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سیاسی رفتار  ین  دکتر  براساس 
سپاه در انتخابات ورود مصداقی نمی کند

گفت وگو
۴

پرونده
گزارش ویژه هفته عقیدتی سیاسی در سپاه ۹۸-

بازنگاهی به برنامه های بصیرت  افزایی سپاه و بسیج در گفت وگو  با سردار دکتر یدالله جوانی

رهبر معظم انقاب اســامی از اولین روزهای شیوع 
ویروس کرونا در کشور، مجموعه توصیه ها، دستورها 
و اقداماتی را دنبال کردند. توصیه هایی به مردم به منظور 
فرهنگ ســازی، تبیین ابعاد این مســئله از زاویه  نگاه 
دینی و بر اساس مبانی اعتقادی، دستورهای حاکمیتی 
گوناگــون، کمک به وزیر بهداشــت و درمان به عنوان 
رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا، حمایت از تاش های 
مسئوالن دولتی، دستور به نیروهای مسلح برای فعال 
شــدن در این زمینه، فعال کردن ظرفیت های مردمی و 
جهادی و جهت دهی به آنها برای کمک حداکثری به 
آســیب دیدگان و نیازمندان و... از جمله  این اقدامات 

بوده است.
دکتر »ســعید نمکــی« در گفت وگو بــا پایگاه 
اطاع رسانی Khamenei.ir به اقدامات و کمک های 
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در عرصه  مبارزه 
با کرونــا و حمایت های ایشــان از تاش های کادر 
درمانی اشــاره کرد و گفت: »در اولین گزارشــی که 
خدمت رهبر معظم انقــاب تقدیم کردم، گفتم که 
ما ســتاد ملی کرونا را تشکیل دادیم. در این گزارش 
توضیحاتی را درباره  اتفاقاتی که افتاده بود، برای شان 
نوشــتم و ایشان هم به  شــدت از ما حمایت کردند. 
حمایتی که ایشــان در روزهای اول کردند این بود که 
مصوبات ستاد ملی کرونا را به  شدت مورد حمایت 
قرار دادند و فرمودند مصوبات ستاد ملی کرونا باید 
در حکم مصوبات شورای امنیت ملی هم به حساب 
بیاید. بزرگ ترین حمایت رهبر انقاب از ما هم این 
بود که همه را به تبعیت از تصمیمات ستاد ملی مبارزه 
با کرونا مکلف کردند. این بار تأیید و تأکید ایشــان 
هم از جایگاه اجرایی و هم از جایگاه شرعی برای ما 

بسیار بار سنگین و ذی قیمتی بود.«
وزیر بهداشت ، درمان و آموزش  پزشکی در ادامه 
افزود: »رهبر معظم انقاب به  گونه ای فتوا صادر کردند 
که اجرای این مصوبات واجب شــد. ما دو نوع مراکز 
داریم؛ یکی مراکز دولتی و غیردولتی که جنبه  مذهبی 
و دینــی بر آن حاکم نیســت و دیگــری مراکزی مثل 
مساجد، ستادهای نماز جمعه، اعتکاف، راهیان نور، 
اماکن متبرکه و   آســتان های مقدس که با حمایت ها و 
فرمایش های رهبر معظم  انقاب همه  این مجموعه ها 
از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا حمایت کردند 
که این هم یکی دیگــر از بزرگ ترین و ذی قیمت ترین 
حمایت های ایشان به ما بود. با توجه به اینکه تعدادی 
از عزیزان در حین خدمت به مردم به شــهادت رسیده 
بودند، من در ۱۷ اسفندماه گزارش دیگری برای رهبر 
معظم انقاب نوشــتم که از آن حمایــت کردند. در 
این گزارش از ایشــان تقاضا کردم اجازه بدهند ما این 
عزیزان را به  عنوان شــهدای خدمت و خدمت گزاری 
در عرصه  نظام سامت تلقی کنیم که بافاصله ایشان 

مرحمت فرمودند و تأیید کردند.«
وی در ادامه با اشاره به پایش و کنترل بیش از ۷۰ 
میلیون نفر و ارائه گزارش آن به رهبر معظم انقاب، 
گفت: »من گزارش این اقدامات را هم خدمت رهبر 
معظم انقــاب دادم که پیام بســیار دلگرم  کننده ای 
 باعث 

ً
را محبــت فرمودند و بــه ما دادند کــه واقعا

خوشــحالی و دلگرمی همه  همکاران ما شــد. من 
حدود پنج گزارش خدمت رهبر معظم انقاب تقدیم 
کردم که ایشــان همه  این پنج گــزارش را بافاصله 
مطالعــه کردند و همــان موقع هم جــواب دادند. 
جواب های بسیار دلگرم کننده ای که باعث قوت قلب 

همکاران ما در سراسر کشور شد.«
 ،

ً
دکتر نمکــی در ادامه خاطرنشــان کــرد: »اوال

جالب ترین قسمتش به غیر از آن محبت و بزرگ منشی 
ایشان که من به  عنوان وزیر خیلی خوشحال شدم، این 
بود که رهبر مملکت بافاصله گزارش وزیر را در این 
عرصه به عنوان فرمانده عملیات می خوانند. این خیلی 
مهم است گزارشــی را که من به رهبر معظم انقاب 
 سر 

ً
می نویسم، بافاصله ایشان قرائت کنند یا اینکه بعدا

حوصله آن را جواب بدهند. این برای من خیلی جالب 
بود؛ چون من روزها و شب های سختی را گذراندم. ما 
جایی نمی رفتیم و ۲۴ ساعته نشسته بودیم تا این موج 
ســنگین را مدیریت کنیم. با آن خستگی و با آن فشار، 
وقتی من گزارش مکتوبی را تقدیم ایشــان می کردم، 
ایشان بافاصله می خواندند و بعد از یک ساعت به بنده 
پاسخ می دادند؛ این بزرگ ترین نکته  دلگرم کننده  بود. 
، ایشان به شدت حرفه ای گزارش را پاسخ می دادند؛ 

ً
ثانیا

یعنی وقتی از بسیج و مشکات دیگر حرف می زدیم، 
 فنی و با اصول بسیار منطبق بر پروتکل های 

ً
ایشان کاما

، حمایت های ایشان از 
ً
مورد نظر پاسخ می دادند. ثالثا

سربازان خودشان به عنوان مدافعان سامت است، از 
همه مهم تر اینکه ایشــان وقتی احساس کردند که بنده 
شاید در این عرصه احســاس تنهایی کنم، آن دستور 
ناب را به نیروهای مســلح دادند تا پشتیبان این قضیه 
قرار بگیرند و با تشــکیل این قرارگاه تنهایی را از درون 
ما زدودند. اینها نشان دهنده واکنش های بسیار به  موقع 
و دستورهای بسیار حکیمانه ای بود که ایشان دادند که 
عاوه بر دلگرمی و پشــتوانه عاطفی که برای ما ایجاد 
کرد، یک پشــتوانه ســنگین و وزین اجرایی هم با این 

فرمایش ها کنار ما قرار گرفت.«

ترامپ دیر  رئیس جمهور شده است!
 واکاوی ابعاد حقوقی و سیاسی تالش آمریکا برای بازگشت به برجام

 در گفت وگو با نصرت الله تاجیک دیپلمات و سفیر پیشین ایران در اردن

والدت فرخنده کریم اهل بیت امام حسن مجتبی) ع( مبارک باد

 رهبر انقالب پاسخ گزارش ها را 
یک ساعته می دادند

 وزیر بهداشت با تاکید بر فرماندهی امام خامنه ای در مقابله با کرونا

   معتقد هســتم ترامپ چهار الی پنج دهه دیر رئیس جمهور شــده اســت؛ یعنی در حال حاضر 
وضعیــت در صحنــه بین المللی ـ به خصوص با این اقداماتی که ترامپ در این ســه چهار ســاله 
انجــام داده ـ چندجانبه گرایی را به گور ســپرده اســت،  چیزی که حاصل تمــام نظریه پردازی ها و 
 تالش های اندیشــکده ها، دانشــگاه ها و اندیشــمندان غربی و شــرقی بعــد از دو جنگ جهانی

 خانمان سوز بود.

  نباید بگذاریم آمریکا با هدف یا کارکرد استفاده از مکانیسم ماشه به برجام برگردد؛ چون بسیاری 
از اندیشمندان محافظه کار و کسانی که در تیم فکری و پشتیبان فکری ترامپ هستند، معتقدند ایران 
بیش از پهنه جغرافیایی خود قدرتمند شده است؛ لذا حتی به قیمت تجزیه ایران، به دنبال تغییر نظام  
هستند و اگر به صراحت آن را مطرح نمی کنند، به این دلیل است که نمی خواهند تبعات حقوقی این 

امر گریبان گیر آنان شود.
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نیم نگاه

 اقتصاد مردمی

رهبر معظم انقاب در اباغیه ای 
بــا درخواســت دولــت برای 
آزادسازی سهام عدالت موافقت کردند. در 
راســتای اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت 
اجازه داشت ۴۰ درصد سهام شرکت ها و 
بنگاه های مشمول این قانون را تحت عنوان 
ســهام عدالت در اواسط دهه ۸۰ به مردم 
واگذار کنــد؛  در واقع ســهام عدالت را 
می توان  ظرفیتی دانست که از سوی دولت 
نهــم در اختیار حــدود ۴۹ میلیون نفر از 
شهروندان ایران قرار گرفته بود، اما تا قبل از 
اباغیه رهبــر معظم انقاب بــه معنای 
حقیقی کلمــه به فعلیت نرســیده بود. با 
آزادسازی ســهام عدالت، این ظرفیت نیز 
آزاد شــد. یکی از ایرادهای سهام عدالت 
این بود که دارندگان این سهام نمی دانستند 
ســهام دار کدام شرکت ها هستند و نه حق 
خرید و فروش آن را داشتند؛ موضوعی که 
به خنثی شــدن ماهیت و کارکرد ســهام 
عدالت منجر شــده بــود؛ امــا اکنون با 
آزادسازی ســهام عدالت، این مشکل نیز 
رفع شده است. در این زمینه ذکر چند نکته 

ضروری است:
۱ ـ تمام ســهام داران عدالت به زودی وارد 
بورس خواهند شد، موضوعی که یک گام 
مثبت و بلند در راستای حرکت به سمت 
مردمی سازی اقتصاد ایران به شمار می رود. 
تعداد ســهام داران بازار بــورس ایران که 
تاکنون با فاصله قابل توجهی از کشورهای 
توسعه یافته کمتر بود، در ماه های اخیر، با 
رونق بازار سرمایه و حاال با آزادسازی سهام 
عدالت به چیزی حدود ۶۰ میلیون ایرانی 
دارای کد بورســی افزایش خواهد یافت؛ 
رقمی که نســبت به جمعیت کشــور یک 
رکورد جدید در سطح دنیا شمرده می شود. 
از ســوی دیگر، با احتساب جمعیت ۴۹ 
میلیون نفری مشمول سهام عدالت و حدود 
۱۰ برابر شــدن ارزش این سهام طی این 
سال ها، می توان گفت ارزش سهام عدالت 
آزادشــده چیزی قریب بــه ۲۵۰ تا ۳۰۰ 
هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ موضوعی 
که خود به مانعی برای حبابی شــدن بازار 

سرمایه تبدیل خواهد شد.
۲ ـ اگرچه ممکن اســت برخــی افراد به 
دلیل نیاز به نقدینگی این سهام یا ناآگاهی 
نســبت به مزایای ســهام داری، بافاصله 
بعد از آزادســازی اقدام به فروش آن کنند، 
اما به نظر می رســد بخــش قابل توجهی 
از دارندگان ســهام عدالت، بــا توجه به 
آینده بازار بــورس و فواید حضور در آن به 
عنوان محلی برای سرمایه گذاری واقعی، 
عاقه مند به تــداوم حضور خود در بورس 
 حضور یک جمعیت قریب 

ً
باشند؛ طبیعتا

بــه ۶۰ میلیون نفری در بازار ســرمایه هر 
کشوری به شرط حمایت و هدایت دولت 
می تواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد و 

تولید آن کشور عمل کند.
۳ـ همان طور که در شــروط اباغیه رهبر 
حکیم انقاب آمده است، دارندگان سهم 
باید به تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا 
کنند؛ اما به نظر می رســد دولت با وجود 
واگذاری ســهام بســیاری از شرکت های 
خود، قصد نــدارد اختیار انتخاب مدیران 
را از دســت بدهد، بلکه همچنان به تداوم 
تصدی گری های دولتی عاقه مند اســت.
واگذاری مالکیت شرکت های دولتی بدون 
واگذاری مدیریت آنها، موضوعی مبهم و 
سؤال برانگیز است که دولت باید راهکار 
برای واگذاری مدیریت متناسب  مناسبی 
با مالکیت بیندیشد و به نکات مطرح شده 
در اباغیه رهبر معظم انقاب در این زمینه 

توجه کند.

سردارسرتیپ ابوالفضل شکارچی
سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح

 ستاد کل نیروهای مسلح هفته گذشته 
بیانیــه ای خطاب بــه نیروهای نظامی 
فرامنطقه ای در آب های جنوبی کشور صادر کرد. 
درباره ابعاد و چرایی صدور این بیانیه چند نکته 
قابل بررسی است؛ اول اینکه ما به طور کلی یک 
سؤال اساسی از آمریکایی ها داریم و آن اینکه شما 
از آن طــرف کره زمین در آب های دریای عمان و 
خلیج فارس چه می خواهید؟ به دنبال چه چیزی 
هستید؟ حضور نظامی شما در این منطقه برای 
چه منظوری اســت؟ این پرســش هــم متوجه 
آمریکایی هاست و هم متوجه برخی هم پیمانان 

نظامی آنها، مثل فرانسه و انگلیس.
نیروهــای فرامنطقــه ای بایــد بدانند منطقه 
صاحب دارد. بیشــترین مرز آبی و ساحل در این 
منطقه، متعلق به جمهوری اسامی ایران است، 
به طوری که شــمال این آب ها به صورت کامل 
سواحل جمهوری اسامی قرار دارد؛ در جنوب 
هم کشورهای حاشیه خلیج فارس حضور دارند و 
آمریکایی ها و دیگران که برای این منطقه نیستند، 
باید به این سؤال جواب دهند که با حضور نظامی 

در منطقه به دنبال چه چیزی هستند؟
آیا کشــورهای منطقه به کمک آمریکا برای 
ثبات در منطقه نیــاز دارند؟ اگر چنین باشــد، 
 جواب ما این است که خود جمهوری اسامی به 
تنهایی قادر به ایجاد امنیت و ثبات در این منطقه 
است و خیلی راحت می تواند با مشارکت سایر 
کشورهای ساحلی منطقه اقدام به برقراری امنیت 

صددرصدی کند. 
لزومی به حضور نیروهای فرامنطقه ای و بیگانه 
در منطقه نیست و این حضور در همان وهله اول 

سؤال برانگیز است. 
نکته دوم اینکه ایــن نیروهای فرامنطقه ای به 
فرض اینکه آب راه های بین المللی آزاد اســت، 
در ایــن مناطق حضــور دارند، اما آیــا قواعد و 
قوانین بین المللی و اصــول حاکم بر آب راه های 
بین المللــی را رعایــت می کنند؟ ایــن قوانین 
می گویند عبور بی ضرر در آب راه های بین المللی 
و آب های آزاد، آزاد است. این در حالی است که 
آمریکایی ها چندین ضرر را در آب های بین المللی 
جنوب کشــور به وجــود آورده انــد. نیروهای 
ارتش های بیگانه، موسوم به ائتاف که به کمک 
آمریکایی ها در منطقه آب های آزاد جنوب کشور 
 ثبات و امنیت این منطقه را 

ً
مستقر هستند، عما

به خطــر می اندازند. تنش زایی در منطقه یکی از 
ابعاد این حضور اســت. اگر آمریکایی ها در 
این منطقه حضور نداشته باشند، این تنش ها 

به خودی خود کاهش پیدا خواهند کرد؛ عامل 
اصلی ایــن تنش ها در منطقه خود آمریکایی ها و 

هم پیمانان آن در منطقه هستند که بدون توجیه و 
دلیل در این منطقه حضور دارند.

در موضوع ضرررسانی، واقعیت امر این است 
که این نیروها قواعد و قوانین بین المللی را رعایت 
نمی کنند و شوربختانه کشورهای ساحلی صاحب 
این منطقه را هم به ایجاد ناامنی متهم می کنند در 
حالی که خود آنها موجــب ناامنی در این حوزه 

هستند. 
رصد اطاعاتی نیروهای مســلح جمهوری 
اســامی ایران نشــان می دهد در نیمه دوم سال 
۱۳۹۸ و اوایل سال ۱۳۹۹ تعداد شناورهای این 
نیروها در منطقه افزایــش پیدا کرده که خود یک 
عامل بی ثبات ســازی در منطقه اســت؛ افزایش 
ناوها و شــناورهای نظامی بیگانه ثبات و امنیت 

منطقه را خدشه دار می کند. 
از ســوی دیگــر، در ایــن مــدت برخــی 
عملیات های ایذایی و تحریک آمیز نظامی انجام 
 رزمایش هایی در این منطقه 

ً
شــده اســت؛ مثا

برگــزار کرده اند و تمرینات رزمــی و تیراندازی 
داشــته اند. این فعل نیز جزء افعال تحریک آمیز 

است و موجب بی ثباتی و ناامنی می شود. 
عاوه بر این،  این نیروها در بخشی از مناطقی 
که نباید حضور پیدا کنند، حضور پیدا کرده و از 
نظر مقررات و عرف بین المللی نباید ضرری در 
آب های تجاری و اقتصادی سایر کشورها داشته 

باشد.درحالی که این ضرر را وارد می کند. 
در ایــن مــدت، ایــن نیروها در 

اقدامــات تحریک آمیز خود با تکیه 
به قدرت قهــری نظامی، لنج ها و 
شناورهای بومی منطقه را بازرسی 
کرده اند؛ شناورهای مربوط به مردم 
بومی منطقه که محل امرار معاش و 

اشتغال آنها بوده، بازرسی شده اند که 
این اقدام همراه با اذیت و آزار بوده 

و 

ناامنی روحی و روانی  را بــرای تجار و صیادان 
منطقه ایجاد کرده  است. این امر به هیچ وجه برای 

ما قابل پذیرش نیست. 
نکته مهــم و قابل توجه دیگر این اســت که 
با گســترش حضور ایــن نیروهــا، قاچاقچیان 
بین المللی در آب های عمان و خلیج فارس حضور 
بیشتری پیدا کرده اند قاچاقچیان بین المللی در پناه 
شــناورهای این نیروهای متخاصم برای افزایش 
فشار حداکثری به جمهوری اسامی ایران، اقدام 
به رفت وآمد می کنند و نیروهای نظامی تروریستی 

آمریکا پناهی برای این قاچاقچیان شده اند. 
موضوع دیگر اینکه افزایش شناورهای آمریکا 
و هم پیمانان آن در منطقه، محیط زیست دریایی 
خلیج فــارس و دریای عمان را به خطر انداخته و 
این آلودگی به مرز هشــدار و خطر نزدیک شده 
 وارد 

ً
است؛ درواقع، انقراض آبزیان دریایی عما

مرحله هشدار شده است. بخشی از این شناورها 
از رانش های هسته ای اســتفاده می کنند و خطر 

انقراض آبزیان به صورت جدی وجود دارد. 
اقدامــات تحریک آمیــز آمریکایی ها گاهی 
اوقات تا آســتانه برخورد بــا محافظان آب های 
ســرزمینی کشــور از جمله شــناورهای نیروی 
دریایی سپاه در خلیج فارس و تنگه هرمز و نیروی 
دریای راهبــردی ارتش در دریــای عمان پیش 
رفته که مأموریت حفظ تمامیت ارضی و امنیت 
آب راه های بین المللی و آب های ساحلی کشور را 
برعهده دارند. در اقدامات اخیر، نیروهای 
متخاصم فرامنطقه ای و تروریســتی به 
هشــدارهای این نیروها بی توجهی و 
رادارهــای خود را خاموش کردند و 
 به 

ً
خودشان را معرفی نکردند و عما

دنبال بهانه ای بودند تا در منطقه ناامنی 
ایجاد کنند و همــه اینها با مدیریت 
آمریکایی ها در قالب یک جنگ روانی 

در حال اجراست. 

آمریکایی هــا قصد دارند به افــکار عمومی دنیا 
القا کنند که جمهوری اســامی ایران اقداماتی 
تحریک آمیز علیه شناورهای آنها داشته است، در 
حالی که عکس این ماجــرا در آب های جنوبی 
کشــور اتفاق می افتد. اعتقاد جمهوری اسامی 
ایران این اســت که آمریکا منشأ شرارت و ناامنی 
در منطقه اســت و هــر اقدام و برخــوردی هم 
کــه در آینده صورت بگیرد، مســئولیتش با خود 
آمریکایی هاست؛ چراکه آنها شروع کننده ماجرا 

هستند و دارند مشکل ایجاد می کنند.
 به آمریکایی ها هشدار داده ایم اگر به اقدامات 
مغایــر با قوانیــن و قواعد بین المللــی در حوزه 
دریانــوردی ایمن و بی ضــرر ادامه بدهند ـ به هر 
حال به دلیل مشکاتی که برای همه کشورهای 
منطقه، از جمله جمهوری اسامی به وجود می 
 منطقــه را دچار بی ثباتی می کنند ـ 

ً
آورند و عما

اگر اقدامات شــان فاز عملی به خود بگیرد و در 
ذهن شان فعلی مبتنی بر برخورد با نیروهای نظامی 
جمهوری اسامی در منطقه باشد، همان طور که 
می دانند، سیلی ای که از نیروهای مسلح جمهوری 
اسامی می خورند، به مراتب سخت تر و محکم تر 

از سیلی های گذشته خواهد بود. 
اما نکته آخر دربــاره چرایی این تحرکات اخیر 
آمریکایی هاست؛ نیروهای مسلح جمهوری اسامی 
ایران با حفظ و ارتقای آمادگی صددرصد دفاعی و 
رزمی و باال بودن توانمنــدی و حفظ آن، خدمات 
غیر نظامی هــم به مردم می دهند و مراقبت ویژه ای 
در نیروهای مسلح شده است و مشکلی در نیروهای 
مســلح کشــور مبنی بر اختاالت در حوزه کرونا 
نداریم و این ویروس به عنوان تهدید برای کشــور، 
بیش از اینکه به کشور و نیروهای مسلح ضربه بزند، 
آمادگی نیروهای مسلح را با توجه به تجربه مقابله 
با آن افزایش داده اســت؛ در مقابل، آمریکایی ها با 
توجه به اینکه ضربه های شدیدی از این بیماری، به 
خصوص در بخش نیروهای نظامی خود دیده اند، با 
اجری عملیات های ایذایی و جنگ روانی به دنبال 
سرپوش گذاشــتن روی این مشکات شدید خود 
هستند. عمده تحرکات آنها در این فضا برای همین 
ســرپوش گذاشتن روی مشــکات و ضعف های 
دچارشده به آن است؛ در حالی که تعداد بسیاری از 
نیروهای آنها در منطقه به این ویروس مبتا شده اند 
و آنها قادر به حفظ نیروهای خود نیستند و می بینید 
ایــاالت متحده به پرچالش ترین کشــور جهان در 
 قدرت رو به 

ً
مقابله با کرونا تبدیل شده است و عما

افول آمریکا، با ویروس کرونا در جهان شیب بیشتری 
 پیدا کرده و قدرت و ســرعت این افول بیشتر شده

 است. 
ما هم این هشدار قاطع را داده ایم در صورتی 
که آمریکایی ها در این فضا دســت به تحرکات 
نظامــی و تحریک آمیز بزنند، با پاســخ شــدید 

جمهوری اسامی روبه رو خواهند شد. 

