه چشم دوخته ایم و برای موفقیت ایشان 
و اعتالی نظام قضای اسالمی، دست به دعا بلند 

می کنیم.

بیم ها و  امیدها 
فرامرز عابدینی

کارشناس مسائل راهبردی

حنیف غفاری
دکترای روابط بین الملل

حسین چخماقی   تبیین    
خبرنگار

رهبر معظم انقالب در تاریخ 16 اسفند سال 1397 در 
بخشی از حکم انتصاب حجت االسالم والمسلمین 
سیدابراهیم رئیسی، خطاب به رئیس جدید قوه قضائیه 
گفتند: »ســند تحول قضائی پیشــنهادی جناب عالی 
را مالحظــه کردم. بر اســاس مشــورت ها و نظرات 
کارشناســی، آن را مفید و کارســاز می دانم.« تیرماه 
امســال نیز در جریان نشست ویدئوکنفرانسی شورای 
عالی قــوه قضائیه با رهبر معظم انقالب، ایشــان بار 
دیگر بر جنبه های مثبت این ســند تأکید کردند و بیان 
داشــتند: »حرکت تحولی در قــوه  قضائیه نمی تواند 
 متکی باشــد به یک مجموعه  در رأس قوه ـ حاال 

ً
صرفا

ریاست محترم قوه خب معلوم است که به معنای واقعی 
کلمه دنبال تحول است ـ یا عناصر برجسته و صاحبان 
مناصب باال؛ ]بلکه[ باید در کل بدنه  قوه قضائیه اعتقاد 
به تحول وجود داشــته باشد.« 21 ماه پس از شروع به 
کار حجت االســالم والمســلمین رئیسی در منصب 
ریاست دستگاه قضا سند تحول قضائی در 69 صفحه 
منتشر شد. سندی الزام آور که همه واحدهای قضائی 
در سراســر کشــور مکلف به اجرای دقیق بند بند آن 
هستند؛ نکته ای که نباید از آن غافل شد، این است که از 
روزهای نخست شروع به کار رئیس جدید قوه قضائیه 
تا روز 6 دی امسال که سند تحول قضائی منتشر شد، 
یک سند تحت همین عنوان در دستور کار دستگاه قضا 
بود و به این ترتیب سند جدید را باید نسخه ارتقا یافته و 

کامل سند پیشین به شمار آورد.

 Bویژگی های سند تحول قضائی
در فرآینــد نگارش ســند تحــول قضائی، هفت 
مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین 
شده در قانون اساســی و همچنین سیاست های کلی 
نظام، مشخص شده اســت که عبارتند از: »رسیدگی 
به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل وفصل دعاوی و 
رفع خصومات«، »احیاء حقوق عامه، گسترش عدل 
و آزادی های مشــروع«، »نظــارت بر اجرای صحیح 
قوانین و حسن جریان امور«، »کشف جرم، تعقیب و 
مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات 
مدون جزایی اسالم«، »پیشــگیری از وقوع جرایم و 
دعاوی«، »اصالح مجرمــان« و »حمایت از حقوق 
مالکیت اشــخاص«. در این سند به 14 تغییر اساسی 
در جهت گیری های کالن قوه قضائیه اشاره شده است. 
»حرکت به ســمت مواجهه قضائی فعــال و ایجابی 
به جــای مواجهه منفعل و پســینی«، »حرکت از قوه 
قضائیه دادخواست محور به قوه قضائیه گسترش دهنده 
عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی های مشــروع«، 
»تقویت نگرش های پاســخگو، شــفاف و هوشمند 
به جــای نگرش های غیر پاســخگو، غیر شــفاف و 
قدیمی«، »تالش برای شــناخت و حذف بسترهای 

فسادزا به جای مقابله صرف با مفسدین« و »توجه به 
نظارت های همه جانبه، مأموریت محور، حین فرآیند، 
هوشــمند و همگانی بــه جای نظارت های گذشــته 
نگر، عملکرد محور، انســان پایــه و متمرکز« برخی 
از این چرخش های تحول آفرین و تغییرات اساســی 
هســتند. 20 عنوان چالش اولویت دار دستگاه قضا و 
راهکارهای مرتفع کردن آنها در ســند تحول قضائی 
ذکر شده اســت. همچنین برای هر یک از راهکارها، 
واحد سازمانی مســئول، واحد یا واحدهای سازمانی 
همکار و زمان بندی اجرا شــامل کوتاه مدت )تا تیرماه 
ســال 1400(، میان مدت )تا تیرماه ســال 1401( و 
بلندمدت )تا پایان سال 1402( مشخص شده است. 
طبق گفته »ســیدمحمد صاحبکار« معاون راهبردی 
قوه قضائیه، »تمرکز بر احیای برخی از مأموریت های 
مغفول قــوه قضائیه به ویژه مأموریــت  احیای حقوق 
عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع و نظارت بر 
اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور«، »تمرکز 
بر شناســایی چالش ها از منظر مردم«، »تمرکز سند 
بر شناسایی عوامل پدیدآورنده چالش ها )نشانه ها( و 
شناسایی عوامل ریشه ای به عنوان عوامل دارای نقش 
اهرمی و محرک برای سایر عوامل و اجتناب از توجه 
هم زمان و همســان به تمامی عوامل ریشه ای و تمرکز 
بر عوامل ریشــه ای اولویت دار«، »تدوین راهبردها و 
راهکارهای تحولی دارای امکان رفع پایدار و یا اصالح 
معنادار عوامل ریشه ای اولویت دار و دارای مؤلفه های 
مردم پایه، هوشمند و شفاف« و همچنین »توجه ویژه 
به بازطراحی نظام مدیریتی حاکم بر قوه قضائیه از قبیل 
ساختار، منابع انسانی، منابع مالی و فناوری ها به عنوان 
بســتر تحقق مأموریت ها« مهم ترین ویژگی های سند 

تحول قضائی هستند.

 B حفظ کرامت مردم
در همین زمینه حجت االسالم »نصرالله پژمانفر« 
رئیس کمیســیون اصل نود مجلــس به صبح صادق 
گفت: »تک تک بندهای سند تحول قضائی، برآمده 
از احصــای چالش ها و نقاط ضعف و قوتی اســت 
که در مجموعه دســتگاه قضا وجود داشته و برای هر 
کدام از این چالش ها که عقبه خیلی از مشــکالت را 
 
ً
در سیستم قضائی تشکیل می دادند، به صورت کامال

شفاف و عینی و واقع گرایانه، چاره اندیشی و راهکار 
متناســب ارائه شده اســت.« وی با بیان اینکه برای 
همه راهبردهــا و راهکارها در ســند تحول قضائی 
زمان و مســئول مشخص تعیین شــده است، گفت: 
»تغییر کلی شــیوه جذب قضات و کارمندان، تغییر 
نحوه ارتقای شــاغالن در دســتگاه قضا و تحول در 
جابه جایی های دستگاه قضا که در سند تحول فصل 
مجزایی را به خــود اختصاص داده، به همین منظور 
است.« حجت االسالم پژمانفر با بیان اینکه تهیه سند 
تحول قضائی در راســتای پایداری و استمرار امید به 
قوه قضائیه شــکل می گیرد، بیان داشــت: »به واقع 
ضمانت اجرایی ســند تحول قضائی در کوتاه مدت 
و بلند مدت، به تحقق این سند کمک خواهد کرد.« 
رئیس کمیســیون اصل نود مجلس با اشاره به وجود 
مسائلی از جمله مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم و 
حمایت از تولید در سند تحول قضائی اظهار داشت: 
»ســند تحول قضائی به مانند یک ریل ثابت و پایدار 
است و می تواند به عنوان یک چشم انداز برای این قوه 
تلقی شود.« وی با بیان اینکه حضور حجت االسالم 
والمسلمین رئیسی در دستگاه قضا باعث شد تا مسیر 
تظلم خواهی مردم در دســتگاه قضا تسهیل شود، به 

صبح صادق گفت: »رئیــس قوه قضائیه بعد از ورود 
خود به دســتگاه قضا تالش کرد یک ریل گذاری در 
جهت تحول قوه قضائیه انجــام دهند که این مقوله، 

بسیار امید بخش است.«

 B اعتمادبخش و اعتمادآور
»احمد امیرآبادی  فراهانی« عضو هیئت رئیســه 
مجلس شورای اسالمی نیز در خصوص سند تحول 
قضائی به صبح صادق گفت: »ســند تحول قضائی 
سندی جامع و اساسی است که می تواند بخش های 

زیادی از اشکاالت کار قضائی را رفع کند.«
امیرآبــادی فراهانی با بیان اینکه هــر اندازه که به 
ســمت تحول در دستگاه قضا حرکت شــود و این 
دستگاه بیش از پیش قالب الکترونیکی به خود بگیرد، 
ســالمت در دســتگاه عدلیه دوچندان خواهد شد، 
گفت: »حضور زندانیان در دادگاه بسیار کاهش یافته 
و رسیدگی به پرونده ها الکترونیکی شده است که این 
اقدام قابل توجهی در راســتای تحول قضائی کشور 
است.« عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه در گام 
دوم انقالب استفاده از نسل جوان در سیستم قضائی و 
همچنین رسیدگی به مشکالت مردم در سازمان های 
اجرایی می تواند اعتمادبخشــی و اثربخشی زیادی 
داشته باشد، تصریح کرد: »سند تحول قضائی دارای 
نکات، برنامه ها، راهکارها و ایده های بسیار جالب و 
متناسب با زمان است.« وی سند تحول قضائی را یک 
ســند اعتمادبخش و اعتمادآور دانست و تأکید کرد: 
»اجرای دقیق ســند تحول قضائی نیازمند همکاری 

تنگاتنگ سه قوه با همدیگر است.«

 Bتحول در دستگاه قضا
»ابوالفضل ابوترابی« عضو کمیســیون شوراها و 
امور داخلی مجلس نیز با اشاره به رویکرد سند تحول 
قضائی، به صبح صادق گفت: »رویکرد ســند تحول 
قضائی »چالش محور« است و »دستیابی به عدالت« 
و »افزایش رضایتمندی و اعتماد عمومی مردم نسبت 
به دســتگاه قضایی و نظام« اهداف کالن آن به شمار 
می آید.« وی با بیان اینکه ســند تحول قضائی، یک 
چارچوب کامل، هدفمند و بدیع برای تحقق تحول 
واقعی در دســتگاه قضاست، تأکید کرد: »با توجه به 
اهتمام دستگاه قضا در نگارش و تدوین این سند، برای 
اجرای دقیق آن نیز جای امیدواری بسیار زیادی وجود 
دارد.« ابوترابی با بیان اینکه این سند دربردارنده شمار 
قابل توجهی از تأکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی 
در بیانیه گام دوم انقالب اســت، خاطرنشــان کرد: 
»دستگاه عدلیه با رونمایی از سند تحول قضائی در پی 

ایجاد یک انقالب بزرگ در حوزه قضاست.«
در پایان به نظر می رسد با تحقق مفاد سند تحول 
قضائــی، آرای قضائــی با لحاظ شــرایط قانونی در 
معرض افکار عمومی، متخصصان، صاحب نظران، 
نخبگان و اســتادان حوزه و دانشــگاه قرار می گیرد و 
به این ترتیب عالوه بر تعمیق شفافیت، نقطه نظرات 
متخصصان نیز مطمح نظر قرار خواهد گرفت و فرآیند 

توسعه عدالت تسریع و تسهیل می شود.

گام دوم دستگاه قضا
گزارش ویژه صبح صادق از چندو چون تحول در قوه قضائیه
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۵
جهان

یادداشت

جهان

 ابعاد نرم افزاری
 انتقام سخت

فرمودند، حق  امــام خامنــه ای  چنانکه 
جمهوری اســالمی ایران بــرای انتقام از 
قاتالن سردار ســلیمانی محفوظ بوده و 
 و در زمان و مکان مناســب 

ً
 و قطعا

ً
حتما

که جمهوری اســالمی ایران مختصات 
آن را تعیین می کند، گرفته خواهد شــد. 
اگرچه  پایگاه عین االسد،  موشــک باران 
ضربه ســخت، منحصربه فرد و بی سابقه 
به آمریــکا در تاریخ روابط بین الملل بود، 
اما هرگز به معنای انتقام قطعی وعده داده 
شده نیســت. درباره انتقام سخت خون 
حاج قاسم که یک مطالبه ملی و منطقه ای 
و حتی بین المللی اســت و بســیاری از 
ملت های مسلمان و غیرمسلمان در اقصی 
نقاط جهان، کماکان منتظر انتقام سخت از 
دولت یاغی آمریکا هستند. در این باره دو 

نکته را باید مورد توجه قرار داد:
 نباید با استفاده از ابزارهای 

ً
1ـ انتقام لزوما

ســخت انجام شــود. اینکه تصور شود 
ایران برای انتقام ســخت وارد یک جنگ 
تمام عیار بــا آمریکایی ها خواهد شــد، 
 جمهوری 

ً
ارزیابی درستی نیست و اصال

اسالمی نیز انتقام سخت خون حاج قاسم 
را در این چارچــوب هدفگذاری نکرده 
است. در اینجا منظور از »سخت« بودن 
انتقام به این معناست که این انتقام در هر 
سطحی و با استفاده از هر ابزاری که قرار 
اســت صورت بگیرد، باید به برآیندهای 
مطلوِب مورد نظر ایران کــه دربردارنده 
دســتاوردهای بزرگ و بلندمدت است، 

برسد. 
2ـ ابعــاد نرم افــزاری، مهم ترین ویژگی 
انتقام سخت است که رهبر معظم انقالب 
نیز به تازگی و در دیدار با خانواده ســردار 
ســلیمانی و اعضای ســتاد بزرگداشت 
ســالگرد شــهدای مقاومت بر آن تأکید 
کردنــد. اخراج آمریکا نه تنهــا از عراق، 
بلکه از منطقه غرب آسیا، مرکز ثقل انتقام 
سخت نرم افزاری است؛ کمااینکه در طول 
یک سال گذشــته نیز در مسیر نیل به این 
هدف اتفاقات بزرگی در منطقه و در جهت 
تضعیــف حضور و نفوذ ایــاالت متحده 
افتاده اســت که نباید آن را نادیده گرفت. 
اینکه موشک باران پایگاه عین االسد بدون 
پاســخ می ماند در حالی که بعد از جنگ 
جهانی دوم هیچ کشوری در دنیا به صورت 
رسمی جرئت شــلیک یک تیر به سمت 
مراکز و مواضع آمریکا را نداشــته است، 
حکایت از این دارد که ایران به ســطوحی 
از قدرت و اثرگذاری رســیده اســت که 
می تواند در چارچوب آن با تلفیق قدرت 
ســخت و نرم خود، در هیمنه دشمنی در 
سطح آمریکا شکاف ایجاد کرده و قدرت 
اقدام متقابل را از او بگیرد. موشــک باران 
عین االسد اگرچه یک اقدام سخت افزاری 
بود، اما پیامدهای بعدی و مستمر آن که از 
منظری خاص باعث پرهزینه شدن حضور 
آمریکا در عراق و منطقه شده و این موضوع 
از طریق شکستن هیمنه آمریکا به یک گره 
کور و کالف سردرگم در سیاست خارجی 
آمریکا تبدیل شده است، موضوعی نیست 
که بتــوان آن را دســت کم گرفت؛ این در 
حقیقت یکــی از ابعاد نرم افــزاری انتقام 
سخت اســت که همچنان تداوم خواهد 
داشت. عالوه بر این، در چارچوب قانون 
مجازات اســالمی و مقــررات کیفری و 
حقوق بین الملل عامالن و آمران ترور حاج 
قاسم که اقدام شــان مصداق بارز جنایت 
جنگی اســت نمی توانند از محکمه عدل 
فرار کنند و دیر یا زود به سزای اعمال شان 

خواهند رسید. 

ایوب منادی
کارشناس مسائل منطقه

اعزام ناوهــای هواپیمابر آمریکایی به منطقه و 
نزدیک شدن زیردریایی اتمی رژیم صهیونیستی 
بــه خلیــج فــارس، پروازهــای مشــکوک 
جنگنده های ارتش آمریکا در عراق، اظهارات 
مقامات آمریکایی و اخبار دیگری از این دست 
در روزهای گذشــته در صدر توجه رسانه های 

داخلی و بین المللی قرار دارد.
پرداختــن بیــش از حــد به اخبــار فوق و 
بزرگنمایــی آن در شــبکه های اجتماعــی و 
رســانه های زرد مجازی موجب نگرانی افکار 
آمریکا  از ماجراجویــی قریب الوقوع  عمومی 
به مواضع محــور مقاومت در ایران یا ســایر 

کشورهای منطقه شده است.
در این زمینه اگرچه هوشــیاری و داشــتن 
آمادگی نظامــی و دفاعی بــرای دفع هرگونه 
ماجراجویــی احتمالــی ضروری اســت، اما 
به نظر می رســد آنچــه در خصوص تحوالت 
فوق مخابره می شود، بیشتر به یک فضاسازی 
گسترده رســانه ای برای ایجاد بازدارندگی در 
برابر گروه های مقاومت و جمهوری اســالمی 
ایران آن هم در ایــام جنایت تاریخی آمریکا و 
شهادت شهید ســپهبد حاج قاسم سلیمانی و 

همراهان ایشان است.
به بیان دیگر، آمریکا می خواهد با جوسازی 
و مانور قدرت و ایجاد بازدارندگی، خود را در 
برابر هرگونه پاســخ احتمالی به زیاده خواهی 
آمریــکا کــه ایــن روزهــا در موضع گیــری  
شــخصیت های محور مقاومت به آن اشــاره 

می شود، مصون  کند.
ایــن ترفند در دهه هــای اخیر تحت عنوان 
»دیپلماسی اجبار« در سیاست خارجی آمریکا 
بارها مشاهده شده است و در آن دشمن به جای 
تهدید مســتقیم نظامی، با نشان دادن چنگ و 
دندان خود، عالوه بــر منصرف کردن حریف 
از هرگونه اقدام احتمالی، گزینه های تحمیلی 
خود را در مقابل او قرار می دهــد و او را وادار 
می کند که از بین گزینه های مطرح به اجبار یکی 

را انتخاب کند.
آنچه واضح است، این است که رفتار آمریکا 
در شــرایط کنونی با توجه به اوضاع نابسامان 
داخلی و شکنندگی حضور منطقه ای که ناشی 
از فشــار جبهه مقاومت برای اخراج اســت، 
متفاوت از دفعات قبلی است؛ به عبارتی جبهه 
ترس و هراســی که مقاومت با نبوغ و پیشرفت 
کمی و کیفــی اش برای آمریکا در منطقه غرب 
آســیا به وجود آورده و با طرح مطالبه عمومی 
اخراج آمریکا از کشــورهای منطقه، هژمونی 

چندین ساله  آن را به چالش کشیده است.
پراکندگی پایگاه هــای آمریکایی در منطقه 
و آســیب پذیری بــاالی آنهــا از خــط آتش 
مقاومت، تبدیل مصوبه ضد آمریکایی مجلس 
عراق به یــک مطالبه و کابــوس پایان حضور 
آمریکا در منطقه، ضعف ناشــی از مشکالت 
داخلی و اختالفات پــس از انتخابات 2020 
و آســیب پذیری از حمالت اخیر ســایبری به 
زیرساخت های مهم این کشور تنها بخشی از 
مشکالتی است که توان و تمایل آمریکا را برای 
شــروع جنگی جدید آن هم در مقابل کشوری 
که تاکنــون بارها از معرکه جنــگ و درگیری 
ســربلند بیرون آمده اســت، به شدت کاهش 
می دهد و در نهایت سناریوی تکراری نمایش 
قدرت و ارعاب حریف را به عنوان راه نجات از 

بحران های فوق برای دشمن زنده می کند.
همان طور که در ابتدای این نوشــته تأکید 
شد، محور مقاومت با علم به ضعف و ترس و 
استیصال دشمن خود، عالوه بر هوشیاری باال، 

این دو نکته را به دشمن خود گوشزد می کند.
و  ســلطه گری  دوران  اینکــه،  نخســت 
گردن کشی در منطقه به پایان رسیده است و انتقام 
خون فرماندهان شــهید مقاومت یک تصمیم 
قطعی است که هیچ گونه چانه زنی و معامله ای 
بر سر آن صورت نمی گیرد و دوم اینکه، شروع 
هر اقدامی از طرف آمریکا و متحدانش که سبب 
بی ثباتی و ناامنی منطقه شود، با استناد به جمله 
تاریخی فرمانده کل سپاه پاسداران به پایان عمر 
منحوس رژیم صهیونیســتی که محبوب و قبله  

آمریکایی هاست، منجر خواهد شد.

چ پو نمایش 
واکاوی تحرکات ایاالت متحده در خلیج فارس 

   پنجره    

اردوغان در چرخشی آشکار در مواضع دولت 
خود از تمایل کشورش برای بهبود مناسبات با 
رژیم صهیونیستی خبر داده و تأکید کرده است: 
»روابــط اطالعاتــی دو طرف طی ســال های 
اخیــر تداوم داشــته و آرزو می کند که روابط به 
نقطه ای بهتر از وضعیت موجود برســد. البته 
سیاست رژیم صهیونیستی علیه فلسطین خط 
قرمز ما بوده و پذیرش آن غیرممکن اســت.« 
ایــن اظهارات بــا عنوان  »چرخشــی دیگر« 
بازتاب یافت. ترکیه که همواره یکی از منتقدان 
سیاست های تل آویو و رویکرد برخی کشورهای 
عربی برای برقراری ارتباط بــا این رژیم بود و 
حتی امــارات را تهدید کرده بود که در صورت 
گشودن ســفارت خانه خود در تل آویو، سفارت 
کشــورش را در ابوظبی تعطیل می کند، حاال 
به فکر ترمیم مناســبات سیاســی خود با رژیم 
صهیونیستی است. پرسش اینجاست چرا ترکیه 
با وجود اینکه هنوز سیاست رژیم صهیونیستی 
علیه فلســطین را خط قرمز خود تلقی کرده و 
مخالف روند عادی سازی کشورهای اسالمی 
با آن رژیم اســت، در این مسیر گام برمی دارد؟ 
در پاســخ می توان گفت: 1ـ با توجه به مواضع 
منفی بایدن علیــه ترکیه و شــخص اردوغان 
طی ســال های اخیر، انتخاب بایدن در آمریکا 
گزینه مطلوب ترک ها نبوده و امروز ترکیه برای 
رفع نگرانی از سیاســت های منفی او، نیازمند 
تقویت ارتباطات خود با البی های صهیونیستی 
و تأثیرگذاری بر بایدن اســت. بایدن هم روابط 
خوبی با جریان گولن دارد و هم بر ســرنگونی 
اردوغــان از طریــق حمایــت از جریان های 
مخالف در انتخابات نــه از طریق کودتا تأکید 
کرده اســت. ترامپ به سبب تیپ شخصیتی و 
روابط شــخصی که با اردوغان و پوتین داشت، 
همواره مخالف اعمال تحریم های غرب علیه 
آنکارا به سبب برخی سیاست های آن کشور از 
جمله خرید سامانه اس 400 و... بود که وتوی 
تحریم های کاتسا علیه ترکیه از سوی ترامپ از 

جمله آنهاست. اکنون با شکست ترامپ، ترکیه 
نگران تغییر احتمالی ایــن رویکرد بوده، لذا به 
فکر ترمیم روابط خود بــا غرب از جمله رژیم 
انتصاب »مراد مرجان«  اســت.   صهیونیستی 
از افــراد نزدیک بــه اردوغان به عنوان ســفیر 
آنکارا در واشنگتن و تالش برای توسعه روابط 
سیاسی با رژیم  صهیونیستی در این راستا قابل 
ارزیابی اســت. 2ـ دو طرف که در جنگ اخیر 
قره باغ در جبهه ارتش آذربایجان علیه ارمنستان 
می جنگیدنــد، به ســبب همکاری مشــترک 
اطالعاتــی ـ نظامی به یکدیگر نزدیک شــده و 
تصمیم به حل اختالفات خود کرده اند. شــاید 
علت میانجیگری »الهام علی اف« میان ترکیه و 
رژیم صهیونیستی، نگرانی این کشور از شکننده 
بودن آتش بس و نیاز به حمایت آتی آنها باشد. 3ـ 
ترکیه نگران جا ماندن از قافله برخی کشورهای 
عربی از جمله عربستان و امارات برای برقراری 
ارتباط با رژیم  صهیونیســتی بوده و احســاس 
می کند همگرایی آنها بــا یکدیگر در صورت 
تداوم روابط سرد میان آنکارا و تل آویو می تواند 
علیه منافع این کشور صورت گیرد. 4ـ نیاز ترکیه 
به مدیریــت پرونده مدیترانه از دیگر دالیل این 
کشور برای بازسازی روابط با رژیم  صهیونیستی 
اســت. دو هفته پیش »جیهات یایجی« ژنرال 
نیروی دریایی ترکیه که به »مغر متفکر مدیترانه« 
این کشور معروف است، در مقاله ای در روزنامه 
»هاآرتــص« الزمه حل مشــکالت ترکیه در 
مدیترانه را ترمیم روابط با رژیم صهیونیستی و 
لزوم همکاری آن دو با یکدیگر خطاب کرد که 

مورد استقبال صهیونیست ها واقع شد.
پرواضح اســت که بنابه هــر دلیلی ترکیه 
پیدا  به ســمت رژیم صهیونیســتی گرایــش 
کرده باشــد، این سیاســت نه تنها بر مناسبات 
جریان های اســالم گرای داخلی و خارجی با 
ترکیه تأثیر منفی خواهد گذاشت، بلکه ارزش 
و جایگاه اردوغان را که غاصبان قدس شریف 
را ظالم و خود را مدافع مردم فلسطین می داند، 
نزد افکار عمومی خدشــه دار می کند؛ زیرا از 
منظر اســالم گرایان، اردوغان بــه هیچ یک از 

خواسته های خود نرسید.

مجدد چرخش 
چرایی نزدیکی اردوغان به رژیم صهیونیستی

   فراسو    

فهرست ترور صهیونیست ها

القدس العربی: اگر هر کشــور عربی یا اسالمی 
حتی مسیحی در آمریکای التین یا اروپای شرقی 
هم توسعه صنایع جنگی اتمی خود را آغاز کند، 
در معرض تحریم و ترور دانشــمندان خود قرار 
خواهد گرفت. قدرت  های بــزرگ اجازه تکرار 
ســناریوی پاکســتان را نخواهند داد؛ از این  رو 
 به رهبری 

ً
عملیات ترور فخــری زاده احتمــاال

اســرائیل و کمک لجستیکی مهم چندین کشور 
همسایه ایران و نیز قدرت های بزرگ انجام شده 
اســت؛ زیرا یک هدف مشترک یعنی ایجاد مانع 
در برابر ایران برای توسعه پژوهش های هسته ای 
را دنبال می کنند. این ســناریو درباره عربستان یا 
ترکیه نیز چنانچه به خطوط قرمز در زمینه هسته ای 
نزدیک شــوند، تکرار خواهد شد. فهرست ترور 
تنها شامل دانشمندان ایرانی نیست؛ بلکه شامل 
دانشمندان کشورهای عربی مانند مصر، الجزایر 
و مراکش نیز می شــود؛ یعنی کســانی در زمینه 
هسته ای در دانشگاه های غربی تجربه کسب کرده 
بودند و می خواستند به کشورشان بازگردند، اما در 

شرایط مبهمی درگذشتند.

توان مقابله با ایران را نداریم!

هاآرتص: تهران ماه هاست که به حمالت سایبری 
علیه اسرائیل دست می زند و تعداد این حمالت 
 مانند جنگ 

ً
هم روز به روز افزایش می یابد. دقیقا

این یک تقابل آشکار است. قربانیانی که ما از آنها 
می دانیم در حقیقت فقط نوک کوه یخ هســتند. 
اقتصاد اســرائیل جبهه اصلی این جنگ است و 
ما باید از آن دفاع کنیم. ایران موفق شــده اســت 
به صنایع هوافضای اســرائیل و وزارت بهداشت 
و حمل ونقــل نفوذ کند. ما نمی توانیم و نباید آنها 
را دســت کم بگیریم. بازار اسرائیل از شهرهای 
کوچك گرفته تا شــرکت های خصوصی و حتی 
سایت های زیربنایی آماده مقابله با چنین حمالتی 

نیستند.