 هشدار قاطع
   سرمقاله    

»سپاه فضایی شد«؛ خبر بسیار کوتاه بود، ولی دامنه 
و برد آن در سطح جهان بسیار وسیع بود. اهمیت این 
اقدام راهبردی در عرصه نظامی و اطاعاتی از آنجا 
ناشی می شود که بدانیم چندین دهه است بار زیادی 
از عملیات های شناسایی و رصد فعالیت های رقیبت 
یا دشــمن، چه در زمان صلح و چه در جنگ ها، بر 
عهده ماهواره هایی است که تصاویر و اطاعات را 
از فضا ارســال می کنند. به طور مشخص در کشور 
خودمان در دوران هشــت سال دفاع مقدس،  رژیم 
بعثی عراق با دسترســی به تصاویــر ماهواره ای که 
قدرت های بزرگ و متخاصم با انقاب اســامی 
ایران در اختیار آن قرار داده بودند، در چندین مرحله 
توانســت عملیات هــای نظامی ما را قبــل از آغاز 
 شناســایی کند و موجب ایجاد تلفات و خسارات 

شود. 
امروزه بخش مهمی از توانایی ارتش های جهان 
 در سرویس های امنیتی و اطاعاتی بر اساس تصاویر 
ماهواره ای حاصل می شود که مشخصات این بخش 

از توانایی ها در حیطه دارایی های استراتژیک تلقی 
می شود و کمتر کشوری حاضر است آن را با دیگر 
کشورها به اشتراک بگذارد. اکنون با عنایت به این 
دارایی راهبردی،  سپاه پاسداران به لطف ایزد منان 
موفق شد دریچه جدیدی را به روی سیستم نظامی 
و اطاعاتی کشورمان باز کند تا فرماندهان بتوانند 
در طرح ریزی های نظامی و اطاعاتی با دقت بسیار 
بیشتری عمل کنند و برآورد بهتر و دقیق تری از مناطق 
حساس پیرامون کشورمان و کل جهان داشته باشند؛ 
از همین روست که گفته می شود چشم سپاه در مدار 

زمین باز شد. 
توانایی ساخت ماهواره و ماهواره بر و قرار دادن 
موفقیت آمیــز آن در مدار زمین، اقدامی راهبردی با 
دستاورد ارزشمند است که بخشی از این دستاوردها 

را در ادامه بررسی می کنیم:
۱ـ غافلگیری دشــمن؛ تاکتیک و اقدام سریع سپاه، 
سرویس های اطاعاتی دشمن را در وضعیت آچمز 
قرار داد؛ به  گونه ای که با وجود تمام ادعاها مبنی بر 
رصد لحظه ای تحرکات و فعالیت های ایران، هیچ 
اطاعی از این پرتــاب و فعالیت های مقدماتی آن 
 غافلگیر 

ً
نداشتند و در شــرایط کرونایی دنیا، کاما

و شوکه شــدند. این غافلگیری خود یک شاهکار 
اطاعاتی بسیار مهم اســت که در صبح صادق به 

درســتی از آن به عنوان والفجر ۸ فضایی یاد شــد؛ 
درواقع رعایت مسائل حفاظتی و پنهان کاری موجب 
جلوگیری جنگ روانی دشمن پیش از پرتاب شد و 
این به نوعی آفند روانی اطاعاتی سپاه بود که کارها 

با چراغ خاموش پیش برده شد.
۲ـ ترسیم نقشه راه برای پیمودن تداوم مسیر فضایی 
شــدن؛ درواقع بعد پنجم امور نظامی برای تسخیر 
پس از زمین، دریا، هوا و سایبر، فضا بود که این نقطه 
آغازین با موفقیت حاصل شد و البته حاصل شدن 
این فرصت تاریخــی محصول نگاه مخلصانه پدر 
موشکی کشورمان »شهید حاج حسن تهرانی مقدم« 
بود که ســال ها پیش از شــهادت گفته بود: »روند 
تحوالت به  گونه ای اســت که در آینده، کشورهایی 
قدرتمند هســتند که در فضا حضور داشته باشند و 

بتوانند سهم خود را از فضا بگیرند.«
۳ـ تبدیل شدن سپاه به یک بازوی جدید فضایی در 

کشور؛
۴ـ فراهم شدن زمینه برای ساخت ماهواره »نور ۲« 
با مقیاسی بزرگ تر و قرار گرفتن در مدارهای باالتر 

در فضا؛
۵ـ ثبت تمام تحرکات دشــمن و تروریســت ها در 
ســطح منطقه با کیفیت مطلوب و ارسال به سطح 

زمین؛

۶ـ تهیــه نقشــه توپوگرافــی برای هدایــت دقیق 
موشک های بالستیک و کروز.

در پایــان به این نکته راهبردی بســنده می کنیم 
که یادمان باشد، ســال ۱۳۶۳ فرماندهی موشکی 
هوافضای ســپاه فقط با دو سکو شروع به کار کرد، 
ولی امــروزه به مدد الهی به یک قدرت موشــکی 
مقتدر در منطقه و جهان تبدیل شده است، ان شاءالله 
همین مســئله در حوزه ماهواره و فضا موضوعیت 
خواهــد یافت کــه فرماندهی فضایــی هوافضای 
ســپاه در آینده ای نه چندان دور به قطبی قدرتمند و 
جایگاهی راهبردی در عرصه دفاعی و نظامی منطقه 

و جهان تبدیل خواهد شد.
 از همین رو »سردار حاجی زاده« فرمانده شجاع 
هوافضای ســپاه در گفت وگــوی تلویزیونی گفت: 
»به ملــت ایران قول می دهیم، با قدرت این فناوری 
فضایی را بــه پیش می بریم، قوی شــدن را روز به 
روز ادامه خواهیم داد؛ چون این دستور مقام معظم 
رهبری اســت که قوی بشــوید در همه حوزه ها. ما 
در حوزه نظامی مسئول هستیم و این را کار را جلو 
می بریم. محکم و قوی خواهیم شــد؛ به طوری که 
ان شاءالله کشور باید بیمه بشود و کسی جرئت نکند 

به این کشور نگاه چپ کند.«
ان شاءالله

چشم سپاه در مدار زمین 
رهآوردهای درخشش ماهواره نور در ابتدای چله دوم انقالب

ابوالحسن سلطانی زاده 
 معاون سابق سیاسی 

نیروی هوا فضای سپاه

میثم مهرپور
کارشناس اقتصادی
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دیدگاه

شناخت

 بحران مشروعيت 

تا پیش از انعقاد پیمان کمپ دیوید، رژیم 
صهیونیســتی ارتباط های منطقه ای خود 
را بــر پایه راهبــرد پیرامونی با محوریت 
ایران، ترکیه و اتیوپی سازمان داده بود. در 
این راســتا، پیمان های چندجانبه امنیتی، 
اطاعاتی، نظامی و اقتصادی بســیاری 
میان چهــار طرف ذکرشــده بــه امضا 
رســید که ازجمله می توان به پیمان »نیزه 
سه سر« میان ترکیه، رژیم صهیونیستی و 
ایران اشــاره کرد که نمونه بارز یک پیمان 

سه جانبه اطاعاتی به شمار می رفت. 
پس از پیروزی انقاب اسامی، ایران از 
یک متحد راهبردی به یک دشمن راهبردی 
تبدیل شد و بخشی از راهبرد پیرامونی رژیم 
صهیونیســتی با چالش جدی مواجه شد. 
انعقاد پیمان »کمپ دیوید اول« میان مصر و 
رژیم صهیونیستی که پیش تر با میانجی گری 
محمدرضا پهلوی در سال ۱۹۷۸ میادی 
نهایی شــده بود، تا حدود زیادی توانست 
خسارت های ناشی از قطع رابطه ایران برای 
رژیم صهیونیستی را جبران کند. بعد از این 
پیمان، رژیم صهیونیستی در عمل با تغییر 
راهبرد قبلی اش، به سیاست هضم شدن در 
منطقه رو آورد که انعقاد پیمان صلح با اردن 
در ســال ۱۹۹۴ و همچنین پیمان »اسلو« 
با »ســاف« در ســال ۱۹۹۳ از نمونه های 
بارز آن به شــمار می روند.در این بین رابطه 
رژیم صهیونیستی با دو کشور سوریه و لبنان 
در نوسان های شــدیدی قرار گرفته بود. از 
یک  ســو، این رژیم در صدد بود با شــروع 
مذاکرات پنهانی با سوریه، این کشور را به 
حلقه هم پیمانان خــود وارد کند و از طرف 
دیگر، هیچ گاه حاضر نبود »تیپ گوالنی« 
خود را از مناطق اشــغالی بلندی جوالن به 
مرکز فراخواند. سوریه نیز هیچ گاه حاضر 
نشــد در ازای بازپس گیری مناطق اشغالی 
خود دســت از اتحاد با ایران بردارد.درباره 
لبنان نیز باید اذعان داشــت نیاز مبرم رژیم 
صهیونیستی به منابع آبی موجود در لبنان و 
همچنین حضور یک لبنان ضعیف و تحت 
کنترل در جوار مرزهای شــمالی خود، به 
این امر منجر شد که این رژیم بارها به لبنان 
حمله کند که نخســتین آن در سال ۱۹۸۲ 
رخ داد و ارتش رژیم صهیونیستی توانست 
بیروت را ظرف چند ساعت از آغاز حمله 
به تصرف درآورد. با تولد مقاومت اسامی 
و ملی در لبنان در قالب جنبش های »امل« 
و »حزب الله« دشــواری های فراوانی برای 
تثبیت موقعیت رژیم صهیونیستی در لبنان به 
وجود آمد. حمله های این رژیم در سال های 
۱۹۹۳ و ۱۹۹۶ در واقع آخرین حمله های 
نیمه موفقیت آمیز این رژیم به شمار می رفت. 
در سال ۲۰۰۰، این روند حالتی معکوس به 
خود گرفت و ارتش رژیم صهیونیستی در پی 
حمات نیروهای حزب الله از جنوب لبنان 
به ناچار عقب نشینی کرد که هزینه سنگینی 
را به اسطوره شکست ناپذیری آن وارد کرد. 
سرانجام در سال ۲۰۰۶ در »جنگ تموز« 
ارتش این رژیم دچار شکست فاحشی در 
مقابل حزب الله شد و این شکست توانست 
برای لبنان به نوعــی قدرت بازدارندگی در 
مقابل ارتش رژیم صهیونیستی تبدیل شود. 
در مجموع این رژیم هیچ گاه نتوانســت با 
سوریه و لبنان به توافقی دست یابد و همواره 
از سوی مرزهای شــمالی و شمال شرقی 
خود با تهدید مواجه بوده است. این روند در 
پی موج بیداری اسامی در ملت های منطقه 
از سال ۲۰۱۰، که به تغییر رژیم های سنتی 
عرب منجر شده است، شوک بزرگی برای 
این رژیم تلقی شــده و به تبع آن معادالت 
منطقه ای ایــن رژیم را تحت تأثیر قرار داده 

است.

   عکس و مکث   

دشــمنان عدالت گمان کردند با ترور »حاج قاســم« کار به پایان رســیده اســت؛ غافل از اینکه »این مرد پایان 
نــدارد« و کودکان این ســرزمین به راه و نام او اقتدا خواهند کــرد و این گونه با او انس گرفته اند. کتاب »این 
مرد پایان ندارد« زندگی جهادی ســردار رشید اســام »حاج قاسم سلیمانی« را بررسی کرده است که خواندن 

آن را به همه عزیزان توصیه می کنیم.

تربیت یافتگان ســبک زندگی مکتبی که در مســاجد و هیئــات مذهبی پرورش یافته اند، این روزهــا میدان دار رزمایش 
#کمک ـ مؤمنانه هســتند. این یک نمونه واقعی اطاعت از والیت امر اســت که همگان فرمایش های رهبر معظم انقاب را 
فصل الخطاب می دانند و لبیک می گویند. اینها گوشــه ای از کمک های مردمی هیئت امام جعفرصادق)ع(  در محله شــهید 

بخارایی تهران است.

هفتــه پیــش خبــر دادیم پروفســور »ترامــپ« متخصــص انــواع بیماری ها، به مــردم کشــورش تجویز کــرده مواد 
ضدعفونی کننده وارد بدن تان کنید تا کرونا از بین برود! این صحبت ترامپ سوژه مردمش شده است و آمریکایی ها 
عکس هایی از خودشان در حال خوردن وایتکس یا تزریق آن منتشر می کنند! فقط ترامپ یادش رفته نسخه را کامل 

کند؛ چون نگفته است هر 8 ساعت یک بار یا هر 6 ساعت یک بار!

امســال، مــاه مبارک رمضــان در بیمارســتان ها و مراکــز درمانی حــال و هوایی متفــاوت دارد. ایــن تصویری از 
بیمارســتان »کامکار« قم اســت. رمضان امســال مهمان ناخوانده ای دارد که کار را برای نیروهای درمانی کشور 
ســخت کرده  اســت؛ اما سفیدپوشــان، با توکل بر خدا امید خود را در مبارزه با این بیماری از دســت نمی دهند. 

طاعات و عبادات تان قبول درگاه حق.

محسن طاهری
کارشناس سیاسی

هر انتخابات را می توان به مثابه تکانه ای دانســت 
کــه اردوگاه احزاب و گروه های سیاســی را به لرزه 
درمی آورد. در ایــن میان آن مجموعه ای که بیش از 
دیگران از انســجام الزم برخوردار بوده و مبتنی بر 
راهبردی دقیق و زمان شناسانه وارد معرکه انتخابات 
شده باشد، در برابر این رخداد متزلزل نمی شود و به 
حیات خود ادامه می دهد؛ اما اردوگاهی که از درون 
پوسیده شده و ابزارهای انسجام خود را از دست داده 
اســت، این تکانه می تواند به فروپاشی تشکیاتی، 

حتی فروپاشی گفتمانی آن بینجامد.
انتخابــات اســفند مــاه ۱۳۹۸ نیــز احزاب و 
گروه های سیاســی را با تلنگری جدی مواجه کرد. 
در این میــان، اصاح طلبان بیــش از اصولگرایان 
ضربه پذیری نشان دادند. عدم ورود بخشی از فعاالن 
سیاسی این جریان به میدان رقابت های انتخاباتی به 
دلیل ناامیدی از کسب رأی و واگذاری سنگین نتایج 
انتخابات به رقیب سیاســی، موجب شد ضربات 
جــدی به موقعیت سیاســی ـ اجتماعی این جریان 
وارد شــود. این ضربه پذیری آنان را با چالش های 
جدیدی مواجه کرده اســت، به نحوی که می تواند 

این اردوگاه را تا مرز فروپاشی تشکیاتی پیش ببرد.
آخرین خبر در این راســتا انتشــار نامه نائب رئیس 
شورای سیاســت گذاری اصاح طلبان بود خطاب 
به »محمدرضا عــارف« بود؛ نامــه ای که طی آن 
»عبدالواحد موســوی الری« از سمت خود در این 
شورا استعفا داد. این اقدام در حالی است که نسبت 
به عملکرد محمدرضا عارف، رئیس این مجموعه، 
نیز از ماه ها قبــل انتقادات و اعتراضــات فراوانی 
وجود داشته است، تا جایی که عارف ترجیح داد در 

انتخابات مجلس نامزد نشود!
زخم امروز اردوگاه اصاح طلبان در ضعف های 
ساختاری گذشته ریشــه دارد که امروز سر باز کرده 
اســت؛ از جمله این مــوارد، فرایند شــکل گیری 
شورای عالی سیاســت گذاری به عنوان عالی ترین 
مجموعــه تصمیم گیری در این اردوگاه اســت که 
 غیــر دموکراتیک و با منطق ریش ســفیدی 

ً
کاما

شــکل گرفته است و اعضای آن مدت هاست تغییر 
نکرده اند. ایــن وضعیت در طول ســال های اخیر 
همواره بــا اعتراض احزاب، گروه های سیاســی و 
هواداران اردوگاه اصاح طلبی مواجه بوده اســت. 
این ســاختار فرســوده، ناکارآمدی خود را به طور 
کامل در انتخابات اسفند ۱۳۹۸ نشان داد و نتوانست 
کارکردهای حداقلی خود را انجام دهد. علت اصلی 
استعفای موســوی الری را نیز در همین ناکارآمدی 
باید دنبال کرد. وی در نامه خود می نویســد: »نباید 

از بازنگری در ساختار و سازوکار نهادهای اجماعی 
اصاح طلبان در عرصه های گوناگون غفلت نمود.«

حمایت تمام قد از دولت اعتدال و چشم پوشــی 
بر نقاط ضعف و ناکارآمدی های آن نیز موجب شد 
تا بخش عمده ای از جامعه از این جریان رویگردان 
باشــند و باور خود را در قالب رأی به جریان رقیب 
نشــان دهند و انتخابات تلخ را بــرای این جریان 
رقم زنند. حمایتی که تــداوم یا عدم تداوم آن برای 
اصاح طلبان نامعلوم اســت و توان تصمیم گیری 
درباره آن را ندارند.نتایج تلخ ناکامی در انتخابات تا 
آنجاست که به تازگی »صادق زیباکام« اعام کرده 
است: »اصاحات تمام شــد و ُمرد، در دوم اسفند 
۱۳۹۸ همه چیز تمام شد؛ چون کرونا بود نمی شد 
ختم و شــب هفت گرفت.« روزنامه »سازندگی« 
نیز استعفای موسوی الری را ترکی بر بدنه شورای 
سیاست گذاری اصاح طلبان دانسته و نوشته است: 
»برخــی اصاح طلبان معتقدنــد اصاحات باید 
اصاح شــود و شورای عالی سیاســت گذاری که 
از یک مقام ســتادی به یک حزب تبدیل شده بود، 

بازسازی شود و ذیل احزاب قرار گیرد.«
انتقــادات به وضعیت کنونــی اصاح طلبی در 
حد شــورای عالی سیاســت گذاری باقی نمانده و 
شخص اول این جریان، یعنی رئیس جمهور دولت 
اصاحات را نیز در بر گرفته اســت. »کرباسچی« 
باصراحت عملکرد بــزرگان اصاح طلبی را نقد 

کرده و خواهان کنارگذاری ناکارآمدها شده و اعام 
کرده است: »با شخصیت های محترم سیاسی هم 
رودربایستی نداشته باشیم«. زیباکام نیز تأکید دارد: 

»آقای خاتمی باید پاسخگو باشد!«
این اظهــارات، واکنش نزدیــکان خاتمی را به 
همراه داشته اســت و آنان نیز هجمه های سنگینی 
را علیه کرباسچی آغاز کرده اند؛ برای نمونه »جواد 
امام« معتقد است: »صحبت های آقای کرباسچی 
شفاف نیست و ایشان را نماینده جریان کارگزاران 
هم نمی دانیم، چه برسد به نماینده جبهه اصاحات 
که بخواهد نظراتی را برای کل جریان داشته باشد.«

به نظر می رســد زمانه تغییر و تحول در اردوگاه 
اصاح طلبان فرا رســیده است و باید منتظر انتشار 
اخباری جدید در این زمینه باشــیم. اصاح طلبان 
به خوبی می دانند تداوم این وضعیت، بدون شک، 
آینده را برای این جریــان تیره تر خواهد کرد، حتی 
می تواند به از دســت دادن زودهنگام و پیشــاپیش 
انتخابات ۱۴۰۰ بینجامد! از سویی دیگر، بر هم زدن 
ساختار و سازمانی که چند سال موجب ساماندهی 
یک اردوگاه بوده است، می تواند با خطراتی، ازجمله 
واگرایی ها، انشــعاب ها، سهم خواهی ها، تنش ها، 
درگیری ها و... همراه شــود و اوضــاع را از این نیز 
بدتر کند؛ باالخــص اینکه این عمــل جراحی با 
ضرورت های تغییر نسلی نیز همراه شده و از اعتبار 
ریش سفیدانی که بازنشسته اند نیز کاسته شده است. 

 پایان ر یش سفیدی
تکانه های اردوگاه اصالح طلبی در دوران پساانتخابات مجلس یازدهم

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

روزشماری برای شروع مجلس شورای اسامی 
دوره یازدهم آغاز شده است و منتخبان ملت خود 
را بیشتر از گذشــته برای حضور در بهارستان و 
وکالت درســت و قانونی مردم آماده کرده اند. در 
همین زمینه با دکتــر »ابراهیم رضایی« منتخب 
مردم دشتستان در مجلس گفت وگو کردیم که در 

ادامه می خوانید:

BBBBB اولویــت  و برنامه هــای شــما برای 
مجلس یازدهم چیســت و به دنبال 

پیگیری چه مواردی هستید؟
به نظر بنده اولویت مجلس آینده باید متناسب با 
نیازهای جامعه و مشکات مردم باشد. مجلس، 
 باید پیگیری مسائل و 

ً
خانه ملت اســت و طبیعتا

مشکات ملت در اولویت های مجلس باشد، در 

صدر این مشکات، مسائل اقتصادی مطرح است 
که در حال حاضر مشکات ناشی از بحران کرونا 
نیز به آن اضافه شده است. به اعتقاد بنده در حال 
حاضر جدی ترین مشکل جامعه، مسئله معیشت 
مردم اســت که بعد از مســئله کرونا، مشکات 
معیشتی مردم نیز بیشتر شده است. مجلس باید 
برای این مسائل و معضل بیکاری که در چند ماه 
گذشته به دلیل مســئله کرونا تشدید شده است، 
برنامه ریــزی و ریل گذاری کند و همچنین دولت 
را برای ایجاد اشتغال مردم مبتنی بر سیاست های 

اقتصاد مقاومتی، وادار به فعالیت کند.

BBBBB به نظر شما رئیس مجلس آینده باید 
دارای چه  ویژگی هایی باشد؟

به اعتقاد بنده رئیس مجلس باید چهره ای انقابی 

 
ً
باشــد؛ چراکه نماد مجلس اســت و باید واقعا
تبیین کننــده نظر نمایندگان مجلــس یا حداقل، 
اکثریت نمایندگان مجلس که انقابی هســتند، 
باشــد. رئیس مجلس باید شناخت خوبی از قوه 
مقننه و محاسبات کشــور داشته باشد و مجلس 
را به جایگاه واقعی خود که در رأس امور اســت، 
 باید چهره ای انقابی، والیتمدار، 

ً
برساند. حتما

حزب اللهــی، بســیجی و نمــادی از اکثریــت 
نمایندگان انقابی مجلس یازدهم باشد.

BBBBB چه رویکــردی در مواجهه با دولت 
خواهید داشت؟

 با دولت تعامل خواهیم داشت و 
ً
ما ان شاءالله حتما

به دولت کمک خواهیم کرد. به عنوان منتقد دولت 
معتقدم باید در کارآمدی به دولت کمک کنیم.

رئیس مجلس باید نماد اکثریت نمایندگان انقالبی باشد

   دریچه    

 نگاهی به مجلس آینده در گفت وگو با  ابراهیم رضایی  منتخب مردم دشتستان
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4
گفت و گو

تبیین

اعتراف به شکست

»دونالد ترامپ« پــس از روی کار آمدن 
با خروج از برجام مســیر دشمنی با ملت 
ایران را به سیاست های به اصطاح فشار 
حداکثری تغییر داد. در آن زمان بررســی 
سیاست جایگزین شده برجام نشان می داد 
آمریکایی ها به شدت به نتیجه بخش بودن 
این سیاســت امیدوارنــد. صحبت های 
»بولتون« در جمع منافقیــن در پاریس، 
فقط یکی از نشــانه های امیــدواری آنها 
در غلبــه بر جمهــوری اســامی ایران 
بود. اما اکنــون در روزهای پایانی دولت 
ترامپ روزنامه »نیویورک تایمز« گزارش 
داده اســت: »مایــک پمپئــو در تاش 
است در راستای پیشــبرد سیاست فشار 
حداکثری علیه ایران، با توسل به یکی از 
بندهای ۳۷ و ۳۸ توافق جامع هسته ای، 
تحریم هــای تســلیحاتی علیه ایــران را 
تمدید کند.«کارشاسان حقوق بین الملل، 
بارها اعام کرده اند که با توجه به خروج 
آمریکا از برجام در اردیبهشــت ۱۳۹۷، 
کاخ سفید قادر به سوءاستفاده از بندهای 
مذکور، موسوم به مکانیسم ماشه نیست 
و البتــه فراتر از این نظرات کارشناســی 
خود مقامات آمریکایی نیز به این ناتوانی 
اعتراف کرده انــد. »جان بولتون«، بعد از 
خروج آمریکا از برجام اعتراف کرده بود 
واشــنگتن دیگر طرف توافــق در برجام 
نیست و نمی تواند از سازوکار حل وفصل 
اختــاف بــرای احیــای تحریم هــای 
بین المللی علیه ایران استفاده کند. »برایان 
هوک« نیــز ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ در پاســخ 
به این پرســش که آیا آمریکا می تواند از 
مکانیسم ماشــه برجام برای بازگرداندن 
تحریم های بین المللی ایران استفاده کند 
یا خیر، گفت: »در خصوص مکانیســم 
)مکانیسم  تحریم ها  بازگشــت خودکار 
ماشه( باید بگویم ما دیگر داخل آن توافق 
)برجام( نیســتیم. طرف هایــی که هنوز 
داخل توافق هستند باید تصمیم خودشان 
را بگیرند که می خواهند از مکانیسم حل 
اختاف اســتفاده کنند یا خیر.  اما سؤال 
اینجاســت که با وجود اعتراف مقامات 
سابق و فعلی آمریکا که این کشور قادر به 
سوءاستفاده از سازوکارهای درون برجام 
نیست، چه عاملی موجب شده است که 
امروز آمریکایی ها به فکر بند مورد اشاره 
موســوم مکانیسم ماشــه بیفتند؟ در این 
باره می توان به چند نکته اشــاره کرد:۱ـ 
سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری 
اسامی ایران با توجه به راهبرد مقاومت 
و کاهش تعهدات درون برجامی از سوی 
تهران شکســت سختی خورده و موجب 
شــده اســت هیئت حاکمــه آمریکا در 
مواجهه با ایران در سردرگمی عجیبی به 
ســر ببرد؛ از این روست که کاخ سفید در 
عین نداشتن توان اجرایی مکانیسم ماشه، 
از آن صحبت می کند؛ ۲ـ در رقم خوردن 
این شرایط نمی توان از این نکته غافل شد 
که سیاســت های ایران، از میز مذاکره و 
کاهش تعهدات گرفته تا توســعه سیستم 
موشــکی و پرتاب ماهواره ها طبق قوانین 
بین الملل بسیار مؤثر بوده است؛ ۳ـ نکته 
دیگر تأکید آمریکایی ها برای بزرگ نمایی 
از رفع تحریم  تســلیحاتی ایران، تاش 
برای پیش بردن ایران هراسی در منطقه و 
تداوم دوشــیدن برخی کشورهای حاشیه 
خلیج فارس اســت. در حالــی که ترس 
آمریکا از عدم تمدید تحریم تســلیحاتی 
ایران، تــرس از صــادرات و تجهیزات 
نظامی ایران اســت تا خرید تســلیحات 

نظامی از سوی کشورمان.

اکبر معصومی
کارشناس

 مسائل بین الملل

BBBBB به تازگی »نیویورک تایمز« گزارش داده 
که »پمپئو« اعالم کرده است آمریکا به 
دنبال یافتن ســازوکاری برای بازگشت 
به برجام است تا از سازوکارهای درون 
برجامی برای فشــار بر تهران اســتفاده 
کند؛ به نظر شــما تالش کاخ سفید به 
دولت آمریکا برای بازگشــت به برجام 
با چه هدف و ایده ای آغاز شده است؛ 
آیــا وقتــی از  برجام خارج شــده اند، 
امکان اســتفاده از مکانیزم ماشه برای 

آمریکایی ها فراهم است؟
تیم »ترامپ« قصد استفاده ابزاری از برجام را دارد 
و چون به طور مشــخص هــدف اصلی اش تثبیت 
و تداوم تحریم تســلیحاتی ایران به منظور تنگ تر 
کردن حلقه فشار حداکثری است و احتمال می دهد 
 
ً
به دلیل وتوی احتمالی روســیه یا چین ـ که صریحا
خواســته خود برای رفع قطعی این تحریم ها را به 
آمریکا اطاع داده اند ـ نتوانــد این امر را از راه اخذ 
قطعنامه دیگری به طور مســتقیم از شورای امنیت 
به دست آورد، به دنبال اســتفاده از مکانیسم ماشه 
است؛ اما بعید است این خواسته محقق شود؛ زیرا 
خروج آمریکا با دستور ریاست جمهوری، از لحاظ 
حقوقی راه را بر کاخ ســفید بسته اســت؛ البته ما 
باید بر اساس همین مبنای حقوقی از منظر حقوقی 
و سیاســی آماده باشــیم تا در صورت جدی شدن 
 موضوع، یک فعالیت منسجم بین المللی را پیگیری

 کنیم.

BBBBB آیا آمریکایی ها بــرای نیل به این هدف 
ادله حقوقی هم دارند؟  اگر چنین ادله ای 
دارند تا چه حد معتبر و مستدل است؟ 

طبق قطعنامه ۲۲۳۱ کشــورهای عضو برجام نباید 
هیچ تحریمی علیه ایران انجام دهند و صرف اعمال 
تحریم های جدید به معنای نقض قطعنامه و خروج 

از برجام است.
آمریکا از برجام خارج شــده است، ولی چون 
اعضــای تیم ترامــپ فکر می کنند هنــوز دورانی 
است که به راحتی می توانند آمال خود را به مجامع 
بین المللی تحمیل کنند، با سوء اســتفاده از آخرین 
گزارش آژانــس بین المللی انــرژی اتمی که عدم 
پایبندی ایران به برخی بندهای برجام را تأیید کرده 
است، می خواهند مبنایی برای عدم لغو تحریم های 
تسلیحاتی به دست آورند؛ لذا تلقی آنها این است که 
حضور آمریکا در برجام به صورت مشارکت کننده 
بوده و فقط یک مدت مشــارکت خود را قطع کرده 
و نه آنکه برجام را ترک کرده باشد؛ از این رو و با این 
توجیه مدعی هستند که می توانند از فواید قطعنامه 
۲۲۳۱ استفاده و مکانیســم ماشه را فعال کنند. در 
گزارش »نیویورک تایمز« هم نوشــته شده، آمریکا 
می خواهد ادعا کند طبق قطعنامه ۲۲۳۱ همچنان 
عضوی از برجام است و حق استفاده از مکانیزم ماشه 
را دارد؛ زیرا در متن برجام، دولت های مذاکره کننده 
 از واژه Party اســتفاده 

ً
و طرف های برجــام عمدا

نکرده اند تا مشابهت آن با یک معاهده را به حداقل 
برســانند و به جای آن از واژه Participant استفاده 
کرده اند و بعضی از اعضای تیم ترامپ چندین بار 
اعام کرده اند که مشارکت )Participation( آمریکا 
در برجــام را متوقف کرده اند و نه عضویتش را؛ تیم 
حقوقی پمپئو نیز می گوید آمریکا مشــارکتش را در 
برجام برای مدتی قطع کرده بود و اآلن می خواهیم 
 
ً
برگردیم؛ البته این مطلب جدیدی نیســت و تقریبا
از اواسط دسامبر ســال ۲۰۱۹ و بعد از اینکه ایران 
چند مرحله کاهش تعهدات برجامی داشــت، به 
این فکر رسیدند که به نوعی برگردند و روش ماشه 
یــا Snapback را فعال کنند. اما در همان زمان نیز 
»برایان هوک« در سفر خود به لندن و پاریس اذعان 
کرده  ما نمی توانیم از مکانیسم ماشه استفاده کنیم و 

از کشورهای باقی مانده و هم پیمان های اروپایی خود 
خواستند از Snapback )بازگرداندن قطعنامه های 
پیشــین( اســتفاده کنند و نگذارنــد تحریم خرید 

تسلیحات متعارف منقضی شود. 
استدالل تیم حقوقی پمپئو با ادعای »عضویت 
اولیــه در برجام« فاقد منطق حقوقی قوی اســت؛ 
مگر اینکه آمریکا بخواهــد از بعضی گزارش های 
آژانس بین المللی اتمی یا موقعیت خود سوءاستفاده 
کند. خروج آمریکا از برجام رســمی، مسجل، غیر 
قابل خدشه و قطعی است و از سوی رئیس جمهور 
Presidential Memoran� یــ طــی  کآمریــکا، 
 dum در ۸ مــی ۲۰۱۸ و در قالــب فرمان اجرائی

 )Executive Order( اعــام شــد. ایــن تصمیم 
حقوقی آمریکا بی شک اشارات مندرج در قطعنامه 
۲۲۳۱ پیرامون شــرکت  کشور ها در برجام را نسخ 
و آثار حقوقی مترتب بــر آن، از جمله بهره برداری 
از مکانیسم ماشه را منتفی می کند. حتی خود پمپئو 
در سخنانی در شــورای امنیت در ۲۰ اوت ۲۰۱۹ 
با اطاع از ناتوانی آمریکا برای »جلوگیری از عدم 
انقضای تحریم تســلیحاتی علیه ایران« از جامعه 
بین المللی خواست مانع لغو تحریم های تسلیحاتی 
علیه ایران شود. »برایان هوک« هم در همان تاریخ 
در نشستی در مرکز رسانه ای نیویورک تصریح کرد: 
»ما دیگر در برجام نیستیم. کشورهایی که در برجام 

هستند باید درباره Snapback تصمیم  بگیرند.«

BBBBB هدف اصلی آمریکایی ها از بازگشت به 
برجام چیست؟ آیا صرفًا نگران انقضای 

تحریم های تسلیحاتی هستند؟
دو قطعنامه در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ وجود دارد که 
بر اســاس آنها شــورای امنیت واردات و صادرات 
تسلیحات متعارف ایران را منع کرده است؛ اما در 
برجام، هیچ بحثی درباره این قطعنامه ها یا منقضی 
شــدن آن وجود ندارد، بلکه این مسئله در قطعنامه 
۲۲۳۱ که در حقیقت قطعنامه پشتیبان برجام است و 
برجام را به صورت یک سند شورای امنیت درآورده  
مطرح شده اســت که تحریم تسلیحاتی ایران پنج 
ســال بعد، در اکتبر ۲۰۲۰، منقضی می شود؛ البته 
اگرچه خرید تســلیحات و فروش تولیدات نظامی 
از ســوی ایران برای آمریکا مهم است، اما بحث و 
 Snapback هدف اصلی تیم ترامپ این است که از
برای افزایش فشــار حداکثری استفاده کند؛ یعنی 
درحقیقت ترامپ و تیمش به دنبال این هســتند که 
منافع ایران در برجام را از حیز انتفاع بیندازند و آنچه 
را خود نتوانستند با تحریم های یک جانبه به دست 

آوردند، از مسیر شورای امنیت به دست آورند.

BBBBB برخی رســانه ها یکی از علل این تالش 
را پرتاب ماهواره »نور« اعالم کرده اند؛ 
این موضوع را چقدر به واقعیت نزدیک  

می دانید؟
به عقیده بنده سلسله اقداماتی که در یک سال گذشته 
بین ایران و آمریکا اتفاق افتاد، به خصوص ســاقط 
شدن پهپاد آمریکایی، بســیار برای آنها گران تمام 
شــد. زمانی که ترامپ فهمید پهپاد گلوبال هاوک 
که به فضای آب های ســرزمینی ایران تجاوز کرده، 
سرنگون شده است، خیز برداشت که کار حقوقی ـ 
بین المللی را آغاز کند، اما وقتی دید نمی تواند کار 
قانونی انجام دهد، این موضوع مثل اســتخوانی در 

گلویش گیر کرد.
عملیات موفق ماهواره نور که در حقیقت با درایت 
و موقعیت شناســی و به صورت چراغ خاموش در 
زمانی که همه سازمان های جاسوسی بر مسئله کرونا 
متمرکز بودند، انجام شــد و فرصت خراب کاری 
احتمالــی را به آمریکا یا رژیم صهیونیســتی نداد، 

آمریکاهایی را متعجب کرده است.
اما همان طور که در گزارش »نیویورک تایمز« هم 

آمده است، تاش آمریکا برای جلوگیری از انقضای 
تحریم های تســلیحات موضوع جدیدی نیست؛ 
آمریکا پیــش از این به دنبال نــگارش پیش نویس 
قطعنامه ای برای عدم انقضای تحریم تســلیحاتی 
ایران بود و متــن آن را میان نماینــدگان انگلیس، 
فرانسه، عربستان و امارات توزیع کرده بود؛ خبرهای 
 
ً
بعدی این موضوع را نیز ذکر کرده است که احتماال
آمریکا می خواهد در ماه آینده، زمانی که »استونی« 
رئیس شورای امنیت سازمان ملل است، این قطعنامه 
را به رأی گیری بگذارد که این موضوع مســبوق به 

سابقه است.
در مجموع و با توجه به بررســی های چند روز 
اخیر، خیلی بعید می دانم آمریکا بتواند به هدف خود 
 هم پیمان های خود 

ً
برسد و جامعه جهانی و مشخصا

را اقناع کند که پشت سر او قرار بگیرند؛ بنابراین در 
این چنــد روز، هیچ کدام از هم پیمانانش حاضر به 
تأیید این موضع نشدند و همچنان در سکوت به سر 

می برند.
همان طور که عرض کردم، مشــکل آمریکا این 
اســت که می داند همین پیش نویس قطعنامه را که 
 
ً
به تعدادی از اعضای شــورای امنیت داده، احتماال
با ســد وتوی چین یا روسیه یا هر دو کشور برخورد 
می کند؛ فلذا تحلیل  آمریکایی ها این اســت برای 
عبور از این سد، اگر به برجام برگردند، می توانند از 
همان مکانیسم ماشه استفاده کنند. در اینجا وظیفه 
دستگاه دیپلماسی، سایر دســت اندرکاران مسائل 
حقوقی بین المللی و سیاســت خارجی این است 
که هم کار حقوقی منســجمی کنند و هم تماس با 

کشورهای حاضر در برجام دنبال شود. 

BBBBB در این راســتا برای بهره گیری از قدرت 
دیپلماسی در زمینه حقوقی و سیاسی، 
چه تمهیداتی را باید در نظر بگیریم و چه 

عکس العملی نشان دهیم؟
اول از همه، نه تنها نباید روی خوش به این گزارش 
»نیویورک تایمز« نشان دهیم، بلکه باید مخالفت ها 
علنی شود تا شائبه »سکوت ـ همراهی« ایران با این 
خواسته آمریکا پیش نیاید؛ زیرا این امر می تواند به 
 
ً
تضعیف موضع هم پیمانان مان در برجام، مخصوصا
چین و روسیه منجر شود. فراتر از این، ما از زمانی که 
ترامپ از برجام خارج شد، استراتژی خیلی خوبی 
را دنبال کردیــم و آن این بود که اقدامات خود را به 
گونه ای جلو بردیم که همچنان ترامپ را در انزوای 
ناشــی از خروج از برجام نگه داشــته ایم. بنده فکر 
می کنم جمهوری اســامی باید راهبرد منزوی نگه 
داشتن ترامپ را ادامه دهد و اعضای باقی مانده در 

برجام را حفظ کند.
ترامــپ عــاوه بر تــرک برجام، خــود اولین 
ناقــض قطعنامه ۲۲۳۱ بوده که براســاس آن اجازه 
اعمال تحریم ایران از ســوی هیــچ یک از اعضا را 
نمی دهد و چنانچه از برهان خلف اســتفاده کنیم، 
همین تحریم هــای جدید آمریکا نشــان می دهد 
عاوه بر اینکه آمریکا ناقض قطعنامه است، به طور 
اتوماتیک خود را هم از فواید این قطعنامه، از جمله 
مکانیسم ماشــه محروم کرده و از برجام هم خارج 
شده اســت. معتقد هســتم ترامپ چهار الی پنج 
دهه دیر رئیس جمهور شــده اســت؛ یعنی در حال 
حاضر وضعیت در صحنه بین المللی ـ به خصوص 
با این اقداماتی که ترامپ در این ســه چهار ســاله 
انجام داده ـ چندجانبه گرایی را به گور سپرده است،  
چیزی که حاصل تمام نظریه پردازی ها و تاش های 
اندیشــکده ها، دانشگاه ها و اندیشــمندان غربی و 
شرقی بعد از دو جنگ جهانی خانمان سوز بود. حاال 
ترامپ روشی معکوس به کار برده و با این اقدامات 
خود نقش ســازمان های بین المللی را در خیلی از 
زمینه ها تضعیف کرده اســت که از جمله اقدامات 
او، همین خــروج از برجام بود. بــا این وضعیت، 

وقتــی ترامپ خود قطعنامــه ۲۲۳۱ را نقض کرده 
است، باید از تمام تحریم ها و صحبت های مسئوالن 
آمریکایی  علیه ایران که مستندســازی و جمع آوری 
شــده و آماده اســت، بهره کامل گرفته شود و همه 
بخش ها پای کار بیایند؛ زیرا این مسئله، یک مسئله 
صرف وزارت امور خارجه نیســت و مســئله بین 
بخشی و چندبخشی است؛ بخش های حقوقی به 
دفتر حقوقی ریاست جمهوری، شورای عالی امنیت 
ملی، وزارت امور خارجه و ســایر سازمان هایی که 
دارای نقش و اطاعات در سیاست خارجی هستند،  
مربوط است و باید یک کار بین بخشی قوی انجام 
دهند و از حاال باید ســناریوهای متعددی برای هر 
قسمت و هر روشــی که آمریکایی ها قضیه را جلو 
بردند، وجود داشته باشد و همه گزینه های مان روی 
میز باشــد؛ چرا که ترامپ از تغییر رفتار ایران عبور 
کرده و به دنبال تغییر نظام ایران حتی به قیمت تجزیه 
ایران است. نباید بگذاریم آمریکا با هدف یا کارکرد 
استفاده از مکانیسم ماشــه به برجام برگردد؛ چون 
بسیاری از اندیشمندان محافظه کار و کسانی که در 
تیم فکری و پشتیبان فکری ترامپ هستند، معتقدند 
ایران بیش از پهنه جغرافیایی خود قدرتمند شــده 
است؛ لذا حتی به قیمت تجزیه ایران، به دنبال تغییر 
نظام هستند و اگر به صراحت آن را مطرح نمی کنند، 
به این دلیل است که نمی خواهند تبعات حقوقی این 

امر گریبان گیر آنان شود.
با این وجود و براساس احتمال نزدیک به صفر، 
اگــر به هر دلیل و با هر روشــی، حتــی اگر کار به 
شورای امنیت یا هر مرجع حقوقی بین المللی رسید، 
آن را تصویب کنند یا با هر روش دیگری، از جمله 
زور و تطمیع، آمریکایی ها به برجام برگشــتند، به 
عقیده بنــده برجام دیگر برای ما نافع نخواهد بود و 
از اکنون باید برای آن شرایط نیز سناریوهای الزم را 

پیش بینی کنیم.
البته ما قدرت بازی در مسائل هسته ای، از جمله 
ان پی تی، پادمان، لغو عضویت و بیرون آمدن، کاهش 
تعهدات یا سطح حضور و نیز بسیاری از بازی های 
سیاسی حقوقی و تخصصی دیگر را داریم؛ عاوه 
بر اینکه قــدرت تأثیرگذاری منطقه ای و بین المللی 
را هم داریم؛ اما به عقیده بنده، قدم اول آماده سازی 
سناریوهای مختلف با توجه به وضعیت کروناست 
که کمتر می توان ســفر کرد یــا ماقات حضوری 
داشــت. باید رایزنی های سیاســی بین المللی را 
گسترش داد تا ترامپ نتواند اقدامی کند؛ چون اگر 
نتواند با روش حقوقی خواســته خود را به سرانجام 
برســاند، فکر می کنم به دنبال فشار و تطمیع برود؛ 
 روی 

ً
لذا ما باید با قدرت البی گری خود مخصوصا

هم پیمان هایی کــه داریم یا باقی ماندگان در برجام، 
یعنی اروپا، روسیه و چین کار خیلی نزدیک، فشرده 
و سریع داشته باشــیم. مهم این است که به اوضاع 
کنونی کرونایی جهان، مشــکاتی کــه ترامپ در 
این زمینه دارد، انتخابات آمریکا و اینکه سیاســت 
خارجــی اولویت مهم کشــورها در ایــن روزها 
نیست، توجه داشته باشیم و اقدامی هم نکنیم که به 
برون رفت ترامپ از این مخمصه کمک کند. هدف 
اصلی باید بی خاصیت کردن تحریم ها و کم کردن 
فشار اقتصادی بر مردم از طریق تمهیدات داخلی و 
نیز کاربرد دیپلماسی و هر روش دیگری باشد. باید 
به عمق قضیه نگاه کنیم و تــاش تیم ترامپ برای 
استفاده از برجام و غلط بودن راهی را که وی در آن 
پا نهاد، ببینیم و به این توجه داشته باشیم در هر کاری 
خود ترامپ با توئیت و مصاحبه وارد قضیه می شود 
تا از اعتبار آن اســتفاده کند، اما در این کار او پمپئو 
و وزارت خارجه آمریکا را جلو انداخته اســت که 
نشــان از بازی های خوب ما تا این زمان دارد و باید 
طراحی های خوبی برای آینده داشته باشیم و شواهد 
این تحلیل را نشــان می دهد که ما برنده این بازی 

ه
ّ
هستیم. ان شاءالل

ترامپ چند دهه دیر  
رئیس جمهور شده است!