آمریکا دیگر به ریاض نیازی ندارد!

فارین پالیســی: لحظه بســیار مهمی در روابط 
عربســتان و آمریکا فرا رسیده است. همواره فراز 
و نشــیب هایی در روابط دو کشور وجود داشته، 
اما این رابطه دوام آورده و بهبود یافته اســت؛ چرا 
که هنوز عهد و پیمان اساسی بین دو طرف وجود 

دارد. با این حال آمریکا دیگر به سعودی ها نیازی 
ندارد؛ چرا که شرایط ژئوپلیتیکی امروز متفاوت 
از دهه های قبل اســت. چیزی کــه در دهه اخیر 
تغییر کرده، نیاز کمتر آمریکا به نفت عربســتان و 
سایر کشورهای خاورمیانه است. این امر به تنهایی 
روابط آمریکا و عربســتان سعودی را دستخوش 

تغییر خواهد کرد.

پایان صبر استراتژیک تهران

المیادین: پیش بینی می شــود در ســال 2021 
به حمالت خود  اسرائیل)رژیم صهیونیســتی( 
در سوریه ادامه داده و سیاست قبلی خود را کنار 
نگذارد. در این شرایط احتمال وقوع درگیری بین 
اسرائیل و ایران مطرح می شود، چرا که اسرائیل 
به خروج ایران از ســوریه تمایل دارد و در مقابل، 
تهران در جبهه نبرد با اســرائیل از هیچ تالشــی 
فروگــذار نمی کند و چه بســا به دنبــال افزایش 

حمالت صهیونیســت ها به ســوریه، 
تهــران هم سیاســت صبر 

استراتژیک خود را کنار 
بگذارد.

پیکربندی جدید

میدل ایست آی: منطقه خاورمیانه یک پیکربندی 
ژئوپلیتیکی جدید را تجربه می کند که در آن تعامل 
بین سه حوزه نفوذ شمالی در دست ترکیه، مرکزی 
در دست ایران و جنوبی در دست اسرائیل و عرب 

خطوط جدید گسل منطقه ای را شکل می دهد.

   رصد    

  تل آویو در مقابل ایران ناتوان است!

علی مهردوست
کارشناس مسائل ترکیه

حمید خوش آیند
کارشناس بین الملل
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 BBBB عمده مشکات و چالش های احتمالی 
در الیحه بودجه ۱۴00 چیست؟

یکی از چالش هایی که در الیحه بودجه 1400 وجود 
دارد، سهم صندوق توســعه ملی از درآمدهای نفتی 
است. در حالی که این سهم در سال 1400 باید به 38 
درصد می رسید؛ اما به 20 درصد تقلیل پیدا کرده و 
دولت از تخصیص 18 درصد از این درآمدها که باید 
به صندوق توسعه می رفت، سر باز زده و به اصطالح 
از صندوق استقراض کرده است. از این رو با این گونه 
بودجه ریزی ها، انتظاری که از صندوق توسعه داشتیم تا 
به یک لوکوموتیو در اقتصاد کشور تبدیل شود، محقق 
نشده و صندوق توسعه نمی تواند نقش خودش را ایفا 
کند.موضوع دیگر مسئله اوراق سلف نفتی است که 
در الیحه بودجــه 1400 برای پیش فروش نفت دیده 
شده و به این معناست که منابعی در بودجه 1400 دیده 
شــده که اگر محقق شود مشکالت خودش را داشته 
و اگر محقق نشــود اتکای به  این درآمدها در بودجه، 
مشکالتی را ایجاد خواهد کرد. اگر شما به امید اینکه 
در آینده پولدار شــوید، قــرض کنید تا فعال مصرف 
کنید؛ اگر آن آینده پیش نیاید این بدهی ها به دولت و 
سال های بعدی منتقل می شود. در حوزه ارز نیز بحث 
نرخ تســعیر ارز و اینکه این نــرخ در بودجه باید چه 
مبلغی باشد، از جمله چالش هایی است که به لحاظ 
ارزی در بودجه 1400 وجود دارد.موضوع دیگر 30 
میلیارد دالر فاینانســی است که در محل مصرف آن 
مصارف  پزشکی، دانشگاهی و کشاورزی دیده شده 
است، یعنی قرار نیســت منابع ارزی کشور در سال 
آینده سرمایه گذاری شوند تا دوباره به چرخه اقتصادی 
بازگردد، پس مشخص است که این 30 میلیارد دالر 
فاینانس باید از محل فروش نفت یا درآمدهای دیگر 
ارزی دولت جبران شــود که امکان تحقق آن با توجه 
به وضعیت موجود خیلی سخت است. با جمع بندی 
آنچه گفته شد، به نظر می رسد الیحه بودجه از بابت 
مباحث ارزی استحکام کافی ندارد. این موضوع در 
سال آینده یا موجب گران شدن ارز و در پی آن گرانی 
کاالها خواهد شــد یا ممکن است با قید و بندهایی 
کــه در مصرف ارز می گذاریم، کشــور دچار کمبود 
کاال شــود که این موضوع نیز می تواند سبب افزایش 
قیمت کاالها شود. پس باید رابطه بخش ارزی بودجه 
با نیازها و مصارف ارزی کشــور مشــخص شود تا 
بتوانیم نرخ ارز را پیش بینی کنیم.موضوع دیگری که 
باید به آن اشــاره کرد، این است که دولت و مجلس 
ممکن است عددهایی را در بودجه تحت عنوان منابع 
و مصــارف بودجه پیش بینی کنند کــه گاهی اوقات 
درآمدهای پیش بینی شده محقق نشود؛ اما هزینه ها نه 
تنها به میزان پیش بینی شــده، بلکه خیلی بیشتر از آن 
ایجاد شــوند. در این مواقع ممکن است دولت ها از 
طریق شیوه های مختلفی چون استقراض، چاپ پول 

و... ریال مورد نیاز خودشــان را تأمین کنند. در واقع، 
اگر درآمدها استحکام کافی نداشته و اطمینان کافی 
از تحقق آنها نداشته باشیم اما به هزینه ها دامن بزنیم، 
بدون شک مشــکالتی پیش می آید. اگر درآمدهای 
پیش بینی شده برای هزینه هایی همچون دو برابر شدن 
بودجه ســالمت، 22 هزار میلیارد تومان یارانه نان و 
گندم، 30 هزار میلیارد تومان یارانه معیشتی، 42 هزار 
میلیارد تومان یارانه های نقدی و غیر نقدی و... محقق 
نشود، این منابع باید از جاهای دیگری تأمین شوند که 
یکی از این راه ها ممکن است از طریق استقراض از 
نسل های بعدی و بدهکار کردن آنها باشد. اتفاقی که 
در چنین شــرایطی رخ می دهد، این است که شما از 
جیب مردم 100 واحد پــول درآورده، اما 50 واحد 
آن را تحــت عنوان افزایش حقوق یــا یارانه به مردم 
 انتظار دارید که مردم خوشــحال 

ً
می دهید. قاعدتــا

شــوند چون یارانه و حقوق بیشــتری نسبت به سال 
گذشــته می گیرند، اما چون شما به ازای 50 واحدی 
که به مردم داده اید 100 واحد از جیب آنها برداشته اید، 
باز هم نمی توانند خرید ســال گذشته را انجام دهند. 
بنابراین اگر منابع درآمدی بودجه مطمئن نباشد هر چه 
از این یارانه ها به مردم پرداخت شود، مانند این است 
که این پول از جیب خود مردم داده می شود، آن هم با 
 قدرت خرید آنها را بیشتر تضعیف 

ً
درصدی که اتفاقا

می کند. 

 BBBB در واقع اگــر منابع بودجه ای کشــور 
محقق نشــود افزایش دستمزد یا میزان 
یارانه ها و... نه تنها شرایط معیشتی مردم 
را بهتر نمی کنــد، بلکه موجب کاهش 

قدرت خرید مردم می شود؟ 
بله، همین طور اســت. باید بدانیم افزایش یارانه در 
بودجه با اینکه ظاهرش حمایت از اقشــار ضعیف 
و عموم مردم اســت اما اگر منابع درآمدی آن منابع 

مطمئنی نباشــند، به نوعی کاله گذاشتن سر مردم 
اســت. در واقع مــردم اعــدادی را می بینند که به 
درآمدها و دریافتی آنها اضافه شــده، اما در زندگی 
شخصی شان احساس رشد و بهبود نمی کنند بلکه 
احساس می کنند نســبت به تورم عقب مانده اند. به 
همین دلیل می گویم اگر نقاط ریسک منابع درآمدی، 
در مجلس تجزیه و تحلیل نشــود و ریسک محقق 
 این بودجه 

ً
نشدن شان باالی 50 درصد باشد، عمال

ممکن است منجر به فقیرتر شدن مردم شود.

 BBBBبه نظرتان این اتفاق خواهد افتاد؟
وقتی درباره درآمدهای مالیاتی می گوییم قرار است 
این درآمدها حدود 29 درصد افزایش داشته باشد، 
باید ببینیم چه پیوســتی برای تحقــق این موضوع 
وجود دارد؟ آیا قرار اســت فضای کســب و کار پر 
شور و نشاط شــود؟ قرار اســت چقدر تسهیالت 
بانکی به ســمت تولیدکنندگان و چقدر ارز رسانی 
به خرید و واردات مواد اولیه و کاالهای واســطه ای 
صورت گیرد؟ در واقع، بودجه چیزی جز یک مشت 
عدد و رقم نیســت. حتما باید یک سری فعالیت ها 
و تکاپوهــای اقتصادی در بازار ســرمایه، عملکرد 
بانک ها و مباحث مربوط بــه تولید صورت گیرد تا 
بتوان این ریسک ها را کاهش داد. پس کاهش ریسک 
به این معنا نیست که بتوانیم روی اعداد قسم بخوریم 
که حتما محقق می شــوند؛ بلکه به این معناست که 
باید پیوست فعالیت هایی بر اساس اقتصاد مقاومتی 
در کنار این بودجه وجود داشــته باشد تا اقتصاد در 
مسیر رشــد حرکت کند. اگر اقتصاد در مسیر رشد 
حرکت نکند، اعداد موجــود در بودجه نمی توانند 
 محقق خواهند 

ً
تضمین  کنند درآمدهای مالیاتی حتما

شد.تکرار و تأکید من این است که ما با یک سیستم 
پیوسته و در هم تنیده مواجه هستیم. بودجه فقط یک 
تصویر عددی از این سیستم است، مسئله مهم این 

است که آیا وزارتخانه های تولیدی ما موفق می شوند 
در مقوله تولید نشاط و تحرک ایجاد کنند؟ آیا موفق 
می شوند در کسب و کار رونق ایجاد کنند یا مجوزها 
و امضاهای طالیی و فسادزا را حذف کنند؟ اگر این 
 درآمدی که می خواهیم از آن 

ً
اتفاق ها نیفتد، طبیعتا

مالیات بگیریم نیز محقق نشده و به تبع آن درآمدهای 
مالیاتی نیز محقق نخواهد شــد. در چنین شرایطی 

ریسک درآمدهای مالیاتی افزایش می یابد.

 BBBB به نظرتان دلیل اصلــی افزایش بودجه 
عمومی چیست؟ 

یک مقــداری حقوق و دســتمزد و یــک مقداری 
یارانه های پرداختی افزایش پیدا کرده اند. بخشی از 
گیرندگان این افزایش هم طبقه ضعیف جامعه هستند 
تا بتوانند در این شرایط کرونایی به زندگی شان ادامه 
دهند؛ یعنی برخی از این افزایش ها ضروری است؛ 
اما خألهایی وجود دارد که مجلس باید آنها را بررسی 
کند. مجلس باید بررسی کند افزایش 47 درصدی 
بودجه عمومی به چه بخش هایی رفته اســت. ما در 
بودجه چیــزی تحت عنوان هرز رفتن بودجه داریم. 
وقتی وضعیت اقتصادی شــما خوب است ممکن 
است در روز تولد فرزندتان هدیه های خوب و زیادی 
برای فرزندتان بخرید؛ اما وقتــی اوضاع اقتصادی 
خوب نیست، طبیعتا شــما باید متناسب با شرایط 
اقتصادی تان جشن تولدتان را محدودتر برگزار کنید. 
برخی از ردیف های بودجه ای برای سال هایی است 
که دولت ها پردرآمد بودند و هزینه های تشــریفاتی 
آنها خیلی زیاد بوده است، ردیف هایی که در شرایط 

فعلی می توانند حذف شوند. 

 BBBB نظرتــان درباره پیش بینی فروش نفت و 
درآمدهای نفتی در سال آینده چیست؟

دولت های جمهوری اســالمی ایــران باید توانایی 
فروش نفت را داشــته باشند. نخواستن با نتوانستن 
فــرق دارد. اینکــه نتوانیم نفت بفروشــیم با اینکه 
نخواهیم نفت بفروشــیم، متفاوت است. متأسفانه 
در وضعیت فعلی ما نمی توانیم نفت بفروشــیم که 
این خیلی بد است. کشور در چنین شرایطی به یک 
دولت قلدر نیــاز دارد تا بتواند نفت خود را به طرق 
مختلف بفروشد و درآمدهای ارزی کسب کند. حاال 
این را که این درآمدهای ارزی وارد بودجه شوند یا به 
صندوق توسعه ملی واریز شود، قانون مشخص کرده 
است. اما چیزی که دولت در بودجه 1400 به مردم 
وعده داده، این است که با بودجه 1400 درآمدهای 
کشور درون زا شــده و بخش غیر دولتی در اقتصاد 
تقویت می شود. ضمن اینکه حمایت های معیشتی 
دنبال شــده و اشــتغال خرد و متوسط نیز گسترش 
می یابد، اینها اگرچه شــعارهای دهن پرکنی است؛ 
اما هیچ عالمتی از تحقق آنها در بودجه سال 1400 

دیده نمی شود. 

بازار

 تورم محصول
 هدایت نشدن نقدینگی 

طبق آماری کــه بانک مرکزی اعالم کرده 
است، میزان نقدینگی در پایان بهار 1399 
از عدد 2 هزار و 650 هزار میلیارد تومان 
فراتر رفته است؛ براســاس این گزارش، 
در سه ماهه نخست امســال 8.8 درصد 
میزان نقدینگی کشــور بیشتر شده که اگر 
نقدینگی با همین روند پیش برود، می توان 
گفت میزان نقدینگی کشور در سال 1399 
حدود 35 درصد نســبت به سال 1398 
افزایش پیدا می کند. این یعنی ما در اواخر 
سال جاری به سمت نقدینگی حدود سه 
هزار و 500 هزار میلیارد تومان می رویم. 
 این نقدینگی می تواند اثرات بسیار 

ً
طبیعتا

متناقــض و متفاوتی برای اقتصــاد ایران 
داشته باشــد؛ اگر این نقدینگی به سمت 
تولیــد نرفته و وارد بازارهای ســوداگرانه 
شود، در هر صورت سبب تورم می شود. 
اثرات تورمی که امروز یا در چند ماه آینده 
خودش را نشــان می دهد. اگر بخواهیم 
پایان سال 1398 را با سال 1392 مقایسه 
کنیم حجم نقدینگی در طول دولت آقای 
روحانی چهــار و نیم تا پنج برابر شــده 
اســت؛ در حالی  که طی این سال ها نرخ 
رشــد اقتصادی کشــور به طور متوسط 
منهای نفت، از یک درصد بیشــتر نبوده، 
یعنی نقدینگی چهار تا پنج برابر می شود؛ 
اما تولید واقعــی افزایش پیدا نمی کند که 
به طور خودکار این مســئله منجر به تورم 
می شود. حاال این تورم به دو شکل ایجاد 
می شود: اگر این نقدینگی به صورت غیر 
متوازن توزیع شود؛ یعنی بخش عمده آن 
به جیب افراد معدودی از جامعه برود آنها 
تقاضای خود را برای کاالهای سرمایه ای 
مثل ملک و ارز و طال افزایش می دهند که 
آن وقت یک تورم القایی شکل می گیرد. در 
واقع وقتی قیمت کاالهایی چون طال، دالر 
یا ملک باال می رود این تورم به همه کاالها 
القا می شــود و بعد همه اجناس، افزایش 
قیمت خواهند داشت؛ به گونه ای  که قیمت 
مواد خوراکی و لوازم خانگی و بقیه کاالها 
نیز باال می رود. در هر صورت این افزایش 
نقدینگی اگر در رشد تولید تخلیه نشده و 
 در رشد 

ً
منجر به افزایش تولید نشود، قطعا

قیمت ها تخلیه شده و به تورم می انجامد 
کمااینکه گرانی هایی که در سال های اخیر 
داشته ایم، بخش قابل مالحظه ای از آنها به 

همین دلیل بوده است. 
نــرخ ارز از ســال 1396 روی یــک 
آسانســور صعود قرار گرفته و همین طور 
در حال باال رفتن است؛ به گونه ای که در 
 
ً
ماه های اخیر نیز دوباره یک افزایش نسبتا
جدیدی داشته و اگر بخواهیم تحلیلی از 
سال 1396 به بعد داشته باشیم، می بینیم در 
دوره بعد از برجام که مقداری ارز در اختیار 
 
ً
دولت قرار گرفت، طبق آمارهایی که بعضا

خود مســئوالن دولتی ارائه می کنند بین 
ســال های 1394 تا 1396 بانک مرکزی 
30 تــا 35 میلیارد دالر ارز مداخله ای در 
بــازار تزریق کرد تا قیمــت ارز را متعادل 
 بزرگی است. 

ً
نگه دارد که این عدد نســبتا

بعدها نیز که اتفاقاتی مانند خروج آمریکا 
از برجام رخ داد و دسترسی دولت به ارز، 
محدودتر شد دیگر نتوانست چنین پمپاژی 
در بازار ارز انجام دهد. بنابراین از طرفی ما 
با رکــود در حوزه تولید و صادرات مواجه 
 اگر شــما نتوانید از طریق 

ً
بودیم. طبیعتا

صادرات نفت، ارز را تأمین کنید؛ این کار 
باید از طریق صادرات غیرنفتی انجام شود 
کــه این اتفاق نیز در حدی که مورد انتظار 
بود رخ نداد؛ یعنــی حمایت های الزم از 

تولید و صادرات انجام نشد.

یادداشت 

حجت الله عبدالملکی
 عضو هیئت علمی

 دانشگاه امام صادق)ع(

 دکتر مهدی غضنفری وزیر اسبق صمت در گفت وگو با صبح صادق

اقتصاد قوی  دولت مقتدر  می خواهد
موضوع الیحه بودجه ۱۴00، پیش بینی های دولت از منابع درآمدی، افزایش بودجه جاری و چالش های احتمالی بودجه از جمله سؤاالتی بود که هفته نامه 

صبح صادق در گفت وگو با دکتر مهدی غضنفری، وزیر اسبق صمت آنها را بررسی کرده است. متن کامل این گفت وگو از نظرتان می گذرد. 
میثم مهرپور

دبیر گروه اقتصاد

یکی از راه های تحقق ایران بدون نفت ایجاد پل میان درآمدهای 
نفتی و بودجه های عمرانی است؛ به گونه ای که درآمدهای نفتی 
هر چقدر بیشــتر شود، این منابع به سمت بودجه های عمرانی 
ســوق یابد. در چنین حالتی افزایــش درآمدهای نفتی نه تنها 
موجب افزایش هزینه ها و مخارج جاری نمی شــود؛ بلکه به 
واسطه افزایش بودجه های عمرانی موجب رشد اقتصادی کشور 
خواهد شد. از این رو تقویت این تفکر که باید درآمدهای نفتی 
 صرف 

ً
بعد از واریز سهم مشخصی به صندوق توسعه ملی تماما

بودجه های عمرانی شود، می تواند در میان مدت اقتصاد و بودجه 
کشور را از درآمدهای نفتی بی نیاز کند.

 بودجه عمرانی
منهای نفت

به گزارش »راشــاتودی«، بانک کردیت ســوئیس اعالم کرد: 
»اگرچه شرکت های هندی توانسته اند بخشی از آسیب اقتصادی 
ناشــی از شــیوع کرونا را مدیریت کنند؛ اما شیوع این ویروس 
آسیب جدی به اقشار فقیر این کشور وارد کرده است.« این بانک 
پیش بینی کرده بود شیوع کرونا 270 میلیارد به اقتصاد هند آسیب 
خواهد زد؛ اما حاال مدعی شــده است بخشی از این آسیب آن 
گونه که انتظار می رفت تداوم نداشــته و خســارت وارد شده به 
اقتصاد هند بسیار کمتر بوده اســت. »میشرا« کارشناس بانک 
کردیت ســوئیس می گوید: »پیش بینی ها حاکی از ضربه 200 

میلیارد دالری به اقتصاد هند است.« 

 ضربه سنگین کرونا 
شاخص

تا زمانی که هزینه ها و منابع دولت متعادل نشوند، موتور تورم 
 به 

ً
روشن باقی خواهد ماند. البته کســری تراز عملیاتی لزوما

معنای کســری بودجه نیســت، زیرا درآمدهای نفتی و انتشار 
اوراق مالی، ســبب تراز شدن بودجه می شود؛ اما به هر میزان 
درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند، دولت نیاز دارد تا اوراق مالی 
بیشتری منتشر کند. از طرفی بودجه براساس سه تراز عملیاتی، 
سرمایه ای و مالی بسته می شــود. در تراز عملیاتی تفاوت بین 
درآمدها را در نظر می گیرند. 95 درصد این درآمدها را مالیات 
و 5 درصــد آن را ســایر درآمدها تشــکیل می دهد. به تفاوت 

درآمدها و اعتبارات هزینه ای، »تراز عملیاتی« می گوییم. 

 کسری تراز عملیاتی
افزوده
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7
دین

 رفتار پیامبر اسالم)ص( 
با منافقان

لق« است و در لغت 
ُ

»اخالق« جمع »خ
ق از یک ریشه؛ یعنی )خ ل ق( 

ْ
ل

َ
ق و خ

ْ
ل

ُ
خ

ق« به شکل ظاهری انسان 
ْ
ل

َ
هســتند. »خ

لق« به شــکل باطنی و 
ُ

نظــر دارد و »خ
نفسانی. اینکه پیامبر اسالم)ص( فرمودند: 
»به درستی که برای تکمیل مکارم  اخالق 
مبعــوث شــده ام«؛ )کنزالعمــال، ج3، 
ص16( اشــاره به این نکته دارد که اسالم 
می خواهد هــم ظاهر افراد را بســازد و 
هم باطن انســان ها را، اما برای مسلمان 
دانســتن یک انسان باید به ظاهر و ادعای 
او اکتفا کرد و اینکه آیا در دل ایمان آورده 
اســت یا نه، وظیفه ما نیســت. زمانی که 
رسول خدا)ص( از جنگ خیبر برگشتند، 
اسامة بن زید را به همراه سپاهی به سمت 
بعضی از ســرزمین های یهود در منطقه  
فدک فرستادند تا آنان را به اسالم دعوت 
کنند. فــردی از یهودیان در یکــی از آن 
مناطق بود کــه »ِمرداس« نام داشــت؛ 
هنگامی  که از سپاه رسول خدا)ص( باخبر 
شــد، خانواده و مال و ثروتش را برداشت 
تی 

ّ
و به دامنه  کوه رفت. پس از گذشت مد

جلو آمد و گفت: »شــهادت می دهم که 
خدایــی جز الله نیســت و محّمد)ص( 
رسول و فرستاده اوســت.« اسامةبن زید 
به شهادتینش توجه نکرد و با نیزه ای او را 
کشت. هنگامی که رسول خدا)ص( باخبر 
شــد، فرمود: »تو مردی را کشــتی که به 
یگانگی خداوند و نبّوت من شهادت داده 
بود.« اسامه گفت: »ای رسول خدا)ص( 
او فقط به خاطر حفظ جان خود، شهادتین 
گفت.« رسول خدا)ص( فرمود: »تو پرده 
از قلب او برنداشتی و آنچه بر زبان جاری 
کرده بود، نپذیرفتــی و از آنچه که در دل 
داشت هم آگاه نبودی.« آنگاه آیه 94 سوره 
نساء نازل شــد که فرمود: »ای کسانی که 
ایمان آورده اید! هنگامی که در راه خدا ]و 
برای جهاد[ سفر می کنید، تحقیق کنید و 
به خاطر اینکه متاع ناپایدار دنیا ]و غنایمی[ 
به دست آورید، به کسی که اظهار صلح و 
اسالم می کند، نگویید: »مسلمان نیستی« 
زیرا غنیمت های فراوانی ]برای شما[ نزد 
 چنین بودید و خداوند 

ً
خداست. شما قبال

بر شما مّنت نهاد ]و هدایت شدید[. پس، 
]به شــکرانه این نعمت بــزرگ[ تحقیق 
کنید. خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه 
است.« البته اشــاره آیه به این هم هست 
که به خاطر مصادره امــوال مرداس او را 
کشــتند. خداوند در این آیه و آیات دیگر 
مانند آیه 11 ســوره حجرات، انسان ها را 
از قضاوت کردن و کاوش کردن در مورد 
ایمان و نیت قلبی شــان در هر چیزی منع 
 اینکه کسی به دالیل 

ً
کرده است. خصوصا

مادی و دنیایی ایــن کار را انجام دهد. از 
آن طرف تا انسانی خطا و حتی کفرش را 
آشکارا به زبان نیاورده، کسی نمی تواند او 
را متهم یا مجازات کند. حتی اگر احتمال 
بدهیم او منافق اســت، یعنی در دل کفر 
دارد و بر زبان خود را مســلمان می داند. 
پس تا وقتی که فردی آشــکارا کفر خود 
را اظهار نکرده یا عملی که نشان کفرش 
باشــد، انجام نداده است نمی توانیم او را 
کافر بنامیم. در قرآن آمده که فقط خداوند 
از دل منافقان خبر دارد)منافقون/ 1( دلیل 
اینکه پیامبر اسالم)ص( با منافقان برخورد 
نمی کردند همین عدم اطالع و شــناخت 
مردم بود، اگر ایشــان منافقان را رســوا 
می کردند، آنها ریشه اسالم را با تکذیب 
و انکارشان می سوزاندند؛ به همین دلیل 
تجســس هم حرام شــده تــا اختالفات 

ریشه دار به وجود نیاید. 