 واکاوی ابعاد حقوقی و سیاسی تالش آمریکا برای بازگشت به برجام
 در گفت وگو با نصرت الله تاجیک دیپلمات و سفیر پیشین ایران در اردن

دو سال پیش و در اردیبهشت ماه 1397، ترامپ با خروج از توافق هسته ای اقدام به اعمال تحریم های جدید با هدف فشار حداکثری به جمهوری اسالمی ایران 
کرد. یک سال بعد و در اردیبهشت 1398، اولین گام هسته ای جمهوری اسالم ایران و در ماه های پس از آن هم گام های دیگری برای احقاق حقوق ملت ایران 
برداشته شد و هرچه زمان گذشت، ناکارآمدی سیاست فشار حداکثری آمریکایی ها بیشتر آشکار شد و امروز  زمزمه هایی مبنی بر بازگشت آمریکا به توافق هسته ای 

ه تاجیک« دیپلمات باسابقه جمهوری اسالمی ایران گفت  وگو کرده ایم.
ّ
به گوش می رسد. برای بررسی این موضوع از ابعاد سیاسی و حقوقی با »نصرت الل

زهرا ظهروند
خبرنگار
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برنده اصلی

رأی الیوم: اعالم اداره خودمختــاری و وضعیت فوق العاده در تمام 
اســتان های جنوبی یمن از سوی شــورای انتقالی جنوب، فقط یک 
ضربه محکم به دولت مستعفی این کشور نبود، بلکه ضربه مهلکی 
بر ائتالف متجاوز سعودی و اماراتی بود که علیه جنبش انصارالله در 
یمن می جنگد. جنبش انصارالله می تواند برنده اصلی این تحوالت 
جدایی طلبانه در جنوب یمن و واکنش ها یا مخالفت های احتمالی با 
آن باشد؛ چراکه روز به روز درحال قدرتمندتر شدن و گسترش است و 

آرامش نیز بر مناطق شمالی یمن حاکم شده است.

بحران در روابط ریاض ـ واشنگتن!

فارین پالیسی: با سقوط کم ســابقه قیمت نفت آمریکا که پس از 
توافق کاهش حجم تولید و تنش میان روســیه و عربستان سعودی 
رخ داد، بســیاری در آمریکا در زمینه لزوم ادامه روابط استراتژیک 
با ریاض سؤال و ابراز تردید کرده اند. ائتالف استراتژیک واشنگتن 
و ریاض از بین رفته اســت و روند بازسازی اعتماد، زمان طوالنی 
نیاز دارد. در حال حاضر تنها عامل بقای رابطه واشنگتن و ریاض، 
شخص »دونالد ترامپ« است که رابطه نزدیکی با دولت سعودی 
دارد. ایاالت متحده آمریکا دیگر نیازی به عربستان سعودی ندارد 
و روابط درهم تنیده ریاض و واشنگتن هزینه بار شده و این درحالی 
است که ترامپ نیز شخصیتی غیر محبوب در واشنگتن به شمار 
می رود و روابط خوب وی با عربستان نمی تواند موجب ترمیم چهره 

سعودی ها شود.

تهران صبور و عملگراست!

شــورای آتالنتیــک: ایران بارهــا و بارهــا ثابت کرده بــا وجود 
محدودیت ها، تهدیدات را به فرصت تبدیل کرده است و آنها نه تنها 
خود را حفظ کرده بلکه همچنین نفوذ منطقه ای را گسترش داده اند. 
 در مقایســه با بازیگران دیگر، بهتــر می تواند در بازی 

ً
ایران مطمئنا

منطقه ای نقش ایفا کند. تهران تا زمان تحقق برنامه ها و اهداف خود 
صبور اســت و به شــدت مصمم و عملگرا پیش می رود و می داند 
چگونه استراتژی منطقه ای خود را با چالش های جدید تطبیق دهد. 
آنچه درباره نفوذ منطقه ای ایران و همچنین ثبات حکومت و اقتصاد آن 
صادق است، این است که ایران با چالش های متعددی روبه رو خواهد 
بود؛ اما در حقیقت سال های تحریم موجب شده است توانایی ایران 

در انطباق با بحران ها بهبود یابد.

شکست همه جانبه!

هاآرتص: »محمدبن سلمان« در همه حوزه ها، ازجمله 
جنگ با یمن، کارزار منزوی کردن قطر، ترور روزنامه نگار 
»جمال خاشقچی« و اکنون جنگ قیمت نفت ثابت کرده 
مقصر است. برنامه چشم انداز ۲۰۳۰ تنها کاری بود که 
ولی عهد انجام  داد. با این شرایط به احتمال زیاد عربستان 

ســعودی در سال ۲۰۳۰ نه یک نگین درخشان در 
خاورمیانه، که یک تولیدکننده ساده نفت به رهبری 
مردی است که بدون هیچ ســابقه موفقی مقام 

خودش را فقط مدیون موقعیت تولدش است.

فناوری پیچیده در اختیار ایران

وال اســتریت ژورنال: مقامات و کارشناسان آمریکایی معتقدند که 
پرتاب ماهواره جدید بوسیله ایران، نقطه عطفی در سیستم سوخت 
موشــک ماهواره بر را نشــان می دهد. پرتاب این ماهواره چیزهای 
بیشــتری را آشــکار کرد که از همین فناوری می توان برای توســعه 

موشک هایی استفاده کرد که قابلیت رسیدن به اروپا و آمریکا را دارد.
»فابیان هینز« کارشناس مرکز »جیمز مارتین« درباره مطالعات عدم 
اشاعه درباره پرتاب اولین ماهواره نظامی ایران به فضا معتقد است: 
»این یک برنامه بســیار پیچیده با فناوری بسیار پیچیده است و آنها 
در صورتــی که بخواهند می توانند فراتر از آن بروند.« کارشناســان  
معتقدند که ایران توسعه فناوری موشکی پیچیده را متوقف نخواهد 

سوخت جامد خواهد پرداخت.کرد و به توســعه فناوری 

جهان

یادداشت

جنگ شناختی و ترکیبی 
علیه حزب الله لبنان

لبنان طی چند وقت اخیر تحوالت مهمی 
را در عرصه هــای سیاســی، اقتصادی و 
نظامی پشــت ســر گذاشته اســت. این 
تحــوالت نشــئت گرفته از برخی عوامل 
داخلی در کنــار رفتار برخــی بازیگران 
خارجی، همچون آمریکاست. واشنگتن 
در افق بلندمدتی که برای سیاســت های 
خود در لبنان ترســیم کرده، حفظ منافع 
بلندمدت و اســتراتژیک خود را در کنار 
ه پیگیری کرده اســت. 

ّ
مقابله با حزب الل

در این میان، اعمال برخی تحریم ها علیه 
ه حتــی در برخــی مواقع علیه 

ّ
حزب الل

دولت لبنان، موجبات جنگ ترکیبی علیه 
لبنان را با اغتشاشات اخیر به وجود آورده 
اســت. یکی از دالیل اغتشاش های اخیر 
در لبنان، کاهش سطح قدرت خرید مردم 
در ازای کاهش قدرت لیره است که ناشی 
از تحریم هایی است که آمریکایی ها علیه 
این کشور اعمال کرده اند؛ اما آمریکایی ها 
این گونه وانمود کرده انــد که تحریم های 
ه اعمال شده و ارتباطی 

ّ
آنها علیه حزب الل

با دولت لبنان ندارد. این درحالی است که 
آمریکا از همان روزهای ابتدایی تشــکیل 
دولت »حســن دیاب« مخالفت خود را 
با این دولت اعالم کرده بود. در وضعیت 
فعلی نیز آمریکایی ها به دنبال پیاده سازی 
این پروژه هســتند که از یک  سو با اعمال 
تحریم هــای خود علیــه حزب الله منافع 
اقتصــادی این جنبش را محدود کنند و از 
سوی دیگر با اجرای این تحریم ها این گونه 
نشان دهند که مشکالت اقتصادی در لبنان 
ناشــی از حضور برخی گروه ها، همچون 
حزب الله اســت که به دلیــل تحریم این 
جنبش سایر ســازمان ها و نهادهای لبنان 
تحریم می شــوند خواهند شــد. این در 
حالی اســت که »دیوید شــنکر« معاون 
وزیر خارجــه آمریــکا در خاورمیانه، در 
گفت وگوی تلفنی با شبکه »العربیه« مدعی 
شد این کشور سال های متمادی با »ریاض 
سالمه« رئیس بانک مرکزی لبنان، در زمینه 
تحریم ها علیه بانک ها و مؤسسات مالی 
ه و بستن حساب های 

ّ
وابســته به حزب الل

این حزب، همکاری داشته است.در نهان 
این ماجرا، صرف نظر از مقصر جلوه دادن 
ه در رابطه با مشکالت اقتصادی 

ّ
حزب الل

موجود در لبنان، آمریکایی ها بر اســاس 
برآورد بلندمدت خود این گونه طرح ریزی 
کرده اند که این تحریم ها به کاهش قدرت 
نظامــی حزب اللــه در کوتاه مدت منجر 
خواهد شــد؛ بنابراین باتوجه به شــیوع 
ویروس کرونا و فراگیری آن در کل جهان 
در کنار وضعیت تحریمــی موجود علیه 
ه، این ذهنیت در میان آمریکایی ها 

ّ
حزب الل

و صهیونیست  ها به وجود آمده است که در 
ه وارد 

ّ
آینده می توانند ضرباتی را به حزب الل

کنند. شــاید بتوان این مسئله را نیز مطرح 
کرد که اغتشاش های اخیر در لبنان زمینه ای 
برای تضعیف هرچه بیشتر قدرت نظامی 
لبنان در سایه اقدامات نظامی علیه منافع 
این کشــور در میان مدت باشــد.بنابراین 
می توان این گونه عنــوان کرد که آمریکا با 
ه، در کنار 

ّ
اعمال تحریم هــا علیه حزب الل

دامن زدن به مشــکالت داخلی در لبنان 
دو هدف عمــده را برای خود تصور کرده 
ه و 

ّ
است: اول، تضعیف مرحله ای حزب الل

دوم، شکست دولت حسن دیاب و ایجاد 
اقدامات چالشی برای آن در کوتاه مدت؛ 
زیــرا دولت فعلی بیش از آنکــه وامدار و 
وابسته به آمریکا باشــد، دولتی برآمده از 

خواست مردم است.

   رصد    

نفتی قدرت های  میان  تنش 

با شیوع بحران کرونا و آتش بس موقت در یمن، 
روزنه امیدی برای جهان مبنی بر امضای توافق 
و پایان دادن به جنگ ایجاد شــده اســت؛ این 
آتش بس تحت عنــوان توقف درگیری به منظور 
دریافت حمایت های ســازمان ملــل در دوران 
کرونا عنوان شــده اســت. با این وجود، اقدام 
صورت گرفته از سوی شــورای انتقالی جنوب 
مبنی بــر اعالن خودمختاری نشــان داد جنگ 
یمن چشم انداز چندان روشــنی ندارد؛ چراکه 
همچنان آتش زیر خاکســتر این کشــور، عدم 
انســجام درونی اســت. اعــالن خودمختاری 
جدایی طلبان جنوب، شــکاف های موجود در 
یمن را چندسطحی، پیچیده و عمیق تر می کند. 
این مســئله بیــش از همه طرف هــای درگیر، 
نگرانی های ریاض را در پی داشته است. ریاض 
در تنگنای سیاســت »گرایش ـ اجتناب« ناشی 
از یک تصمیم عجوالنــه قرار گرفته که امیدوار 
است بحران های حاشیه  ای،  مانند کرونا بتواند 
زمینه را برای خروج آبرومندانه از جنگ فراهم 
کند که این اعالم خودمختــاری جدایی طلبان 
کار را به مراتــب برای عربســتان پیچیده کرده 
است.جدایی طلبان جنوب تحت عنوان شورای 
انتقالــی که در عدن مســتقر هســتند با نقض 
توافقنامه صلح با میانجی گری عربستان اعالن 
خودمختاری کردند. این گــروه مورد حمایت 
امارات متحده عربی اســت تــا بتواند توازن را 
در مقابــل نیروهای مورد حمایت عربســتان و 
به خصوص حزب »اصالح« برقرار کند. آنچه 
به نظر واضح مینماید، این اســت که این اقدام 
شــورای انتقالی به نوعی عمیقتر شدن شکاف 
در ائتالف ســعودی و اماراتی را نشان میدهد؛ 
عالوه بر این ممکن است به  عنوان ابزار فشاری 
از سوی امارات علیه عربستان به کار گرفته شود. 
از سوی دیگر  چنین سیاستی می تواند نیروهای 
ائتالف را با دشواری فراوان همراه کند؛ چرا که 
شورای انتقالی بخش عمده نیروهای ائتالف را 
 قدرت 

ً
تشــکیل می دهند و چنین شکافی عمال

نیروهای ائتالف در یمن را تضعیف خواهد کرد، 
ضمن اینکه اثرات روانــی این امر نیز می تواند 
بر نیروهای ائتالف مؤثر باشــد.در سوی دیگر، 
اعالن خودمختاری نشان داد عربستان سعودی 
از جایگاه مستحکم و مقتدری برای میانجی گری 
در بحران یمن برخوردار نبوده است. عربستان 
سعودی که امیدوار بود فرصت آتش بس موقت 
زمینه را برای طراحی مسیر روبه پایان فراهم کند، 
این اقدام را »یــک اقدام وخیم کننده وضعیت« 
نامید. در مقابل، امارات متحــده نیز این اقدام 
را رد کرده اســت؛ اگرچه بازی پیچیده امارات 
نشان می دهد این کشور میان سیاست اعالنی و 
اعمالی خود تفاوت هایی قائل است و این اقدام 
شورای انتقالی جنوب نمی تواند بدون چراغ سبز 
امارات بوده باشد. در این میان، سازمان ملل از 
طرفین خواسته اســت به »توافق ریاض« پایبند 
باشــند؛ اما به نظر نمی رسد نقش سازمان ملل 
در چنین شرایطی بتواند فراتر از مداخله کالمی 
باشد. درنهایت آنچه به نظر می رسد، این است 
که: نخست، بیش از اینکه نگرانی ها در یمن از 
بابت نیروهای خارجی باشد، از بابت آشفتگی 
درونی و عدم انســجام داخلی نیروهاســت که 
حتی در صورت پایان جنگ بــه درگیری ادامه 
خواهند داد؛ موضوعی که حکایت از این دارد 
که چشــم انداز ثبات در یمن چشم انداز مثبتی 
نخواهد بود.دوم، عربســتان سعودی به تجربه 
دریافته است بیش از این نمی تواند خالقیتی از 
خود برای پایان بردن جنگ به ســود خود نشان 
دهد؛ بنابراین به معنــای واقعی یک »باتالق« 
را تجربه می کند، چیزی که بازتابی از سیاست 
خارجی کوتاه مدت و هیجانی این کشــور بوده 
است.سوم، به نظر بازی امارات در یمن به مراتب 
خطرناک تر و پیچیده تر از عربســتان ســعودی 
است؛ بنابراین درک بازی امارات در این کشور 
میتواند راه گشــاتر از بازی عربســتان سعودی 
باشد. حمایت های مالی، برنامه های اقتصادی 
و سیاســی و بلندپروازی های امارات متحده که 
جنس متفاوتی از بلندپروازی های بن ســلمانی 
دارد همگی حکایت از ظهور یک بازیگر مرموز 

و پیچیده در سیاست منطقه ای دارد.

باتالق در  عربستان 
تحوالت یمن در سایه کرونا و استقالل خواهی  جنوب

   پنجره    

رژیم  صهیونیستی با وجود مشکل کمبود فضای 
ســرزمینی و ایفای نقش فعال در منطقه جنوب 
 غرب  آســیا، به دنبال گســترش نفوذ خود در 
ســرزمین های نزدیک است. به لحاظ تئوریک 
»دیویــد  بن  گورین« اولین نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی، پایه گذار تئوری »راهبرد پیرامونی« 
بود؛ به این  معنا که رژیم  صهیونیستی، اتحاد با 
اقلیت هــای قومــی و مذهبی غیر مســلمان و 
کشورهای غیر عرب منطقه و پیرامون این رژیم 
را در اولویت قرار دهــد و از این طریق از انزوا 
خارج شود. رژیم  صهیونیستی ابتدا برای خروج 
از انزوا و در راســتای اتحاد پیرامونی، توســعه 
روابط با جمهوری ترکیه را مدنظر قرار داد. پس 
از آن، نوبت کشــور جمهوری آذربایجان بود و 
رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۹۱ توسعه روابط 
با باکو را آغاز کرد که بعدها به ایجاد ســفارت 
منجر شــد . رژیم  صهیونیســتی با به کارگیری 
دستگاه های شــنود در مرزهای ایران و توسعه 
فعالیت های مخرب و جاسوسی از خاک باکو 
برای ضربه زدن بــه منافع ملی ایــران، ارتباط 
تهران ـ باکــو را کم رنگ کرد. افتتاح ســفارت 
 
ً
ارمنســتان در سرزمین های اشــغالی و متقابال
افتتاح سفارت رژیم صهیونیســتی در ایروان، 
زنگ خطر دیگــری را علیه منافع ملی ایران به 
 صدا در آورد. »نیکول پاشینیان« رئیس جمهور 
ارمنستان بعد از روی کارآمدن، همچون »الهام 
روابط  آذربایجــان،  رئیس جمهــور  علی اف« 
رســمی و ویژه با رژیم صهیونیستی را کلید زد. 
پاشــینیان در ســال ۲۰۱۸ ابتدا در ُحکم سفیر 
ایروان در رژیم صهیونیستی، محل اقامت سفیر 
را از ایروان به تل آویو تغییر داد و در سپتامبر سال 
۲۰۱۹ در ســخنرانی مجمع عمومی سازمان 
ملل، از تصمیم کشــورش برای افتتاح سفارت 
در سرزمین های اشغالی خبر داد. دولت »دونالد 
ترامــپ« هم بعد از بیــان تصمیمش به انتقال 
سفارتش به بیت المقدس، از پاشینیان خواسته 
است سفارت ایروان را در بیت المقدس افتتاح 

کند، نه در تل آویو. منطقه قفقاز جنوبی از صدها 
ســال پیش به عنوان عمق اســتراتژیک ایران و 
روســیه تعریف شده اســت؛ از این  رو اهمیت 
منطقــه ای آن بــا وجود اختالفــات تاریخی و 
سرزمینی میان کشورهای گرجستان، آذربایجان 
و ارمنستان، هم چنان در سطح باالیی قرار دارد. 
منطقه قفقاز جنوبی به مثابــه جایگاه دیدبانی 
است که تسلط بر آن در حکم رصد بسیاری از 
کشورهای پیرامون است. انرژی و امنیت برای 
رژیم صهیونیستی در کنار مسائل اقتصادی بسیار 
 
ً
حائز اهمیت اســت و در دســت داشتن تقریبا

۸۰ درصــد حوزه های اقتصادی و کشــاورزی 
آذربایجان از سوی رژیم  صهیونیستی و ورود به 
مسئله اقتصاد ارمنستان و توافقاتی که با پاشینیان، 
رئیس جمهور ارمنســتان داشــتند، حکایت از 
پروژه ای چندجانبــه برای تحکیم نفوذ خود در 
این کشــورها دارد. پس از جمهوری اسالمی 
ایران، کشور آذربایجان بیشترین تعداد شیعیان را 
دارد و شیعیان آذربایجان پس از انقالب اسالمی 
تحت حمایت معنوی ایران قرار دارند. این در 
 سکوالر 

ً
حالی است که دولت آذربایجان کامال

است و محدودیت های سرسختانه ای به شیعیان 
آذربایجان تحمیل می کند. ارمنستان نیز با توجه 
به مناقشاتی که با آذربایجان بر سر مسئله قره باغ 
دارد و اختالفاتی که با گرجســتان تجربه کرده، 
تنها یــک راه زمینی و حیاتی  خواهد داشــت 
و آن ایران اســت. وجود ایــران به عنوان گزینه 
انحصاری حیات ارمنستان برای بقا و نزدیکی 
ایدئولوژیکی مردم آذربایجان به کشوری چون 
ایــران که در رأس محور مقاومــت قرار دارد و 
تهدیدکننده امنیت رژیم  صهیونیســتی است، 
برای این رژیم قابل قبول نیست؛ از این رو نفوذ و 
تغییر بنیادین در کشورهای آذربایجان و ارمنستان 
در دستور کار رژیم صهیونیستی قرار گرفته است 
تا فصــل جدیدی از نفوذ را از طریق تأســیس 
سفارت های متقابل و زیرساخت های سیاسی 
 با امنیت ملی ایران 

ً
انجام دهد. این مسئله کامال

ارتباط مســتقیم دارد و لزوم تدابیر راهبردی در 
این زمینه از سوی سیاستمداران ایرانی را ناگزیر 

می کند. 

چندجانبه! توطئه   
چشم طمع رژیم صهیونیستی به قفقاز جنوبی

   فراسو    

محمدحسن سجادی
کارشناسروابطبینالملل

حسن مرادخانی
کارشناسمسائلسیاسی

محمدرضا فرهادی
کارشناسمسائلمنطقه
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بازار

شــیوع ویروس کرونا ضعف کشــورهایی را که در تأمین مواد 
غذایی خودکفا نبوده اند و نیازمند واردات هستند، بیش از گذشته 
آشکار کرد؛ این در حالی است که با شیوع کرونا صادرات مواد 
غذایی نیز در همه جای دنیا افت محسوسی داشته است. باید 
توجه کرد، کشور ما کشوری چهارفصل است و پتانسیل باالیی 
در تولید انواع محصوالت کشــاورزی دارد که باید با اصالح 
مناسب زیرساخت های کشــاورزی و پاسخ گویی به نیازهای 
کشاورزان از این پتانسیل باال به نحو مطلوبی بهر ه برداری نمود. 
با برنامه ریزی دقیق می توان از محصوالت کشاورزی به  عنوان 

اقالم صادراتی جایگزین نفت استفاده کرد.