آیه

همه انسان ها رسیدن به سعادت در دنیا و آخرت 
را از خداونــد طلــب می کنند و فقــط او را در 
رســیدن به نیت های پاک شان کمک و پشتیبان 
خود می بینند. این درخواست را طلب »توفیق« 
می نامیــم، یعنی خداوند رســیدن به مراتبی از 
کماالت معنوی را برای ما میســر و آسان کند. 
در قرآن کریم و در روایات اســباب توفیق و عدم 
توفیق بیان شــده است که همه آنها را می توانیم 
در اطاعــت و عدم اطاعت خدا جمع کنیم. اما 
اهل لغت توفیــق را به معنای )موافق گردانیدن 
اســباب( می دانند و در اصطالح توفیق، یعنی 
اینکــه خداوند مقدمات وصول بــه مقصود را 
برای بنده اش فراهم کند و ســلب توفیق از میان 
رفتن این اسباب است. آسان شدن به اراده خدا 
ُیْسری« و ســخت شدن رسیدن 

ْ
ــُرُه ِلل َسُنَیسِّ

َ
»ف

ُعْسری« است؛ توفیق مانند 
ْ
ــُرُه ِلل َسُنَیسِّ

َ
به آن »ف

بسیاری از آداب دینی مراتبی دارد و به دسته های 
مختلف تقسیم می شود. در تمام رفتارهای مثبتی 
که انسان در طول عمر خود انجام می دهد، یک 
توفیق عمومی از جانب خداوند وجود دارد، اما 
برای برخی اعمال باید مقدماتی را رعایت کنیم 
تا خداوند رسیدن به آن را برای ما آسان بگرداند. 
قســمت دوم توفیقات خاص یا اختصاصی نام 

دارد. عبدالله بن فضل هاشمی می گوید: از امام 
: »ِإْن 

ّ
صادق)ع( درباره  ســخن خدای عّزوجل

َمْن 
َ
ْم ف

ُ
ک

ْ
ل

ُ
ذ

ْ
ْم َو ِإْن َیخ

ُ
ک

َ
ال غاِلَب ل

َ
ُم اللُه ف

ُ
َیْنُصْرک

ْم ِمْن َبْعِدِه« پرســیدم. ایشــان 
ُ
ِذی َیْنُصُرک

َّ
ا ال

َ
ذ

فرمود که: »هر وقت بنده ای اوامر و فرامین الهی 
را انجــام داده و اطاعت نماید، آن کار او مطابق 
فرمــان خداوند متعال اســت و در این صورت 
اســت که چنین بنده ای »موفق« )توفیق یافته( 
نامیده می شــود و هر زمانی کــه چنین بنده ای 
بخواهــد معصیــت و گناهی مرتکب شــود، 
پروردگار متعال میان او و آن معصیت ها مانعی 
ایجاد کرده و آن بنده نیز مرتکب گناه نمی شــود 
و آن را تــرک می کند و بنده با توفیق الهی موفق 
به ترک گنــاه می گردد و هر وقتــی که خداوند 
میان بنــده و انجام معاصی مانعی ایجاد نکند و 
بنده را به حال خود واگذار کند تا آن را مرتکب 
گردد، در این صورت خداوند وی را یاری نکرده 
و او را نصــرت نداده و توفیــق را نیز نصیب او 
نگردانیده اســت.« )البرهان، ج2، ص808( 
در توفیقات خاص آنچه بیشــتر اهمیت دارد، 
نیت قلبی انسان هاست. شاید انسان هایی باشند 
که در صحنه ای قرار بگیرند و ریاکارانه رفتاری 
را انجــام بدهند، اما خداونــد از نیت آنها خبر 
دارد و توفیق رشــد را به آنها نمی دهد. در سوره 
آل عمــران، آیه160 آمده اســت: »اگر خداوند 
شما را یاری  کند، هیچ کس بر شما غلبه نخواهد 

 کرد و اگر دســت از یاری شما بردارد، کیست 
که بعد از او، شما را یاری  کند؟! و مؤمنان باید، 
ل کنند.« این توفیق از جانب 

ّ
تنها بر خداوند توک

خداونــد باید در تمام لحظــات زندگی وجود 
داشته باشد و نمی شود انســان لحظه ای بدون 
یــاری خداوند زندگی کند؛ اما توفیقات خاص 
که نصیب بندگان پارسا و نیکوکار می شود، در 
زندگی شاید یک یا چندبار اتفاق بیفتد. برخی 
بندگان خدا در طول زندگی خود روندی را پیش 
می گیرند که به توفیقی عالی منتهی شود. اگرچه 
آنها مدام در حال کمک گرفتن از خدا هستند، اما 
هدفی بزرگ نیز در سر دارند که برای رسیدن به 
آن مدام در حال تالش هستند. توفیقات خاص 
زمینه هایــی هم دارد، از جملــه زمینه هایی که 
باید فراهم شود، عبارتند از: »توبه، توکل، دعا، 
عبادت، قصد اصالح، هجرت و...« که خداوند 
پس از هر یک از این اعمال وعده هایی به بندگان 
داده است؛ یعنی این رفتارها مقدمه یک توفیق 
خاص می شــوند. یکی از این اعمال »جهاد« 
اســت. خداوند در آیات متعــددی از قرآن در 
مورد جهاد گفته است و آن را مخصوص بهترین 
بندگان می داند. با بررســی ایــن آیه، می بینیم 
خداوند بــه جهادگران وعــده ای داده و فرموده 
َنا 

َ
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َّ
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ً
)به جان و مال( تالش و کوشــش کردند محققا

آنها را بــه راه های )معرفــت و لطف( خویش 
هدایت می کنیم و همیشــه خدا یار نیکوکاران 
است. این معرفت چیســت که خداوند وعده 
َنا« یعنی راه های منتهی 

َ
آن را داده اســت؟ »ُسُبل

به خودمان. یعنــی راه های حرکت و ســیر به 
ســوی خدا و وصول به رضایت خدا؛ هرکسی 
این وصول و رســیدن به رضایت خدا را طوری 
خاص معنا می کنــد، اما هنگامی که به روایات 
اهل بیت)ع( مراجعه می کنیم می بینیم، تنها راه 
رسیدن به وصال خداوند »شهادت« است. امام 
جعفرصادق)ع( می فرمایند: »تنها با شهادت و 
ریختن خون بنده است که او به وصال )معبود و( 
محبوب خود خواهد رسید.« )مستدرک،  ج١١، 
ص١٤( شهادت باالترین سعادت و عمل نیک 
است. پیامبرگرامی اسالم)ص( می فرمایند: »هر 
عمل نیکی، عملی نیکوتــر از خود دارد، مگر 
شهادت در راه خدا که نیکوتر عملی از آن وجود 
ندارد.« )خصــال، ج١، ص٨( آنان که به فیض 
شهادت نائل می شوند، تمام عمر خود در حال 
تالش برای رسیدن به توفیق شهادت هستند؛ چه 
آنکه در روایات دستور به طلب هر روزه آن شده 
است. حضرت علی)ع( در جنگ صفین مداوم 
دعا می کرد: »خدایا به ما توفیق شهادت را عطا 
کن« )نهج البالغــه، ص326( و دعای هر روز 
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 یک عمر تالش برای یک لحظه
   مکتب    

نکته ای کــه در زندگی حضرت زهرا)س( وجود 
داشــت و براساس اصول اسالمی است، رسیدن 
به کمال است. اســالم، دنیا و رفاه مادی را اصل 
نمی داند، بلکه آنها را زمینه ساز رسیدن انسان ها به 
کمال حقیقی می شمارد. زندگی دائمی و سعادت 
حقیقی، در ســرای آخرت اســت. بنابراین تمام 
احکام اجتماعی و سیاســی اســالم و نظام هایی 
که ایجاد کرده، برای این اســت که انسان ها به آن 
کمال حقیقی و کمال معرفتی دست پیدا کنند... 
ما دو نوع عبادت را در زندگی حضرت می بینیم؛ 
عبادت هایی مثل نماز که نیــاز به فراغت از امور 
زندگی داشــت و نمازهای خاصی بــه نام نماز 
حضرت صدیقه طاهره)س( مشــهور شــده که 
ساعتی وقت می برد. این نمازها نشان می دهد که 
حضرت در عین رسیدگی به امور زندگی، فرصتی 
به این عبادت ها اختصاص می دادند... نوع دیگر 
از عبادت ایشان با کار و مشغله های زندگی قابل 
جمع اســت؛ مانند تالوت قرآن کــه در زندگی 
حضرت پررنگ است و از آن به عنوان یکی از سه 

محبوب خود در این دنیا یاد می کند... نکاتی که از 
سیره عبادی حضرت نقل شد، خود، یک الگو و 
سبک زندگی است که بیان می دارد در کنار انجام 
وظایف خانه و مسئولیت و مشغله های زندگی، 
چه مقدار باید روزانه به عبــادت پرداخت... در 
بحث  همســرداری و احترام به همسر، در سیره 
حضرت می بینیم که ایشان گشاده رویی را دروازه 
ورود به بهشت برای مؤمن ذکر می کند و در رفتار 
با همسرشان نیز به سخن خود عمل می کند. در 
محضر پدرش، با ابراز محبت به حضرت امیر)ع( 
او را با احترام یاد می کند و بهترین یاور و بهترین 

همسر معرفی می کند. 
حضرت به اقتضای شرایط آن روز جامعه و نیز 
موقعیت خود، از زیورآالت گران قیمت اســتفاده 
نمی کردند؛ اما حداقل آراستگی را که برای زن در 
خانه الزم است، رعایت می کردند؛ مانند استفاده 
از عطر؛ گفتنی است که اطاعت صدیقه طاهره از 
 از آن باب 

ً
امیرمؤمنان و همراهی با ایشان، الزاما

نبود که همســرش، امام بود و علم غیب داشت؛ 

بلکه قبول این زندگی دو طرفه و مدیریت زندگی 
از جانب حضرت امیر بــوده که این همراهی را 
ایجاد می کند. با مرور زندگی حضرت درمی یابیم 
که ایشان در نبود حضرت امیر، همواره در مسائل 
اقتصادی به حداقل ها اکتفا می کردند. در بحث 
تربیــت فرزند نیزحضرت چند نکتــه را هنگام 
انتخاب همسر به عنوان مقدمه این بحث رعایت 
کرد؛ چرا که در روایت داریم برای فرزندان و نسل 
آینده تان، شخص مناسب را به همسری انتخاب 
کنید. در روایات بیش از مسائل ظاهری و مادی 
در انتخاب همسر، بر اخالق و معنویت و ایمان و 
طهارت و پاکی نسل زن و مرد تأکید شده است. 

در سیره فرهنگی و سیاسی حضرت داریم که 
آن خطبه های معروف فدکیه را در مسجد 

خواندنــد... به ایــن ترتیب، حضرت 
زمانی کــه وظیفه ایجــاب می کرد، 

پرده نشــین نبود و با حفظ حریم و 
رعایت شــرایط، به فعالیت های 

فرهنگی و سیاسی می پرداخت.

 سبک زندگی فاطمی
گفتاری از حجت االسالم والمسلمین ابوالقاسم مقیمی

   منبر    

عالمه حسن زاده آملی)حفظــهالله(: انسان دو دهان دارد؛ یکى 
گوش که دهان روح اوست و دیگر دهان که دهان تن او است. 
ایــن دو دهان خیلی محترمند. انســان باید خیلى مواظب آنها 
باشد؛ یعنى باید صادرات و واردات این دهان ها را خیلى مراقب 
باشد. آنهایی که هرزه خوراک می شوند، هرزه کار شده و کسانى 
که هرزه شنو می شــوند، هرزه گو میشوند. وقتی واردات انسان 
هرزه شد، صادرات او هم هرزه و پلید و کثیف می شــود. یعنى 

قلم او هرزه و نوشته هایش زهرآگین خواهد شد. 
 منبع: کتاب نکته های اخاقی و عرفانی از زندگی عامه حسن زاده

  واردات و صادرات!
سلوک

حجت االســالم دکتر رضا غالمی، رئیس مرکز پژوهش های 
علوم انسانی اســالمی صدرا گفت: خداوند به انسان کرامت 
بخشیده   و مهم ترین سرمایه او در این عالم کرامتش می باشد. 
کرامت انســان یعنی پررنگ شدن مرز انسان و حیوان و  بروز و 
ظهور ظرفیت های اختصاصی انسان که جز با مهار گرایش های 
حیوانی و تغیر نگاه انســانی از زمین به طرف آســمان محقق 
نمی شود. اگر به وضع انسان امروز نگاهی بیندازیم، تمدن غرب 
با توسعه ُبعد حیوانی انسان و مسخ انسانیت، دیگر کرامتی برای 

انسان باقی نگذاشته است. 

غرب حیوانی  تمدن 
راهنما

پرسش: تحلیل و بیان مطالبی که به افشا و تبیین مواضع سیاسی 
و فکری افراد منحرف می پردازد، چه حکمی دارد؟

پاســخ: اگر از مصادیق افشــای بدعت یا افــکار انحرافی و 
پاسخگویی به آنها باشد یا مصداق امر به معروف و نهی از منکر 

باشد، با حفظ ضوابط شرعی اشکال ندارد. 

احکام مربوط به تحلیل سیاسی برگرفته از کتاب احکام هدایت سیاسی 
براساس فتاوای رهبر معظم انقاب

بدعت افشای 
حکمت

سیدحسین خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

عبدالرضا سمیعی
کارشناس علوم اسالمی



   یادداشت    

 مظنه اجاره خانه 
در سوریه!

مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس از 
جمله مراکز فرهنگی است که در راستای 
تحقق فرمایش رهبر معظم انقالب مبنی 
بر صدبرابــری تولید آثار در حوزه ادبیات 
دفاع مقــدس، تالش های چشــمگیری 
داشته است. انتشــارات »مرز و بوم« هم 
در این زمینه، گام های مهمی برداشــته و 
در ثبت خاطرات و روایت های دست اول 
فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس، آثار 

مهمی را در دست انتشار دارد.
هفته گذشــته کتــاب »گیل مانا« که 
سیده نساء هاشمیان ســیگارودی )همسر 
شــهید اصغری خواه( بر اساس خاطرات 
ســردار محمدعلــی حق بین نوشــته و 
انتشــارات مرز و بــوم آن را روانــه بازار 
نشر کرده، رونمایی شد. همچنین کتابی 
از روایت های این ســردار از آزادســازی 
شــهرهای نبل و الزهرا در سوریه با عنوان 
»ایرانی هــا آمدنــد« به قلــم امیرمحمد 
عباس نژاد به زودی از ســوی انتشــارات 

خط مقدم منتشر خواهد شد.
سردار محمدعلی حق بین از فرماندهان 
جنگ تحمیلی و نبرد در سوریه در مراسم 
رونمایی از کتــاب خاطراتش با نام »گیل 
مانا« که در خبرگزاری مهر برگزار شــد، 
نکات ظریفی درباره نقش ســردار شهید  
حاج قاسم سلیمانی در سوریه بیان کرد که 

جالب و شنیدنی بود.
سردار حق بین معتقد بود، حاج قاسم 
ســلیمانی کاری کــرد که همــه ناوهای 
آمریکایــی در خلیج فارس هــم، قدرت 
رویارویی با ایران را نداشــتند. آنها حتی 
نمی توانســتند از عهده اشــغال یک شهر 
کوچک ایران بربیاینــد. انقالب به جایی 
رسیده که بسیاری از عرصه ها را درنوردیده 
اســت. آمریکا و رژیم صهیونیستی وقتی 
انقالب اسالمی  از نقشه های شــان علیه 
ناامید شــدند، داعش را تأسیس کردند و 

مسلمانان را به جان مسلمانان انداختند.
ســردار حق بین عقیده داشت، اخالق 
و منش سردار ســلیمانی زبانزد بود. بقیه 
مدافعان حرم هم از ایــن اخالق و منش 
درس می گرفتنــد و بــر اســاس آن رفتار 
می کردند. یادم هســت خانــه ای را برای 
مقرمان در ســوریه انتخاب کرده بودیم. 
وقتــی فهمیدیم طالهای خانــم خانه در 
ویترین است،  دور تا دور آن را با چسب های 
ضخیم بستیم تا آسیبی به آنها نرسد. وقتی 
آن منطقه امن شــد و خانِم صاحب خانه 
آمد، از اینکه طال و جواهرهایش ســالم  
مانده اند، تعجب کرده بود. از خوشحالی 
گریــه می کرد و اصرار داشــت همان جا 
بمانیم و خودش برای چند شــب به خانه 
دخترش که پزشک بود و نزدیک همانجا 
بود، رفت. ما برای دفاع از مردم ســوریه، 
مجبور بودیم در خانه های شان مقر بزنیم. 
سردار سلیمانی  تا این حد به حقوق افراد 
احترام می گذاشــت. ایــن اوج اخالق و 
عمل به اسالم از سوی حاج قاسم و سایر 
فرماندهان و رزمندگان جبهه مقاومت در 

سوریه و عراق بود.
ســردار حق بین می گفت، بیشــترین 
آشنایی من با ســردار سلیمانی در جریان 
آزادســازی دو شــهر نبل و الزهرا بود که 
حدود چهار ســال در محاصره ســخت 
تکفیری ها بود. دشــمن، خط فوق العاده 
مســتحکم و غیرقابل نفــوذی را دور این 
شــهرها زده بود. در آزادسازی حلب هم 
که بسیار مشکل بود، خدا از طریق تدابیر 
سردار حاج قاسم سلیمانی به داد ما رسید 

تا توانستیم این شهر را آزاد کنیم.

زینب گل محمدی
خبرنگار

در گفت وگوی صبح صادق با سردار رحیم نوعی اقدم مطرح شد

ســردار »رحیم نوعی اقدم« فرمانــده قرارگاه 
حضرت زینــب)س( ســپاه در ســوریه و از 
همرزمان و یاران سردار دل ها و سیدالشهدای 
جبهه مقاومت ســردار سرلشــکر شهید حاج 
قاسم ســلیمانی است. او که متولد دیار اردبیل 
اســت، از رزمندگان سال های دفاع مقدس در 
لشکر عاشورا به فرماندهی شهید مهدی باکری 
بــود و راه باکری و باکری هــا را ادامه می دهد 
و آرزو دارد بعــد از فتــح اهــداف مقاومت و 
سرنگونی رژیم صهیونیستی و برافراشتن پرچم 
ة« بر روی قلل جوالن و باالی 

َّ
ل

ّ
ا الِذ  ِمَنّ

َ
»هیَهات

مسجد قدس مزد جهادش را با شهادت بگیرد 
و به همرزمان دیرینش چون باکری و سلیمانی 

بپیوندد.
ســردار نوعی اقدم بعد از هشت سال دفاع 
مقدس در جلســاتی که تحت عنوان جلسات 
فرماندهــان یگان های نیروی زمینــی برگزار 
می شد با صفا، صمیمیت، تقوا و تواضع حاج 
قاسم آشــنا شــد و بعدها که در نیروی زمینی 
مسئولیتی گرفت، ارتباطش با حاج قاسم بیشتر 

شد. 
او در گفت وگو با ما درباره شخصیت حاج 
قاسم می گوید: »یکی از بزرگ ترین نقاط قوت 
و قدرت شــخصیت او کــه باعث جذب همه 
رزمندگان می شد، اخالق شان بود. حاج قاسم 
فوق العاده متواضع بودند و رفتار مؤدبانه داشتند، 
برخوردشــان صادقانه بود و هرفــردی با وی 
ارتباط می گرفت احساس می کرد حاج قاسم او 
را بیشتر از همه دوست دارد. نمی توانم بگویم 
 در کار عصبانی نمی شد، ولی 

ً
حاج قاسم اصال

من در رفتارهای شخصی شان عصبانیتی ندیدم. 
 در شــرایط ســخت و بحرانی، سکینه و 

ً
اتفاقا

آرامش خاصی در وجودشان احساس می شد، 
 نمی توانســت حاج 

ً
گویی اتفاقات مهم اصال

قاسم را به لحاظ روانی به وحشت بیندازد و یا 
ند یا متوقف کند. 

ُ
حرکاتش را ک

البتــه اینطور مواقع بر تعجیل در مقاومت و 
ن 

ُ
تحرک بیشتر کار تأکید داشتند و گاهی لحن، ت

صدا و برخوردشان مثل یک فرمانده مقتدر و با 
صالبت تغییر می کرد، ولی در عمق وجودشان 

آرامش احساس می شد.«
 وی دربــاره نــوع ارتبــاط حاج قاســم با 
نیروهایش تعریف می کند: »اخالق حاج قاسم 
جاذبه خاصــی در ارتباطاتش با زیرمجموعه و 
نیروهای تحت امر خود ایجاد کرده بود و چهره 
متبســم حاج قاسم در برخوردهای شخصی و 
ارتباطات غیر مدیریتی و غیر اداری هر سنگی 

را آب می  کرد. 
به نظــرم حاج قاســم با رفتارهــای خود، 
مصداق این شــعر بود: »می کشــمت ســوی 
خویش، این کشــش از عشق ماست/ گر دل تو 
آهن است، عشق من آهنرباست«. هر کسی در 
همان دیدار اول مجذوب اخالق، ادب، تواضع 

و فروتنی سردار سلیمانی می شد.« 
فرمانــده قرارگاه حضــرت زینب)س( در 
ســوریه با بیان اینکه حاج قاسم فرماندهی کل 
قوا در ســوریه را عقیله بنی هاشم می دانست، 

می گوید: »حاج قاســم با آن اقتدار و بزرگی، 
زمانی که به در آستانه حرم حضرت زینب)س( 
می رســیدند چنان متواضعانــه، متضرعانه و 
مؤدبانه صورت بر زمین می گذاشــتند و گریه 
می کردنــد حاج قاســم به این موضــوع باور 
داشــت که فرمانده کل قوا در سوریه حضرت 

زینب)س( است.«
سردار درباره ابراز ارادت فرماندهان سوری 
به ســردار دل ها می گوید: »ارتبــاط و ارادت 
فرماندهان سوری به حاج قاسم به گونه ای بود 
که بعضی اوقات ژنرال ها به بنده می گفتند اگر 
زمانی حاج قاســم آمد، به ما هم خبر دهید تا 
برای چند دقیقه هم که شده سردار سلیمانی را 

ببینیم. 
 وقتی هم که حاج قاسم به میان نیروها 

ً
انصافا

می رفت، قدرت بســیار بزرگــی از معنویت، 
شــجاعت و توکل به بدنه نیروهای خودمان و 
دیگران تزریق می کرد. حتی در شرایط سخت، 
آثار وجودی و بودن او در روحیه و رفتار نیروها 
پیدا بود. در ادبیات جنگ، یکی از مؤلفه هایی 
کــه در تجزیه و تحلیل ها، جــزء توان فیزیکی 

محاسبه می شود شخصیت فرماندهی است.
 در دنیــای غرب، فرماندهــی را به تجربه، 
سابقه، علم و عملکردهای گذشته اش توصیف 
می کنند؛ امــا در ادبیات جنگ ما، یک توان به 
شکل غیر فیزیکی هم محاسبه می شود.« وی 
در خصوص فرماندهی حاج قاســم این چنین 

می گوید: 
»فرماندهی حاج قاسم تجلی ایمان، توکل 
به پروردگار و توســل به اهل بیــت)ع( بود و 
ادبیات او هم ادبیات حماسی بود که در کالم، 
رفتار و برخورد آن را نشان می داد. برخورداری 
او از قــدرت و توانایی فیزیکی در کنار اخالق، 
محبت، صفا و عاطفه، در بحرانی ترین شرایط 
همه را تسلیم خود می کرد. وقتی یک مسیحی، 
یک سنی، یک دروزی یا یک شیعه در کنار حاج 
قاســم قرار می گرفت، دورش حلقه می زدند و 
مثل پروانه به دور او می چرخیدند. به هیچ عنوان 
احساس نمی کردند که حاج قاسم سلیمانی تنها 
بــه ایرانی ها یا لبنانی ها یا عراقی ها یا ســوری 
های شــیعه محبت ویژه دارد. همان احساسی 
که شیعیان، ایرانی ها و لبنانی ها نسبت به حاج 
قاسم داشتند، مسیحی ها، سنی ها، دروزی ها، 
علوی هــا، پنــج امامی ها، دو امامی ها و ســه 

امامی ها هم داشتند.« 
سردار نوعی اقدم همچنین در این باره  ادامه 
می دهد: »من فرماندهی، اخالق پایه و عاطفه 
پایه را از حاج قاســم یاد گرفتم. حاج قاسم در 
 برای نیروهای چند 

ً
مقام فرماندهی مخصوصا

ملیتی از در اخالق و عاطفه وارد می شــد نه از 
در انضبــاط، دین و علم. حاج قاســم نباید در 
صحنه نبرد و به دست داعشی ها شهید می شد 
یا در ســوریه، لبنان یا عراق در میدان درگیری 
یک نفر او را با یک تیر یا خمپاره شهید می کرد. 
اراده الهی بر این بود که خون حاج قاسم نه در 
جغرافیای ایران بلکه در جغرافیای جهان جاری 

شود.«

اخالق حاج قاسم همه را 
می  کرد خود  تسلیم 

متن پیش رو تالشی اســت برای پاسخ به این 
پرسش که من و شما در کجای تاریخ ایستاده ایم 
و چگونه می توانیم یک »قاســم ســلیمانی« 

باشیم؟

 Bقنات ملک 
مأمور اداره کل آمار و ثبت احوال روی شناسنامه 
نوشت؛ 20 اسفند 1335، در حالی که دو سال 
از این تاریخ می گذشت. چیزی به نوروز 1338 
نمانده بود. اهالی روســتای قنــات ملک هم 
فهمیده بودند قرار است نوزادی به جمع اهالی 
عشایر طائفه سلیمانی اضافه شــود و در سال 
جدید باید به او هم عیدی بدهند. تا کرمان 200 
کیلومتر راه بود و مردم با همان امکانات ابتدایی، 
نوزادان شان را به دنیا می آوردند. »قاسم« فرزند 
»حســن« در دامان »فاطمه« گریه می کرد؛ اما 
بقیه خوشحال بودند و هیچ کس باور نمی کرد 
61 سال بعد، قاسم می خندد و میلیون ها آدم در 
سراسر جهان، گریه می کنند! جد سلیمانی ها، 
امیرمحبت، فرزند امیرکمال از عشایر خمسه 

فارس و از سرداران سپاه نادرشاه افشار بود.

 Bاداره آب  
آذر و دی به بهمن رســید و روز به روز قاســم 
خودش را بیشتر از پیش پیدا می کرد و نسبتش 
را با انقالب اسالمی شفاف تر می کرد. روزهای 
گرم سال 1358 رسیده بود که تصمیم گرفت کار 
و بــارش در اداره آب را برای دیگران بگذارد و 
برود سراغ سپاه پاسداران که حاال تازه در کرمان 
شکل گرفته بود. قاسم قدرت بدنی خوبی داشت 
و از همان اول به خاطر آمادگی جسمانی اش به 
واحد آموزش ســپاه رفت و در پادگان آموزشی 

قدس کرمان مشغول به کار شد.

 B!تیپ می خواهیم 
محســن رضایی با اشاره به خاطراتش از حاج 
قاسم سلیمانی در دوران دفاع مقدس می گوید: 
در چنین ایامی در دی  ماه ســال 1359 بود که 
داشــتیم برای عملیات آماده می شدیم. نیاز به 
تیپ های جدید داشتیم. آقایان متوسلیان و همت 
را از غرب کشــور آوردیــم. آقای علی فضلی 
را از گچســاران آوردیم و هشت تیپ درست 
کردیم. یــک تیپ دیگر بــرای ارتفاعات چاه 
نفت می خواســتیم. متوجه شدیم که بچه های 
کرمان در اهواز و دزفــول حضور دارند. حاج 
قاسم فرمانده شان بود، ایشــان را صدا کردیم 
و گفتیم یک تیپ می خواهیم! یعنی سه گردان 
می شــوید؟ قول داد و تعدادی ماشین و وسایل 
گرفت و از ارتفاعات چاه نفت و شــمال عین 
خوش عملیات کرد و تا امروز نقش فرماندهی 
در جبهه های داخلی و خارجی داشته است. هم 

او و هم دوستان اطرافش عموما جوان بودند.
لشــکر 41 ثارالله در سال 1359 در قالب یک 
گردان از نیروهای سپاه پاسداران استان کرمان 
شــکل گرفت، ســال 1360 به تیپ ارتقا پیدا 
کرد و از ســال 1361 با گســترش سازمان آن 

به 3 تیپ و یک گردان زرهی، به عنوان لشــکر 
41 ثارالله به فعالیت ادامه داد. در سال 1386 
در پی شــکل گیری سپاه های اســتانی، نام آن 
به ســپاه ثارالله اســتان کرمان تغییر پیدا کرد.
لشــکر 41 ثارالله در طول جنگ ایران و عراق 
در عملیاهای نصر4، کربــالی1، کربالی4، 
کربالی5، بدر، خیبــر، والفجر1، والفجر3 و 
والفجر4، عملیات رمضــان، بیت المقدس و 
بیت المقــدس7، فتح المبیــن و طریق القدس 
حضور داشــت. فرماندهی این یــگان از بدو 
تشکیل تا انتهای جنگ ایران و عراق، برعهده 

قاسم سلیمانی بود.