کشاورزی  توسعه 
منهای نفت

به گزارش »رویترز«، شرکت هواپیماســازی »ایرباس« اروپا 
 نسبت به تأثیر شــیوع ویروس کرونا بر فعالیت های این 

ً
اخیرا

شرکت ارزیابی داشته است. طبق این ارزیابی، اعالم شده است 
کارمندان این شــرکت در معرض تعدیل بیشتری قرار دارند و 
بدون اقدامات ســریع،  موجودیت این هواپیماساز در معرض 
نابودی قرار می گیرد.»گوی الم فائوری« مدیرعامل ایرباس طی 
نامه ای اعالم کرد:  »این شرکت در حال از دست دادن نقدینگی 
خود با ســرعتی بی سابقه است. این در حالی است که ایرباس 
به دلیل توقف فروش هواپیماهای خود از اواسط ماه مارس، با 

مشکالت جدی مواجه شده  است.«

 اخراج از  ایرباس 
شاخص

 به معنای سود هر سهم است که از روش های 
ً
این عبارت اصطالحا

پرکاربرد برای اندازه گیری ســود شــرکت های بورسی به شمار 
می رود و عدد آن از محاسبه سود کل به تعداد سهام به دست می آید. 
اهمیتEps  آنجاســت که وقتی درآمدهــا افزایش پیدا می کنند، 
قیمت هر ســهم نیز باال می رود و موجب جذب ســرمایه گذاران 
بیشتری می شــود. ممکن است دو شــرکت Eps یکسانی داشته 
باشند، اما یکی از شرکت ها با سرمایه ای کمتر به این سود رسیده 
باشــد که این موضوع به معنای بازدهی بیشتر این شرکت است، 
 Eps لحاظ نمی شود اما برای دستیابی به Eps معیاری که اگرچه در

مفیدتر و قابل اتکاتر باید این عوامل نیز مورد بررسی قرار گیرند. 

EPS  چیست؟  
افزوده

  نگاهی به مصوبه شورای عالی کار
 در گفت وگو با عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 

 حقوق کارگران را 
ونق تولید تعیین می کند ر

حمید رضا جوانبخت
خبرنگار

 خطر تغییر نگاه به بورس

 نقدینگــی موجود در اقتصــاد به رقمی 
نزدیک به ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده 
است. از طرفی ســیل نقدینگی کنونی، 
بازار مناسبی برای حضور خود نمی بیند. 
بی تردید امروز بازارهای طال، ارز، خودرو 
و مســکن همانند ســابق بازار خوب و 
قابل قبولی برای سرمایه گذاری دارندگان 
منابع مازاد نیســت و ایــن بازارها فاقد 
جذابیت های الزم برای ســرمایه گذاران 
است. مردم نیز با اشباع شدن این بازارها 
و عدم سودآوری و بازدهی که بتواند آنها را 
وسوسه کند، برای ورود سرمایه های خود، 
اعم از خرد تا متوسط به این بازارها تمایلی 
ندارند. طی یک سال گذشته موقعیت های 
جدیــدی در بازار بورس به روی مردم باز 
شده و مردم بیش از پیش در حال آشنایی 
و کســب آگاهی و اطالعات الزم از این 
بازار هســتند؛ دولت نیز در این مدت با 
تمهیدات و لطایف الحیلی به دنبال تشویق 
و کشــاندن مردم با همه نوع دارایی، اعم 
از خرد تا متوســط و کالن به سمت بازار 
ســرمایه و بورس بوده است. تحریم های 
نفتی و شــیوع کرونا ســبد بودجه دولت 
را خالــی از منابع کرده اســت؛ ازاین رو 
سیاســت گذاران اقتصــادی از دو ســال 
گذشته سیاست اقتصادی ورود سرمایه ها 
به بازار بــورس را اتخاذ کرده اند تا از این 
طریق بخشــی از منابع مورد نیاز دولت 
برای گذران امور جاری و روزمرگی های 
دولت تأمین شود. بی شــک بازار بورس 
بازاری منحصربه فرد، بسیار کارآ و مناسب 
است که اگر اصول در آن رعایت شود، از 
جهات مختلفی می تواند به نفع اقتصاد، 
تولید و افزایش اشتغال باشد. اما آنچه در 
این بازار در دو ســال گذشته رخ داده، این 
است که دولت با ایجاد مشوق های کاذب 
که فقدان مدیریت علمی و اقتصادی در آن 
موج می زند، بورس را بیش از حد و اندازه 
بزرگ کرده است. بزرگ شدن غیر منطقی 
و غیر اقتصادی بازار بورس و تداوم روند 
حبابی کنونی می تواند به نقطه ای منتهی 
شود که کسی قادر به جمع کردن آن نباشد 
و بسیاری از مردم را از بازار بورس ناامید و 
زیان قابل توجهی به کسانی وارد کند که به 
دلیل ناآشنایی با بازار بورس، سرمایه های 
خــرد خــود را در ایــن بازار از دســت 
می دهند. به نظر می رســد مشــوق های 
کنونی دولت و مســئوالن اقتصادی برای 
هدایت ســرمایه ها به بــازار بورس فقط 
برای حل مشــکل کســری بودجه انجام 
می شــود. زمانی که »شســتا« از ســوی 
تأمیــن اجتماعی به بــازار بورس عرضه 
شد، صندوق تأمین اجتماعی بالغ بر ۱۹۰ 
هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار بود، 
اما به دلیــل اینکه دولت این پول را تأمین 
نکرد، مجبور به فروش دارایی بیمه شــده 
خود شد تا کسری بودجه خود را از طریق 
فروش بنگاه ها و شــرکت های اقتصادی 
وابســته به دولت، اعم از مســتقیم و غیر 
مســتقیم جبران کند؛ از این رو بورس در 
حال حاضر به محلی برای تأمین کسری 
۱۷۰ هزار میلیــارد تومانی دولت تبدیل 
شده اســت؛ در حالی که کارکرد اصلی 
اجــرای طرح های  مالی  تأمیــن  بورس 
توســعه ای و اعطای منابع ارزان قیمت به 
تولید برای ایجاد تغییــر و تحول و بهبود 
عملکــرد اقتصادی شرکت هاســت، نه 
تأمین کسری بودجه دولت و تأمین سرمایه 
در گردش شــرکت ها برای تأمین هزینه 
 حامل های انرژی و پرداخت حقوق و بیمه 

کارکنان خود!

یادداشت 

BBBBB به نظرتــان تعییــن افزایش حقوق 
کارگران کمتر از نرخ تورم ســالیانه 
برای  را  می تواند چــه مشــکالتی 
اقتصاد و معیشــت کارگران ایجاد 

کند؟
 در همه دنیا این 

ً
به صورت کلی همیشــه و تقریبا

طور اســت که وقتی نرخ تــورم افزایش می یابد، 
همه کسانی که حقوق بگیر هستند، حقوق شان در 
شرایط معمول بیشتر از تورم باال نمی رود و اگر در 
این کشورها رکود اقتصادی وجود داشته باشد و 
وضعیت اقتصادی مناسب نباشــد، هم افزایش 

حقوق ها کمتر از نرخ تورم خواهد بود.
اکنون هم کشــور ما به لحاظ اقتصادی در چنین 
شــرایطی قرار دارد و وضعیــت خوبی به لحاظ 
شــاخص های اقتصادی وجود نــدارد. چنانکه 
رونــق معنــاداری در اقتصــاد نیســت، اگرچه 
 با وضعیت فعلی کــه ویروس کرونا ایجاد 

ً
تقریبا

کرده، می توان گفــت همه دنیا با چنین وضعیتی 
روبه روســت و حتی در ماه های آینــده نیز تداوم 
خواهم داشــت؛ لذا اگر بگوییــم میزان افزایش 
 مثل 

ً
حقوق در ایران کمتر از نرخ تورم است، تقریبا

همان چیزی اســت که در تمام دنیا رخ می دهد و 
خیلی موضوع عجیب و خارج از عرفی نیست. 

وقتی حقوق به انــدازه مخارج اضافه نشــود، 
فشارهایی روی خانوارها وارد می شود و طبیعی 
اســت که باید خانوار هزینه های خود را کاهش 
دهد؛ چراکه در شــرایط تورمی هزینه های آنها 
 در این شرایط وضع 

ً
نیز متورم می شــود و قطعا

همه افــرادی که حقوق ثابــت می گیرند، بدتر 
می شود. هر چند ممکن است بخش کمی از این 
فشارها از سوی کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی 
یا دولت به نوعی جبران  شــود؛ ولی این درصد 
کم نمی تواند وضعیت خانوارها را به شرایط قبل 

برگرداند.
با این وجود به علت وضعیت رکودی موجود در 
 انتظار خیلی بیشتری در 

ً
اقتصاد نمی توان واقعا

زمینه افزایش حقوق ها داشت. 

BBBBB به هر حال در شــرایط فعلی، حقوق 
کارگران کمتر از کارمندان است و به 
نظر می رسد بیشترین فشار اقتصادی 

بر این قشر است.
ببینیــد، نرخ افزایــش حقوق کارگران امســال 
بیشــتر از کارمندان بوده اســت، اما پایه حقوق 
 کارمندی 

ً
بســتگی به عوامل دیگری دارد؛ مثال

با مدرک لیســانس دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
می گیرد، ولی کارگری که مــدرک پایین تر دارد 
 دریافتی حقوق پایه کمتری نیز دارد. از 

ً
مســلما

طرفی در نظر داشــته باشــید که برای کارگران 
دو ســه قلم ویژه ماننــد بن 4۰۰ هــزار تومانی 
یا حق مســکنی که برای کارگران خیلی بیشــتر 
از کارمنــدان لحاظ می شــود، وجــود دارد که 
 ممکن اســت بــرای کارمندان وجود نداشــته

 باشد. 
هرچند هر چقــدر حداقل حقوق ها 

یابد، همــه حقوق بگیران  افزایش 
 منتفع می شوند، ولی این 

ً
مسلما

کار مســتلزم وجود شرایط و 
اســت؛  اقتصادی  امکانات 
یعنی باید اقتصاد نیز اجازه 
این کار را بدهد. نمی توان 
اخذشده  تصمیمات  گفت 
اما  اقدامات درستی است؛ 

اقدامات  اقتصاد ما در  چون 
رکودی اســت، نمی توان کار 
دیگری کرد مگر اینکه اقتصاد 

و شرایط آن اصالح 
شود.

BBBBB به نظرتان بــرای بهبود این وضعیت 
باید چه کار کرد؟ یعنی دولت عالوه 
بر موضــوع افزایش حقوق می تواند 
چه اقداماتی برای حمایت از کارگران 

انجام دهد؟
اگر می خواهیم وضعیت حقوق بگیران نیز مانند 
دیگران بهبــود یابد، باید بتــوان رونق اقتصادی 
را ایجــاد کرد و افزایش داد. اگر بتوانیم شــرایط 
و زمینه های الزم را برای رشــد اقتصادی باال و 
شعاری که امســال تحت عنوان جهش تولید از 
ســوی رهبر معظم انقالب مطرح شــد، فراهم 
کنیــم، بعد از رونق و جهــش اقتصادی می توان 
انتظار داشت افزایش دستمزد حقوق بگیران، من 
جمله کارگران، حتی بیشتر از نرخ تورم افزایش 
یابد. ضمــن اینکه اگر نگاهی بــه اقتصاد ایران 
بیندازیم، ســال هایی که به طور متوسط افزایش 
از  باالتر  دســتمزد حقوق بگیران 
نرخ تورم بوده اســت، رشد 
اقتصادی نســبی خوبی 
رشد   

ً
طبیعتا داشته ایم. 

موجــب  اقتصــادی 
کارفرما  هم  می شــود 
و هــم دولــت بتوانند 
حقوق بگیران  دستمزد 
را بیشــتر افزایش دهند. 
کــه  کســانی  ایــن رو  از 
طرفدار و حامی کارگران و 
حقوق بگیران هســتند، بیش 
به  بخواهند  اینکــه  از 
مسائل  این 
جه  تو

کنند، باید برای اصالح شرایط تالش کنند و به این 
فکر باشند که دولت، مسئوالن و مقامات را وادار 
کنند تا سیاست ها و برنامه های رشد اقتصادی اجرا 
شوند تا رشد اقتصادی خوبی محقق و همه از این 
شرایط منتفع شوند. در واقع، به صرف حرف زدن 
هیچ مشکلی حل نمی شود، بلکه باید شرایط را 
اصالح کرد، باید سیاست ها و برنامه های درست 
از ســوی مقامات به صورت مستقیم یا به کمک 
صاحب نظران تأمین شــود تا وضعیت اقتصادی 

کشور و قبل از آن وضع کارگران، بهبود یابد. 
همان طور که وقتی درآمد یک خانواده پنج نفره 
حدود ۲ میلیون تومان است، همه باید با هم 
آن ۲ میلیون تومان را هزینه کنند و هیچ کدام از 
اعضای خانواده نمی تواند بگوید من به تنهایی 
۲/5 میلیــون هزینه دارم، تولیــد و اقتصاد ما 
نیز اگر 5۰۰ هزار میلیارد باشد، این رقم بین 
همه افراد تقسیم می شود، حاال اینکه گروهی 
بگوید دســتمزد ما باید بر اساس تولید ۷۰۰ 
 خارج 

ً
هزار میلیاردی پرداخت شود، طبیعتا

از توانایی اقتصاد کشــور خواهــد بود؛ پس 
بهترین و بیشترین حمایت از کارگران، افزایش 
 
ً
تولید و درآمد کشور است. ضمن اینکه اصال

بحث داشتن یا نداشتن دولت مطرح نیست؛ 
چراکه پرداخت دستمزدی که برای کارگران 
مصــوب می شــود، میــزان پرداختی بخش 
خصوصی است؛ اما اگر رونق اقتصادی وجود 
نداشته باشــد، این بخش هم درآمدی ندارد 
که پرداخت کند و اگر فشــار بیش از اندازه به 
این بخش وارد شــود، ممکن است کارگران 
و نیــروی کار آنها با تعدیل یــا اخراج مواجه 
شوند؛ بنابراین باید سیاست ها طوری باشد که 
هم کارگران اخراج نشوند و هم بنگاه ها بتوانند 
فعالیت کنند، حتی شاید چند نیروی جدید را 
نیز استخدام کنند؛ بنابراین باید سیاست ها به 
سمتی برود که تولیدکننده بتواند تولید بیشتری 
داشته باشــد تا شــرایط برای رونق و جهش 

اقتصادی مهیا شود.

فردین آقابزرگی
کارشناسبازارسرمایه

چند هفته ای از تصویب تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار می گذرد. جلسه ای که برای اولین بار، تعیین حداقل مزد و میزان افزایش آن بدون 
تأیید نمایندگان کارگری به عنوان یکی از ســه ضلع نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان به پایان رسید. افزایشی که البته هیچ تناسبی با قانون و افزایش 

دستمزد متناسب با نرخ تورم نداشت و با وجود تأیید تورم ۴۱ درصدی از سوی بانک مرکزی، دستمزدها فقط ۱5 تا ۲۱ درصد افزایش یافت.
صبح صادق در گفت وگویی با دکتر »مرتضی عزتی« عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، این موضوع و  تبعات کاهش قدرت خرید کارگران را بررسی 

کرده است. 
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دین

 مراتب
 تولی و تبری

تولی و تبری باید در سه مرتبه   
شــناخت، گرایــش و رفتار 
ظهور یابد. در بعد شناختی، معرفت به 
کسانی که باید والیت شان را پذیرفت و 
کسانی که باید از ایشان دوری جست، 
در بعد گرایشی، پیوند قلبی با ولی الهی 
و واگرایی و بریدن از دشمنان خدا و در 
بعد رفتاری، اطاعت و همراهی با ولی 
خدا و جدا کــردن خط و جبهه خود از 
خط و جبهه دشمنان و مبارزه با آنان، از 

مراتب تولی و تبری است.
۱ـ معرفــت به ولی شــامل شــناخت 
شخص ولی و شــناخت اوامر و نواهی 
او و نیز شــناخت ســیره، منش، افکار 
و راه اوســت؛ همچنــان که معرفت به 
دشــمنان خدا شامل شناخت مصادیق 
آنها در هر زمان و شناخت خواسته ها، 
نقشه ها، رفتار و راه ایشان است. بدیهی 
است بدون این شناخت، تولی و تبری 
ممکن نیست و کسانی که بدون شناخت 
در تبری و تولی وارد می شوند، چه بسا 
کســی را که باید والیتــش را بپذیرند، 
رها می کننــد و نیز کســانی را که باید 
از ایشــان برائــت جویند، بــه والیت 
برمی گزینند، یا با نشــناختن راه و منش 
 
ً
ولی الهــی و راه دشــمنان خدا، عمال

در راه دشــمنان خدا رهسپار می شوند، 
 در حالی که خــود را پیروی ولی الهی

 می پندارند!
۲ـ تولی و تبری در حوزه گرایشی، همان 
حب و بغض اســت امام صــادق)ع( 
فرمــود: »هــل الدیــن اال الحــب و 
البغض؟« دین چیزی نیست جز محبت 
و دلبســتگی به ولی  خــدا و مؤمنان و 
نفرت و واگرایی نسبت به دشمنان خدا.  
حوزه احساســات و گرایش ها پیشران 
حرکت انســان اســت. بدون گرایش 
قلبی و محبت به ولی، انســان در حوزه 
والیت قرار نمی گیرد؛ همچنان که بدون 
بغض و نفرت به دشــمنان خدا، دوری 
از دام ها و نقشــه های آنــان و نجات از 
معرفت  نیست.  توطئه های شان ممکن 
اگرچه چراغ راه است، اما عامل حرکت 
و مبارزه نیست. چه بسا کسانی که به ولی 
الهی و به دشمن خدا معرفت دارند، اما 
از آنجا که گرایشــی به ولــی و نفرتی 
به دشــمن ندارنــد، در جهت مخالف 
 والیــت و همســو با دشــمن حرکت

 می کنند.
۳ـ ثمــره معرفت و محبت نســبت به 
ولی، باید رفتار مناســب و همراهی با 
ولی الهی باشــد؛ همان طور که نتیجه 
شناخت دشمن و بغض نسبت به او، در 
مبارزه با دشمن و پایداری بر موضع حق 
جلوه می کنــد؛ از این رو، تولی و تبری 
در نصرت ولــی)و نصرتی لکم معده( 

و ایستادگی در برابر اعدا رخ می نماید.
این مرتبــه از تولی و تبــری، رکن 
اساسی آن است و بدون آن مراتب دیگر 
ارزشــی ندارد. در تولی، تسلیم کامل 
شرط اســت و این تسلیم باید با رغبت 
همراه باشــد. قرآن کریم در این زمینه 
پروردگارت سوگند که  می فرماید: »به 
آنان مؤمن حقیقــی نخواهند بود، مگر 
آنکه تــو را در آنچه میان خــود نزاع و 
اختالف دارند، به داوری بپذیرند، سپس 
از حکمــی که کرده ای در وجودشــان 
هیچ دلتنگی و ناخشــنودی احســاس 
 نکنند و به طور کامل تســلیم شوند.« 

)نساء/ 65(

آیه

محمد عینی زاده موحد
دکترایتفسیرتطبیقیقرآن

ابتدای امــر که کرونا فراگیر شــده بود، برخی 
صاحب نظران فکــر می کردند تغییراتی در دنیا 
رخ خواهد داد که به انســان می فهماند کســی 
نیست تو را نجات دهد و هر چه هست به دست 
خود توست. دشمنان دین این فرصت را مغتنم 
شــمردند و به دین و دین مداران حمله کردند. 
 مشــخص نیست سر جنگ شان 

ً
هرچند دقیقا

با دیــن در این بحران برای چیســت؟ یکی از 
مهم ترین توصیه ها در این روزها رعایت اصول 
 همین 

ً
بهداشتی اســت که دین اســالم مکررا

موضوع را گوشــزد کرده اســت. با این تفاوت 
که اسالم هم به نظافت جســمی تأکید دارد و 
هم به نظافت روحی... در این نوشتار اشاره ای 
کوچک به توصیه های بهداشت جسمی داریم. 
رسول خدا)ص( می فرمایند: »هر کسی لباسی 
برای خود تهیه کرد، باید همیشــه آن را پاکیزه 
نگه دارد.«)مکارم االخالق، ص۱۱۷( همچنین 
امام صــادق)ع( می فرمایند: »پاکیزگی لباس، 
دشمن انسان را خوار می سازد و شست وشوی 

جامه ها، غم و اندوه را بر طرف می کند.«)دعائم 
االســالم( در اینجا منظور از خواری دشــمن 
آلودگی ها، میکروب ها  نابودی  می تواند همان 
یا ویروس ها باشــد.منظور از دشمن و شیطان 
چیست؟ وقتی رســول خدا)ص( می فرمایند: 
»نگذارید خاکروبه و آشغال، شب در خانه شما 
بماند؛ زیرا آنجا جایگاه شیطان است.«)مکارم 
االخالق، ص4۹۰( یعنی همان آلودگی و وقتی 
امام صــادق)ع( می فرمایند: »پنهان ترین راهی 
که شــیطان بر آدمی از آن راه مســلط می شود، 
این اســت که زیــر ناخن ها مســکن گزیند.« 
منظورشان آلودگی هاست. همانطور که می دانید 
اهل بیت)ع( ســخنانی در حد فهم انسان های 
دوره خودشــان می گویند که با پیشرفت بشر نه 
تنها قدیمی و کهنه نمی شوند، بلکه قابل فهم تر 
و شــفاف تر می شــوند؛ زیرا اگر امروز بگویند 
شــیطان در این احادیث به چه معنی اســت، 
همه می گویند همین ویروس ها و میکروب ها؛ 
هرچند با حضور خود ابلیس هم منافاتی ندارد.

بهداشت برای  اسالم  توصیه های 
   مکتب    

دین مبین اســالم برای ایجاد تعادل و مواســات در 
جامعه احکامــی را مقرر کرده اســت که می تواند 
نمونه ای برای رفتارهای دیگر ما باشد؛ به عبارتی با 
الگو گرفتن از نحوه برخورد دین در تعامالت فردی 
و اجتماعی می توانیم به فروعاتی دست پیدا کنیم که 
تأیید اسالم را به همراه داشته باشد؛ به طور مثال وقتی 
می بینیم دستورات دینی انقدر به رسیدگی به اقشار 
ضعیف جامعه تأکید و تکیه دارد، باید به این موضوع 
اهمیت دهیم و به ســمت احیای آن حرکت کنیم. 
اقشار ضعیف جامعه به طور معمول دچار مشکالت 
متعددی در زندگی شــان هســتند، این مشکالت 
در بحران ها و اتفاقــات ناگوار طبیعی و غیرطبیعی 
چندبرابر می شود و فشار بر این قشر را نیز چندبرابر 
می کند. اسالم در کنار زکات، خمس، صدقه، قرض، 
هبه و دیگر دستورات، به اطعام از طریق قربانی کردن 
که یک فعل عبادی دانسته می شود، تأکید کرده است. 
در این فعل نیز اول ایمان مؤمنان را در رســیدگی به 
یکدیگر و اهمیت به هم نوعان می سنجد و دوم تعمیق 
محبت و مودت در میان مســلمانان را می خواهد.