 Bجنگ با اشرار 
با پایان یافتن جنگ ایران و عراق در سال 1367، 
لشکر 41 ثارالله به فرماندهی سلیمانی به کرمان 
بازگشت و درگیر جنگ با اشرار و قاچاقچیان 
مواد مخدر شــد، که از مرزهای شرقی کشور 
هدایت می شــدند. قاسم ســلیمانی تا هنگام 
انتصاب به فرماندهی ســپاه قدس، این سمت 
را عهده دار بود.قاسم سلیمانی در سال 1376، 
هم زمان با اوج گیری طالبان در افغانســتان، به 
فرماندهی نیروی قدس سپاه منصوب شد. او با 
تجربه ای که از جنگ داخلی کردستان داشت، 
گزینه ای مناسب بود، چون بنا بود در افغانستاِن 
عصر طالبان که درگیر جنگ های داخلی بود، 
وارد عمل شود. از همه مهم تر اینکه سلیمانی 
در هشــت ســال جنگ با عراق و نیز مبارزه با 
باندهای مواد مخــدر در مناطق مرزی ایران و 
افغانستان تا پیش از انتصابش به فرماندهی سپاه 

قدس، تجربه زیادی اندوخته بود.

 B۲۲ سال
حاج قاسم 22 سال فرمانده سپاه قدس بود؛ اما 
اوج فعالیت هایش به آغاز جنگ در منطقه آسیای 
 کشور ســوریه برمی گشت. 

ً
غربی و مشخصا

اواخر ســال 1389 بود که شعله های آتش در 
سوریه زبانه کشــید و مأموریت جدیدی برای 
حاج قاسم و نیروهایش تعریف شد. گروه های 
تکفیری جان تــازه ای گرفته بودند و قرار بود با 
ناامن کردن منطقه، خطر ایران و لبنان را برای 
اسرائیل، کم کنند.حاج قاسم با اعزام مستشاران 
نظامی به ســوریه، با هماهنگی دولت و ارتش 
این کشــور، توانســت راهکارهای مناسبی را 
برای دفع تکفیری هــا ارائه کند و روز به روز بر 
محبوبیتش افزوده شــد. داعش که می دید در 
سوریه جواب الزم را نمی گیرد، آتش حضورش 
را به عراق کشاند و عتبات عالیات را مورد سوء 
قصد قرار داد. ســامرا، کربال و نجف، هدف 
ناامنی های تکفیری هــا و داعش بود؛ اما حاج 

قاسم برای آنجا هم برنامه داشت. 

 B...من قاسم سلیمانی هستم 
حاج قاسم از بین ما رفت، اما خطش باقی ماند 
و 13 دی ماه 1398 شاهد رویش هزاران قاسم 

سلیمانی شد...

 22 سال حضور
 در قدس

روایتی کوتاه از زندگی سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی
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۹
پاسدار

۳۵۲۳۲۴۲۲-۳۵۳۳۴۵۰۶
ســپاه کل  فرمانــده  ایثارگــران  امــور  مشــاور  صفــری  ســردار  بــا  ارتبــاط 

 عاقبت سهام بانک انصار 
چه  می شود؟

0۹۱۱000۴۹۴۴/ چــرا ســپاه طــرح 

را  فرزندان شاغالن  تشــویق تحصیلی 
حذف کرد؟

0۹۱۳000760۱/ مشکل مسکن ما را 

که 15 ســال خدمت هستیم، حل کنید. 
برادران سواره، فکری به حال ما پیاده ها 

کنید. 
0۹۱۳000۳۳۵7/ عاقبت ســهام بانک 

انصار چه می شــود؟ چرا اینقدر تعلل 
می شود؟ 

و  آب  مدیرعامــل   /0۹۹200070۹۴

فاضالب خوزســتان، حقوق و مزایای 
بسیار باالیی دارد؛ ولی متأسفانه نسبت 
به مشکالت فاضالب بی کفایت است؛ 
مردم اهواز انتظــار دارند با نامبرده برابر 

قانون و مقررات برخورد شود.
0۹۱۳000760۱/ چرا ســپاه به سابقه 

بسیج نیروهای رسمی اهمیت و ارزش 
نمی دهد؟

0۹۱۳000۳022/ در پــروژه آرمــان 2 

ملک شهر اصفهان، واحدهای با کیفیت 
و جنوبی که با پول اعضا ســاخته شده با 
قیمت آزاد و به صورت مزایده به افراد غیر 

واگذار می شود.
0۹۱۳000072۵/ ســه ســال است که 

پرونده بنده از طریق بنیاد شــهید کرمان 
برای طرح در کمیسیون احراز به تهران 
ارسال شده است؛ در این مدت هر وقت 
پیگیری می کنم، مســئوالن محترم بنیاد 
می گویند که باید کمیسیون مشترک بین 

سپاه و بنیاد برگزار بشود.
0۹۱۴000۵۳۴۳/ مســئوالن ســپاه با 

این همه تورم خواهشــمندیم فوق العاده 
عملیاتی بسیجیان 89 را اعمال کنید.

0۹۱۴0008۹6۱/ چطــور می توانیم به 

آرشیو هفته نامه دسترسی داشته باشیم؛ 
به طوری که شــماره های قدیمی را نیز 

ببینیم؟ /»جهانگیری« از تبریز
صبح صادق: از طریق پایگاه اینترنتی 
نشــریه و پایــگاه خبــری ـ تحلیلی 

بصیرت
0۹۱700067۱7/ ســالم نزدیــک 10 

سال است که از خدمت بنده می گذرد؛ 
امــا هنوز خانــه ای نــدارم. چــرا وام 
مســکن)حکمت( را نمی دهند؟ چرا با 
وجود تصویب حق نوار مرزی، این طرح 
برای کارمندان کشوری اجرا می شود اما 

برای نظامیان)لشکری( اجرا نمی شود؟
مــورد  در  مطلبــی   /0۹۱۹000۵7۹۹

واتس آپ با اسم هفته نامه شما در اینترنت 
هســت که واتــس آپ زیر نظــر رژیم 
صهیونیستی اســت و استفاده از آن طبق 

نظر آقا حرام است؛ آیا صحت دارد؟
صبح صادق: هفته نامه صبح صادق 

در واتس آپ هیچ گروهی ندارد.
09170006717/ تیــپ ما عقبه یکی 
از جزایرخلیج فارس اســت و جزیره که 
می رویم کد و جایــگاه ندارد، فقط حق 
عملیاتی و بــدی آب و هوا می گیریم. با 
توجه به اینکه چند ماه یک بار به جزیره 
می رویــم، مرخصی اســتحقاقی ما را 
حذف کردند. زمانی که در تیپ حضور 
داریم، مرخصی اســتحقاقی شامل مان 

نمی شود.
تفاوتــی میان  0۹۱۹0000028/ چــه 

جانبازان ســپاه و بنیاد شهید است؟ چرا 
بنیاد شهید برخی ها را پذیرش نمی کند؟ 
من ٤٠ درصــد جانباز ســپاهم و یک 
چشمم را از دست داده ام؛ اما بنیاد شهید 

رأی منفی داده است.
0۹۹2000۹۴6۴/ ســامانه نوای ماهانه 

 پیگیر شوید.
ً
حقوق چرا قطع است؟ لطفا

   روی خط    

 BBBB اگر بخواهیــد از زبان دختر شــهید 
برای مان از مشــغله های پدر بگویید، 

چه تعریف می کنید؟ 
بابا بیشــتر وقتش را با حاج قاسم بود و در بیشتر 
مأموریت ها همراه ایشان بود؛ وقتی هم که به منزل 
می آمد، از شدت خســتگی گاهی همان طور که 
نشسته بود خوابش می برد؛ از سال 1389 به بعد 
اوضاع جسمی بابا به دلیل مشکل کمرش به هم 
ریخته بود؛ اما هیچ وقت حاضر نبود از کارش کم 
کند. برای همین موضوع یک بار پزشــک به بابا 
استراحت مطلق داده بود، اما بابا روز سوم طاقت 
نیاورد و به سر کار رفت. این اواخر که مجدد برای 
مشکل کمرش باید استراحت می کرد، حتی وقتی 
حاج قاســم تلفنی تماس می گرفت، بابا ســعی 
می کرد هر طور شده بنشیند صحبت کند و احترام 

ایشان را تحت هر شرایطی داشت. 

 BBBB رابطه پدرتان با حاج قاسم را توصیف 
کنید و اینکه ایشان از حاج قاسم چقدر 

صحبت می کردند؟
رابطه بابا و حاج قاســم طوری بود که حاج قاسم 
 شما 

ً
می گفت در مراسم های عقد فرزندانش حتما

هم باشید. به خاطر دارم که فقط برای مراسم عقد 
دختر بزرگ شان رفتیم و مراسم عقد بقیه را نرفتیم؛ 
چون بابا می گفت نمی خواهم دیگران فکر کنند از 
شرایطم سوءاستفاده می کنم و نسبت به حاج قاسم 
خیلی حجب و حیا داشــت. بابا هیچ گاه درباره 
حاج قاســم صحبت نمی کرد، فقط گاهی اوقات 
می گفت صبر ایشــان خیلی زیاد اســت یا اینکه 
 حاجی مریض اســت و فقط صحبت های 

ً
مثــال

سطحی درباره ایشان می کرد. همان زمان که کمر 
بابا مشکل داشــت، دکترش که دوست مشترک 

بابا و حاجی بــود، به منزل ما آمد تا بابا را ویزیت 
کند؛ یک مــاه قبل از این جریان حاج قاســم در 
مأموریت سوریه کسالتی پیدا کرده بودند که همان 
جا از ایشان ســی تی اسکن گرفته بودند؛ جواب 
سی تی اســکن دست بابا بود و روزی که دکتر آمد 

منزل وقتی خواســت جواب ام.آر.آی بابا را ببیند 
بابا گفت قبل از دیدن آن، اول جواب سی تی اسکن 
حاجی را ببین، چون ایشان واجب تر است و بگذار 
خیالم راحت شــود که مشکلی ندارد. بابا در هر 
شــرایطی در خانه یا محل کار اولویت را به حاج 

قاســم می داد. برخی اوقات که از سوریه، لبنان یا 
عراق تماس می گرفتند و با حاج قاسم کار فوری 
داشــتند، بابا می گفت حاجی االن خسته است؛ 
بگذارید نیم ســاعت یا یک ســاعت بعد؛ یعنی 
حاضر بود خودش بیدار باشــد، اما حاج قاســم 
نیم ساعت بخوابد. همه جوره هوای حاج قاسم 

را داشت.
حتی وقتی صبح ها می خواســتند به پیاده روی 
بروند، بابا برای حاج قاســم ســیب، آب معدنی 
و نخودچی و کشــمش برمی داشت. دختر حاج 
قاســم می گفت ما خیال مان راحــت بود که آقای 
پورجعفری همیشه یک سیب سرخ گلچین شده با 
آب معدنی همراه دارد که جایی گیر کردند سیب 
را به بابا بدهد؛ در واقــع نصفش برای بابای ما و 
نصفش برای بابای شما بود. من تا حاال کسی را از 
لحاظ مهر و محبت به فرمانده اش، مثل بابا ندیده ام 

و رابطه بابا و حاج قاسم قابل توصیف نیست.

 BBBB چرا همه می گویند پدر شما محرم ترین
فرد نسبت به حاج قاسم بود؟

ما هیچ وقــت با آنها نبودیم، امــا همه می گویند 
بابا محرم اسرار حاج قاســم بود؛ بابا هیچ وقت 
از خصوصیات ایشــان نمی گفت و سعی می کرد 
عین صندوقچه ای باشد که فقط خودش کلید آن 
را داشت و خودش می دانست چه زمانی باید در 
این صندوقچه را باز کند؛ در واقع دو روح در یک 
بدن بودند. رابطه شان طوری بود که فقط خودشان 
می دانســتند و قســمت هم این بود که تا آخرین 
لحظه با هم باشــند. اگر حاج قاسم بدون بابا به 
مأموریت می رفت که خیلی کم پیش می آمد، بابا 
در خانه دوام نمی آورد و به سر کار می رفت یا هر 

طوری بود، خود را به حاج قاسم می رساند. 

روایت فرزند محرم ترین فرد به حاج قاسم سلیمانی

همه جوره هوای حاج قاسم را داشت

سهمیه یکسان ســازی در جهت ارائه خدمات 
بازنشستگان)وابستگان(  و  کارکنان  به  رفاهی 
سپاه به صورت ماهیانه هر نفر عائله یک سهم 
در کارت یکسان ســازی شــارژ می شود که به 
تازگی این امر به شــکل فصلی انجام شــده 
و تا اول دی ماه کل ســهمیه ســال 1399 در 
کارت های یکسان ســازی شارژ شــده و قابل 

استفاده است.
به گــزارش صبح صادق بر اســاس اعالم 
مدیریت ســیاحتی و زیارتــی مرکز خدمات 
کارکنان سپاه سهمیه سه ماه، چهارم سال 1399  

در کارت های عزیزان شاغل و وابسته شارژ شده 
و کل سهمیه سال 1399 از اول دی ماه تا پایان 
فروردین سال 1400 قابل استفاده خواهد بود. 
گفتنی است، سهم هر عائله واریزی در کارت 
یکسان سازی برای سال 1399 ده هزار تومان 
بوده و با توجه به محدودیت های موجود بهتر 
است اســتفاده از سهمیه ها به آخرین روزهای 
فروردین ماه موکول نشــده و صاحبان کارت 
یکسان سازی طی این مدت به مرور از سهمیه 
استفاده کنند تا مراکز و رستوران های سازمانی 
و طرف قرارداد یکسان سازی دچار شلوغی و 

ازدحام زیاد نشوند.
همچنین این مدیریت با اعالم اینکه تا زمان 
ابالغ ستاد مقابله با کرونا عمده مراکز به صورت 
بیرون بر فعالیت خواهند کرد، تأکید کرد بعد از 
اعالم این ستاد رستوران ها و تاالرهای عروسی 
با رعایت دستورالعمل های بهداشتی خدمات 

حضوری هم ارائه خواهند کرد.

سهمیه یکسان سازی 1399 کامل شد

اولین نشســت هم اندیشــی و همکاری مابین 
دانشگاه های افسری نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران به میزبانی دانشگاه افسری و تربیت 

پاسداری امام حسین)ع( برگزار شد.
به گــزارش صبح صــادق در این مراســم 
»امیرعلی اوجاقی« فرمانده دانشگاه امام علی)ع( 
ارتش، »ســردار لطفعلی بختیــاری« فرمانده 
دانشــگاه امین ناجا و »ســردار نعمان غالمی« 
فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام 
حسین)ع( به تبادل نظرات و جمع بندی مباحث 
اقدام کردند. سردار غالمی در این نشست گفت: 

»مراسم دانش آموختگی امسال طبق فرمایشات 
فرمانده معظم کل قوا یک سرآغاز بسیار نورانی 
و با ارزش در نشان دادن اقتدار نیروهای مسلح، 
هماهنگی، هم افزایی و یکی بودن آن پیوندها و 
دلبستگی هایی که از قبل بوده و امروز در گام دوم 
انقالب به قله خود رســیده و این مراسم سرآغاز 
جدیدی در روابط نیروهای مسلح است.« سردار 
بختیاری هم با تأکید بر ارزش این حرکت مفید 
گفت: »این برنامه می تواند آغازگر نشست های 
بیشــتر و ادامه داری در طول سال شده و حتی با 
ایجاد یک کارگروه مشترک بین سه دانشگاه زمینه 
همکاری در امر آموزش افســران آینده نیروهای 
مسلح را تا جایی باال ببرد که مطالبات ولی امر 
مسلمین را که حرکت در جهت تربیت اخالقی 
است، در برگیرد.« امیر اجاقی نیز گفت: »آنچه 
قلب نازنین حضرت آقا را خوشــحال می کند و 
در فرمایشات امسال ایشــان نیز نمود پیدا کرد، 

وحدت و همدلی است .«

همکاری مشترک دانشگاهی

سردار سرتیپ »حسین پورجعفری« همراه ترین یار و یاور سردار شهید »حاج قاسم سلیمانی« بود. کسی که چهل سال یکی از فرماندهان ارشد عملیاتی جبهه 
انقاب را به عنوان افسر همراه، پا به پا همراهی کرد؛ به گونه ای که همه او را صندوقچه اسرار حاج قاسم می دانستند. شهید پورجعفری از جانبازان دوران دفاع 
مقدس بود که در همان ســال های ابتدایی جنگ و در اوج جوانی از ناحیه کمر دچار شکســتگی شده بود و درد آن همیشه همراهش بود و گاهی زمین گیرش 
می کرد، اما از آرمان هایش و هم قدم شــدن با حاج قاســم دست برنداشت تا جایی که در ۱۳ دی ماه سال ۱۳۹8 در حمله تروریستی آمریکا در فرودگاه بغداد 

همراه ایشان به یاران شهیدشان پیوست. به همین مناسبت با »نعیمه پورجعفری« دختر شهید پورجعفری گفت وگو کردیم که خاصه ای از آن را می خوانید:

زهرا ظهروند
خبرنگار

به مناسبت ســیزدهم دی، روزی که سردار دل ها 
سپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی آسمانی 
شــد،کتاب صوتی بچه های حاج قاســم  منتشر 
شــد؛ این کتاب مروری است بر بخش کوچکی 
از خاطرات لشکر41 ثارالله در طول دوران دفاع 
مقدس از زبان سردار حسین معروفی؛ فردی که بنا 
به گفته سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، کم سن 
و سال ترین فرمانده گردان لشکر 41 ثارالله در طول 
دوران دفاع مقدس بوده اســت. این کتاب توسط 

انتشارات فاتحان و با قلم افسر فاضلی شهربابکی 
به رشــته تحریر درآمده اســت. در بخشی از این 
کتاب می خوانیم:  رفتیم داخل یک سنگر خیلی 
کوچک، حاجی با یک نفر نشسته بود. توضیحات 
و تذکرات الزم را به ما داد؛ چون قرار بود از میدان 
مین عبور کنیم و خط را بشکنیم. رمز عملیات را 
هم به ما اعالم کرد )یا ابوالفضل العباس(، رشادت 
و فداکاری حضرت ابوالفضل)علیه السالم( به ما 
انگیزه و توان بیشــتری می داد. موقع خداحافظی 

حاجی طاقت نیاورد و اشک از چشمانش سرازیر 
شد، من هم متحول شدم. دیدن اشک های حاجی 
دلــم را لرزانــد. حاجی گفت: چــاره ای ندارم، 
مجبورم شــما رو به میدون مین بفرستم. احتمال 
برگشتن از میدان مین خیلی کم بود از سنگر آمدیم 
بیرون. حاجی هم پشت سرمان آمد، دیدم خیلی 
نگران اســت و دارد به ما نگاه می کند. به علویان 
گفتم علی سریع تر بریم و از دید حاجی دور شیم تا 

اینقدر اذیت نشه…

بچه های حاج قاسم 
   کتاب صوتی   
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انتخابات سال 1385، یکی از فرازهای  تأمل برانگیز 
رقابت های سیاسی در کشور بود که با طرح برگزاری 
همزمان انتخابات شوراها و مجلس خبرگان رهبری 
همراه بود. با پیروزی اصولگرایان در انتخابات نهم 
ریاســت جمهوری و پس از آنکــه مجلس هفتم با 
اکثریت آنها شــکل گرفته بود، تمــام نهادهای مهم 
تصمیم گیری از اختیار جریان دوم خرداد خارج شد. 
این جریان که وضعیت را برای خود بحرانی می دید، 
تالش کرد با نشانه رفتن انتخابات شوراها و مجلس 
خبرگان در 24 آذر 1385، برای بازگشت به قدرت 
تالش کند و چنین بود که با آغاز سال 1385، فضای 
سیاسی کشور خیلی زود انتخاباتی شد. در این میان 
یکی از مسائلی که اولین مناقشات انتخاباتی را آغاز 
کرد، طرح تجمیع انتخابات از ســوی وزارت کشور 
و دولت بود. »مصطفی پورمحمدی« وزیر کشــور 
الیحه ای را برای تجمیــع انتخابات تدوین کرد و به 
مجلس فرســتاد. این الیحه برای برگزاری همزمان 
انتخابات مجلس خبرگان و شــوراها در اســفندماه 
1385 تدوین شده بود. البته پورمحمدی هنگامی که 
آن طرح را ارائه می کرد، خود امید چندانی به تصویب 
آن نداشت و دلیلش را هم »فرصت اندک« باقیمانده 
به برگزاری انتخابات عنوان کرد؛ اما این پیشنهاد به 
تصویب رســید و اجرایی شــد و روز جمعه 24 آذر 
1385 به عنوان روز انتخابات دوره ســوم شوراهای 
اسالمی شهر و روستا و دور چهارم مجلس خبرگان 
رهبری اعالم شد. انتخابات ســومین دوره شوراها 
در حالــی فرا می رســید کــه اردوگاه اصولگرایان 
دچار تشــتت بود. جریانی با عنــوان »رایحه خوش 
خدمت« که خود را هواداران تمام عیار احمدی نژاد 
معرفی می کردند، در یک سو قرار گرفته و در مقابل 
دیگر جریان های اصولگرا بودند که ضمن حمایت 
از دولت نهم، انتقاداتی را نیز وارد می دانســتند. این 
اختالف بدانجــا انجامید کــه اصولگرایان مجبور 
شدند با دو فهرســت متفاوت در انتخابات 24 آذر 
شرکت کنند. فهرســت »ائتالف اصولگرایان« که 
حاصل رایزنی های شورای معتمدین و مورد حمایت 
اصولگرایــان اصالح طلب بود و با فهرســت جبهه 
پیروان خط امام و رهبری اشــتراکات زیادی داشتند 
و چهره های شــاخص آن »مهدی چمران«، »عباس 
شــیبانی« و »مرتضی طالیی« بودند و در دیگر سو 

 متفاوت »رایحه خوش خدمت« که 
ً
فهرست کامال

»پروین احمدی نژاد«، »مهرداد بذرپاش« و »مسعود 
زریبافان« از چهره های شاخص آن به شمار می آمدند. 
در مقابل اردوگاه جریان دوم خرداد قرار داشــت که 
فعاالن آن برای بازگشــت مجدد به قــدرت تنها به 
ائتالف می اندیشیدند و سرانجام حدود سه ماه مانده به 
انتخابات در مهرماه 1385 ائتالف آنها شکل گرفت. 
اعضای این ائتــالف را احزاب جریان دوم خرداد از 
جمله »مجمع روحانیون مبارز«، »حزب مشارکت 
ایران اسالمی«، »حزب کارگزاران سازندگی ایران«، 
»ســازمان مجاهدین انقالب اســالمی«، »حزب 
اســالمی کار«، »خانه کارگر«، »مجمع محققین و 

مدرسین حوزه علمیه قم«، »مجمع نمایندگان ادوار 
مجلس« و »فراکســیون خط امام )اقلیت( مجلس 
شــورای اســالمی« حمایت می کردند ، امــا با این 
حال جــای احزاب و گروه هایی نظیر » حزب اعتماد 
ملی«، »حزب همبستگی ایران اسالمی« و » مجمع 
نیروهای خط امام« هنوز در فهرست ائتالف جریان 
دوم خــرداد خالی بود. این ائتــالف تحت نظارت 
»ســیدمحمد خاتمی« رئیس دولت دوم خرداد و با 
هماهنگی و مشــورت »هاشمی رفسنجانی« رئیس 
دولت ســازندگی که احمدی نژاد بیشترین انتقادات 
خود را چه پیش و چه پس از انتخاب شدنش متوجه 
آنان کرده بود، شکل گرفت. دو وزیر کابینه خاتمی، 
حبیب الله بیطرف به عنوان رئیس و مرتضی حاجی 
به عنوان ســخنگوی آن معرفی شــدند.   سرانجام 

فهرست نهایی ائتالف اصالح طلبان در شهر تهران 
که تبلیغات خود را با عکس بزرگی از خاتمی همراه 
کرده بودند، مشخص شد که در آن اسامی 15 نفر به 
چشم می خورد: 1ـ محمدعلی نجفی، 2ـ معصومه 
ابتکار، 3ـ احمد مســجدجامعی، 4ـ ســیدکامل 
تقوی نژاد، 5ـ قاســم تقی زاده خامســی، 6ـ افشین 
حبیب زاده، 7ـ پیروز حناچی، 8ـ اسماعیل دوستی، 
9ـ الهه راســتگو، 10ـ هــادی ســاعی، 11ـ زهرا 
صدراعظم نوری، 12ـ سیدشهاب الدین طباطبایی، 
 13ـ حســن کریمی، 14ـ عبــاس میرزاابوطالبی، 
15ـ علــی نوذرپور. همزمانی برگــزاری انتخابات 
شــوراها و مجلس خبرگان، ویژگی مهم انتخابات 

خبــرگان دور چهارم بود که آن را از انتخابات ســه 
دوره قبل متمایز کرده بود. در این ســال صف آرایی 
جریان های سیاســی در حوزه انتخابات شــوراها 
باقی نماند و انتخابات مجلس خبرگان نیز شــاهد 
صف آرایی و رقابت انتخاباتی بود. هاشمی رفسنجانی 
که خود از اعضای جامعه روحانیت مبارز بوده است ، 
به عنوان چهره ای شــاخص در فهرســت جامعتین 
معرفی شــد ، فهرستی که بســیاری از تشکل های 
اصولگرا از آن تبعیت می کردند.  اما جریان نزدیک 
به رایحــه خوش خدمت، ســتادی را تحت عنوان 
»نخبگان حوزه و دانشــگاه« تشــکیل داد و اعالم 
کرد که فهرســتی جداگانه ارائه خواهــد کرد. این 
گروه سرلیســت خود را در شــهر تهران »آیت الله 
محمدتقی مصباح یزدی« قرار داد و از آوردن نام آقای 

هاشمی رفسنجانی پرهیز کرد. اصالح طلبان مدعی 
 هدف آن است که 

ً
بودند: »در انتخابات خبرگان ظاهرا

با ابزار رد صالحیت از طریق امتحانی به ظاهر علمی 
و با گزینش سیاسی، اصوال فرصتی به اصالح طلبان 
برای حضور در این صحنه داده نشود. از طرف دیگر 
چون امکان اعالم عدم شــرکت آنها هم وجود دارد 
 عدم اعالم قطعی 

ً
لذا از سیاست های تأخیری )مثال

واجدان شرایط تا آخرین لحظه و بالتکلیف نهادن( 
و همچنین تأیید صالحیت و تشــویق به شــرکت 
عده محدودی از شــخصیت های قابــل قبول مثل 
حجت االسالم والمسلمین  هاشمی رفسنجانی برای 
در محذور اخالقی قراردادن اصالح طلبان استفاده 
 تحریم 

ً
خواهد شد. این ترفند باعث می شود که اوال

انتخابــات به صورت مؤثر از ســوی اصالح طلبان 
 فضا به گونه ای رقم بخورد 

ً
دچار مشکل شود و ثانیا

که شــخصیت های چون هاشمی رفسنجانی در این 
انتخابات نیز رأی نیاورند و یا با آرای کم به مجلس 
خبرگان راه یابند و در نتیجه برای همیشــه از صحنه 
سیاسی کشور حذف شوند. در عین حال روستاییانی 
که به دلیل انتخابات شوراها و عالیق محلی به پای 
صندوق های رأی می رونــد، آنقدر در صندوق های 
خبرگان با تشــویق عوامل پای صندوق رأی بریزند 
که مقبولیت مردمی آقایان تأمین شــود.«   گروه های 
دوم خرداد نیز اعالم کرده بودند در انتخابات خبرگان 
از نظر مجمعین)مجمــع روحانیون مبارز و مجمع 
محققین حوزه علمیــه( پیروی خواهنــد کرد، اما 
مجمعین به دلیل آنچه رد صالحیت های گسترده و 
ناعادالنه می خواندند، فهرستی منتشر نکردند. پس 
از امتناع مجمعین از ارائه لیست، احزاب کارگزاران 
سازندگی و اعتماد ملی لیست خود را برای انتخابات 
مجلــس خبرگان رهبری ارائه کردنــد که در هر دو 
نام هاشمی رفسنجانی در صدر بود. دیگر گروه های 
دوم خرداد نیز با تمکین از نظر مجمعین، بدون ارائه 
فهرست از پشــتیبانی هاشمی دریغ نکردند. بعد از 
فراز و نشــیب های مختلف و ارائه ندادن فهرســت 
از سوی مجمعین، ســرانجام حزب کروبی اقدام به 
انتشــار فهرست کرد که اسامی اعضای آن در تهران 
به این شرح است: »هاشمی رفسنجانی، مشکینی، 
محمدمحمدی گیالنی، محســن قمی، هاشم زاده 
هریسی، محسن اســماعیلی، باقری کنی، محسن 
خرازی، محسن موســوی تبریزی، هاشم بطحایی، 
امین ســبزواری، هادوی، قائم مقامــی، کازرونی، 

حسن روحانی و فاضل گلپایگانی.« 

مواجهــه ایرانیان با غــرب در دوران 
ناصری موجب تغییرات سریع سبک 
زندگی ایرانی ها شــد؛ مواجهه ای که در حوزه 
ساختار سیاسی نیز خود را نمایان کرد و شاهد 
شــکل گیری نهادها و مجموعه های جدیدی 
بودیــم که پیــش از آن در اداره کشــور وجود 
نداشتند. در کتاب »تهران در آیینه زمان« که به 
قلم »مرتضی سیفی قمی تفرشی« تحریر شده، 

آمده است: 
»گذشــته از تشکیل دارالشــورای کبری و 
مجلس تحقیق، وزارتخانه هایی به نام تجارت، 
دربار اعظم، فوایدعامه، پست ممالک محروسه، 
امور خارجه، وظایف و اوقاف، رسائل خاصه، 
خالصــه و دیوان، فالحــت و زراعت بحریه، 
بقایای  حرمخانه، قورخانه، نظــام، تلگراف، 
حــکام، صنایع و معادن و انطباعات تأســیس 
شــد. همچنین به تقلید از کشــورهای غربی 
اداره ای به نام تذکره )گذرنامه( ایجاد گشت و 
نیز مؤسساتی مانند دیوانخانه صندوق عدالت 
و مصلحت خانــه در تهران گشــایش یافت. 