ابی بصیــر از حضــرت ابا عبدالله)ع( ســؤال کرد: 
»حکمت جعل و تشریع قربانی چیست؟« حضرت 
فرمودند: »خداوند متعال هنگام ریختن اولین قطره 
خون حیوان به زمین، صاحب قربانی را می بخشد، 
این یکی از علل تشــریع قربانی است، دیگر آنکه به 
این وســیله اهل تقوی از غیرشان ممتاز می شوند و 
تنها عمل ایشان مقبول واقع می شود. چنانکه خدا در 
قرآن هم فرموده است.« )حج/ ٣٧( امام)ع( سپس، 
امام)ع( در تأیید این حکمت فرمودند: »بنگر چگونه 
خداوند متعــال قربانی هابیل را قبول و قربانی قابیل 
را رد کرد و ایــن نبود مگر به خاطر آنکه هابیل اهل 
تقوی و قابیل فاقد آن بود.«و نیز ابی جمیله می گوید: 
»از حضــرت اباعبدالله)ع()امــام جعفرصــادق( 
دربــاره گوشــت قربانی ســؤال کــردم؟ حضرت 
فرمودند: »حضرت علی بن الحسین)ع( و فرزندشان 
حضرت محمدباقر)ع( یک سوم از این گوشت را به 
همسایگان شان تصدق می فرمودند و یک سوم هم به 
مساکین می دادند و یک سوم باقی مانده را برای اهل 

خانه نگه می داشتند.«

محبت ایمان  تعمیق  سنجش   
   حکمت    

همه شیعیان و پیروان اهل بیت)ع( در طول زندگی 
دینی خود با حیرت ها و تردیدهایی مواجه شده اند 
که جواز و عدم جواز یک فعل را از نظر شــرعی 
نمی دانند. گاهی با احکام شــرعی به پاسخ مان 
می رسیم و گاهی حتی با انجام دستورالعمل ها هم 
دل مان آرام نمی گیرد و احساس می کنیم این اعمال 
مناسب حال ایمانی ما نیستند. در این موقعیت ها 
کافی است خود را به رفتار و گفتار اهل بیت)ع( 
نزدیــک کنیــم و از خود بپرســیم اگر حضرت 
علی)ع( در این موقعیت بودند، چه کاری انجام 
می دادند؟ آیا ایشــان هم مانند ما با بی خیالی به 
برخی محرمات و منکرات حتی مکروهات نگاه 
می کردند؟ آیا ایشان و فرزندان شان مانند ما متوجه 
خدا بودند و به سبب محبت او، در دل شان ترسی 
غیرقابل وصف وجود داشت؟ برای نمونه، گاهی 
درباره شــنیدن یا گفتن یک سخن مرددیم که آیا 
 با 

ً
این سخن صحیح اســت یا نه؟ می توانیم فورا

خود بگوییم اگر اهل بیت)ع( بودند، این سخن را 
می شنیدند یا این گونه سخن می گفتند؟ یا به این 
صحنه نگاه می کردند؟ یا ایــن کار را چه خوب 
چه بد انجام می دادند؟ از این راه درآمد کســب 
می کردند و به خانه می بردند؟ در اغلب اوقات به 

جواب می رسیم. 
دلیلش این اســت که خداوند فطــرت ما را پاک 
آفریده اســت و اهل بیت)ع( تنها کســانی بودند 
 مطابق با فطرت شــان عمل می کردند و 

ً
که کامال

خدا را با عمق وجود می شــناختند. پس مراجعه 
ما به اهل بیت)ع( همان مراجعه به فطرت است؛ 

فطرتی که همیشه ما را به خوبی هدایت می کند. 
خداوند در ماه مبارک رمضان فرصتی را در اختیار 
ما قرار داده است که خلوت  ما با فطرت مان بیشتر 
شود. ضمن اینکه بنا بر دستورهای اهل بیت)ع(، 
روزه دار واقعی کســی اســت که تمــام اعضا و 

جوارحش روزه دار باشد. 
حال ســؤال اینجاســت که در تمرین تقوا در ماه 
مبــارک رمضان، حاالت اهــل بیت)ع( چگونه 
بوده اســت؟ با توجــه به اینکه نیمــه ماه مبارک 
رمضان مزین به نام امام حسن مجتبی)ع( شده و 
روز والدت ایشان است، بهتر است تکلیف خود 
را در احواالت این امام عزیز جســت وجو کنیم؛ 
زیرا حاالت امام حســن)ع( در اوقات مختلف 
و در برابــر خداوند، حــاالت عجیب و پرنوری 
بود. ایشــان در بندگی خدا مانند ما نبود و ما هم 
، ایشان یکی از پنج 

ً
مانند ایشان نیستیم؛ زیرا اوال

نفری است که آیه شریفه تطهیر در شأن آنان نازل 
شد و کسی اســت که خداوند عالم هر رجس و 
پلیــدی را از روح او زدود و قلبش را به طهارتی 
مطهــر فرمود که خزانه اســرار کتاب او باشــد؛ 
، خصوصیات ایمانی این حضرت شاخص 

ً
ثانیا

و میزان اســت. حضرت امــام جعفر صادق)ع( 
از پــدر خود از امــام زین العابدیــن)ع( روایت 
می فرمایند: »حســن بن علی عابدترین اهل زمان 
خود و زاهدترین و فاضل ترین آنان بود. اگر حج 
می کرد پیاده و گاهی با پای برهنه می رفت و هرگاه 
مرگ را به خاطر می آورد، گریه می کرد و اگر قبر 
را به یاد می آورد، می گریســت و اگر برانگیختن 
قیامت را به یاد می آورد، می گریست و اگر عرض 
بر خداونــد تعالی را به یاد می آورد، غش می کرد 
و اگر به نماز می ایستاد، بندهای بدنش می لرزید 
و اگر بهشــت و دوزخ را به یاد می آورد، همچون 
مارگزیده مضطرب می شــد و از خدا بهشت را 
مسئلت می نمود و از آتش دوزخ به خدا پناه می برد 
و از قرآن آیه »یا أیها الذین آمنوا« نمی خواند مگر 
ایــن که می گفت: »لبیک اللهم لبیک« و در هیچ 
حالی از احوالش دیده نمی شد، مگر اینکه ذاکر 
خداوند سبحان بود و زبانش راستگوترین مردم و 
پیامش فصیح ترین آنان بود.«حتی دشمنان وصف 
او را می گویند؛ مروان درباره ایشان گفته است: »با 
کسی آن رفتار)های آزاردهنده( را کردم که حلم او 
از کوه سنگین تر بود. کسی که دشمن، بردباری او 

را این چنین بستاید و ابر عداوت، حجاب آفتاب 
کماالت او نشــود و دشمن بر او اشک بریزد، جا 
دارد که چشم روزگار بر او خون گریه کند.« پس 
بهترین حال در ماه مبــارک رمضان همین حال 
است؛ اینکه خودمان را شبیه این امام همام کنیم و 

ایشان را الگوی دین داری خود قرار دهیم.
داســتان والدت آن حضــرت به گونــه ای که در 
روایات شیخ صدوق در »امالی«، »علل الشرایع« 
و »عیون اخبار الرضا)ع(« و روایات دیگر محدثان 
شــیعه و اهل ســنت آمده و از امام ســجاد)ع( 
روایت شده، این گونه است که فرموده اند: »چون 
امام حســن)ع( به دنیا آمد، به پدرش، حضرت 
علــی)ع( عرض کردند نامی برای او بگذار، امام 
علی)ع( فرمود: من چنان نیستم که در نام گذاری 
او از رســول خدا)ص( پیشــی گرفته و ســبقت 
جویم. وقتی که رسول خدا)ص( تشریف آوردند، 
فرمودند: آیا او را نام گذاری کرده ای؟ عرض کرد: 
من در نام گذاری وی از شما پیشی نگرفتم! رسول 
خدا)ص( فرمود: من هم در نام گذاری وی بر خدا 
ســبقت نمی جویم. در این وقت خدای تبارک و 
تعالی به جبرئیل وحی فرمود که برای محمد)ص( 
پسری متولد شده، به نزد وی برو و سالمش برسان 
و تبریک و تهنیت گوی و به وی بگو: به راستی که 
علی نزد تو به منزله هارون است به موسی، پس او 
را به نام پسر هارون نام بنه. جبرئیل از آسمان فرود 
آمد و از سوی خدای تعالی به وی تهنیت گفت، 
ســپس اظهار داشت: خدای تبارک و تعالی تو را 
مأمور کرده که او را به نام پسر هارون نام بگذاری. 
رسول خدا)ص( پرسید: نام پسر هارون چیست؟ 
عرض کرد: شــبر. فرمود: زبان من عربی است. 
عرض کرد: نامش را »حســن« بگذار. و رسول 
خدا)ص( او را حســن نامید.« )بحاراالنوار، ج 

4۳، ص ۲۳۸(

 الگوی بندگی
   سلوک    

سیدحسین
خاتمی خوانساری

دبیرگروهمعارف

به بهانه میالد فرخنده کریم اهل بیت امام حسن مجتبی)ع( 

انســان باید در این دنیا که به سرعت در حال عبور 
است، از دنیا بگذرد، قبل از اینکه دنیا از او سبقت 
بگیرد. انسان باید سبقت به سوی خدا بگیرد. رمز 
و فلسفه اینکه انسان از عجله و شتاب آفریده شده، 
این است که در یک فرصت کوتاه و شتابان که در 
گذر است، با عجله و شتاب از غیر خدا و دنیا عبور 
کند و به خدا برسد؛ پس در این مرحله سرعت و 

عجله الزم است.
دست مایه عجله و شــتاب برای همین در وجود 
ما گذاشــته شده اســت. این حدیث را به خاطر 
بسپارید که پیامبر)ص( می فرمایند: »العجلة من 
عمل الشیطان و التأني من عمل الرحمن«؛ عجله 
کار شیطان است و تأنی و درنگ از جانب خداوند 

رحمان اســت. این عجله وقتــی بخواهد خرج 
غیر خدا بشــود، شیطانی است، ولی اگر بخواهد 
خرج خدا شــود صفت رحمانی است. »عجلوا 
بالصلوة«؛ باید به اصل نماز بشتابیم. »حی علی 
خیر العمل«؛ اگر امــر دنیوی و غیر خدایی پیش 
آمد، اینجا باید درنگ کنیم، نباید عجله کنیم؛ ولی 
اگر کار خیر و صالحی پیش آمد که می تواند ما را 
به خدا برساند، اینجا عجله کار پسندیده ای است. 
هــر چیزی که بخواهد ما را بــه خدا نزدیک کند 
انســان باید در آن عجله کند، که اگر این عجله را 
در راه خدا استفاده نکنیم، شیطان از این عدم عجله 
ما برای دور کردن مان از خدا استفاده خواهد کرد. 
عواملی که موجب می شــود قلب انســان بیمار 

شود، عبارتند از: شیطان، دنیا و هواهای نفسانی؛ 
شیطان با وسوسه کردن انسان به سوی ثروت  دنیا، 
لذت دنیا و شــهوت دنیا قلب او را بیمار می  کند؛ 
درواقع شــیطان در مســائل دنیا و حوائج دنیوی 
انســان را به عجله سوق می دهد تا در راه رسیدن 
به این حوائج حالل و حرام خدا را فراموش کند و 
در مقابل نعماتی که از سوی خداوند به او عنایت 
شده است، انسان را به کفران نعمت و عدم شکر 

گزاری سوق می دهد. ذکری که شیطان یک سره 
در گوش انســان زمزمه می کنــد »یاعجول یا 
کفور« است؛ ولی قرآن در مقابل این حربه و 
نیرنگ شیطان ذکری به انسان می آموزاند و 

آن ذکر »یاصبور و یا شکور« است.

 عجله برای رفتن به سمت خدا
گفتاری از حجت االسالم محمدباقر حیدری کاشانی

   منبر    
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پرونده

 توسعه کانال های استانی

مرکــز اطالع رســانی و مطالعات سیاســی، 
فعالیت های متعــددی در حوزه های مختلفی 

دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود.
۱ـ هفته نامــه صبح صادق: این نشــریه در 
 
ً
هر هفتــه بیــش از ۷۲ مطلب را کــه عمدتا

یادداشــت و گزارش های تولیدی اســت، در 
خود جای می دهد. این نشــریه که ۲۰ سال از 
عمــر آن می گذرد، روز بــه روز با فناوری های 
جدیدتــر و مطالــب نو و متنوع تــر مهم ترین 
مســائل سیاســی کشــور و جهان را تحلیل 
می کند. نظرســنجی هایی که مرکز ســنجش 
درباره تغییرات شکلی و محتوایی صبح صادق 
انجام داد، نشــان داد نشریه نسبت به سال قبل 
با افزایش رضایت مخاطبان روبرو شده است. 
صبح صادق از ســال گذشــته در یــک اقدام 
ابتکاری تبدیل مطالب ماندگار صبح صادق به 
نسخه صوتی را شروع کرده است که می توانید 
این مطالب را در ســایت و کانال صبح صادق 

بشنوید.
»بصیــرت«:  اطالع رســانی  پایــگاه  ۲ـ 
دردسترس ترین رسانه معاونت سیاسی است 
اقتصادی  فرهنگی،  که محتواهای سیاســی، 
و اجتماعی تولید می کند. این ســایت، یکی 
از معدود ســایت های کشور است که با تولید 
یادداشــت، گــزارش و مقالــه در حوزه های 
مختلف ســعی کرده بیــش از ۹۰ درصد کار 
خود را بر تولید مطالب تحلیلی متمرکز کند. 
در همین ایام ابتدای ســال، کمتر رسانه ای را 
می توان یافت که در زمینه شــعار سال به اندازه 
کانال بصیرت محتوا تولید کرده باشد. گفتنی 
است؛ آرشــیوهای فیلم، کلیپ، نشریه صبح 
صادق، اخبار روزانه و صدای انقالب در سایت 

بصیرت موجود است.
۳ـ نشــریه اخبار و تحلیل ها: یکی دیگر از 
کارهای مهم مرکز اطالع رســانی و مطالعات 
سیاسی، انتشار نشریه اخبار و تحلیل هاست که 
۲۳ سال از عمر انتشار آن می گذرد و در سراسر 
سپاه و نهادهای انقالبی، مساجد و بسیج توزیع 
می شود. نکته مهم درباره این نشریه این است 
که با وجود افزایش رسانه های فضای مجازی، 
همچنان دارای مقبولیت و محبوبیت باالیی بین 
کارکنان، بسیجیان، سربازان و عامه مردم است. 
۴ـ مستند: مستندهای کوتاه تصویری با عنوان 
قطب نما یکی دیگر از تولیدات مرکز مطالعات 
سیاسی است که این مرکز تا انتهای سال گذشته 
۱۳۱ کلیپ منتشر کرد و در مساجد، حسینیه ها 
و نشست های سیاسی مخاطبان از آنها استقبال 

کردند. 
5ـ تحلیل فیلم: یکــی دیگر از فعالیت های 
مرکز مطالعات، تحلیل فیلم های ســینمایی 
اســت که تا پایان ســال گذشــته شش فیلم 
سینمایی هالیوود که دارای پیام های رسانه ای 
و سیاســی مهمی بوده اند، تحلیل شــده اند و 
امسال قرار است پیام  فیلم های سیاسی داخلی 
را با اســتفاده از کارشناســان مطرح کشــور 

تحلیل کنیم.
6ـ کتاب: به دلیل افزایش اســتفاده از فضای 
مجازی، رغبت به کتــاب خواندن در جامعه 
کاهش یافته اســت؛ اما مرکز اطالع رسانی و 
مطالعات سیاسی با تولید کتاب های مناسب با 
شرایط سیاسی روز فرصتی را برای تنفس کتاب 

در جامعه فراهم کرده است.
کانال های  مجــازی:  فضای  کانال های  7ـ 
»صبح صادق« و »بصیرت« در پیام رسان های 
داخلی، در طول شبانه روز یادداشت های کوتاه، 
خبرها و گزارش های متعددی تولید می کنند و 
در ســال ۹۹ در صدد هستیم به کسانی که در 
اســتان ها و رده ها عالقه مند به راه اندازی کانال 
هســتند، مجوز بدهیم این فعالیــت را انجام 
بدهند و بــه عمق و دامنه مخاطبــان خود در 

برنامه های سیاسی بیفزایند.

BBBBB  ،بفرمایید در دوره دوم که شما به معاونت سیاسی بازگشتید 
چه نوع رویکردهای جدیدی را در پیش گرفتید؟

معاونت سیاسی سپاه یک مجموعه بابرکت و دارای عمری به اندازه 
عمر سپاه اســت. از همان ابتدای شکل گیری ســپاه در سال ۱۳58 
به صورت رســمی و قانونی، دفتر سیاسی ســپاه در ساختار این نهاد 
انقالبی، با توجه به ماهیت،  رســالت،  وظایف و مأموریت های سپاه 
لحاظ شد. در اساسنامه سپاه، جمع آوری اخبار و ارائه آن به همراه تحلیل 
به آحاد پاسداران به عنوان مهم ترین وظیفه این دفتر تعریف شده است؛ به 
عبارتی کار آگاه سازی سیاسی و باال بردن بصیرت سیاسی در سپاه و بسیج، 
 به عهده این بخش در سپاه گذاشته شده است؛ البته عنوان دفتر سیاسی در 
ســال های بعد به اداره سیاســی و درنهایت به معاونت سیاسی تغییر کرد. 
معاونت سیاسی در سلسله مراتب ســپاه حضور دارد و از طریق مجموعه 
متنوعی از نشــریات، رسانه ها و شــبکه  هادیان به صورت حضوری و غیر 
حضوری این امر بصیرت افزایی را به پیش می برد. در سال ۱۳۹۷ که توفیق 
حضور مجدد نصیب شد تا خدمتگزار همکاران در معاونت سیاسی باشم، 
 مبتنی بر تجارب گذشته و همچنین تدابیر نماینده محترم ولی فقیه در سپاه، 
حضرت حجت االسالم والمسلمین دکتر »حاجی صادقی« به اولویت ها و 
رویکردهایی توجه شــد که جنبه تحولی داشت. برخی از این اولویت ها و 
رویکردها  در حکم اینجانب هم آمده است و یکی از مهم ترین آنها این است 
که تمام فعالیت های بصیرت افزایی باید بر اساس دکترین رفتار سیاسی سپاه 
انجام گیرد. توانمندسازی کار و شبکه  هادیان سیاسی سپاه و بسیج از دیگر 
سیاست ها و اولویت های ذکرشده در حکم است. در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به 
مجموعه ای از طرح ها، ازجمله طرح شهیدحججی، طرح شهید سلیمانی 

و طرح اقدام برای پیاده سازی دکترین رفتار سیاسی در معاونت توجه شد. 

BBBBB این سیاســت ها،  اولویت ها و رویکردهــای جدید  تا چه
اندازه در عمل و در برنامه ها پیاده سازی شد؟ 

شاید بتوان گفت پیاده سازی دکترین رفتار سیاسی سپاه، مهم ترین سیاست 
و رویکردی بود که در ســال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به آن توجه شد. اکنون 
دکترین رفتار سیاســی در سپاه نهادینه شــده و بسیاری از رفتارها، 
ازجمله امر بسیار مهم و راهبردی بصیرت افزایی و هدایت سیاسی 
بر مبنای این دکترین شکل می گیرد. دکترین اصول حاکم بر فعالیت ها، 
 رفتارها و مواضع است. در حوزه عمل سیاسی سپاه با هر ماهیتی،  باید 
اصول تعریف شده به همراه شــاخص های تجویزی و تحذیری در این 
دکترین، بر آن عمل حاکم باشد؛ به عبارت دیگر،  دکترین رفتار سیاسی 
تمام فعالیت ها را قاعده مند می کند تا فعالیت سیاسی و هدایت سیاسی 
سلیقه ای و... نباشد. در ســال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مجموعه ای از اقدامات 
انجام شــد تا دکترین رفتار سیاسی در سپاه به خوبی تبیین و به آن توجه 
شود. اکنون در حوزه نشریات، تنظیم اخبار و ارائه تحلیل ها، در فضای 
مجازی و تولید کلیپ ها و دیگر محصوالت، همگی باید سمت و سوی 
خود را از دکترین رفتار سیاسی بگیرند. جهت  گیری های سیاسی از سوی 

هر مقام مسئولی در ســپاه تابع دکترین رفتار سیاسی در سپاه است. در 
سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تالش شد از یک  سو دکترین برای مدیران سیاسی، 
 هادیان سیاســی، فرماندهان و مسئوالن و آحاد کارکنان تبیین و تشریح 
شود، و از دیگرسو مراقبت شد تا در سطوح مختلف این دکترین مبنای 

عمل و جهت دهنده به حرکت ها باشد. 

BBBBB با توجه به صحبت های شــما، دکترین از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است؛ بفرمایید این دکترین چگونه تدوین شده 

و دارای چه اصولی است؟
دکترین در سال ۱۳۹۰ بر اساس اسناد باالدستی، شامل قانون اساسی،  
اساسنامه سپاه و مجموعه اوامر، تدابیر و رهنمودهای حضرت امام)ره( 
و رهبر معظم انقالب در هیئت اندیشه ورزی نمایندگی تهیه، و درنهایت 
به تصویب نماینده رهبر معظم انقالب در آن زمان رسید؛ البته به دالیلی، 
دکترین با وجود ابالغ از سوی فرمانده محترم کل سپاه و نماینده ولی فقیه، 
خیلی در عمل جدی گرفته نشد. اما در سال ۱۳۹۷، دکترین مبنای تمام 
فعالیت ها و برنامه های معاونت سیاسی قرار گرفت و در سال ۱۳۹۸، برای 
اولین بار دکترین رفتار سیاسی سپاه بازنگری و پاره ای اصالحات جزئی 
روی آن انجام شد و پس از ابالغ مجدد از سوی نماینده محترم ولی فقیه 
و فرمانده محترم کل سپاه، به صورت کتابچه برای فرماندهان،  مسئوالن 
و هادیان سیاســی انتشار یافت. دکترین رفتار سیاسی سپاه دارای ۱۲ 
اصل اســت. این اصول عبارتند از: والیتمداری، تکلیف گرایی، 
حکمــت، عــزت و اقتــدار، انقالب محــوری، امیدبخشــی و 
نشاط آفرینی، استکبارستیزی، مردمی بودن، اخالق مداری، جذب 
حداکثــری و دفع حداقلی، هماهنگی و همســویی ســازمانی و 
مشارکت آفرینی آگاهانه.برای هر یک از این اصول بایدها و نبایدها به 

صورت شاخص های تجویزی و تحذیری مشخص شده است.