ُمَســِکن  حکم  اخیر،  نهادهای 
را داشــت و برای فرونشاندن 
شــور و هیجان روشنفکران و 
خواستاران حکومت قانون به 
 برای 

ً
وجود آمده بــود. ضمنا

آنکه مشاغل دولتی مهم جلوه 
داده شوند، به همه آنها عنوان 
»وزارت« دادند. در چهارمین 
سال سلطنت ناصرالدین شاه 
یک روزنامه رسمی شروع به 

انتشــار کرد و از آن پس به تدریج روزنامه های 
مریخ، فرهنگ، دانش، تبریز، اردوی همایون، 
شــرف، و اطالع، به زبان فارســی و »ژورنال 
اکوپرس« به زبان فرانسه منتشر گشت. وزارت 
انطباعات شامل دارالترجمه، دایره انطباعات، 
دایره جریده مصوره، و اداره سانســور بود. در 
دوران ناصرالدین شــاه بــا دولت های آلمان، 
اتریش، ایتالیا، بلژیک، هلنــد، آمریکا، برمه، 
ژاپن، اســپانیا، پرتغال، ســوئد و نروژ روابط 
سیاسی برقرار شد. به تقلید از کشورهای غربی 

سالنامه تنظیم گردید.
 به تدریج موســیقی اروپایــی رواج یافت، 
شناخت سکه های قدیمی مربوط به ادوار تاریخ 
ایران متداول گشت و دارالضرب به شیوه اروپا 
گشایش یافت. پیش از ایجاد دارالضرب در هر 
یک از شهرهای عمده ایران ضرابخانه جداگانه 
وجود داشــت. از طرف حکومت مرکزی نیز 
در هر یک از شــهرهای مزبور قیمی با سمت 
معیر انجام وظیفه می کرد. ســه راه ضرابخانه 
تهــران امروز منســوب به همیــن ضرابخانه 
مرکزی است. با شناخت بیشتر درباره 
سکه های  از  بســیاری  مسکوکات، 
قدیمی به مجموعه های شــخصی 
راه پیدا کرد یا به وســیله دالالن و 
خاورشناســان بــه موزه های غرب 
و شــرق انتقال یافت و اســتفاده از 
تلسکوپ و میکروسکوپ از همین 
دوره آغاز گشت. فوج های قشون نیز 
از همین زمان به تفنگ های سوزنی و 

ماشینی مسلح شدند.«

نوین سیاسی  ساختار 
   دهلیز    

شده تجمیع  انتخابات 
رقابت های سیاسی در انتخابات سال 1385ـ بخش اول

جنگ  مالزگرد از جایگاهــی ممتاز برخوردار 
اســت. این جنگ میان سلجوقیان و امپراتوری 
بیزانس درگرفت و با پیروزی ســلجوقیان پایان 
یافت. سلجوقیان شــعبه ای از ترکان غز بودند. 
این ایل که از ترکستان گذشته و وارد ماوراءالنهر 
شــد، در حقیقت گله بان و بیابانگــرد بود؛ اما 
طی مدت بســیار کوتاه با درهم کوبیدن قدرت 
غزنویان و سایر قدرت های ملوک الطوایفی، از 
ترکستان در شــرق تا سواحل مدیترانه در غرب 
را به تصرف درآورد.  در 26 اوت 1071 میالدی 
بود که نبرد مالزگرد میان آلپ ارسالن سلجوقی 
و رمانوس چهارم، امپراتور روم شرقی روی داد 
و آلپ ارســالن برنده آن بود. نبرد در مالزگرد 
)مالزگرت( واقع در شمال دریاچه وان )آناتولی 
شرقی( روی داد. آلپ ارسالن نوه زاده سلجوق 
که بر ســرزمینی از کوه های هندوکش تا فرات 
حکومت داشــت، از طریق آناتولی شــرقی و 
جنوبی رهسپار تصرف سوریه بود که با نیروهای 
نظامی روم شــرقی رو به رو شــد و دو بار از آنان 
شکســت خورد. بار ســوم امپراتور رومانوس 
 به جنگ او آمده بود. شمار افراد 

ً
چهارم شخصا

رومانوس به مراتب از سلجوقیان بیشتر بود. در 
این نبرد، رومانوس به اســارت درآمد، اما آلپ 
ارسالن او را پس از دریافت امتیاز رها کرد. نتیجه 
این نبرد افزوده شــدن 80 هزار کیلومتر مربع بر 
متصرفات آلپ ارسالن بود.  این نبرد که نتیجه 
آن نابودی ارتش بیزانس به دست سلجوقیان بود، 
می توان یکــی از تأثیرگذارترین نبردهای تاریخ 
دانست؛ چرا که سبب ورود ترکان سلجوقی به 
آسیای صغیر یا آناتولی و فتح بیشتر این نواحی 
به دست آنان شــد. جنگ مالزگرد موجب شد 
تا امپراتوری ســلجوقی در پهنه ای از خراسان و 
)ترکستان( آسیای میانه تا بین النهرین و عربستان 
و آناتولی پدیدار شــود. این نیروی بزرگ برای 
نخستین بار دنیای مسیحیت را در اندیشه بسیج 
علیه مسلمانان انداخت، چراکه بیزانس به عنوان 
کشــور مقدس مســیحیت در خطر بود. افزون 
بر این، ســلجوقیان شهرهای مقدس مسیحیان 
همچون اورشلیم )بیت المقدس( را نیز تسخیر 
کردنــد. مورخان کارشــناس تحــوالت قرون 
وسطی شکست بیزانس در نبرد مالزگرد را آغاز 

پایان امپراتوری روم شرقی دانسته اند.

   حافظه    

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ تقویم انقالب

آخرین نخست وزیر

سقوط پی در پی نخست وزیران 
منصــوب شــاه، کار را به آنجا 
کشــاند که دیگــر هیچ کــس حاضر به 
پذیرش این ســمت نبود. تا آنکه شاپور 
بختیار پیشگام پذیرش این سمت شد. او 
در جلســه ای کــه با تراب ســلطان پور، 
مسئول روزنامه »آهنگ سیاسی« داشت، 
خطاب به او می گوید: »شــما چرا برای 
نخســت وزیری من تــالش نمی کنید.« 
جالب اســت بدانید که سلطان پور کسی 
بود که در اوج انقالب از شــاه و سلطنت 
دفاع می کرد. او این تمایل بختیار را برای 
احراز پســت نخســت وزیری به اطالع 
اویسی و ناصر مقدم، رئیس وقت ساواک 
رساند و آنها هم او را به شاه معرفی کردند. 
به این ترتیب شاه از بختیار دعوت به عمل 
می آورد. از طرف دیگر آمریکایی ها هم به 
این نتیجه رســیده بودند کــه باید دولتی 
تشکیل شود که از طرفداران جبهه ملی در 
صدر آن باشــد و از ســوی دیگر بتواند 

نیروهای مذهبی را کنترل کند.
بختیار در مدرســه فرانســوی ها در 
بیــروت درس خوانده بود و بــرای ادامه 
تحصیل در رشــته حقوق به پاریس رفته 
و پــس از اخــذ درجه دکتــری حقوق 
بین الملل عمومی در دانشــگاه ســوربن 
فرانسه در رشته علوم سیاسی نیز موفق به 
دریافت دکتری شده بود. وی با یک دختر 
فرانســوی ازدواج کرد و برای فرزندانش 

نام های فرانسوی برگزید.
او در سال 1326 وارد ایران شده و در 
وزارت کار مشغول می شود. بختیار مدتی 
هم معاون وزارت کار بود و تا کودتای 28 
مرداد 1332 در این سمت باقی ماند. پس 
از محاکمه مصدق در جبهه ملی فعالیت 
سیاسی می کند و در جبهه ملی دوم، سوم 
و چهارم حضور داشته و در این رابطه چند 
بار دستگیر و زندانی و سپس آزاد می شود.

بختیــار وقتــی در نهم دی ماه ســال 
1357 نخست وزیری را پذیرفت، جبهه 
ملی طی اطالعیــه ای از او اعالم برائت 
کــرد. بختیــار در برابر مخالفــان خود 
می گفت: »هیــچ کس جز من نمی تواند 
تخته پاره این مملکت در حال متالشــی 
را به هم متصل کند.« او در ســوگندنامه 
خود گفــت:  »با در نظــر گرفتن اوضاع 
خطیر کشور و به پشتوانه سی سال سابقه 
سیاسی و ملی و آزادگی از تمام هم میهنان 
خود تقاضا دارم که از جریاناتی که منجر 
به تخریب، قتل و یا جلوگیری از آسایش 
دیگران می شــود حتی اگــر موقت هم 
شده باشد، دســت بردارید. در صورتی 
که ظرف یک مدت معقول تمام وعده ها 
جامه عمل نپوشند، خواهید توانست که 
در قضاوت خود تجدیدنظر کنید و اعتبار 
سی ساله مرا باطل نمایید. ولی دشمنان 
کشــور باید بدانند که من با علم و اطالع 
از اوضاع اسفبار مملکت قبول مسئولیت 
نمودم و با قدرت ایمان و پشــتیبانی همه 
شما دوستان امیدوارم به آشفتگی کشور 
سروســامان داده و کشور را به سوی یک 
کشور سوســیال دموکرات واقعی سوق 

دهم.«
در ایــن فرصــت پیش آمده شــاه و 
اطرافیانش همه اموال خود را از کشــور 
خارج کردند و به گفته حسین فردوست: 
»پس از اینکه بختیار نخســت وزیری را 
پذیرفت، دو روز بعد )11 دی( محمدرضا 
شاه در یک مصاحبه مطبوعاتی اعالم کرد 
که برای معالجه چند روز دیگر از کشور 
خارج خواهد شد. یعنی یک فرصت برای 

رفتن«.

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تغییر سبک زندگی ایرانیان در دوران ناصری

مالزگرد نبرد 
شکست امپراتوری بیزانس به دست ترکان سلجوقی
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ســرعت و عمق دگردیســی و تطور 
فکری دکتر عبدالکریم سروش روند 
افزایشی باالیی پیدا کرده است؛ به گونه ای که 
روز به روز مطالبی عجیب تر از وی یا درباره وی 
شــنیده می شــود. تمرکز این شاذ اندیشی ها و 
نادرگویی ها بیشــتر جهت دینــی دارند. برای 
نمونه، وی در یک ادعای عجیب و بی اســاس 
درباره ارتباط جنســی با محارم می گوید: »در 
گذشته ارتباط جنسی با محارم داشتن، اخالقا 
ممنوع بوده است ـ اصال کاری به ادیان نداریم، 
خــوب حرام هم بوده ـ ولی امروز به عنوان یک 
حق شناخته می شــود... در گذشته اگر یک زن 
شــوهردار ارتباطی با مرد بیگانه داشته باشد، 
 جرم بود و شرعا البته حرام، ولی امروزه 

ً
اخالقا

جزء حقوق زنان است، یعنی اگر چنین کاری 
کند هیچ قانونی گریبانش را نمی گیرد.« وی در 
اقدامی عجیب ُتــر همجنس گرایی را یک حق 
انسان حق مدار عصر حاضر می داند و به خود 
اجازه اظهــار نظر در رابطه بــا چنین حقی را 

نمی دهد. این در حالی اســت که تمامی ادیان 
مخالفت صریح خود با همجنس گرایی را اعالم 
داشــته اند. آیت اللــه ناصر مکارم شــیرازی و 
آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلیدی 
هستند که در این باره به شدت از سروش انتقاد 

کردند. 
آیت الله جعفر سبحانی هم طی یادداشتی، با 
عنوان »اندیشه های عبدالکریم سروش در مورد 
قرآن« به این یاوه  ســرایی ها واکنش نشان داد و 
این سؤال را طرح کرد که »او با آن چهره نورانی 
و بیان شــیرین، روزگاری مدرس نهج البالغه 
بود. خطبه همــام را به نحو دلپذیری تفســیر 
می کرد، چه شد که از این گروه این همه فاصله 

گرفت؟« 
عده ای در پی طرح سؤالی از آیت الله ناصر 
مکارم شــیرازی از وی در مــورد دیدگاه های 
سروش پرسیدند که وی در جواب نوشت: »به 
یقین این گونه ســخنان هیچ گونه سازگاری با 
متون اسالمی به خصوص قرآن مجید ندارد و 
دانسته یا ندانسته جسارت عظیمی به قرآن مجید 
و پیامبر عظیم الشأن اسالم است و قداست قرآن 

را زیر سؤال می برد.«
 انتقادات به ســروش به پایگاه های فلسفه 
غرب هم کشــید. افرادی ماننــد محمدرضا 
جــواد  و  پدیدارشــناس(  نیکفر)فیلســوف 
انتقاد  طباطبایی)فیلسوف سیاسی( از سروش 
کردنــد. »عدم انســجام فکــری عبدالکریم 
ســروش«، »تکیه او بر ذات بــاوری«، »درک 
نارسش از مفاهیم بنیادی فلسفه سیاسی« و نیز 

»الهیات مسیحی« از جمله انتقادات آنان بود. 

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی فضل الله نوری ـ ۷

   شناخت
  ظرفیِت  اصالحاتی ایران   

همان طور که در شــماره گذشــته اشاره 
شــد، آیت الله فضل الله نــوری  به  علت  
تماس  روزانــه  با طبقات  مختلف  مردم  در 
مجلس  درس  و روضه  و محاکمه  شــرع  و 
به ویژه  حضور مستمّر  )حدود 30 ساله( در 
پایتخت  و سابقه  طوالنِی  مبارزاتی  )شرکت  
در جنبش  تنباکــو و عدالت خانه  و...(، از 
پیشینه  فکری  و عملی  اشخاص  و گروه های  
مؤ ثر در حوادث  کشور اطالع  وافر داشت. 
روی  این  جهات  به  طور طبیعی  از مراجع  
با  ارتباط شــان   مشــروطه  خواه  نجف  که 
قضایای  تهران  به  نحو غیرمستقیم  بود، در 
ریشه یابی  و کالبدشکافی  قضایا، شناخت  
ماهیــت  و اغــراض  صحنــه  گردانان  و 
پیش بینی  عواقب  امور، بسیار موفق تر بود. 
ناظم االسالم  کرمانی که خود از پیشگامان  
مشــروطه بود، با اشــاره  به  درگذشــت  
آیت الله میرزا حســین  خلیلی تهرانی  )از 
مراجع  مشــروطه  خواه  نجف( در شــوال  
1326 ق  می نویسد: »اگر چه  این  بزرگوار 
مشروطه  خواه  بوده، ولی  هرگز راضی  به  این  
وضع  هرج  و مرج  نبود و اگر مطلع  برمقاصد 
فرنگی  مآب ها و اشــخاص  مفســد و شر 
  مشروطیت  را اجازه  و 

ً
طلب  می شد، اصال

اذن  نمی داد]![.«1  اگر قرار باشد فهرستی 
از نادمان و ندامت  مخالفان  شهید نوری  و 
نیز ســیر معکوس  و متنزل تاریخ  مشروطه 
تهیه شــود، امثال کسروی ها و عبدالهادی 
حائری، عین الســلطنه تا قهرمانان بزرگ 
مشروطه مانند ستارخان و باقرخان نیز در 
آن جای خواهند یافت و همه اینها، بی گمان  
گواه دوربینی  و آینده نگری شــیخ  شهید و 
صحت هشدارهای  اوست  و در این  زمینه  
باید حق  را به  مرحوم  »جالل  آل احمد« داد 
که  می گوید: »... در نهضت  مشروطه، گویا 
حضرات  روحانیان  شــرکت کننده، گمان  
می کردند که  ســلطنت  را از غاصبان  حق  
و مقام »امام  زمان« پس  خواهند گرفت  یا 
دســت  کم  حکومت  که  به  شورا بدل  شد 
ایشان  را نیز به  نمایندگی  »صاحب األ مر« 
در آن  حقــی  خواهد بود. ولی  با خلع  ید از 
روحانیت  که  حاصل  اصلی  مشروطه  بود، 
گویا امروز حق  داریم  که  نظر شــیخ  شهید 
نوری  را صائب  بدانیــم  که  به  مخالفت  با 
مشروطه  برخاست  و مخاطرات  آن  را برای  
روحانیت  گوشــزد کرد. چرا که  او می دید 
مشــروطیت  به  جای  خلع  ید از حکومت  
جبار زمان)سلطنت  قاجار(، از روحانیت  
خلع  ید خواهــد کــرد...!«2 فرد مصلح  
باید  میزان  ظرفیت  و آمادگی مردم  را برای  
رد 

ُ
پذیرش  و انجام  طرح های  اصالحی خ

  مد نظر قــرار داده  و 
ً
و کالن  خــود، دقیقــا

به ویــژه  از تقلید »شــکلی« و کپی برداری 
نسنجیده  از الگوها و برنامه ریزی های  دیگر 
کشورها ـ که  در اوضاع  و شرایط  فرهنگی، 
سیاســی  و اقلیمی مغایری  به  سر می برندـ 
بپرهیزد. یکی  از مهم ترین  ایرادهای  شیخ  
به  مشروطه  چیان  تندرو و سکوالر این  بود 
که  آنها می خواســتند بدون  در نظر گرفتن  
آمادگــی  ملت  ایــران  و رســوم  و عقاید و 
سنن ریشــه  دار ملی  و دینی  این  سرزمین، 
قوانین  غربی  را بر کشور تحمیل  کنند.  در 
همین  راستا وی  اســتقرار نظام  پارلمانی 
مطلقــه غربــی  و رواج  آزادی های  بی حد  
و حصر اروپایــی  را در اوضاع  و احوال  آن  
به  دالیل جامعه  شناختی   روز  کشــورمان  
و مالحظه اوضــاع  و شــرایط  فرهنگی  ـ 
اجتماعی  و اقلیمی  خــاص  این  مرز و بوم  
در آن  روزگار به  نفع  ملت  ارزیابی  نمی کرد. 

منابع در دفتر نشریه موجود است.

 فراز و فرود عبدالکریم سروش  ـ ۷

این همه تغییر چرا؟

   ریزش ها    

از دیگر دســتاوردهای نظام انقالبی، پیشرفت 
علم و فناوری و ایجاد زیرساخت های حیاتی، 
اقتصادی و عمرانی در ایران پساانقالب است. 
هــزاران شــرکت دانش بنیان، هــزاران طرح 
زیرساختی، حمل ونقل، صنعت، نیرو، معدن، 
ســالمت، کشــاورزی، آب و غیره، میلیون ها 
تحصیل کرده دانشــگاهی، ده ها طرح بزرگ 
از قبیل چرخه سوخت هســته ای، سلول های 
بنیادی، فناوری نانو، زیســت فناوری و غیره با 
رتبه های نخســتین در کل جهان، برجستگی 
محسوس در رشــته های گوناگون مهندسی از 
جمله در صنایع دفاعی، درخشش در رشته های 
مهم و حساس پزشکی و جایگاه مرجعیت در 
آن و ده ها نمونه دیگر از پیشرفت، محصول آن 
روحیه و آن حضور و آن احساس جمعی است 

که انقالب برای کشور به ارمغان آورد.
بــرای نمونــه در انــرژی هســته ای که بر 
اســاس آن ایران جزء 10 کشور دارنده فناوری 
غنی سازی در دنیا قرار گرفته است، شبیه سازی 
مــدرن اولین جاندار ایران با عنــوان رویانا که 
موجب شــد، ایران به جمع معدود کشورهای 
جهان بپیوندد، صنعت سدسازی شامل کارون3 
و ســد بتنی کارون4 به عنوان بزرگ ترین ســد 
خاورمیانه با ارتفاع 230 متر و طول تاج 574 
متر، سد کرخه استان خوزستان به عنوان سدی 

خاکی با هسته ُرســی و ارتفاع 127 متر است 
که به دست پرتوان متخصصان داخلی ساخته 
شده است، استفاده از سلول های بنیادین برای 
ترمیم ضایعات قلبی برای اولین بار در جهان، 
تولید سلول های بنیادین جنینی که نام ایران را در 
میان 10 کشور برتر دنیا که به این فناوری دست 

یافته اند، ثبت کرد. 
ماهواره امید که با تالش متخصصان ایرانی 
در داخل کشــور تولید و به فضا پرتاب شــد، 
ماهواره بر سفیر با به کارگیری بیش از 10 هزار 
قطعه متنوع، نخستین موشک ماهواره بر ایران 
بود که با پرتاب موفق آن، توانایی کشور در قرار 
دادن محموله های ســبک در مدار پایین زمین 
به اثبات رسید. دستیابی به فناوری شبیه سازی 
هواپیما موجب شــد ایــران در رتبه اول غرب 
آسیا در زمینه ساخت ســیمیالتور قرار گیرد. 
ساخت داروی نوترکیب گاما اینترفرون به دست 
محققان ایرانی، بعد از آلمان و آمریکا، ایران را 
به سومین کشور تولیدکننده این دارو تبدیل کرد. 
این دارو نوعی داروی نوترکیب انسانی به شمار 
می رود که در درمان جانبازان شــیمیایی مبتال 
به عوارض ریوی و بیمــاران CGO ـ که مبتال 
به نقص ژنتیکی منجر بــه گرانولوماتوز مزمن 

هستندـ به کار می رود. 
در حوزه نظامی که دستاوردهای بی شماری 
ثبت شــده است. از ســاخت تجهیزاتی نظیر 
تانــک ذوالفقار3، جنگنده رادارگریز شــفق، 
زیردریایــی غدیر تا طراحی و ســاخت انواع 
موشک ها از جمله دستاوردهای نظام انقالبی 

در حوزه نظامی به شمار می آید.

 نظریه نظام انقالبی  -3۴

 دستاوردهای علمی و فناوری

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

قصه  خصوصی سازی ناقص و آلوده به 
فســاد و رانت در ســال های اخیر از 
موضوع های مهم و در عین حال تأسف بار است 
که کم و بیش در فضای سیاسی و رسانه ای کشور 
مورد توجه بوده و قوه قضائیه نیز تاکنون اقدامات 
مؤثر و مفیدی برای مقابله با آن انجام داده است. 
برخی از مهم تریــن نمونه های ایــن اقدامات 
بازدارنده دستگاه قضا را می توان در ملغی اعام 
کــردن واگــذاری کشــت و صنعــت مغان، 
تن ماهی ســازی هرمزگان، کشــتارگاه صنعتی 

شهرکرد و... دید. 

 B خصوصی سازی به شیوه شرکت
هفت تپه، مطالعه موردی

هفته گذشته احمد نادری، نماینده مردم تهران در 
مجلس، در جریان ســؤال از آقای دژپسند، وزیر 
اقتصاد در خصوص علت اســتنکاف سازمان 
خصوصی ســازی از اجرای رأی صادره از سوی 
دیوان محاسبات مبنی بر خلع ید مالک شرکت 
هفت تپه، اظهار داشت: »هفت تپه به یک پاشنه 
آشیل برای نظام جمهوری اسامی ایران تبدیل 
شــده؛ آن هم با ناکارآمدی هایــی که در دولت 
آقای روحانی مشاهده می کنیم.« نادری در ادامه 
ماجــرای واگذاری هفت تپه را این گونه شــرح 
داده اســت: »یک ابرمتهــم ارزی حدود یک و 
نیم میلیارد دالر ارز می گیــرد که به خارج برود و 
کاالی اساســی مورد نیاز مردم را تأمین کند و به 
داخل کشور وارد کند. این فرد پول را در این اتاق 
می گیرد و در اتاق بغل آن را به ریال تبدیل می کند 
و بدون اینکه دالری از این پول را از کشور خارج 

کند و بدون اینکه کاالیی وارد کشــور شود و این 
پول یــک و نیم میلیارد دالر شــروع به چرخش 
 به یک منبع برای 

ً
کثیف در کشور می کند و نهایتا

یک ســری کار های غیرقانونی تبدیل می شود. با 
بخــش اندکی از این پول، یعنی حدود 6 میلیارد 
تومان هفت تپه را خریداری می کند؛ یعنی منشأ 
خریــد هفت تپه همان ارزی اســت که از دولت 
گرفته است. زمانی که هفت تپه خریداری می شود 
مالک آن شروع به یک سری کار ها می کند که در 
امنیت استان)خوزســتان( و زندگی و معیشت 
کارکنــان اختال ایجاد می کند... . شــرکتی با 
آن عظمت را واگــذار کرده اند، ارزش واقعی آن 
2۴00 میلیــارد تومان بوده که همان موقع یعنی 
سال ۱۳۹۴، 2۹0 میلیارد تومان قیمت گذاری 
کرده اند و آقایان دولتی مجدد 2۵ درصد تخفیف 
 2۱0 میلیارد تومان به ایشان دادند 

ً
دادند و نهایتا

 6 میلیارد تومان بیشتر پرداختی نداشته 
ً
که نهایتا

است.« آنچه در هفت تپه اتفاق افتاده، ماجرایی 
عجیب و تأســف بار اســت که البته شبیه آن در 
جریان واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، 
آلومینیوم المهدی، پتروشیمی کرمانشاه، کارخانه 
قند یاسوج، کشتارگاه صنعتی شهرکرد، کارخانه 
تن ماهی هرمزگان و... تکرار شــده و به واسطه  
فســادها و بی تدبیری هایی که در این واگذاری ها 
صورت گرفته، عمــده  این واحدهای تولیدی یا 
توان تولیدی خود را از دســت داده اند یا اینکه با 

حداقل توان و ظرفیت خود مشغول کار هستند.