BBBBB این اصول در عمل تا چه اندازه کاربردی و جهت دهنده به 
فعالیت هاست؟

تمام اصول دکترین رفتار سیاسی سپاه به همراه تبیین و تعریف انجام شده 
برای هر یک از اصول و با شاخص های تجویزی و تحذیری آن که در واقع 
 کاربردی است؛ 

ً
بایدها و نبایدها را ذیل یک اصل مشخص کرده، کامال

به عبارت دیگر، در دکترین با تعریف و تبیین اصل ها و مشــخص شدن 
شــاخص ها به صورت باید و نباید، مفاهیم از حالت کلی خارج شده و 
جنبه رویکردی و عملیاتی پیدا کرده اســت؛ برای نمونه، اخالق مداری 
اصل نهم در دکترین رفتار سیاســی سپاه است. بر اساس این اصل، باید 
اخالق اســالمی بر تمام  رفتارهای سیاسی سپاه حاکمیت داشته باشد. 
برای این اصل شــش شاخص تجویزی آمده و بر اساس این شاخص ها 
که جنبه بایدی دارد، این بایدها جهت دهنده به آن عمل سیاسی خواهد 
بود.در حوزه اطالع رسانی و انتشار اخبار و ارائه تحلیل ها، چه به صورت 
حضوری یا غیر حضوری و چه در فضای مجازی، باید در این مجموعه 

اقدامات، صداقت و درســتی، عدالت، حــق و انصاف، آبرو و حیثیت 
گروه ها و افراد، ادب و نزاکت و تواضع و فروتنی رعایت شود؛ یعنی یک 
هادی سیاسی در جلســات، گردهمایی ها و نشست های سیاسی 
در ارائه یک تحلیل و پاسخ به پرســش ها، باید بر اساس صداقت 
و حق و انصاف ســخن بگوید و آبروی گروه ها و افراد را رعایت 
کند. همچنین بر اساس شاخص های تحذیری در هر نوع رفتار سیاسی 
 در امر بصیرت افزایی چه به صورت گفتاری 

ً
و اتخاذ مواضع، خصوصا

و چه نوشــتاری، چــه در فضای حقیقی و چه مجــازی، باید از تهمت 
زدن، غیبت کردن، شــایعه پراکنی، افشای اســرار، تملق و چاپلوسی، 
نفاق و فریب کاری، تخریب و لجاجت، استفاده از ابزارها و روش های 
نامشروع، تکبر و استبداد رأی، توجیه گری نامناسب و ناحق و استهزا و به 
کار بردن القاب ناپسند به صورت جدی پرهیز نماید. اگر دقت شود، تمام 

این شاخص ها جهت دهنده و کاربردی است.

BBBBB بیشترین حساســیت ها در جامعه نسبت به رفتار سیاسی 
سپاه، در مقطع انتخابات است؛ طبق دکترین، رفتار سیاسی 

سپاه در زمان انتخابات چگونه است؟
تمام اصول دکترین در مقطع انتخابات جنبــه کاربردی و جهت دهنده 
دارد. ولی در میان اصول دوازده گانه، اصل دوازدهم به رفتار سیاسی سپاه 
در مقطع انتخابات اختصاص دارد. این اصل چگونگی رفتار انتخاباتی 
سپاه را مشــخص می نماید. طبق این اصل با عنوان »مشارکت آفرینی 
حداکثری و آگاهانه«، با هفت شاخص تجویزی )باید( و یک شاخص 
تحذیری )نباید( سمت و سوی رفتار انتخاباتی سپاه مشخص شده است. 

شاخصه های ایجابی و تجویزی عبارتند از:
 ۱ـ تبیین و تبلیغ شرکت در انتخابات به عنوان یک حق و تکلیف شرعی 
و قانونــی؛ ۲ـ تبیین و تبلیــغ آزاد بودن، رقابتی بــودن و منصفانه بودن 
اصل انتخابات در جمهوری اســالمی ایران؛ ۳ـ زمینه ســازی و کمک 
به شــکل گیری انتخابات رقابتی و هوشــمندانه با مشارکت حداکثری 
و آگاهانــه؛ 4ـ تبیین و تبلیــغ انتخابات به عنوان مظهر  مردم ســاالری 
دینی، نماد عزت، اقتدار، وحدت و ایســتادگی ملی؛ 5ـ رصد اقدامات 
تضعیف کننده مشارکت حداکثری و اقدام مناسب برای خنثی سازی آن؛

 6ـ تبییــن و تبلیغ مالک ها و معیارهای دینی و انقالب اســالمی برای 
انتخاب آگاهانه؛ ۷ـ فرهنگ سازی برای انتخاب مسئوالنه.

در این اصل یک شــاخص تحذیری )نباید( آمده و آن هم یک شاخص 
بســیار مهم اســت: »پرهیز از ورود مصداقی در انتخابات«؛ بنابراین 
طبق اصل دوازدهم از دکترین رفتار سیاســی ســپاه، سپاه تحت 
هیچ شــرایطی در انتخابات ورود مصداقی نخواهد داشت. همه 
فرماندهان، مسئوالن و آحاد پاسداران موظف به رعایت این اصل 
هستند. طبق این اصل، سپاه رفتار سیاسی دارد، لکن رفتار حزبی 
و گروهــی ندارد تــا بخواهد از گروه خاص یا افراد مشــخص در 

انتخابات حمایت کند.

سیاسی رفتار  ین  دکتر  براساس 
سپاه در انتخابات ورود مصداقی نمی کند

 بازنگاهی به برنامه های بصیرت  افزایی سپاه و بسیج
 در گفت وگو  با سردار دکتر یدالله جوانی

هفته عقیدتی سیاسی در سپاه فرصت مناسبی است برای مرور اقدامات سپاه در دو حوزه آموزش های عقیدتی سیاسی و بصیرت افزایی و روشنگری که هفته قبل پای صحبت های معاون تربیت و آموزشی عقیدتی 
سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه نشستیم و این هفته  گفت وگویی انجام دادیم با سردار سرتیپ دوم پاسدار دکتر یدالله جوانی معاون سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه که در ادامه می خوانید:

 فرهاد مهدوی
مسئولمرکزاطالعرسانی

ومطالعاتسیاسی

گزارش ویژه هفته عقیدتی سیاسی در سپاه

عکس : حامد گودرزی



انجــام بهینه مأموریــت اصلی معاونت سیاســی نمایندگی 
ولی فقیــه در ســپاه، یعنی ارتقای ســطح بینــش انقالبی و 
بصیرت افزایی سیاسی نیروهای سپاه و بسیج برای پاسداری 
از انقالب و دســتاوردهای آن، در گروی شــناخت وضعیت 
سیاســی،  رصد مســتمر تحوالت و رخدادهای سیاســی،  
آشــنایی با تهدیدات و فرصت ها، تجزیــه و تحلیل روندها و 
فرایندهای سیاسی در سطوح داخلی،  منطقه ای و بین المللی 
و مهم تــر از همه در تقاطع گیری مواجهه روندها،  تحوالت و 
مواضع افراد و جریان ها با انقالب اســالمی  است. در تقسیم 
وظایفی که در معاونت سیاسی ســپاه برای انجام برنامه ها و 
مأموریت ها صورت گرفته است،  دو رسالت شناختی ـ تحلیلی 
وضعیت سیاســی و هدایت محتوایی و تعیین جهت گیری ها 
و راهبردهای تحلیلی سیاسی بر عهده اداره تحلیل و هدایت 

معاونت سیاسی سپاه گذاشته شده است. 
اداره تحلیل این دو خط مهم مأموریتی را از طریق برنامه ها 
و فعالیت های تعیین شده و ابالغی در طول سال های گذشته، 

به ویژه ســال ۱۳۹۸ بــا بذل توجه و همــکاری قابل 
تحســین سیاسی رده های ســپاه و بسیج به خوبی 

انجام داده است. با تالش این عزیزان در مرکزیت 
و همکاران پرتالش ما در رده ها، سال گذشته که 
مصادف با انتخابــات مجلس یازدهم بود، بیش 
از ۲۷ هزار جلســه هدایت سیاســی در قالب 

گردهمایی و نشست بصیرتی برای عموم 
کارکنان ســپاه برگزار شد که در نوع 

خود قابل توجه و تقدیر اســت. 
ویژگی جلسات هدایت سیاسی 
سال گذشــته به اجرایی سازی 
دکترین رفتار سیاســی ســپاه 

برمی گردد که بازنگری و به منصه اجرا گذاشــته شد. تهیه و 
تولید بیش از 4۲ گاهنامه »سخن هادی«، چهار متن آموزشی 
به ویژه با رویکرد تبیین بیانیه گام دوم و دکترین رفتار سیاســی 
سپاه، برگزاری مسابقه سیاســی بصیرت سه از متن دکترین، 
تعیین و ابالغ ۱۹ چارچوب تحلیلی،  6 گزارش راهبردی و ۳۳ 
رصدنامه تحوالت سیاسی و شناخت محیط ویژه مسئوالن و 
مدیران و هادیان سیاسی، در کنار مدیریت محتوایی و نظارت بر 
جلسات شورای تحلیل،  گردهمایی ها و رصد فصلی وضعیت 
سیاسی اســتان ها، بخش های دیگری از مأموریت های ما در 
 سال گذشته است که در سال آینده نیز باید با قدرت بیشتر ادامه

 می یابد. 
سرعت،  تنوع و پیچیدگی روندها و رویدادهای سیاسی در 
ســطوح داخلی و خارجی در عرصه های به هم تنیده سیاسی، 
 اقتصادی، فرهنگــی و اجتماعی، ضرورت بازنگری در برخی 
برنامه ها،  تعمیق پاره ای از آنها و اجرایی سازی برنامه های کالنی 
مانند دکترین رفتار سیاسی سپاه در انتخابات ریاست جمهوری 
۱4۰۰ همانند انتخابات اخیــر مجلس را ایجاب کرده 
است؛ از این رو، رویکرد اداره تحلیل و هدایت سیاسی 
در ســال جاری و آینده ـ که با انتخابات سیزدهمین 
ـ  رصد  دوره ریاســت جمهوری نیز مواجه هستیم 
دقیق روند سیاسی رخدادها،  عمق بخشی تحلیلی 
و محتوایــی در تولیــدات و ورود جدی تر 
بــه وظیفه ذاتی جهت دهــی و هدایت 
سیاسی از طریق تعیین چارچوب های 
تحلیلــی و نظــارت و صیانــت از 
اعمــال آنهــا در کلیــه برنامه ها 
 و اقدامــات معاونــت خواهــد

 بود. 

محتوایی  عمق بخشی  ما  ویکرد   ر
و  راهبری تحلیلی است

سرهنگ دوم پاسدار  فتح الله پریشان مسئول اداره تحلیل و هدایت سیاسی

اداره امــور هادیان و مدیران سیاســی در معاونت سیاســی، 
مسئولیت جذب، ســاماندهی و به کارگیری هادیان سیاسی 
در عرصه تبیین معارف و دســتاوردهای انقالب اســالمی و 
دفــاع از نظام در حوزه جنــگ نرم را بر عهــده دارد. در این 
بخش، معاونت سیاسی با رویکرد معتبرسازی شبکه هادیان 
و توانمندسازی مدیران سیاســی، رسالت آماده کردن نیروی 
انسانی مؤمن و متفکر را برای صیانت از ارزش های فکری و 

فرهنگی انقالب عهده دار است.
به جرئت می توان ادعا کرد شبکه سراسری هادیان سیاسی 
سپاه و بســیج، منســجم ترین و فعال ترین مجموعه فکری و 
فرهنگی انقالب اسالمی در حوزه تبیینی و بصیرتی به حساب 
می آید. متناســب بــا اقتضائات، تحوالت و مناســبت های 
مختلف، هادیان سیاسی در همه مراکز سپاه و در همه بخش ها 
و اقشار بســیج حضور پیدا می کنند و کار هدایت و بصیرت 
سیاسی را انجام می دهند. واقعیت موضوع این است که هیچ 
مســئله و چالش فکری و سیاسی نیست که نسبتی با انقالب 

اسالمی داشته باشد، اما هادیان سیاسی در آن عرصه کار 
تبیین و روشنگری را انجام ندهد.

 از این منظر اداره امور هادیان و مدیران سیاسی با 
برنامه ریزی های مستمر و مؤثر، موضوع توانمندی و 
ارتقای  بینش و آگاهی سیاسی عناصر و نیروهای 

سیاسی را در دستور کار قرار داده است.
اقــدام مهــم و مؤثر ایــن اداره 

ساماندهی  و  تخصصی سازی 
هادیان سیاســی بر اســاس 

موضوعاتی از قبیل انقالب 
اسالمی، جریان شناسی 

سیاســی،  و  فکری 

تحوالت منطقه ای، تحوالت بین المللــی و مبانی اقتصادی 
اســت. گام اولیه این طرح برداشته شده اســت و به دنبال آن 
هســتیم تا این موضوع مهم و ضروری با جدیت و دقت دنبال 

شود.
برگزاری کارگاه هــا و کارگروه های سیاســی، همایش و 
نشست های تخصصی هادیان، برنامه ریزی و سیر مطالعاتی، 
فراهم کردن امکان ارتقای تحصیلی هادیان و مدیران و اعزام 
هادیان ویژه کشوری به نقاط مختلف برخی از برنامه هایی است 
که این اداره برای معتبرسازی و اثربخشی عناصر سیاسی سپاه و 
بسیج انجام می دهد. استفاده از فناوری های روز و جدید برای 
همفکری و برگزاری نشست های تخصصی، به صورت جدی 

در مجموعه هادیان سیاسی در حال عملیاتی شدن است.
اداره هادیان و مدیران سیاســی با دو رویکرد و اقدام مهم 
قصد دارد تحولی اساسی را در شبکه مدیران و هادیان سیاسی 
صورت دهد. طرح شــهید سلیمانی مجموعه اقداماتی است 
که بر اساس آن می کوشد تا مدیران سیاسی سپاه را از حیث 
مدیریتی و محتوایی در تــراز نیروهای مؤمن و متفکر 

انقالب اسالمی قرار دهد. 
همچنین این اداره مدتی است با نگاهی مبتنی 
بر آینده نگری، طرح شــهید حججــی را با هدف 
زمینه ســازی برای تربیت هادیان سیاســی جوان 
به اجرا گذاشته اســت. همچنین تحول اساسی با 
هدف کارآمد کردن شبکه هادیان سیاسی و بازتعریف 
کارکردهای این مجموعه، متناسب با 
و شرایط  اقتضائات 
طور  بــه  زمانــه 
دنبــال  جــدی 

می شود.

 شبکه هادیان با هدف کارآمدی 
می شود متحول 

سرهنگ پاسدارعزیز غضنفری مسئول ادره امور هادیان و مدیران

مدیر مرکز اداری و پشــتیبانی معاونت سیاســی گفت: »در 
سال ۱۳۹۹ با بسته بندی هفته نامه »صبح صادق« در معاونت 
سیاسی برای ارسال به رده ها صرفه جویی قابل توجهی  خواهیم 

کرد.«
سرهنگ پاســدار »اکبر رســتمانی« با بیان این موضوع، 
دربــاره مأموریت هــای مرکز پشــتیبانی معاونت سیاســی 
اظهــار داشــت: »پشــتیبانی از مأموریت هــای معاونــت 
سیاســی، شــامل پشــتیبانی از برنامه ها، امورات ادارات و 

 مراکز و برنامه هــای جامع معاونت بر عهــده این مرکز
 است.«

وی افزود: »از جمله برنامه ها پشتیبانی نشست ها، 
همایش ها و گردهمایی هاست که توسط معاونت یا 

ادارات آن برگزار می شود.«
رســتمانی افزود: »کار مهــم بعدی در 

بحث هفته نامه صبح صادق اســت 
که توزیــع و بســته بندی آن بر 

عهده این مرکز است که در 
از چاپ  سال ۱۳۹۸ بعد 
نشــریه با هماهنگی که 
با پست شــده بود، یک 
از  محموله  از  قســمت 

چاپ خانه به پست می رفت و بعد از بسته بندی ارسال می شد 
و مابقی هم برای رده های تهران در خود معاونت بســته بندی 
و ارسال می شــد.«وی ادامه داد: »در شهر تهران در مجموعه 
خود معاونت با کمک نیروهای وظیفه و خرید خدمت نشریات 
بسته بندی و آماده توزیع می شــد، یک  سری رده ها خود برای 
تحویل می آمدند و مابقی در رده های ســتاد از ســوی خود ما 

توزیع می شد.«
رستمانی تکثیر و توزیع نشریات، گاهنامه، بولتن، تحلیل 
رویدادها و اخبار ویژه را از دیگر فعالیت های این مرکز 
برشمرد و افزود: »این نشریات متناسب با جامعه 

مخاطب تکثیر و توزیع می شود.«
وی در ادامه افزود: »برای امســال بنا بر 
این شــد که تمام نسخه های صبح صادق 
 از چاپ خانه به این معاونت منتقل 

ً
مستقیما

شود و در همین جا نشریات مربوط 
به همه حدود هزار رده کشــور 
آماده، بسته بندی و ارسال شود 
که برآورد ما این اســت با این 
کار صرفه جویــی باالیــی 
خواهیــم  هزینه هــا  در 

داشت.«

صادق صبح  متمرکز   بسته بندی 
ینه ها را کاهش  می دهد هز

 سرهنگ پاسدار  اکبر رستمانی مدیر اداری پشتیبانی معاونت سیاسی

     

یکی از ملزومات اصلی سازمان و ســاختارهایی که در عرصه 
تولید محتوا فعالیت دارند، ســنجش و ارزیابی است؛ بر همین 
اســاس، مرکز ســنجش و ارزیابی سیاسی از ســال ۱۳۹۲ در 
معاونت سیاســی سپاه راه اندازی شده اســت. این مرکز وظیفه 
نیازســنجی، افکارسنجی، اثرســنجی فعالیت ها و نظرسنجی 

سیاسی را در گستره سپاه و بسیج بر عهده دارد.
یکی از برنامه های محوری مرکز ســنجش و ارزیابی سیاســی، 
رصد و نیازسنجی اســت. نیازسنجی فرایندی است که طی آن 

نیازهای محتوایی با روش های گوناگون احصا می شود. 
در اهمیت نیازســنجی همین بس کــه مبنایی برای 
شروع هر نوع فعالیت بصیرت افزایی است. در این 
راستا مرکز سنجش، نیازسنجی را در فواصل زمانی 
تعیین شــده در اختیار مراکز تولید محتــوا و دیگر 
فعالیت های بصیرتی قرار می دهــد تا هدف گیری 

محتوایی بر مبنای نیاز مخاطب شکل گیرد.
تالش هــای  و  اقدامــات  اجــرای  افکارســنجی، 

ســازمان یافته بــرای نشــان دادن عقاید 
مخاطبان نســبت به یک موضوع، در 

یک محل خــاص و در یک مقطع 
زمانــی معین اســت و نتیجه آن 

نشان می دهد افراد به چه دلیلی 

عقیده خاصی را پذیرفته اند یا رد می کنند و با چه شــدت و قوتی 
از آن انتقاد یا پشتیبانی می کنند؛ بر همین اساس، مرکز سنجش و 
ارزیابی معاونت سیاسی با انجام پروژه های مختلف افکارسنجی 
در موضوعات گوناگون مسئوالن، تصمیم سازان و تصمیم گیران 

را در آگاهی از افکار عمومی یاری می نمایند.
 یکی از ضروریات پویایی فعالیت های معاونت سیاسی بررسی 
میزان اثربخشــی آنهاســت؛ به این معنی که مرکز ســنجش و 
ارزیابی، همه ســاله فعالیت های معاونت سیاســی را در قالب 
برنامه اثرســنجی، ارزیابی می کند. این امر موجب 
مشخص شــدن برنامه های با اثرگذاری بیشتر، 
تقویت برنامه هایی که اثربخشی کمتری داشته اند 
و حذف برنامه هایی است که اثربخشی مناسبی 

ندارند.
 یکــی دیگــر از فعالیت های مرکز ســنجش و 
ارزیابی، نظرسنجی از مخاطبان درباره برنامه های 
مختلف، اعم از گردهمایی ها، نشست ها، 
همایش ها، نشریات و... است؛ درواقع 
نظرسنجی احترام به رأی و سخن 
تقویت  بــرای  مخاطبــان، 
اجرای برنامه های معاونت 

سیاسی است. 

فعالیت ها  پویایی    
مستلزم  اثرسنجی  جدی است

سرگرد پاسدار مصطفی برزکار مسئول مرکز سنجش و ارزیابی سیاسی

تولیدات خبری - تحلیلی معاونت سیاسی سپاه

متو ن سخن اهدی
راهبردی
آموزشی

خبر 
 ویژه

تالیف کتا ب
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تاریخ

دوران چندین ســاله حضور حضرت امــام)ره( در 
نجــف، دوران اختناقی بود که چندان اجازه فعالیت 
سیاسی به ایشــان و همراهان داده نمی شد؛ از این رو 
بیشــتر اوقات ایشــان به تدریس در حــوزه علمیه 
می گذشت. فعالیت های سیاســی محدود نیز باید 
آهســته و به دور از چشــم نیروهــای امنیتی دولت 
عراق دنبال می شــد. با اوج گرفتن نهضت اسالمی 
ملت ایران از ۱۹ دی مــاه ۱۳56 و پس از قیام مردم 
قم در اعتراض به مقاله توهین آمیز روزنامه اطالعات 
علیه حضرت امام)ره(، باز هم چندان گشایشــی در 
بیت ایشــان در نجف برای فعالیت سیاسی گسترده 
ایجاد نشــده بود. در این شــرایط بود که »لوســین 
ژرژ« خبرنــگار روزنامه فرانســوی »لوموند« در 4 
اردیبهشت ۱۳5۷ موفق به انجام مصاحبه جامعی با 
امام خمینی)ره( شد. این مصاحبه که خبرنگاِر لوموند 
آن را اولین مصاحبه آیت الله خمینی نامید، با وجود 
اختناق سیاسی حزب بعث صورت گرفت. لوسین 
ژرژ درباره این مصاحبه که متن آن در ۱6 اردیبهشت 
۱۳5۷ در لوموند به چاپ رســید، چنین می نویسد: 
 
ً
»از آغاز سال جاری مسیحی، قیام های بزرگی مرتبا
در ایــران، از قم گرفتــه تا تبریز، به وقوع پیوســته و 
شــهرهای متعددی را زیر آتش خود گرفته است. در 
همین هفته نیز کار درس و بحث در چند دانشگاه واقع 
در تهران به هم خورده است. گرچه بعضی مخالفان 
چپ و چــپ افراطی، در ایــن جنبش ها که بر ضد 
رژیم شاه است، شرکت دارند، ولی به نظر می رسد 
الهام دهندگان عمــده و اصلی این جنبش ها رهبران 
مذهبی انــد... به هــر حال به طور منظــم و مرتب، 
تظاهرکنندگان نام رهبر مذهبی شیعیان جهان، یعنی 
آیت الله خمینی را تکرار می کنند.آیت الله خمینی از 
ســال ۱۹6۳ به حال تبعید در عراق به سر می برد. در 
روز ۲۹ اکتبر ۱۹۷۷، مرگ مشــکوک پسر ایشان در 
عراق و انتشار مقاله توهین آمیزی علیه آیت الله خمینی 
در روزنامه های دولتی، منشــأ عصیان و طغیانی شد 
که پس از آن تاریخ، نیروهای مذهبی را علیه شــاه به 
طور جدی تری به حرکــت درآورد. هرچند آیت الله 
خمینی که از مخالفان سرســخت رژیم شاهنشاهی 
 بیانیه ها و اعالمیه هایی خطاب به مردم 