 Bپیامدهای خصوصی سازی ناقص
این قضیه مشــخص  پیامدهای خســارت بار 
بــوده و به توضیــح چندانی نیاز نــدارد، اما به 
طور مختصــر باید گفت به تعطیلی کشــاندن 
حیات تولید در کشــور و وابسته ســازی بیشتر 
کشــور به خارج تبعات اجتماعی ـ امنیتی دارد 
و بیکار شــدن کارگران و افزایش مشــکات 

معیشتی ـ اجتماعی آنها و بروز اعتراض و حتی 
ناامنی در کشــور، از مهم ترین تبعات این قبیل 
نکته  است.  فســادآلود  خصوصی سازی های 
جالب در این میان آن است که همه  این اتفاقات 
ناگوار در شــرایط اعمال تحریم های فلج کننده 
و فشــارهای حداکثری دشمنان صورت گرفته 
اســت. در واقع، با وجود آنکه شرایط تحریم و 
فشار خارجی باید ایجاب می کرد تا حیات تولید 
در کشــور رونق بگیرد، اما با این قبیل اقدامات 
خاف، در عمل، بخشــی از جورچین و نقشه  
تحریمی دشــمن تکمیل شده است. به عبارت 
دقیق تر، با وجود تاش بخش هایی از کشــور 
برای مقابله با تهاجم اقتصادی دشمن، تاش ها 
چندان ثمربخش نخواهد بود؛ زیرا کشــور هم 
باید با عوامل خارجی و هم هم پیمانان داخلی 
آنها مبارزه کند. با این حال، یک سؤال اساسی 
در اینجا مطرح می شود که عبارت است از اینکه 
چرا دولت جلــوی این قبیل اقدامات را نگرفته 

است؟ 

 B مبانی اندیشه ای و رویکردی
خصوصی سازی های ناقص

در پاســخ به پرسش مطرح شــده باید گفت، 
دولت خود بخشــی از پروژه  خصوصی سازی 
ناقص اســت و خواســته یا ناخواســته به این 
روند کمک کرده است. برای نمونه، این بخش 
از ســخنان نادری نماینده  تهران، بســیار گویا 
بوده و جای تأمل دارد: »ســه دستگاه نظارتی 
سازمان بازرسی کل کشــور، دیوان محاسبات 
و سازمان خصوصی ســازی گزارش دادند که 
ایــن فرد اهلیت و صاحیت نــدارد و باید این 
خصوصی سازی لغو شود. این نامه صالحی، 
رئیس معزول سازمان خصوصی سازی توسط 
آقای دژپسند است که به آقای جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور نوشته که ایشان اهلیت ندارد و 

قرارداد باید فسخ شود، اما گویی برای دولت این 
بحث ناموسی شده و محکم پشت این ابرمتهم به 
فساد ایستاده است و کارگران را اذیت می کند.« 
با این حال، سؤال دیگر این است که چرا دولت 
خود را از این فســادها مبرا نســاخته و جلوی 
جوالن این قبیل اقدامــات و افراد را در اقتصاد 
کشور نگرفته است؟ در پاسخ باید گفت، کسانی 
 
ً
کــه این اقدامات را انجــام داده اند، اصطاحا

»بورژوازی کمپرادور« نامیده می شــوند؛ یعنی 
ســرمایه دارانی که هم ماهیت داللی دارند و هم 
حیات آنها وابسته به سرمایه داری جهانی است 
و پیوندهای مستحکم با خارج دارند. نکته مهم 
در خصــوص این نوع بورژوازی آن اســت که 
نسبت به سرنوشــت و وضعیت کشور نه تنها 
احساس مسئولیت و تعهد نمی کند، بلکه حاضر 
است در هم پیوندی با نیروهای اقتصاد سیاسی 
بین الملل و ســرمایه داری خارجی، ضرباتی را 
هم بر پیکره اقتصاد ایران و معیشــت مردم وارد 
کند. خصوصی سازی ناقص در سال های اخیر 
و وقوع اقداماتی عجیب و خســارت بار مانند 
تعطیلــی کارخانه ها که فاقــد منطق عقانی و 
اقتصادی است، در این راستا و به منظور خواسته 
یا ناخواسته کمک به تحقق اهداف سرمایه داری 
جهانی در قبال ایران اســت. در مورد اینکه چرا 
دولت انگیزه ای برای مقابله با این قبیل اقدامات 
ندارد و حتی در مواردی هم به آنها کمک کرده 
است، باید به تحلیل پایگاه طبقاتی دولت توجه 
کــرد. واقعیت آن اســت که بخشــی از پایگاه 
طبقاتی دولت یازدهم و دوازدهم در میان همین 
 با استفاده 

ً
بورژوازی کمپرادور قرار دارد که اتفاقا

از امکانات و ابزارهای سیاســی توانسته است 
این گونه انحرافــات را در حوزه های مختلف 
اقتصادی، به ویژه در قضیه خصوصی ســازی 

ایجاد کند. 

دولتی   پایگاه 
کمپرادور وازی  بورژ

بازنمایی مبانی اندیشه ای قصه پرغصه خصوصی سازی های ناقصقصه پرغصه خصوصی سازی های ناقص

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی
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مجازستانزندگی
اوایل هفته گذشته انتشار نســخه تبلیغاتی فیلم 
انگلیسی »بانوی بهشت« در فضای مجازی توجه 
افکار عمومی کشورمان را به خود جلب کرد؛ به 
گونه ای که جست وجوی اخبار و اطالعات جدید 
در رابطه با این فیلم ســینمایی به ترند اول فضای 
مجازی کشورمان بدل شد که در پی آن بسیاری از 
کاربران شبکه های اجتماعی در صفحات مجازی 

خود به این فیلم و حواشی آن توجه کردند.
فیلم »THE LADY OF HEAVEN« در زبان 
عربی »سیدة الجنة« و در فارسی »بانوی بهشت« 
نام گذاری شده است و بر اساس اطالعات پایگاه 
IMDb ضبط این فیلم در شهرهای تفلیس و لندن 

انجام شــده و بودجه ســاخت آن نیز معادل 15 
میلیون دالر بوده است.

این فیلم محصول جریان تفرقه افکن »شــیعه 
انگلیسی« است که در کارنامه آن جز اقدام علیه 
وحدت مســلمانان جهان چیز دیگری نمی توان 
یافت، لذا بــدون نیاز به هیچ تحلیل و بررســی 
ویژه ای، قرار گرفتن این جریان در پشــت صحنه 
تولید و انتشار این فیلم به ظاهر تاریخی خود نشان 
از ماهیت تفرقه افکنانه این محصول ســینمایی 

دارد.
البته خوشــبختانه با توجه به روشنگری های 
صورت گرفته در چند سال اخیر شیعه انگلیسی 
یا همان »شــیعه لندنی« دیگر برای عموم مردم 
کشــورمان معنا پیدا کرده و مانند سابق ناشناخته 
نیست؛ به ویژه به این دلیل که پس از تبیین »اسالم 
آمریکایی« در برابر اسالم ناب محمدی)ص( از 
سوی امام خمینی)ره(، اقدام بهنگام رهبر معظم 
انقالب)حفظه الله( در معرفی »تشیع انگلیسی« 
موجب شد تا سطح آسیب پذیری افکار عمومی 
کشــورمان در برابر توطئه های ادراکی و عقیدتی 
این فرقه تحت نفوذ و هدایت سرویس اطالعاتی 

SIS انگلیس به شکل قابل توجهی کاهش یابد.

اما متأسفانه این مشــکل انکار شدنی نیست 
که دیگر کشــورهای اســالمی از داشتن نعمت 
بصیرت افزایــی مانند رهبر انقالب اســالمی ما 
محرومنــد و به همیــن دلیل نیز آســیب پذیری 
مسلمانان دیگر بالد اسالمی در برابر هجمه های 
روانــی و شــناختی جریان فتنه انگیز انگلیســی 
همچنان قابل توجه است، چرا که این جریان شوم 
شیعه نما با بهره برداری از راهبرد انگلیسی »تفرقه 
 بینداز و حکومت کــن« ) divide et impera( به 
دنبال ایجاد شــکاف و تنش در جوامع اسالمی و 
خاصه بدنام سازی شیعیان و چهره سازی داعش وار 
از مکتب شیعه در منظر افکار عمومی جهان است 
که همراهی برخی کج فهمان بی بصیرت به ظاهر 
متدین در برخی برهه های حساس موجب پیشبرد 

اهداف شوم این فرقه شده است.  
بدون شک در شرایط فعلی که شیعیان جهان 
عزادار ایــام فاطمیه و برگزاری اولین ســالگرد 
شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هستند، 
انتشــار فیلم هالیوودی در رابطه با حوادث مهم 
و حســاس زندگی و زمانه حضــرت زهرا)س( 
خواه ناخــواه زمینه سوءاســتفاده نااهالن معاند 
از احساســات پاک افکار عمومی ناآشنا با سواد 
رســانه را فراهم کرده و می کند، لذا هفته جاری 
و هفته های پیش رو را می تــوان برهه ای کلیدی 
برای خنثی سازی فتنه شیوخ لندن نشین ضد شیعه 
دانست؛ اما تردیدی وجود ندارد که خنثی سازی 
ایــن فتنه بدون اتخــاذ راهبردی هوشــمندانه و 
 هماهنــگ در عرصــه جنــگ ادراکــی ممکن

 نیست.
لذا ضروری است رسانه ها و تریبون های مطرح 
جهان تشیع به صورت هماهنگ با نفی این فیلم، 
اهداف پشت پرده انتشار آن را در شرایط حساس 
امروز منطقه و جهان بــرای افکار عمومی تبیین 
کنند. دستگاه دیپلماســی کشورمان نیز می تواند 
با طرح شکایت در دادگاه های بین المللی عوامل 
تولید این فیلم را به دلیل نفرت پراکنی تحت پیگرد 

قانونی قرار دهد.

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

 پشت پرده تولید و اکران فیلم سینمایی »بانوی بهشت« 
در ایام فاطمیه و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی

تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
آلرژی  و  آســم  ایمونولــوژی، 
تهران  پزشکی  دانشــگاه علوم 
با اشــاره به ســهم دانشمندان 
ایرانی از تولید علم در راستای 
مقابله با کرونا اظهار داشــت: 
»دانشــمندان ایرانی در کمتر از 
یک ســال حدود 2 هزار مقاله 
در زمینه مقابله با کرونا منتشــر 
کرده اند.« معین افزود: »کارهای 

علمی بسیار خوبی در کشور و به دست دانشمندان جوان ایران 
اسالمی انجام شــده که این موضوع نشــان دهنده استعداد و 

جدیت دانشمندان ایرانی است.«

2 هزار مقاله
 دانشمندان ایرانی علیه کرونا

مشــخصی  درمان  هنوز  کرونا 
ندارد و بهترین راهکارها برای 
کاهش آمار ابتــال به آن و مرگ 
و میر ناشــی از آن، تشــخیص 
به موقع و قرنطینــه کردن افراد 
و مناطق آلوده اســت. به همین 
منظور، شــهر بمبئی در هند، به 
تازگی از ربات های هوشمندی 
رونمایــی کــرده اســت که با 
قرارگیــری در راه آهن مرکزی 

این شهر از مسافران تب سنجی می کنند. این ربات ها از طریق 
غربالگری حرارتی به افراد کمک می کنند تا از سالمت خود و 

همسفران شان مطمئن شوند. 

 ربات های تب سنج!
 تشخیص هوشمند مبتالیان به کرونا

از  یکــی  همــواره  آمــوزش 
دغدغه هــای والدین بــوده  از 
این رو یاد دادن مفهوم چیستی 
و چرایــی اهمیت پوشــاک به 
فرزندان کار آســانی نیســت؛ 
اما به لطف بازی ســازان جوان 
کودکانه  بازی  یک  کشــورمان 
ویژه تلفن هوشمند تولید شده که 
عالوه بر سرگرم کردن کودکان 
می توانــد آنها را با چیســتی و 

چرایی اهمیت پوشاک آشنا کند. در این بازی کودکان در نقش 
یک خیاط باید برای مشتریان خود لباس مناسب تهیه کرده و از 

این طریق امتیاز جمع آوری کنند.
 

 خیاط باشی
نرم افزار آموزشی برای کودکان

 تفرقه  بینداز تفرقه  بینداز
و حکومت کن!و حکومت کن!

مجتبی رضاخواه، نماینده مجلس: به دلیل 

اشکاالت ساختاری متعدد، موافق تأیید 
الیحه بودجه 1400 نیستم. بازگرداندن آن 
به دولت هم ثمری ندارد؛ دولتی که در یک 
سال فرصت این بودجه را تهیه کرده، در دو 
هفته معجزه  نمی کند! در کمیسیون تلفیق، 
پیگیر پیشــنهادهای اصالح ســاختاری 
مبتنی بر سیاست هایسیاست های کلی و 

قانون برنامه هستم.

اقتصادی:  مجید شاکری، کارشناس مسائل 

می شد متن نامه رئیس جمهور محترم به 
رئیس مجلس درباره اصــالح بودجه را 
در یک جمله خالصه و پیامک کرد تا در 
هزینه های اداری هم صرفه جویی شــود. 
مثال:ً »خدا کریمه« یا »ببینم چی میشه« 

یا »یه کاری اش می کنم حاال«.

رضا رشــیدپور، مجری تلویزیون: در واکنش 

به تمسخر تســت واکســن ایرانی کرونا؛ 
شــما درســت می گویید. ایرانی توان هیچ 
پیشــرفتی را ندارد و کال باید مســخره اش 
کرد. هر چه مسخره تر روشن فکر)نما(تر. 
نانو و رویان و ماهواره و رکورد پیوند کبد و 
شگفت انگیزترین جراحی های قلب و دانش 
ساخت ســاختمان های عظیم و تعمیرات 
پیچیده ی هواپیما و... همگی مسخره است. 

تا کجا می خواهیدین مسخره کنید؟

سران  امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل: 

ترامپ  درخواســت  با  جمهوری خــواه 
برای افزایــش کمک مالــی کرونایی به 
خانواده های آمریکایی و همچنین، وتوی 
بودجــه دفاعی امریکاآمریــکا مخالفت 
می کنند و ترامپ نیز متقابال سران حزب 
جمهوری خواه را رقت انگیز می خواند و 
در مورد مرگ آنان هشدار می دهد. جنگ 

به درون »خانه« کشیده شده است.

هــادی ســعیدی؛ فعــال فضــای مجازی: 

توریســت های اســرائیلی که به امارات 
ســفر می کنند، اشــیاء درون هتل ها را از 
حوله حمام و اتو گرفته تا چوب لباســی، 
قهوه اسپرســو و... به ســرقت برده، داد 
هتل هتــل داران اماراتــی را در آورده اند. 
ایــن جماعت بــه دزدی و غصب عادت 

کرده اند!

امیر حســام؛ فعال فضای مجازی: دستگاه 

 6MV OMID شــتاب دهنده خطی با نام
برای نخستین بار در ایران توسط از سوی 
شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان 
به عنوان طرح کالن ملی طراحی و تولید 
شد. این دستگاه برای رادیوتراپی بیماران 
سرطانی اســتفاده می شــه و حاال ایران 
چهارمین کشور تولیدکننده در جهان شد. 

وسط تحریم، زیبا نیست؟

دین مبین اسالم به عنوان آخرین و کامل ترین دین 
الهی از سوی پیامبر اکرم)ص( به بشریت عرضه 
شد تا با نور بصیرت خودگمراهی و ناآگاهی را از 
زندگی نوع بشر بزداید، اما از آنجا که روشنگری 
و آگاهی بخشی دین اسالم موجب از دست رفتن 
ســلطه و استعمار مســتکبران عالم می شد؛ لذا 
همان شروع دعوت عمومی پیامبر)ص(، دشمنان 
آزادگی بشر برای مقابله با اسالم و متوقف کردن 
جریان پیش رونده و پیش برنده آن بسیج شدند و با 
انواع ترفندها و نیرنگ ها برای به انحراف کشیدن 
آن تــالش کردند، به همین دلیل نیز مســتکبران 
عالم از حجاز 1400 ســال قبل گرفته تا آمریکا 
و اروپــای 2021 ســال همواره کوشــیده اند با 
بهره گیری از ترفند تفرقه افکنی در جوامع اسالمی 

به مقصود خود برسند؛ چرا که از منظر آنها ایجاد 
تفرقه بین مســلمانان می تواند از اشــاعه و رشد 
اســالم جلوگیری کرده و زمینه را برای چپاول و 
سرقت دارایی های ملت های مسلمان مهیا کند؛ 
از این رو تفرقه افکنی در بین مذاهب اســالمی را 
می توان یکی از حربه های کلیدی دشمن در جهت 

تضعیف جهان اسالم دانست. 
 
ً
ایجاد نفــاق و تفرقه در جهان اســالم عمدتا

منشأ خارجی دارد، اما گاه 
برخــی جریان های منافق 
راســتای  در  خودفروخته 
تامین منافع اربابان خارجی 
خود زمینه های ایجاد نفاق 
کشــورهای  در  تفرقــه  و 
فراهم می کنند  را  اسالمی 
که نمونــه آن را می توان در 
ماجــرای تولید و انتشــار 
»بانوی  تفرقه افکــن  فیلم 
بهشت« از ســوی جریان 

شیعه انگلیسی به ســرکردگی »یاسر الحبیب« 
مشاهده کرد. 

متأســفانه باید پذیرفت، این جریان و ســایر 
جریان های معاند تفرقه ســاز بخش قابل توجهی 
از مأموریت ضد اسالمی خود را با بهره برداری از 
کم کاری نهادهای مسئول کشورمان پیش می برند! 
به عبارت دقیق تر وقتی جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان ام القرای جهان اسالم و تشیع بعد از گذشت 
چهل سال از انقالب اسالمی 
یک محصول ســینمایی ویژه 
راجــع به زندگــی حضرت 
زهرا)س( تولید نکرده است، 
بدیهی است که جریان نفاق 
درست در برهه ای که پرونده 
داعش به پایان رسیده و افکار 
عمومی جهان اسالم بار دیگر 
به ســمت مســئله فلسطین 
جلب شده و مســلمانان در 
حال متحد شدن برای مقابله 

با معامله قرن هســتند، فیلم تفرقه افکن »بانوی 
بهشت« از سوی جریان شیعه انگلیسی را تولید 

و اکران کند!
 THE« این فیلم انگلیســی که نام اصلــی آن
LADY OF HEAVEN« اســت در ظاهــر بــا 

هدف ریشه یابی تفکر داعش و بازنمایی حوادث 
مهم صدر اســالم تولید شده اســت؛ اما هدف 
از پرداختن این فیلم به وقایع تاریخی حســاس و 
مهم تاریخ صدر اســالم چیزی جز تفرفه افکنی 
در جهان اســالم نیست! این فیلم یک درام اکشن 
و تاریخــی انگلیســی ـ آمریکایی بــا ظواهری 
اسالمی است و سرمایه گذاران آن تالش کرده اند 
با به کارگیری تکنیک های روز ســینمایی این اثر 
تفرقه ســاز را برای طیف گسترده ای از مخاطبان 
جوان جذاب و تماشــایی کنند تا این گونه ادراک 
آنها را تحت تاثیر قرار داده و ناخواســته آنها را به 
سمت اجرای گام بعدی توطئه خویش بکشانند و 
این گونه افکار عمومی جهان اسالم را از توجه به 

مسئله فلسطین بازدارند!

تفرقه اندازی غرب، در سایه غفلت ما

                      

علی گلشن
کارشناس بین الملل

نوید کمالی
دبیر گروه رسانه
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از جمله ابعاد سبک زندگی »حاج قاسم«، انس 
او با دنیای کتاب و کتابخوانی و تنوع سلیقه و عمق 
نگاهش به موضوعات مطالعاتی بوده اســت. به 
این بهانه، نگاهی به کتاب هایی که سیدالشهدای 
مقاومــت خواندن آنها را توصیه کــرده بود و نیز 
کتاب هایی که در این یک ســال فراق، گوشه ای 
از شــخصیت او را نشــان داده، برای اهل کتاب 

سودمند است.

 B!معرف، حاج قاسم
در میــان صدها کتابی که حاج قاســم خوانده و 
توصیه کرده یــا بر آنها تقریظ نوشــته بود، چند 
کتاب در سال های اخیر بیشتر بر سر زبان ها افتاد. 
کتاب های »من زنده ام« خاطرات دوران اسارت 
معصومه آباد، »آن بیســت و سه نفر« گزارشی از 
ماجرای اســارت 23 نوجوان بسیجی لشکر41 
ثارالله)ع( به قلم احمد یوسف زاده، »وقتی مهتاب 
گم شد« خاطرات شهید جانباز علی خوش لفظ به 
قلم حمید حسام، »رادیو« خاطرات سردار آزاده 
محمدرضا حسنی سعدی، »گردان 409« روایتی 
از ســاعات پیش از علمیات والفجر 10 نوشــته 
عبدالرضا مزاری و »ســربلند« زندگینامه شهید 
مدافع حرم محســن حججی به قلم محمدعلی 
جعفــری، از جمله آثــاری بود که حاج قاســم 
ســلیمانی به آنها اشــاره های جالبی کرده است. 
در میان این کتاب ها و این تقریظ ها، روح لطیف 
و غیرتمند حاج قاسم در تقریظش بر کتاب »من 
زنده ام« معصومه آباد اینطور نشان داده شده است: 
»خواهرم، مثل همان برادرهای اسیرت همه جا با 
تعصب مراقبت می کردم کسی عکس روی جلد 
کتابت را نبیند و در تمام کتاب با ناراحتی و استرس 
به دنبال این بودم که آیا کسی به شما جسارت کرد؟ 
آخر مجبور شدم روی عکست را با کاغذ بچسبانم 
تا نامحرمی او را نبیند.برادرت، سلیمانی. بغداد«.  
یا توصیه جالب حاج قاســم بــه خواندن کتاب 

اعتقادی »الغارات« هم خواندنی است که نوشته 
بود: »این کتاب الغارات را که قدیمی ترین کتاب 
شیعه هست، بخوانید! حتما بخوانید! مقتل کامل 
است. اگر آن را بخوانید، امروز برای این حکومتی 
که در استمرار حکومت علی بن ابی طالب است، 
آگاهانه تر و بدون تعصبات فــردی و حزبی نگاه 

می کنیم، نظر می دهیم و دفاع می کنیم.«

 Bمعرِف حاج قاسم
در یک سال گذشته، به موازات تولید آثار مختلف 
هنری اعم از کلیپ، مســتند و... درباره فرمانده 
شهید سپاه قدس، دنیای کتاب و ادبیات هم تالش 
کرده تا دین خود را به سردار دل ها ادا کند. کتاب 
»سلیمانی عزیز« یکی از این آثار است که حاصل 
مصاحبه هــا، گفت وگوها و خاطرات شــفاهی 
دوستان، همرزمان و آشنایان شهید سلیمانی است 
و ســعی دارد با قلمی ســاده و دلنشین، گوشه ای 
از زندگی مرد همیشــه در صحنه جبهه مقاومت 
را پیشکش نگاه خوانندگان کند. همچنین کتاب 
»شــاخص های مکتب شهید ســلیمانی« که بر 
مبنای ســخنان و خاطرات ســردار سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی نوشته شده، اثری جامع و مستند 
از خصوصیات مکتب و تفکرات این شهید است 
و انتشارات »خط مقدم« آن را منتشر کرده است. 
این کتاب به قلم »حجت االسالم علی شیرازی« 
همــرزم قدیمی حاج قاســم و مســئول ســابق 
نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس ســپاه نوشته 
شده و در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: 
»برای تبیین مکتب شــهید حاج قاسم سلیمانی 
باید اول مکتب اســالم را بشناســیم. پس از آن، 
سراغ تشــریح مکتب پیامبر)ص( و اولیای الهی 
برویم و مکتب حضرت سیدالشهدا)ع( را دقیق 
و عمیق بشناســیم. آن زمان است که مکتب امام 
خمینی)ره( نمود پیدا می کند. با شناخت مکتب 
خمینی کبیر، شاخص های مکتب شهید سلیمانی 
نیز شناخته شده است.« کتاب دیگری هم با عنوان 
»مکتب سلیمانی؛ مروری بر آنچه حاج قاسم را 
شهیدســلیمانی کرد« به همت مؤسسه جوانان 

آستان قدس رضوی منتشر شده است.  

یادداشت

انتظارات و بودجه ناچیز 

کرونا بخش مهمــی از فعالیت هنرمندان 
حوزه های تجســمی را با بحــران مواجه 
کرده اســت؛ بحــران اقتصادی ســفارش 
محصوالت تجسمی را کاهش داده و کرونا 
هم بر این بحران، مزید بر علت شده است. 
این شــرایط البته چندان از سوی مسئوالن 
جدی گرفته نشده است و نگاهی به بودجه 
کل کشــور در سال آینده نشــان می دهد، 
سهم هنرهای تجســمی از بودجه عمومی 
دولت در سال آینده در حدود یک ده هزارم 
بودجه عمومی اســت. اما سؤال اینجاست 
که با چنین شرایطی آیا می توان چشم انداز 
خوبــی از توســعه هنرهای تجســمی در 
کشور داشــت؟ الیحه بودجه سال 1400 
کل کشــور در حالی این روزها در مجلس 
بررسی می شــود که مقایســه بودجه های 
درج شــده بــرای وزارتخانه های مختلف 
کشور نشان می دهد، از 929 هزار میلیارد 
تومان بودجه عمومی دولت در ســال آینده 
تنها 1250 میلیارد تومان آن ســهم وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســت و از این 
سهم ناچیزی که اندکی بیش از یک هزارم 
بودجه است، فقط 125 میلیارد آن ـ که 10 
درصد کل بودجه وزارت مذکور را شــامل 
می شــود ـ به هنرهای تجسمی اختصاص 
یافته اســت.  اقتصاد هنرهای تجسمی که 
یکی از مزیت های نســبی هنر ایران است، 
در سال های اخیر با بحران جدی در کشور 
روبه رو شده است؛ از یک سو تعداد هنرمندان 
و دانش آموختــگان هنرهای تجســمی در 
کشور رو به افزایش است و از سوی دیگر، 
تعداد خریداران آثار هنری با وجود برگزاری 
گالری های مختلف در کشور، رو به کاهش 
است و »کرونا« نیز بیش از گذشته این هنر 
را دچار مشکل کرده است.  البته در همین 
شرایط، برخی هنرمندان قیمت های باالیی 
روی آثــار خود می گذارنــد و نکته جالب 
توجه این اســت که برخی از ایــن آثار در 
قالب حراجی ها یا با واسطه برخی البی ها 
در نمایشــگاه های خارجی فروش می رود، 
امــا بخش بزرگ تــری از هنرمندان امکان 
عرضه آثار خود را در این قالب ها نداشــته 
و ســهمی هم از فروش آثار هنری ندارند. 
فعاالن عرصه هنرهای تجسمی معتقدند، 
در ایــن وضعیت وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی به عنوان متولی هنر باید به کمک 
هنرمندان بیاید؛ اما واقعیت عملی که بودجه 
این وزارتخانه است، نشان می دهد نمی توان 
امید چندانی به این حمایت ها داشــت. در 
الیحه بودجه تنظیم شــده از سوی دولت 
برای سال آینده، ســهم »برنامه حمایت و 
گسترش هنرهای تجسمی« 45 میلیارد و 
400 میلیون تومان برآورد شــده است. این 
رقم پیشنهادی برای سال جاری 33 میلیارد 
و 925 میلیــون تومان بود کــه تمام آن هم 
تخصیص داده نشــده و با پیش بینی انجام 
شــده برای سال آینده، این رقم با حدود 10 
میلیــارد افزایش همراه خواهــد بود. البته 
حمایت مذکور در این بند، قرار اســت در 
قالب های مختلفی ماننــد آموزش، ترویج 
و حفظ آثار بومی و قومی ایران اســالمی، 
انجمن ها، مراکز  از مؤسســات،  حمایت 
و تشــکل های صنفی هنرهای تجســمی، 
فعالیت های تجسمی، حمایت  بر  نظارت 
از حضور بین المللی هنرمندان تجســمی، 
کمک به تقویــت آرشــیوهای هنر بومی، 
کمک و حمایت از برگزاری نمایشگاه ها و 
همایش های هنری تجسمی و فعالیت های 
موزه هنرهای معاصر هزینه شود که بررسی 
این بندها هم نشــان می دهــد هنرمندان 
نمی توانند چشــم امید چندانی به حمایت 

مستقیم دولت از آنها داشته باشند. 

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

فرهنگ
حامد کرمانی زاده

خبرنگار

»قهرمان سازی« یکی از اولویت های فرهنگی هر 
کشور اســت که باید با ادبیات و به ویژه تولیدات 
ســینمایی و تلویزیونی به آن توجــه کرد. برخی 
کشــورها در این رابطه تاریخ سازی کرده و تالش 
می کنند بعضی از شــخصیت های مهم خود را 
که شــاید ابعاد مختلف زندگی و شخصیتی شان 
هیچ گونــه قرابتی با یک قهرمان نــدارد، تنها به 
دلیل موفقیت در یک حوزه، قهرمان ملی معرفی 
کنند. موضوع زمانی جالب تر می شود که برخی 
کشورها به دلیل نداشتن یک قهرمان واقعی، دست 
به دامن سوپرمن های خیالی شده و تالش می کنند 
 
ً
از آنها الگویی برای جامعه خود بسازند، و اصوال
این کار را با صنعت سینمایی خود جلو می برند. 

بــرای نمونه، هالیــوود که مســئولیتش بیش از 
سرگرم کردن مردم، تزریق ایدئولوژی های لیبرال 
سرمایه داری غربی است، از طریق سوپرمن ها و 
بتمن ها تالش می کند هــم تاریخی جعلی برای 
آمریکا بسازد و هم قهرمانانی پوشالی! اما موضوع 

زمانی دردناک می شود که کشوری با پیشینه بسیار 
غنی و داشــتن قهرمانان بزرگی کــه نه یک ُبعد 
از زندگی شــان، بلکه تمام وجوه شخصیتی شان 
می تواند الگویی برای یک ملت باشد، در سینما 
و تولیدات تلویزیونی خود از معرفی این قهرمانان 

غفلت می کند. اگر از چند اثر قابل ســتایش در 
سال های اخیر، همچون ایســتاده در غبار، چ و.. 
بگذریم سینمای ما نتوانسته آنطور که باید قهرمانان 
واقعی مانند باکری ها و جهان آراها به مردم معرفی 
کند و اگر کاری هم شــده است، آنقدر ضعیف و 
کلیشه ای بوده که نتوانسته به خوبی ِدین خود را به 
آنان ادا کند؛ این در حالی است که در یک مقایسه 
ساده میان آنچه در سینمای ایران می گذرد و آنچه 
در صنعتی چون هالیوود جریان دارد، می توان به 
این مهم پی برد که هالیوود به جز خلق آثار جذاب 
سینمایی، تالش می کند برای مردم به خصوص 
نوجوانان قهرمان پردازی کند. با همه کارهای کرده 
و ناکرده ای که در تمامی این ســال ها در سینما و 
تلویزیون ما در حوزه قهرمان سازی صورت گرفته، 
حاال وقت آن رســیده که به این موضوع بیش از 
پیش توجه شــود تــا ذره ای از حق  مطلب درباره 
قهرمانانی مانند شهید سلیمانی که در قلب مردم 

جا داشته و دارند، ادا شود.

   برداشت    

حق قهرمانان بر اهالی هنر

در  کــه  نفــره  تــک  گــردان 
سینما  جشــنواره  چهاردهمین 
حقیقــت بــه نمایــش درآمد، 
مســتندی جذاب درباره مردی 
گچسارانی اســت که در میدان 
جنگ تحمیلی صــدام به ملت 
ایــران یک چهره سرشــناس و 
تأثیرگذار بود. مــردی که تبحر 
از  اســتفاده  در  فوق العــاده اش 
اســلحه دراگانوف او را آنچنان 

معروف می کند که بی شباهت به قهرمان های اسطوره ای نیست. 
»گردان تک نفره« لقبی است که شهید خرازی به تک تیراندازش، 
یعنی »عبدالرســول زرین« داده بود. داریوش یاری برای روایت 

این مستند، برخی از صحنه ها را بازسازی کرده است.

گردان تک نفره
قصه ناگفته یک قهرمان

   مستند    

»بــه امین بگو دوســتش دارم« 
نوشــته مریم راهی اســت که 
انتشارات کتاب نیســتان آن را 
منتشــر کرده است. مریم راهی 
که پیــش از این کتــاب  »فردا 
مســافرم« از او منتشر شده، در 
این داســتان به روایت تاریخی 
از صــدر اســالم دســت زده 
اســت. وی در این کتاب وقایع 
شــهر مکه را قبــل از والدت 

حضرت محمد)ص( و حتی قبل از والدت پدر بزرگوارشــان 
روایت کرده و تــا دوره نوجوانی پیامبر)ص( پیش می رود. در 
 ادامه مخاطب با زوایای تازه ای از عصر پیامبر اکرم)ص( آشنا 

می شود .

به امین بگو دوستش دارم
روایتی از عصر پیامبر)ص(

   کتاب    

ســریال  دوم  فصــل 
پایانــی  روزهــای  »جــالل« 
تصویربرداری اش را می گذراند 
و گروه می کوشد همچون فصل 
اول، ســریال را بــه برنامه های 
دهــه فجِر شــبکه یک ســیما 
برســاند. کاری که قرار است تا 
آزادســازی سوسنگرد به دست 
در  آذربایجان  قهرمان  نیروهای 
جنگ هشت ســاله پیش برود. 

در جالل2 به تهیه کنندگی علیرضا جاللی و کارگردانی حسن 
نجفی بازیگران جدیــدی همچون همایون ارشــادی اضافه 
شده اند. عمار تفتی و حمیرا ریاضی و دیگر بازیگران فصل اول 

در این بخش هم گروه را همراهی می کنند. 

    رسانه ملی    

جالل
سریالی برای دهه فجر

نگاهی به غفلت از معرفی قهرمانان ملی در سینمای ایران 

به بهانه نخستین سالگرد شهادت »سیدالشهدای مقاومت«

قاسم  حاج   معرفت 
 از دنیای کتاب
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۱۴
مصباح

   پیام    

 فیلسوف برجسته
 و مجاهد استوار

حجت االسالم والمسلمین دکتر عبدالله 
حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی با انتشار پیامی 
ارتحال آیت الله مصباح یزدی را تســلیت 
گفت.  متن پیام نماینده ولی فقیه در سپاه 

به این شرح است:
 بیت مکــرم و معزز حضــرت آیت الله 

مصباح یزدی »رحمه الله علیه«
سالم علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار

ارتحال عالم ربانی، فیلسوف برجسته 
و مجاهد اســتوار حضرت آیت الله حاج 
شیخ محمدتقی مصباح یزدی »رحمه الله 
علیه« عضو مجلس خبــرگان رهبری و 
بنیانگذار مؤسســه آموزشــی و پژوهشی 
امام خمینی»ره« موجب تأثر و تألم فراوان 

اینجانب گردید.
فقدان این فقیه عالیقدر و یار دیرین امام 
و ســرباز مخلص رهبری و عمار انقالب 
در حوزه های اعتقادی و فکری که به حق 
در بیان حقایق بصیرت و صراحت باالیی 
داشــتند، ثلمه ای اســت که بــه مصداق 
ِلَم ِفی 

ُ
 العاِلُم ث

َ
حدیث شــریف »ِاذامات

یٍء« هیچ چیز 
َ

 ال َیسدها ش
ً
لَمة

ُ
االســالِم ث

جای آن را پر نخواهد کرد.
آن عالم وارســته ازیک سو ازمحضر 
العظمی  آیت الله  بزرگی همچون  اساتید 
بروجردی»رحمه اللــه علیه« و حضرت 
امــام خمینی»رضوان الله علیه« و عالمه 
طباطبایی»ره« حظ وافر فکری و معنوی 
بردنــد و از ســوی دیگر صدها شــاگرد 
توانمند و برجسته در حوزه های مختلف 
علمی تربیت نمودنــد و در زمان حیات 
خود نیز نقش مؤثری در رشــد فلســفه 
اسالمی و تقویت انقالب اسالمی داشته 
و در عرصه سیاســت نیز با جــان و دل از 
انقالب و رهبری صیانت و در نامالیمات 
و حوادث چه در قبــل از پیروزی انقالب 
اســالمی و چه بعــد از آن عمر پربرکت 
خود را در عرصه های مختلف سیاســی، 
علمی، ترویج فرهنگ اسالمی و پاسداری 
از حریــم والیت علوی و اســتقرار نظام 

جمهوری اسالمی سپری نمود.
عــروج  از عمــق جــان  اینجانــب 
ملکوتــی ایــن عالــم فرزانــه و بنــده 
محضــر  بــه  را  خداونــد  مخلــص 
ولی عصر»ارواحناله الفداه«،  حضــرت 
ولــی امــر مســلمین حضــرت امــام 
خامنه ای»مدظله العالــی«، مراجع عظام 
تقلید، حوزه های علمیه به ویژه بیت مکرم 
تســلیت و تعزیت عرض نموده و برای آن 
فقید ســعید همجواری با اولیاء الله و علو 
درجات معنــوی را از درگاه ذات اقدس 
ربوبی مسئلت نموده و صبر جمیل و اجر 
جزیل را برای همه بازماندگان و همراهان 

داغدار آرزو می نمایم.

عبدالله حاجی صادقی
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران 
انقاب اسامی

ویژه ارتحال آیت الله مصباح یزدی

عالمه طباطبائی پس از شهادت استاد 
مطهری در وصف ایشــان گفته بود: 
»انســان باتقوایی بــود، تقوایی که از فلســفه 
اسالمی به دست آورده بود. راز این رابطه شاید 
این باشد که فلسفه، اندیشــه را نظم می دهد. 
مبنای فلسفه برهان و اســتدالل و تالش برای 
رســیدن به یقین اســت؛ از این رو فیلســوف 
می کوشد تا از مغالطه و بیان نامرتب دوری کند 
و همیــن امر از اندیشــه به بیان و عیــان او نیز 
سرایت می کند. فلســفه اسالمی به همین امر 
اکتفا نمی کند و به خصوص در حکمت متعالیه 
و اشراق، در کنار تعقل و تفلسف، تهذیب نفس 

و نورانیت درون نیز الزم است.«
موضوعی کــه بی تردید مرحــوم آیت الله 
مصباح یزدی نیز مصداق بارز آن است، چرا که 
به گواه موافق و مخالف، در چهل ســال اخیر، 
آیت الله مصباح جزء فیلسوفان برجسته رده اول 
جهان اســالم بوده است. او در فلسفه تنها یک 
مدرس نبــود؛ بلکه صاحب ایده و جســارت 

نقادی بزرگان فلســفه بود. او نه تنها در فلسفه 
اســالمی، بلکه در فلســفه غرب نیز سری در 

سرها داشت.
با مرور زندگی ایشان، می توان همان گونه که 
عالمه طباطبایی بیان داشته بود، تقوای حاصل 

از فلسفه اسالمی را مشاهده کرد.
این به معنای آن نیســت کــه نقد و نقصی 
بر ایشــان وارد نبود؛ بلکه سخن این است که 
ممشا و مبنای مواضع و تصمیماتش بر اساس 
تقــوا و یقین بود، نه هوی و هــوس و قدرت و 

سیاست بازی.
او می توانســت در کنجی به درس و بحث 
ممحض شود و طمطراق علمی خود را فزونی 
بخشــد و گرد اهانــت و هتاکــی دونمایگان 
سیاست به دامنش ننشیند؛ اما بر اساس همین 
تقوا تشــخیص داد باید به عرصه سیاســت پا 
بگذارد و حتی در جزئیات و مصادیق ورود کند. 
اگرچه آماج هجوم و هتک حرمت قدرت طلبان 
بی تقوا هم قرار گیرد و وجهه علمی و آبرویش 
هم مخدوش شود. این مهم جز با تقوایی عمیق 

و ریشه دار حاصل نمی شد.
تواضع و کرنش ایشــان در مقابل رهبری، 
مؤید دیگری بر متقی بودن مصباح یزدی است. 
انسان تا نفسش را ذلیل نکرده باشد، نمی تواند 

این گونه فروتن باشد. در بین معدود تقریرهای 
عقلــی اثبات والیــت فقیه، تقریر ایشــان را 
بسیاری از استادان عقالنی تر و با اتقان بیشتری 
می دانستند. به واقع او به آنچه اثبات عقلی کرده 

بود، خودش از عمق جان اعتقاد قلبی داشت.
سیاســت ورزی توأم با خردگرایی مبتنی بر 
تقوا و خداترســی موجــب تعالی یک جامعه 
ایمانی خواهد شــد؛ هر چنــد به طور طبیعی 
اختالفات فکری و نظری هم وجود داشته باشد. 
فیلســوف بودن و خردورزی، ویژگی مهم 
آیت الله مصباح بود که شــئونات دیگر ایشان 
از آن سرچشــمه می گرفت. نگاه او به اخالق، 
کالم، سیاست، انسان   شناسی، قرآن و حدیث 

همه ناشی از نگاه فلسفی ایشان بود. 
افزون بر این منظومه فکری ایشان جامعیت 
داشت و در غالب علوم اسالمی، از ابتدا تا انتها، 
به طور دقیق و کارشناسانه غور کرده بود. از این 
رو نه مثل روشنفکران فلسفه زده و عقلگرایان 
افراطی علیه شریعت سخن می گفت و نه مثل 
اهــل ظاهر متحجر فقط بر ظواهر پافشــاری 
داشــت. همین امر نظرات و اندیشه او را برای 
اهل فن قابل توجه کرده بود. او هم یک دوره فقه 
خوانده بود، هم اهل حدیث و روایت بود، هم 
یک اســتاد اخالق بود، هم با الهیات اسالمی 

 آشــنا بود، هم به نظــرات روز در علوم 
ً
کامال

انسانی مسلط بود. هم مجتهد فقه اکبر بود و هم 
مجتهد فقه اصغر که امروزه این خصوصیت در 

کمتر دانشمندی دیده می شود.
انسجام فکری و استحکام اندیشه ایشان به 
این دلیل بود که با فلسفه اسالمی بین همه این 
علوم پیوند برقرار کرده بود و به هر کدام به مثابه 
یک جزیره از هم جدا نمی نگریست؛ بالیی که 
امروز آسیب بزرگی به علوم انسانی اسالمی زده 
اســت. نگرش نقطه ای و تک بعدی به مسائل 
دینی بدون توجه به ابعاد دیگر، ثمره ای جز بیان 

نظرات سست و شبهه افکن ندارد.
اتفاقی کــه در اواخر دهه هفتاد در کشــور 
به وفور رخ می داد و شــبهات فراوانی را روانه 
جامعه می کرد و در این میان، آیت الله مصباح 
با تفکــری یکپارچه و کامــل در مقابله با این 

حمالت، بسیار مؤثر بود.
آیت الله مصباح یزدی را به جرئت می توان 
روحانیــت اصیل و تــراز منشــور روحانیت 
امام)ره( دانست که نه حیات علمی اش را بهانه 
کوتاهی در حیات اجتماعی و سیاسی اش قرار 
داد و نه به بهانه حضور سیاسی از شاگردپروری 
و فعالیت علمی دست کشید و در هر دو نیز در 

اوج بود.

فیلسوف پرهیزکار
مهدی عامری 

کارشناس علوم اسالمی

 فیلســوف مجاهــد، مبــارز خســتگی ناپذیر، یــار 
صدیــق حضرت امــام خمینــی)ره( و عمــار رهبر 
انقالب)مدظله العالــی(، آیت الله محمدتقی  معظم 
مصباح یزدی، رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی)ره(، عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه قم، 
نماینده چند دوره مجلس خبرگان رهبری، عضو سابق 
شــورای عالی انقالب فرهنگی، پــس از صرف عمر 
پــر برکت خود در راه اعتالی اســالم، انقالب و نظام 
جمهوری اسالمی و تربیت شــاگردانی مبارز به مثابه 
پشتوانه کادرسازی انقالب و هدایت و روشنگری دینی 
و انقالبی جامعه، باالخص نســل جوان رخ در نقاب 
خاک کشــید و به جانان پیوست. ذیل عنوان »بررسی 
رابطه عاطفی و اعتقادی آیت الله مصباح یزدی با رهبر 
معظم انقالب«، اولین چیزی که به یاد انسان می افتد، 
دیدار ســرزده رهبر معظم انقالب از بیت و مؤسســه 
آموزشی مرحوم آیت الله مصباح یزدی در قم است که 
چگونه مرحوم مصباح که خود از حیث علمی، تقوایی 
و سیاسی در جایگاه بلند و رفیعی قرار داشتند، پروانه وار 
گرد آفتاب وجود رهبر معظم انقالب می گشتند و تالش 
می کردند بر دستان عمود خیمه انقالب و نظام اسالمی 
و نایــب امام زمان)عج( بوســه بزننــد. این حالت به 
شدت روحانی و معنوی عالوه بر حکایت از رابطه ای 
مولــوی و مرید و مرادی بین ایــن دو بزرگوار، گویای 
عمق رابطه اعتقادی مرحوم مصباح به جایگاه رهبری 
جامعه اسالمی بود.البته این رابطه اعتقادی و عاطفی 
در زمــان امام خمینی)ره( نیز بــا همین قوت و عمق 
وجود داشت و سبب ساز دفاع قاطعانه و پرقدرت ایشان 
از مقام والیت و رهبــری و مصداق عینی آن امام و به 
ویژه رهبری معظم انقالب می شد. می توان به جرئت 
ادعا کــرد، آقای مصباح در جایگاه اول دفاع از والیت 
و رهبری در هر عرصه ای که پیش می آمد و به دفاع نیاز 
بود، قرار داشت و با تمام وجود و سرمایه  سترگ علمی، 

قدرت استداللی و فهم اقناع گرش حاضر بود. 

 Bرابطه  دو سویه رهبری و مطهری زمانه
در دهه هفتاد یک جریان خاص سیاسی که نه ظرفیت 
تحمل آیت الله را داشــت و نه توان علمی هماوردی 
با منطق قوی و نظرات علمــی وی در دفاع از والیت 
فقیه را برمی تابید، روی به توهین و تخریب شخصیت 
حقیقی و علمی وی آورد، اما با دفاع مســتحکم رهبر 
حکیم انقالب مواجه شد که آیت الله مصباح یزدی را 
پرکننده خأل علمی و فلسفی عالمه طباطبایی و شهید 
 و جوانان 

ً
مطهری دانســتند و به جامعه ایرانی عموما

 توصیه اکید کردند که از شخصیت علمی و 
ً
خصوصا

معنوی آیت الله مصباح نهایت بهره را ببرند.  البته این 

رابطه دو ســویه بود و لذا رهبران عالی انقالب و نظام، 
یعنی هم امام راحل و هم رهبر معظم انقالب، بسیار 
آیت الله مصباح یزدی را گرامی می داشــتند و همواره 
وی را مورد وثوق و محلی مطمئن برای رجوع خویش 
در راستای گره گشایی از نظام می دانستند و آثار وی را 
مفید در تربیت جامعه اســالمی برای گام گذاشتن در 
مسیر ایجاد تمدن نوین اسالمی و تحقق الزامات بیانیه 
دوم انقالب در آغاز چله دوم انقالب مبارک اســالمی 
معرفی می کردند.  آخرین توصیف و تعریف ها در کالم 
رهبر عزیزمان در پیام تســلیت سرشار از حزن و اندوه 
ایشــان متبلور و متجلی است. رهبر معظم انقالب در 
ســیزده دی ماه در بیانیه ای که به مناسبت ارتحال این 
عالم ربانی و »حکیم مجاهد« صــادر کردند، با بیان 
اینکه »اینجانب خود سوگوار این برادر قدیمی و عزیز 
می باشــم«، به خودشــان به دلیل فقدان جبران ناپذیر 
مرحوم مصباح تسال دادند. گستره و عمق رشته محکم 
پیوندی بین رهبری و مرحوم آقای مصباح را می توان در 
کلماتی همچون »گویایی زبان در اظهار حق« و »پای 
با استقامتی در صراط مستقیم« داشتن آقای مصباح را 
در سطور پیام ایشان به وضوح مشاهده کرد. در دیدگاه 
رهبر معظم انقــالب، خدمات آیت الله مصباح یزدی 
در تولید اندیشــه  دینی، نگارش کتب راه گشا، تربیت 
شــاگردان ممتاز و اثرگذار و در »حضور انقالبی« در 
همه  میدان هایی که احســاس نیاز به حضور ایشــان 
می شد، از آقای مصباح اندیشمند، مدیر و کارگزاری در 
»تراز باالی اسالمی و انقالبی« ساخته بود که می شد 
امیدوار به پر کردن جای خالی امثال شهید مطهری به 

مثابه ایدئولوگ فکری انقالب در زمانه ما بود. 

 Bصحنه هایی ناب از دلدادگی والیی
بــا همین نــگاه اگــر اوراق تاریــخ را تــورق کنیم، 
شــاهد صحنه های ناب از دلدادگــی والیی آیت الله 
مصباح یزدی در حضــور انقالبی و دفــاع از والیت 
خواهیم بود که اگرچه پردازش مفصل آنها به مجالی 

دیگر نیاز دارد، اما می توان از اهم این صحنه ها مجمل 
سخن گفت. آیت الله مصباح در هنگامه ای پرخطر و 
پرشبهه که طیفی از مراکز علمی و مطالعاتی در خارج 
و داخل رسالتی جز تولید شبهه در باره ابعاد اعتقادی 
و عینی نظام دینی نداشــتند و تنهــا راه ضربه زدن به 
انقالب و نظام جمهوری اســالمی را در ایجاد تردید 
در مبانی و بنیادهای محکم آن می دانســتند، یک تنه 
در میدان دفاع ایســتاد و در دورانی که امواج فتنه ها و 
طوفان تهاجمات فرهنگی و شبهات بنیان کن فکری، 
اندیشه های نارس و دل های ضعیف االیمان را متزلزل 
می کرد، غیرتمندانه و شجاعانه چونان عمار در وسط 
معرکه  معرفت ها و روایت ها به تبیین و بصیرت افزایی 
پرداخــت و در راه دفاع از نظام والیی مصباح هدایت 
و پرچمدار بصیرت  شد. وی با اخالصی که داشت و 
با تعهد و مسئولیت پذیری باالیی که در خود احساس 
می کرد، در این مسیر از هیچ چیز و هیچ کس مالحظه 
و پروا نداشــت و مصداق روشــن آیات »وال یخشون 
احدا اال الله« و »وال تخافون لومة الئم« بود. آیت الله 
مصباح یزدی به تعبیر رهبــر حکیم انقالب، مطهری 
زمانه بود و همانند شهید مطهری نیازشناس قهاری بود 
که آســتینی پر از نکات علمی نغز در عرصه ها و ابعاد 
مختلف اســالمی و دفاعیات خدشه ناپذیر اقناعی در 
مصاف با طوفان های شــبهات و سؤاالت علمی بود. 
زمان  آگاهی و بصیرت دینی و سیاسی آیت الله مصباح 
را می توان در راه اندازی مراکز و مؤسســاتی از جمله 
»مؤسســه در راه حق«، »بنیاد فرهنگــی باقرالعلوم« 
و در نهایت »مؤسســه بزرگ آموزشــی و پژوهشــی 
امام خمینــی)ره(« دیــد که در زمینــه پژوهش دین و 
تربیــت طالب و عالقمندان به دروس دینی و حوزوی 
سهم فراوانی در پاسداری از حریم اسالم و شعائر اهل 
بیت)ع( در طول سال های گذشته داشتند که حاصل آن 
تربیت و معرفی چندین چهره شاخص و برجسته در این 
عرصه بود؛ ایشان با ایستادگی در مقابل هجمه شبهات 

نامنصفانه دشمنان در سراسر حیات پربرکت خویش، 
نقشی مؤثر در تبیین مبانی و اصول انقالب اسالمی ایفا 
کردند و با برگزاری طرح والیت، گامی بلند در جهت 
تحقق اهداف بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمی و تربیت 
نســل جدیدی از کارگزاران انقالبی برداشتند. رهبر 
معظم انقالب اسالمی یکی از موفقیت های آیت الله 
مصباح یزدی را تربیت شاگردانی می دانند که حاصل 
تالش ایشان در مؤسسه در راه حق و مؤسسه آموزشی 
و پژوهشی امام خمینی)ره( بود: »خوشبختانه یکی از 
موفقیت های آقای مصباح یزدی در قم این اســت که 
ایشــان برخالف خیلی از فضالی ما که فضل شان در 
خودشــان منحصر مانده، فضلش در شاگردان خوب 

سرریز شده است.«

 Bمظهر جهادگری فکری و فرهنگی
یکــی دیگــر از مظاهــر جهــاد فرهنگــی آیت الله 
مصباح یزدی عالوه بر مجموعه ســخنرانی های پیش 
از خطبه های نمــاز جمعه تهران، طراحی و راه اندازی 
دوره »طرح والیت« برای دانشــجویان سراسر کشور 
بود. درســت در زمانی که دشــمنان اسالم و انقالب 
اسالمی با استفاده از فضای دوم خرداد 1376، هجمه 
گسترده ای را به مبانی اســالم و انقالب اسالمی وارد 
می کردند؛ به همین دلیل آیت الله مصباح یزدی از جمله 
شخصیت هایی بود که در سال های دوران اصالحات، 
حجم وسیعی از جوسازی ها برای تخریب شخصیت 
وی صــورت گرفت تــا او را از صحنــه تأثیرگذاری 
فرهنگی کشــور خارج کنــد؛ اما نه تنهــا این امواج 
اهانت آمیز خللی در ادامه حرکت روشنگرانه وی ایجاد 
نکرد، بلکه عزم آیت الله مصباح را بر پیمودن مســیر 
خود راسخ تر کرد. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار 
با دانشجویان و دانش آموزان بسیجی »طرح والیت« 
در شــهریورماه 1378 نقش آیت الله مصباح یزدی را 
در هدایت طرح و برنامه طــرح والیت حائز اهمیت 
ه نظام اســالمی 

َّ
خواندند و فرمودند: »امروز بحمدالل

ما مفتخر است که شــخصیت های برجسته  علمی و 
معنوی در آن حضور دارند؛ مثل همین شخصیت عزیز 
ه این 

َّ
و عظیم ـ جناب آقای مصباح یزدی ـ که بحمدالل

کار هم از برکات ایشــان اســت. من ایشان را نزدیک 
به چهل ســال است می شناسم و به ایشان ارادت قلبی 
ر و صاحب نظر در مسائِل 

ّ
دارم؛ فقیه، فیلسوف، متفک

اساسی اسالم. اگر خدای متعال به نسل کنونی ما این 
مه 

ّ
توفیق را نداد که از شخصیت هایی مثل مرحوم عال

طباطبایی، یا مرحوم شــهید مطّهری اســتفاده کند، 
ه این شخصیت عزیز و عظیم، خأل آن عزیزان 

َّ
بحمدالل

 خدا را حمد و 
ً
را در زمان ما پر می کننــد. من حقیقتا

شکر می کنم که جامعه  ما و بخصوص نسل جوان ما به 
ایشان خیلی عالقه دارند. بنده از هر جا که کسب خبر 
الع یافتم که نسل جوان ما 

ّ
کردم ـ در سرتاسر کشور ـ اط

 عالقه مند و معتقد و قدردان است. این 
ً
به ایشان شدیدا

هم نعمت بزرگ خدا و دلیل سالمت این کار است.«

زمان مطهری 
نگاهی به رابطه علمی و عاطفی آیت الله مصباح یزدی با  امام خامنه ای

فتح الله پریشان
کارشناس سیاسی

نماینده ولی فقیه در سپاه تأکید کرد
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سیدمحمود نبویان
نایب رئیس کمیسیون 

اصل نود

مصباح
ویژه ارتحال آیت الله مصباح یزدی

   یادداشت    

متفکر انقالبی

شخصیت ســردار تفکر اسالمی 
عالمــه  آیت اللــه  حضــرت 
مصباح یزدی ابعاد گوناگونــی دارد؛ زندگی 
ایشان از بنده که عضو هیئت علمی مؤسسه 
پژوهشی امام خمینی)ره( هستم، پایین تر بود 
و زندگی عادی، بسیار مؤمنانه و ساده زیست 
داشتند، همانطور که رهبر معظم انقالب در 
پیام شان به آن اشــاره فرمودند. دکتر سروش 
اعالم کرده بود من با همه مناظره می کنم اال 
آیت الله مصباح یزدی، چراکه ایشان قوی ترین 
فیلسوف زنده کشور است.  یکی از به ظاهر 
روشنفکرها که هیچ چیز و حتی خدا را قبول 
ندارد، می گفت اشکال آیت الله این است که 
حدود پنج تا هشت ســال جلوتر از دیگران 
آینده را می بیند؛ در واقع چون زودتر به نتیجه 
می رســیدند، به ایشــان حملــه می کنند و 
می گوینــد چرا بد می گوییــد یا الکی حرف 
می زنید؛ ایشان قوی ترین چهره در این زمان 
بود. برخی اصالح طلبان هیچ منطقی ندارند و 
زمان های مناظره، ایشــان اعــالم کردند هر 
کسی که نســبت به حرف های من در حوزه 
علوم سیاسی حرف دارد، برای مناظره بیاید 
که هیچ کس جز یک نفر آمادگی نداشــت. 
طبیعی اســت کســانی که منطق ندارند، در 
مقابل منطق قوی اندیشه های اسالمی که از 
حلقوم و تفکر آیت الله مصباح بیرون می آمد، 
مقاومت و جوابی داشته باشند و ایشان را متهم 
کنند.  امضای ایشان از ســال 1342 و آغاز 
مبارزات، پــای نامه های حمایت از امام)ره( 
بوده اســت؛ مرحوم آیت الله رفسنجانی در 
خاطره ای نقل می کنند که در زمان مبارزات و 
وقتی آقای مصباح در تعقیب بودند، من عمامه 
سیاه بر سرشان گذاشتم و ایشان را فراری دادم 
و در آن زمــان با هم علیه رژیم شاهنشــاهی 
مبارزه می کردیم.  زمانی که آیت الله شــهید 
بهشــتی به آلمان رفته بودند از ایشــان سؤال 
می کنند، در ایران باید به چه کســی مراجعه 
کنیم که ایشان به آقای مصباح ارجاع می دهند 
و می گویند آقای مصباح یزدی مصباح دوستان 
و چراغ برای دوستان ماست. ایشان از همان 
ابتدا و آغاز قیام امام)ره( و بعد از انقالب هم 
مورد حمایت جدی امام)ره( بودند؛ به خاطر 
دارم کــه ابتــدای انقالب خیلی هــا به امام 
مراجعه می کردند تا برای تأسیس مؤسسه یا 
کار دیگر از ایشان پول و بودجه بگیرند که امام 
همه را طرد می کرد. آقای مصباح در جلسه ای 
خدمت امام رســیده و توضیح داده بودند که 
مؤسسه ای ایجاد کرده ایم و این تعداد طلبه و 
دانشجو داریم و چه کارهایی باید انجام دهیم. 
مهرماه بود که ایشان خدمت امام رسیده بود و 
روال جذب دانشجو از طریق مؤسسه قبل از 
مهرماه و از اوایل اســفند تا تابستان بود. امام 
فرموده بودند من فقط یک شرط دارم و اینکه 
همین االن دانشــجوهای جدید بگیرید که 
ایشان گفته بود طبق قانون امکان پذیر نیست 
که امام فرموده بودند من می گویم باید بگیرید. 
آقای مصبــاح تعریف می کردنــد یک هفته 
نگذشته بود که یک نماینده از طرف امام)ره( 
آمد که دســتور امام را اجرا کردید یا خیر. در 
واقع 90 درصد بودجه مؤسســه را امام)ره( 
پرداخت کردند و ایشان کامال مورد تأیید امام 
بود و از کارهای ایشــان باخبر بود. زمانی که 
انقالب فرهنگی شده و دانشگاه ها تعطیل شده 
بود، امام فرمودند که این دانشگاه به درد این 
مردم و انقالب و اســالم نمی خورد و دستور 
دادند به قم و جامعه مدرسین بروید و یک نفر 
را پیدا کنید که بتواند در حوزه علوم انســانی 
دانش اسالمی تولید کند؛ که جامعه مدرسین 
آیت الله مصباح یزدی را معرفی کرد. طبیعی 
است که باید حمالتی علیه ایشان داشته باشند 
و تهمت هایی که می زدند ارزش پاســخ هم 

نداشت.
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ویژه ارتحال آیت الله مصباح یزدی

مناظره ای تلویزیونی در سال 1360 برگزار شد که در یک 
سوی این مناظره به عنوان مدافعین تفکر اسالمی آیت الله 
مصباح از طرف حوزه و دکتر ســروش از طرف دانشگاه 
حضور داشــتند و از طرف دیگر آقای احســان تبری به 
عنوان نماینده حزب توده و فرخ نگهدار به عنوان نماینده 
ســازمان فدائیان خلق حضور پیدا کردنــد. این مناظره 
پیرامون یکی از آموزه های کلیدی مارکسیسم انجام شد 
که »ماتریالیسم دیالکتیکی« نام داشت؛ تمام محتوای این 
مناظره به صورت متن در قالب کتابی به اســم »گفتمان 
روشنگر« در مؤسسه امام خمینی)ره( چاپ شده است. 
این مناظره حواشی و جوانب در خور توجهی داشته است 
که به آنها اشاره می شود. نکته اول اینکه یکی از ریشه های 
شکل گیری این مناظره خاص، به این برمی گردد که بعد 
از انقالب جریان های مارکسیسم، احساس حذف شدن 
و کنار زده شدن داشتند؛ یعنی تصور می کردند در انقالبی 
که واقع شــده آنها هم باید سهیم باشند و بخش هایی از 
قدرت سیاســی هم به دست آنها باشــد و بیشتر از همه 
جریان مارکسیســتی که طلبکار بود سازمان مجاهدین 
خلق بــود؛ البته اندکی بعد از این مناظره کار به درگیری 
کشیده شد و  قضیه 30 خرداد سال 1360 به وجود آمد و 
حمله مسلحانه شهری شکل گرفت و متأسفانه به واسطه 
این تهاجم ها و خشــونت هایی که سازمان مجاهدین به 
خرج داد، تا سال های سال باب مناظره و گفت وگو مسدود 
شد. البته در این مناظره نماینده ای از سازمان مجاهدین 
خلق حضور نداشــت، اما به هر حال ریشه شکل گیری 
این مناظره به این برمی گردد که جریان اســالمی به این 
فکر افتاد که باید از طریق مواجهه نظریه شفاف و انتقادی 
اثبات کند که استدالل ها و گفته های شاخه های مختلف 
جریان مارکسیســتی اعتبار و علمیت نــدارد و واجب 
البطالن اســت و اینطور نیست که روحانیت به ناروا و به 
صورت غیراخالقی قدرت را تصاحب کرده باشد و آنها 
را کنار زده باشد و جریان اسالمی ـ انقالبی، استدالل های 
متقنی برای ابطال مارکسیسم دارد؛ به صورتی که حاضر 
اســت در یک مناظره عمومی و تلویزیونی با سرآمدان و 
برجستگان جریان مارکسیسم روبه رو شود و استدالل های 
خود را مطرح و اســتدالل های آنهــا را ابطال کند؛ لذا 

مناظره در چنین فضایی شکل گرفت.  
نکتــه دوم اینکه مرحوم آیت الله مصبــاح در ابتدای 
مناظره، این مسئله را مطرح می کند با وجود اینکه ما در 
وضعیت جنگی قرار داریم و رژیم بعث به ما حمله کرده 
و در شــرایط دشــواری قرار داریم، اما هیچ کدام از این 
بحران ها و تالطم های بزرگ و زمین گیر باعث نمی شود 
که ما باب گفت وگو را مســدود کنیــم و مناظره را کنار 

بگذاریم؛ بلکه حتی در شــرایطی که مورد حمله نظامی 
یک دشمن هم واقع شده ایم همچنان صدا و سیما موظف 
است بســتر را برای مواجهه جریان های مختلف فکری 
آماده کند و این ســخن را نشانه حقانیت جریان اسالمی 
معرفی می کند. حقیقتا هم همینطور است، یعنی امام)ره( 
و جریان اســالمی می توانست با این توجیه که کشور در 
بطن جنگ قرار دارد و خطرات و تهدیدهای بسیار جدی 
هم علیه نظام سیاســی وجود دارد، این نوع مواجهات و 
مناظرات را به حاشیه ببرد، آنها را برگزار نکند و به دوره 
بعد از جنگ موکول کند؛ اما امام)ره( چنین کاری نکرد، 
بلکه از این مناظرات آن هم به شــکل تلویزیونی و بدون 

سانسور استقبال کردند.
نکته ســوم اینکه آیت الله مصباح در تمام جلسات 
مناظرات نه تنها عصبانی نشــد و به آن دو نفر از جریان 
مارکسیســتی، تندی نکرد بلکه حتی اندکــی از اقتدار 
غیرمعرفتی استفاده نکرد؛ یعنی اینطور نبود که با استناد 
به اینکــه قدرت سیاســی در اختیار ماســت؛ چنین و 
چنان می کنیم. این مناظره به شــیوه ای برگزار شــد که 
انگار در دوره قبل از انقالب برگزار شــده بود و ایشــان 
بدون ذره ای اســتنادات و ارجاعات مبتنی بر اقتدار غیر 
معرفتی ســخن گفتند و در این نشست فقط استدالل و 
دلیل آقای مصباح، حــرف اول را می زد نه چیز دیگر، 
که این هم فضلیت اخالقی ایشان و هم فضیلت علمی 
ایشــان را می رساند که ایشان به دلیل توانمندی عقلی و 

فکــری بی نیاز از این جرگه وجاهات و اســتنادات بود. 
نکته چهارم اینکه برخالف فضای غالب در حوزه های 
علمیه که بیشتر به علوم رسمی سنتی معطوف هستند و 
از علوم جدید بیگانه هســتند و اطالع چندانی ندارند، 
فکر آیت الله مصباح از دهه هــای قبل از انقالب درگیر 
مسئله های جدید علوم انسانی بود و هرگز به درس های 
رسمی و کلیشه ای حوزه بسنده نمی کرد؛ بلکه وقت قابل 
توجهی را صرف این قبیل مطالعات که مربوط به علوم 
انسانی و به صورت خاص ایدئولوژی مارکسیستی بود 
می کرد؛ به همین جهت در طول این مناظرات آشــکارا 
مشاهده می کنیم که ایشان اشــراف و احاطه مثال زدنی 
نسبت به »ماتریالیسم دیالکتیکی« دارد؛ یعنی در هیچ 
بخشی از این مناظره، آقای فرخ نگهدار یا احسان تبری 
نتوانستند هیچ اشکال و ایراد صریح و برجسته ای نسبت 
به آقای مصباح مطــرح کنند و در هیچ بخش از مناظره 
نتوانســتند مشاهده کنند که ایشــان در فهم فالن گزاره 
مارکسیستی دچار اشتباره شده اند با اینکه آنها عالوه بر 
دارا بودن منزلت سازمانی، از جهت تئوری هم به شدت 
توانمند بودند و جزء برجستگان ایدئولوژی مارکسیسم 

در ایران بودند. 
نکته پنجم اینکه آیت الله مصباح در این مناظره، یک 
نوع عقل فرانگر از خود نشــان دادند؛ به این معنی که از 
ایدئولوژی مارکسیستی فراتر رفته بود و آن را از یک افق 
باال و چشــم انداز وســیع نقد می کرد؛ دالیلی که ایشان 

عنوان می کرد، دالیل ساختارشــکنانه و از یک وسعت 
بسیار بسیار گســترده برخوردار بود، به حالتی که آن دو 
نفر از جنبه قوی ساختارشکنانه آیت الله مصباح متحیر 
می شدند که چطور ایشــان تمام محفوظات و بدیهیات 
ذهنی آنها را با سخن منطقی و عقلی محض، مورد تردید 
و تشکیک قرار می دهد. فضیلت ششم و نکته نهایی اینکه 
اگر صفحــات آخر این کتاب را مشــاهده کنید، به یک 
جمع بندی جالب از آ یت الله مصباح می رسید؛ اجماال 
اینکه، ایشان در جمع بندی خود در این مناظره توانست 
تناقض های آن دو نفر را آشکار کند و نشان دهد که دعاوی 
آنها با آنچه مطرح می کنند، یعنی استدالل های شان دچار 
دوپارگی و تشــتت بود، یعنی دچار تناقض درونی بودند 
و حل آن متوقف، و اگر هم می خواســتند از این تناقض 
خارج شوند چاره ای نداشتند جز اینکه نظر تشدید آقای 
مصباح را بپذیرند. یعنی مخیر بودنــد بین دو گزینه؛ یا 
پذیرش تناقض درونی یا پذیرش نظر آیت الله مصباح و 
بعد از این جمع بندی، آن دو نفر نتواســتند پاسخی ارائه 
کننــد. این مناظره حقیقتا یک مناظره تاریخی و معرفتی 
محض بود که تبحر و ورزیدگی و پختگی ذهنی آیت الله 
را در مواجهــه با ایدئولوژی مارکسیســتی نشــان داد. 
مخاطبان را دعوت می کنم به مطالعه بخش هایی از این 
کتاب و نحوه اشــکال گیری و نقــادی آیت الله که فنی و 
مبتنی بر منطق و استدالل عقلی محض ایشان بود که آن 

دو نفر را به حاشیه راندند.
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نگاهی به نقش آیت الله مصباح یزدی در مواجهه منطقی با جریان التقاط



زندگی و مرگ باعزت

عزت الملــوک، زمســتان ها به 
کرج می رفــت و در آنجا درس 
قــرآن مــی داد. در میدان غــار و جوادیه 
کتابخانه درســت کرده بود، کالس های 
نهضت تشکیل داده و در کنار آن تدریس 
کمک های اولیــه نیز داشــت. یک روز 
کودک فلجی را دید که از بیمارســتان به 
علت نداشتن هزینه کنار خیابان گذاشته 
بودند. برایش اتاقی گرفت و هر روز به او 
سر می زد و برایش آذوقه می برد. یک روز 
در میان او را به کول می گرفت و از پله های 
مســافرخانه با زبان روزه در ظهر تابستان 
پاییــن مــی آورد و بــرای فیزیوتراپی به 
بیمارســتان می برد، تا اینکه پس از مدتی 
برایش ویلچر گرفت و کارهای درمانی او 
را تا آخر پیگیری کرد. همیشه به زندگی با 
عزت و مرگ با عزت اعتقاد داشت و آن را 
در یاری به دیگران و زیربار ظلم ســر خم 

 نکردن می دانست.
به نقل از خواهر شهید
عزت الملوک کاووسی

عزت الملوک در سال 1337 در مشهد به 
دنیا آمد، پــس از اتمام تحصیالت دوران 
ابتدایی همراه با خانواده به تهران آمد و بعد 
از اتمام دوره دبیرستان، در همان سال در 
دانشکده پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته 
شد. در تظاهرات زمان انقالب حضوری 
پررنگ و مستمر داشت، مؤانست با قرآن 
و نهج البالغــه او را حق جو کرده بود؛ لذا 
زیر بار ســتم نمی رفت و سرانجام در 22 
بهمــن ســال 1357 اوج انقالب خونین 
ایران، در حالی که مشغول یاری رساندن 
بــه مجروحان بود، مــورد اصابت گلوله 
قرار گرفت و بــه آرزوی دیرینه اش، یعنی 
شهادت مفتخر شــد. آرامگاه ابدی ا این 
بانوی قهرمان در صحن بیمارســتان امام 

خمینی)ره( است.

غریب بود و از غریبی 
می گفت

 صدایش سوز غریبی داشت که بند دل آدم 
را پاره می کرد . می گفت تازه از راه رسیده. 
از جایی دور. اســمش را خاطرم نیست. 
آنقدر ســخت و غریب بود که به جز چند 
حروف جابه جا و مهمل، چیز دیگری در 

ذهنم نمانده است.
صدایش ســوز داشت. شبیه خودش، 
شــبیه شــهرش. غریب بــود   و از غریبی 
می گفت. از خورشیدی که بعد از غیبتش 
عالم را ســردی و تاریکی برداشــت. از 
مردی که 1185 سال منتظر است؛ منتظر 
عده ای که پایان یلــدای غیبتش را درک 
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زمان از آب وصل خوشــگوارت بهره مند 
می شویم؟ که تشنگی ما طوالنی شد، چه 
زمان با تو صبح و شام می کنیم، تا دیده از 

این کار روشن کنیم.

حسن ختام

حضرت فاطمه)س( فرمودند: به خدا سوگند، اگر حّق، یعنی خالفت و امامت را به اهلش سپرده بودند و 
از عترت و اهل بیت پیامبر)ص( پیروی و متابعت کرده بودند، حّتی دو نفر هم با یکدیگر درباره خدا و دین 
اختالف نمی کردند و مقام خالفت و امامت از طریق افراد شایسته یکی پس از دیگری منتقل می گردید و 

در نهایت تحویل قائم آل محّمد)عّج( می شد که او نهمین فرزند از حسین)ع( است.
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حق شناسی  
   صادقانه    

ارزش هر انسان به چیزی است که به آن بها می دهد. داشته ها را که بررسی کنیم، خاستگاه و رشد و ذهن 
هر کس خود را نمایان می کند. چیزی که روح یک انسان را می سازد و صیغل می دهد، باید آنی باشد که 
به عیار روح و ارزش فکر بیفزاید، نه آنکه آن را در حد خواسته های زمینی تنزل دهد. مراقب عالقه ها و 

آرزوها باشیم، چرا که شناسنامه واقعی انسان است و به همان میزان اعتبار می بخشد.

معیار  
   صبحانه    
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

   قبیله عشق    

بیشــتر افراد فکر می کنند برای الغر شدن باید وعده شام را حذف کنند، 
 این باور درســت اســت؟ در هیچ الگوی علمی تغذیه ای 

ً
ولی آیا واقعا

حذف وعده شــام و خوابیدن با شکم گرسنه توصیه نمی شود. در روایات 
نیز ائمه معصوم)ع( توصیه اکید به خوردن شام می کنند؛ پیامبر)ص( نیز 
می فرمایند: »نخوردن شام انسان را پیر می کند. غذای شب را ترک مکن 
ولو آنکه تکه نان خشکی باشد.« برای رسیدن به وزن مطلوب به اندازه نیاز 
بدن تان و نه بیشــتر کالری دریافت کنید و هیچ یک از گروه های غذایی و 
وعده های غذایی را حذف نکنید؛ چرا که باعث ایجاد مشکالت تغذیه ای 
می شــود. بهترین زمان مصرف شام حداقل سه ســاعت قبل از خواب 
است. کربوهیدرات های پیچیده مانند حبوبات، دانه های کامل غالت و 
سبزیجات همراه با مقدار پروتئین مورد نیاز انتخاب هایی سالم برای وعده 
شام هستند؛ اما مصرف نوشیدنی های شیرین، مانند نوشابه و دلستر به ویژه 
در شب تعادل قند خون شما را مختل می کند. مصرف میوه به جای شام 
هم رفتاری ناسالم وحتی چاق کننده است؛ زیرا میوه دارای قند ساده است 
که خیلی سریع قند خون را باال می برد و بعد از مدتی باعث افت قندخون 
و گرســنگی شما می شود. همچنین می تواند کالری ای بیش از نیازتان به 
شما برساند؛ چرا که هر فرد برای داشتن احساس سیری بیشتر از نیاز میوه 

میل می کند.

    سالمت    

ید!  با خیال راحت شام بخور

  ناامیدی
 تهدیدی علیه جوانی

جوان، سرشــار از انرژی و نشاط است و 
آرزوهای بلند و گاه دست نیافتنی را در سر 
می پروراند. امید به آینده آرمانی و مطلوب، 
محرک اصلی جوانان برای تالش و شادی 
و پویایی اســت. اما این روزها وضعیت 
اقتصادی و مشکالت تحصیل و اشتغال، 
در کنار فراگیــری اخبار منفی، موجی از 
ناامیدی را در میان افراد، از جمله جوانان 
ایجاد کرده و متأســفانه شــاهد هستیم 
جوانان هیچ انگیزه ای برای ادامه زندگی 
نداشــته و با افکار منفی نسبت به آینده، 
دست و پنجه نرم می کنند. البته مطالعات 
و تحقیقات نشــان  داده است، این مسئله 
محدود به جوانان ایرانی نبوده و نزدیک به 
60 درصد جوانان جهان، حس ناامیدی 
را تجربه  می کنند. این فراگیری ناامیدی در 
میان جوانــان، عالوه بر پیامدهای فردی، 
جامعه را نیز با آســیب های مهمی مواجه 
می کند؛ چرا که مهم ترین و ارزشمندترین 
سرمایه انسانی هر کشور، جوانان هستند. 
بنابراین خانواده و دولت موظفند با کاهش 
مشکالت این قشر و تدبیر راه های افزایش 
انگیزه و امید، به تقویت این روحیه کمک 
کرده و مســیر ترقی و پیشرفت جامعه را 
هموارتر کنند؛ اما بیش از همه الزم است 
تا خود جــوان، اهداف زندگی را تعیین و 
با امیــدواری تالش کند. دشــواری های 
زندگی را عادی دانسته و با سالح امید به 
استقبال موانع بروند تا ایستادن بر سکوی 

موفقیت را تجربه کنند.

جوان

محبوبه ابراهیمی
پژوهشگر سبک زندگی

   تلخند    
واکســن ایرانی تســت انســانی را با موفقیت پشــت ســر گذاشــت / بهمن 57 رژیم ســلطنتی پهلوی روا شکســت دادیم، تیر 67 ارتش متجاوز بعثی... مرداد 67 ســازمان 

منافقین... آبان 96 گروه جنایتکار داعش...امروز هم با تست آزمایش واکسن ایرانی کرونا، شکست کرونا را آغاز کردیم؛ ان شاءالله

»داســتان سیستان« نگاشــته های رضا 
امیرخانــی از همراهی اش با رهبری در 
سفر استانی به سیستان و بلوچستان است. قلم روان 
و خالقانه ای که پشت صحنه های سفر رهبری را 
روایــت می کند. از غذا خوردن، شــوخی کردن، 
مواجهه با نقدهــا، دورهمی هــا و... همه و همه 
حکایت شده است. پس از این بود که روایت نویسی 
از سفرهای استانی رهبری ادامه یافت اگرچه هیچ 
کدام به خوبی داستان سیستان نشد.البته روایت های 
غیر رســمی از رهبری به ایــن مکتوبات منحصر 

نمی شد. 
دیدارهای رهبرمعظم انقالب با خانواده شهدا 
در منزل آنها از جمله جلوه های تماشــایی زندگی 
ایشــان بود. تصاویری که آن روزها از صدا و سیما 
پخش نمی شد، اما سی دی و بلوتوثش را خیلی ها 
می دیدند. دیدارهای بدون تکلف ایشان با پدران 
و مادرانی که چندین شهید تقدیم انقالب کردند، 
از برنامه منظم ایشان بوده است. یا حضور در خانه 
شهدای مسیحی در آغاز سال نو میالدی که تصاویر 

آن هنوز هم در شبکه های مجازی دست به دست 
می شود.

آنها که یادشــان می آید، غیر رسمی تر از سفر 
رهبری به مناطق زلزله بم سراغ دارید؟ عبور ایشان 
از کنــار آواره های بم با لباس مبدل و ســر زدن به 

مردم، در غیر رسمی ترین وضع ممکن...
کوهنوردی های رهبری با پوشــش مخصوص 

پیاده روی را هم همه بارها از صدا و سیما دیده اند.
اولین سال تأسیس سازمان ملی جوانان، جمعی 
از جوانان دیداری ویژه با ایشان داشتند. صحبت ها 
و ســؤاالت رامبد جوان و عادل فردوسی پور و... 
از ایشــان را همان موقع خیلی هــا دیدند.. دیدار 
رهبری با آیت الله مصباح در منزل ایشان، سفر به 
مناطق زلزله زده کرمانشاه، مراسم های افطاری با 
گروه های مختلف، مستند دیدارهای دانشجویی با 
ایشان، حضور در نمایشگاه کتاب و...چندین مورد 
دیگر که می تواند به این فهرست اضافه شود، نشان 
می دهد، غیر رسمی یک مستند خاص و منحصر 
به فرد نبوده است. جالب اســت دیدار رهبری با 
کارگردانان در سال 1385 دست کمی از دیداری 
که در غیر رسمی نشــان داد، نداشت. انتقادهای 
کارگردانان در آن جلسه، حتی حاتمی کیا، تندتر از 
چیزی بود که در غیر رسمی دیدیم! نقدهای جوانان 

در دیدارهای دانشجویی نیز این چنین است.  شاید 
نزدیک ترین این موارد، عمل جراحی اخیر ایشان 
باشد که کامال خارج از همه چارچوب های رسمی 

انجام شد. 
اما چه شــد که این بار یک مســتند به مراتب 
رسمی تر از غیر رســمی های پیشین این طور گل 
کرده و معرکه آرا شــد؟ به نظر یکی از عوامل مهم 
برجستگی این مســتند، پخش آن در دوران کرونا 
بود. قریب یک سال است که رهبر معظم انقالب به 
دلیل شرایط خاص بهداشتی کشور، دیدار عمومی 
نداشــته اند و مردم آن شور و هیجان را در حسینیه 
امام خمینی)ره( ندیده اند و ســخنرانی های ایشان 
مجازی و تک نفره بوده است. شاید همین امر و این 
فاصله افتادن، موجب شد این مستند خاص جلوه 
کند به خصوص آنکه بعد از این همه مدت ناگهان 
از زاویه دیگری دیدارهای ایشان نمایش داده شد. 
گستره فضای مجازی و تعامالت بین افراد به همین 
واســطه نیز می تواند عامل دیگری در چشمگیری 
این مستند شده باشد. آنچه در این میان نباید مورد 
غفلت قرار گیرد، این است که چشم بر گذشته بسته 
و در مقام نقد نقص های رســانه ای و ســلیقه های 
ناراســت، ســیره مردمی و بی آالیش رهبر فرزانه 

انقالب مخدوش شود.

نگاه رسمی به 

اعتماد به نفس طرز فکر مثبت دربــاره خودتان و توانایی های تان 
است ، در ادامه روش هایی را برای باال بردن اعتماد به نفس معرفی 
می کنیــم. 1ـ ورزش کنید. اثرات روانی ورزش باعث ایجاد حس اعتماد در 
 بر درک تان از خود تأثیر 

ً
شــما می شــود. 2ـ محیط اطراف شما مســتقیما

می گذارد، اگر اطراف تان به هم ریخته و شلوغ است همه چیز را مرتب ومنظم 
کنید. 3ـ فهرســتی از چیزهای جالبی که دوست دارید در زندگی تان انجام 
دهید، آماده کنید و با اولین چیزی که شما را سر شوق می آورد، روزتان را آغاز 
کنید. 4ـ در زمان حال زندگی کنید. 5 ریســک پذیر باشید، اما با مراقبت و 
احتیاط. 6ـ به دنبال یادگیری مطالب جدید باشید. 7ـ خودتان را باور داشته 
باشید یعنی قبول کنید که شما هم می توانید. 8ـ مطمئن و با صالبت صحبت 
کنید. صدای رســا و محکم راز موفقیت شماست. 9ـ به زبان بدن تان دقت 
داشته باشید، سر و شانه باال، راست قامت، ارتباط چشمی خوب و حرکات 
دست به موقع. 10ـ طرز پوشش یکی از فاکتورهای اصلی باال رفتن اعتماد به 
نفس است، مرتب و تمیز و آراسته باشید. 11ـ مثبت نگر باشید، افراد با اعتماد 
به نفس باال نمی گذارند افکار منفی وارد ذهن شان شود. 12ـ خودتان را دست 
کــم نگیرید و به قول معروف خودزنی نکنید. 13ـ قدرت نه گفتن را در خود 
 تقویت کنید. 14ـ افکاری واضح و روشــن درباره اهداف تان داشــته باشید. 

15ـ به خدا توکل کنید و همواره با یاد او به خود آرامش ببخشید.

   راه نرفته    

افزایش اعتماد به نفس
صدیقه سادات شجاعی

مشاور خانواده
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه

 شهید حریم حرم

کشیده شد بدنت در میان خون سردار
که دشمنت بشود زود سرنگون سردار

 که بلبالن همه نام تو را بخوانند و
تو را شهید حریم حرم بنامند و

 برایت از دل و جان عاشقانه جان بدهند
و عکس چشم تو را هی به هم نشان بدهند

 شراب نابی و این رسم ناب بودن هاست
در اوج بودن، از الطاف پر گشودن هاست

 وحید اشجع

   کتیبه سبز    

مهدی عامری 
روزنامه نگار

!