ً
است، مرتبا

صادر می کنند و آنها را به قیام و عصیان فرامی خوانند. 
ولی هیچ گاه تاکنون با مطبوعات خارجی مصاحبه ای 
به عمل نیاورده اند. ایشــان در تبعیدگاه خود ـ نجف 
)عراق( ـ فرســتاده مخصــوص لوموند را به حضور 
پذیرفت.آیت الله خمینی با چهره ای الغر که محاسنی 
سفید آن را کشیده تر می کرد، با بیانی متهورانه و لحنی 
آرام، به مدت دو ساعت با ما سخن گفت. حتی وقتی 
این مطلب را تکــرار می کرد که ایران باید خود را از 
شر شاه خالص کند و نیز هنگامی که به مرگ پسرش 
اشــاره می کرد، نه آثار هیجان در صدایش شــنیده 
می شــد و نه در خطوط چهره اش حرکتی به چشــم 
 نفس او 

ّ
می خورد. وضع رفتار، قدرت تســلط و کف

خردمندانه بود. آیت الله به جای آنکه با فشــار روی 
کلمات، ایمان و اعتقاد خــود را به مخاطبش ابالغ 
کند، با نگاه خــود چنین می کرد، نگاهی که همواره 
نافذ بــود؛ اما هنگامی که مطلب به جای حســاس 
و عمده ای می رســید، تیز و غیرقابل تحمل می شد. 
آیت الله، عزمی راســخ و کامل دارد و در صدد قبول 
هیچ گونه مصالحه ای نیســت. مصمم است که در 
مبارزه خود علیه شــاه تا پایان پیش برود... .در حال 
حاضر در ایران و به نام همین پارسای زاهد ۷6 ساله 
است که قیام های متعدد به وقوع می پیوندد. این قیام ها 

که عناوین و موضوعات مذهبی دارند، خیلی بیشتر از 
آنچه جبهه مخالف چپ رژیم شاه را به خطر بیندازد، 
رژیم مذکور را به خطر انداخته اســت.اکنون ما در 
حضور آیت الله در اتاقی دو در ســه متر و در خانه ای 
هســتیم که در دورترین قســمت نجف واقع است. 
شهری که از لحاظ وضع جغرافیایی یکی از بدترین 
مناطق کویری عراق است. در راه نجف و بغداد بادی 
سخت برخاست و شــن هایی را به حرکت درآورد. 
شــدت باد به اندازه ای بود که اتومبیل ما را مانند پر 
کاهی جابه جا می کرد و باالخــره آن را در یک توده 
شن بی حرکت کرد. راننده ما این را خشم و غضب 
خداوند می  دانست و آیاتی از قرآن را تالوت کرد. در 
اینجا که سرزمین مقدس مسلمان شیعی است، همه 
جا خداوند عادل، عدالت خواه و عدالت گســتر آنان 
حاضر و ناظر است. گرچه اماکن مقدس شیعیان در 
مملکت عراق واقع است که نصف جمعیت آن شیعه 
هستند، ولی عمده شیعیان در ایران ساکن هستند. در 
حقیقت از ۳۳ میلیون ایرانی، ۹۳ درصد شیعه هستند 
و آیا کسی که این توده شیعه را که هنوز ایمانی شدید 
و ســوزان به حرکت شــان درمی آورد، تحت تسلط 
و کنترل خــود دارد و بر ایــران فرمانروایی می کند، 
همین پارسای کهنسال، یعنی آیت الله خمینی است 

که دارای چنین قدرتی است؟شــاه وی را در ســال 
۱۹6۳ از ایــران تبعید کرد. او از ۱۹65 و پس از طی 
یک دوران تبعیدی در ترکیه، در نجف به سر می برد و 
مرگ پسرش دلیلی برای قیام های متوالی شده است 
که هر چند وقت یک بار، ایران را به لرزه درمی آورد.
در پیچ یکی از کوچه های تنگ نجف که خانه  هایش 
برای آنکه سپری در مقابل تابش سوزان آفتاب باشد، 
ســخت به هم فرورفته است، مسکن محقر آیت الله 
خمینی قرار دارد. این خانه نظیر مسکن فقیرترین افراد 
نجف است. در ســه اتاق این خانه، حداکثر ۱۲ نفر 
از نزدیکان وی حضور داشتند. در این مسکن محقر، 
از قدرت رؤسای شورش یا رؤسای جبهه مخالف که 
در تبعید به ســر می برند، هیچ نشان و عالمتی دیده 
نمی شود و اگر آیت الله خمینی قدرت آن را دارد که 
ایران را به حرکت درآورد و قیام برانگیزد، این قدرت 
  ناشی از تسلط و اقتدار وی بر افکار مردم ایران 

ً
مسلما

اســت؛ اقتداری که پس از تبعید وی از ایران به جای 
آنکه کم شود،  ده برابر شده است.آیت الله که مردی 
متین و کم سخن است، تا به حال هیچ گاه خطاب به 
مطبوعات بین المللی مطلبی بیــان نکرده؛ بنابراین 
مصاحبه حاضر با لوموند نخســتین مصاحبه ایشان 

است.«

در طول تاریخ انقالب ها، خشونت با پیروزی 
انقالب ها به پایان نرســیده اســت. انقالبیون 
پس از دســتیابی به قدرت به تســویه حساب 
با برخی عناصری دســت زده انــد که در برابر 
انقالب مقاومت کرده و برای دوام نظام سیاسی 
گذشــته تالش نموده اند. به ویــژه آنکه چنین 
افرادی دست شان به خون انقالبیون نیز آغشته 
شــده باشــد. پس از پیروزی انقالب فرانسه، 
عالوه بر اعدام لوئی شــانزدهم، چنان جوی از 
خشــونت انقالبی و تندروی ها آغاز شد که بر 
اساس آن تاریخ نویســان معتقدند دیکتاتوری 
از اســتبداد سلطنتی  جمهوری خواهان کمتر 
نبود. در پاریس ۱۳۷6 نفر اعدام شدند که از آن 
جمله »الوازیه« شیمیدان معروف و »مالزرب« 
و »آندره شید« شاعر را می توان نام برد. قتل های 
سیاسی بعد از انقالب های بزرگ در حدی بود 
که »کرین برینتون« جامعه شناس آمریکایی در 
کتاب »کالبدشــکافی چهار انقالب« به وجود 
آمــدن این دوره از کشــتار سیاســی را جزئی 

غیرقابل اجتناب در هر انقالب بزرگ 
اجتماعی دانسته است.

 امــا بــا وجــود انزجار 
عمومی ملت ایران از رژیم 
طاغوت، انقالب اســالمی 
انقالب هایــی  جملــه  از 
بــود که ســران آن و به ویژه 
حضرت امــام خمینی)ره( 
اجازه ندادند غلبه شــور و 
انقالبی  احساسات  شوق، 
و نفــرت و کینــه ملت از 

جالدان و خائنان دوران پهلوی، عرصه انقالب 
را به صحنه قتل عام عناصر وابسته به رژیم سابق 
بدل کند؛ از این رو تعداد افرادی که کارشان به 
دادگاه های انقالب کشــیده شد و حکم اعدام 
برای شــان صادر شــد، به چند ده نفر نرسید و 
آن قدر زیاد نبودند که با انقالب های مشهور دنیا 
قابل قیاس باشند.»لوئیس مارشالکو« در کتاب 
خود »فاتحین جهانی« که ترجمه عبدالرحیم 
گواهی است، درباره انقالب روسیه می نویسد: 
»همین تندروی ها و خشــونت ها را در ســایر 
 با افتخار 

ً
انقالب های بزرگ جهان که معموال

از آنها یاد می شــود، شاهد هستیم؛ به گونه ای 
که حوادث وحشتناک روسیه از حدود تصور و 

تخیل ما درمی گذرد. 
آماری که از روزهای اول پیروزی بلشویک ها 
به دست داده شده و در اسناد کنگره آمریکا نیز 
ثبت گردیده اند، حکایت از ایــن دارند که در 
همان ســال های اول به دســت گرفتن قدرت 
توسط بلشــویک ها: ۲۸ نفر اسقف و اسقف 
اعظــم، 6۷۷6 نفر کشــیش، 6۷65 
نفر آموزگار، ۸5۰۰ نفر پزشــک، 
ارتــش،  افســر  نفــر   54۰۰۰
۲6۰۰۰۰ نفر سرباز، ۱5۰۰۰۰ 
نفــر افســر پلیــس، 4۸۰۰۰ 
نفــر ژانــدارم، ۳55۰۰۰ نفر 
نفــر   ۱۹۸۰۰۰ روشــنفکر، 
دهقان  نفر  کارگر، ۹۱5۰۰۰ 
به همراه امپراتــور و اعضای 
خانواده اش در آن کشور به قتل 

رسیدند.«

خشونت در انقالب های اروپایی

کشتار پس از انقالب

   دهلیز    

استقالل آمریکا از بریتانیا که تا مدت ها جزئی 
از این کشــور به حساب می آمد، اتفاق مهمی 
بود که در قرن ۱۸ میــالدی رقم خورد و تأثیر 
فراوانی بر تحوالت جهانی قــرن نوزدهم به 
جا گذاشــت. ماجرا از این قرار بود که تجار 
بریتانیایی با اســتفاده از نیــروی کار رایگان 
بــردگان آفریقایی، سیســتم تجاری بســیار 
پرسود و بی سابقه ای ایجاد کردند که از طریق 
بندرهای غربی این کشور، همچون منچستر، 

گالسگو و لیورپول صورت گرفت. 
دولــت بریتانیــا بــرای تأمیــن مخارج 
جنگ های استعماری و رقابت با قدرت های 
دیگر اروپایــی، ابتدا مالیات های تجارت بین 
خــود و مســتعمرات آمریکایی را بــاال برد، 
سپس به طور فزاینده نسبت به دخالت و کنترل 
 آزاد بین بریتانیا و مستعمراتش در 

ً
تجارت نسبتا

قاره آمریکا اقدام کرد. این دخالت ها تا حدی 
بود که اقتصاددان مشهور »آدام اسمیت« درباره 

عواقب آن به دولت بریتانیا هشدار داد.
 مهاجرنشــین ها موظف بودند فرآورده ها 
و مــواد اولیــه  تولیدی خود را بــا انحصار به 
بازرگانان انگلیسی بفروشند و نیز وظیفه داشتند 
فقط کاالی انگلیســی را خریداری و مصرف 
کنند و چون این کار برای شــان ضرر داشت، 
کم کم موجب نارضایتی مهاجرنشین ها شد. 
تجار و مستعمره نشــینان از شــرایط موجود 
ناراضی بودند و درنهایت علیه حکومت بریتانیا 

شورش کردند. 
دولت های اسپانیا و فرانسه که در آن دوران 
بزرگ تریــن رقیب هــای امپراتــوری بریتانیا 

بودند، نســبت به کمک مالی و تســلیحاتی 
برای شورشــیان اقدام کردند، به این امید که 
بتوانند دســت بریتانیا را از مستعمرات وسیع 
آمریکای شــمالی کوتاه و آمریکا را به متحد 
خود در مقابل بریتانیا تبدیل کنند.به این ترتیب، 
جنگ های انقالب آمریکا از آوریل ۱۷۷5، با 
نبرد »لگزینگتون« آغاز شد و در سال ۱۷۸۳، 
در پی امضای قرارداد صلــح با بریتانیا پایان 

یافت.
 اســتقالل ۱۳ مستعمره آمریکای شمالی، 
با صدور اعالمیه اســتقالل آمریکا در 4 ژوئیه 
۱۷۷6 به دست آمد. این ۱۳ مستعمره سابق، 
در حالی اعالم اســتقالل کردند که هیچ یک 
هنوز دارای ویژگی هــای حقوقی یک دولت ـ 
ایالت نبودند. با رفع مسائل حقوقی در ۱۷۷۷ 
و امضای اولین پیمان اتحاد در ۱۷۸۱، ایاالت 
متحده آمریــکا متشــکل از ۱۳ ایالت بنیان 

گذاشته شد.
مســئول ارتش جمهوری اســتقالل طلب 
هم یک فراماسون و برده دار ویرجینیایی به نام 
»جرج واشــنگتن« بود که از ســرمایه داری و 
لیبرالیسم طرفداری می کرد. اعالمیه استقالل 
آمریــکا، انســان ها را »آزاد و صاحب حقوق 
برابر الینفک« نامید؛  اما این »حقوق« را برای 
بردگان ســیاه و سرخ پوستان بومی به رسمیت 
نشــناخت؛ حتی بســیاری از خرده مالکان و 

کارگران سفیدپوست را نیز شامل نشد. 
این اعالمیه، بردگی را نفی نکرد و به  رغم 
شعارهای آزادی خواهانه، در برابر کشتار و نفی 

بلد بومیان آمریکایی سکوت کرد.

نگاهی به جنگ های انقالب آمریکا

نابرابری ها تثبیت 

   حافظه    

تقویم انقالب

 به یاد شهدای
 زندان دوله تو

و  از روزهــای غریــب  یکــی 
خامــوش در تقویــم تحوالت 
انقالب اسالمی، ماجرای زندان »دوله تو« 
اســت که تحت ســیطره حــزب منحله 
دموکرات کردستان بود.  این زندان روزها و 
شب های غم انگیزی را در سال های ۱۳5۸ 
تا ۱۳6۰ گذراند.  روز ۱۷ اردیبهشت سال 
۱۳6۰ جالدان روســیاه تاریخ رویدادی را 
رقــم زدند. ایــن زندان در شــمال غربی 
سردشت و در نقطه صفر مرزی میان ایران 
و عراق واقع شده است. در کنار روستاهای 
آلواتان و میرآباد، روستایی به نام دوله تو قرار 
دارد. در حاشیه این روستا، اصطبلی بزرگ 
را به زندان حزب منحله دموکرات تبدیل 
کرده بودند. این گروه ضد انقالب و معاند 
هرکســی را که به اسارت می گرفت به این 
زندان منتقــل می کرد. زندانیان، شــامل 
جمعی از نیروهای ژاندارمری،  ارتش، سپاه 
پاسداران،  جهاد سازندگی، پیشمرگان کرد 
مسلمان، رزمندگان، بسیجی ها،  معلم ها، 
پزشکان و سایر مردم مناطق کردنشین، در 
مجموع به ۲۸۰ نفر می رسیدند و در هشت 
اتاق نگهداری می شدند. این زندان با هیچ 
معیار و استانداردی مطابقت نداشت.  باید 
پای صحبت های »حــاج داوود خاکپور« 
معروف به حاج داوود صلواتی نشست تا 
فهمید اســیران این زندان چــه روزگاری 
داشتند. او که در روز ۲5 شهریور ۱۳5۹ به 
اســارت نیروهای حزب منحله دموکرات 
درمی آید، پس از تحمل ماه ها شــکنجه و 
زندان های گوناگون، عاقبــت در روز ۲5  
»دوله تــو«  زنــدان  وارد  اســفند ۱۳5۹ 
می شود.  خاکپور که شاهد واقعه دلخراش 
بمباران زندان در روز ۱۷ اردیبهشت بوده و 
قضیه را به طور مبسوط بیان نموده است، 
در بخشی از آن می گوید: »همه چیز به هم 
ریخته بود. اتاق ها ویران شده بودند. 55 نفر 
شهید و 55 نفر مجروح، نتیجه همان پنج 
دقیقه بمباران هواپیما بود؛ البته حدود ۹۰ 
نفر هم ســالم بودیــم. در آن لحظه هیچ 
اندیشه ای جز کمک به این بچه های شهید و 
زخمی در مخیله مان نبود.  هیچ کس توان 
نداشت در آن شرایط از زندان بگریزد. در 
حال جمع آوری شهدا و زخمی ها بودیم که 
دیدیم دو سه هلی کوپتر از آسمان عراق به 
طــرف ما می آید.  هلی کوپترهای ســیاه و 
توپ دار که هیبت و شکل خاصی داشتند و 
شروع کردند به شلیک رگبار. وقتی اینگونه 
شــد ما دوباره محوطه را ترک کردیم و به 
 
ً
طرف جنگل ها و اطراف گریختیم... واقعا
آن نیم ساعت کذایی، یعنی از لحظه حمله 
هواپیماهــا تــا آن لحظــه ای کــه دیگر 
هلی کوپترها هم رفتند و ما می خواستیم به 
شــهدا و زخمی ها سروســامان بدهیم، 
»قیامت« را به چشــم دیدیــم. بنده حتی 
همین حاال هم وقتی می خواهم استراحت 
کنم و به خواب بروم، همان ابتدای  خوابیدن 
به صورت ناگهانــی از زمین می پرم باال؛ 
 یعنی همان تشــنج مربوط به آن روزها را 
هنــوز دارم.«افرادی کــه در بمباران زنده 
مانده بودنــد، در چندین نقطــه جابه جا 
می شــدند تا اینکه باالخره در آبان ســال 
۱۳6۲ در عملیات »والفجر4«، منطقه و 
تعدادی از باقی مانده ها آزاد شدند؛ از جمله 
آنهــا حاج داوود بود. با همدســتی حزب 
دموکــرات و ارتش متجــاوز بعث عراق 
فاجعه ۱۷ اردیبهشت به وجود آمد. جا دارد 
مسئوالن در مراســم ویژه ای یاد و شهدای 
مظلــوم و گمنام این فاجعــه را به رخ دنیا 

بکشند.

مهدی سعیدی
دبیرگروهتاریخ

سیدمهدی حسینی
مورخوپژوهشگر

 هدایت قیام از خانه ای محقر
توصیف زندگانی امام)ره( در نجف از زبان »لوسین ژرژ« خبرنگار روزنامه فرانسوی »لوموند«
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۱۱
خرد

سیاست نامه

 اندیشه سیاسی عالمه نائینی  ـ ۲

 مبانی فکری و سیاسی

در جمادی االول ۱۳۲6، محمدعلی شــاه 
مجلس را به توپ بست و نسبت به کشتار، 
شکنجه و تبعید مشروطه خواهان اقدام کرد. 
مجلس تا جمــادی االول ۱۳۲۷ همچنان 
تعطیل بود. در این مدت که به استبداد صغیر 
مشهور شد، عالمان دینی به دو دسته مخالف 
و موافق مشروطیت تقسیم شدند. شماری 
مشروطیت را به زیان اســالم و مسلمانان 
می دانستند و مشروطیت و مشروطه خواهان 
را محکوم می کردند؛ در برابر آنان شماری 
مشروطیت را به سود اســالم و مسلمانان 
می دانستند و رسالت خود را در آن می دیدند 
که با نبود حکومتی ایده آل از یک حکومت 
ضد اســتبدادی مبتنی بر قانون پشــتیبانی 
کنند. نائینی در چنین شرایطی اندیشه های 
سیاسی خود را در کتاب »تنبیه االمه و تنزیه 
المله« منتشر کرد. نشر اندیشه های سیاسی 
وی دگردیســی بزرگی را در فقه شــیعه به 
وجود آورد و »تنبیه االمه« به عنوان بهترین و 
استوارترین نوشته درباره دفاع از مشروطیت 
و روشنگری مبانی آن شهرت یافت. عالمه 
نائینی در کتاب خود از واژه ها و اصطالحات 
رایج حقوقی و سیاســی زمان خویش بهره 
گرفت و حکم فقهی اسالمی را نیز بر همان 
اســاس روشــن کرد. مفاهیم و مؤلفه های 
اســتبدادی،  حکومت  همچون  سیاســی 
حکومت مشروطه، قانون اساسی، مجلس 
شــورای ملی، تفکیک قوا، آزادی، برابری 
و… را که توأمان هم از واژگان جدید فلسفه 
به   سیاســی و حکمرانی های دموکراتیک 
شــمار می آمدند و هم از ارکان فقه سیاسی 
اسالمی بودند، تشریح و با اصطالحات و 
عناوین فقهی برابر کرد. وی پس از اشــاره 
به ضرورت قانون اساسی، مجلس شورای 
ملی و… می نویســد: »مأخــوذ بودن تمام 
ایــن مبانی پــس از رد هر یــک از فروع به 
اصل خودش از شــرع قویم اسالم خاصه 
از مقتضیات مذهب ما طائفه امامیه چقدر 
بدیهــی و عدم انطباق اســتیالء جوری که 
وجوبش در فصل ســابق از جهات عدیده 
مبین شد جز بر این ترتیب چقدر ضروری 
اســت.«۱از ویژگی های نائینی که امروز با 
تأســیس حکومت اســالمی از سوی امام 
راحل اهمیت و جایگاه خودش را واضح تر 
نشــان می دهد، انتقاد وی از شــیوه درسی 
حوزه ها و توجه نکردن فقیهان به اســتنباط 
و اجتهاد در مسائل سیاسی اسالم بود. وی 
در ایــن باره معتقد بود: »با اینکه بحمدالله 
تعالی و حسن تأییده از مثل یک کلمه مبارکه 
)التنقض الیقین بالشــک( آن همه قواعد 
لطیفه استخراج نمودیم از مقتضیات مبانی 
و اصــول مذهب و مایه امتیازمان از ســایر 
ِفَرق چنین غافل و ابتالی به اسارت و رقیت 
طواغیت امت را الی زمان الفرج عجل الله 
 در 

ً
تعالی ایامه به کلی بی عالج پنداشته اصال

این وادی داخل نشدیم و دیگران در پی بردن 
به مقتضیات آن مبانی و تخلیص رقاب شان 
از این اسارت منحوسه گوی سبقت ربودند 
و مبدأ طبیعــی آنچنان ترقی و نفــوذ را از 
سیاسات اســالمیه اخذ و به وسیله جودت 
اســتنباط و حســن تفریع این چنین فروع 
صحیحه بر آن مترتب و به همان نتایج فائقه 
نائل شدند و ما مسلمانان به قهقرا برگشتیم. 
حال هم که بعد اللتیــا و التی اندک تنبهی 
حاصل و مقتضیات احــکام دین و اصول 
مذهب مان را با کمال سربه زیری از دیگران 
اخذ و مصداق )هــذا بضاعتنا ردت الینا( 
شــدیم.«۲ نائینی اظهار تأسف می کند که 
هنوز شماری به اسم اسالم مبارزه با استبداد 

را با قرآن و اسالم ناسازگار می دانند.
منبع در دفتر نشریه موجود است.

سال ۱۳۹۹ در حالی از سوی رهبر معظم انقالب 
»جهش تولید« نام گذاری شد که هم حیات تولید 
در سالهای گذشته مســیر دشواری را پیموده بود 
و هم اقتصاد و مســائل معیشــتی هنوز در صدر 
اولویت ها و مسائل مهم کشور قرار دارد. در واقع، 
با وجود اینکه بیش از یک دهه است که معظم له 
بر حل مسائل اقتصادی تأکید دارند و نام گذاری 
ســال های متمادی را به این موضوع اختصاص 
داده اند، اما هنوز هم بخش های مهمی از مسائل 
اقتصادی کشور، الینحل باقی مانده است. بر این 
اساس، ایشان در ســال جدید بر موضوع جهش 
تولید به عنوان راهبرد، و در عین حال، مجموعه 
شیوه هایی برای حل مسائل اقتصادی کشور تأکید 
دارند. اما آنچه برای ما مهم اســت،  ســویه های 
اندیشه ای مســئله تولید در کل و اعتبار و جایگاه 
جهش تولید در ذهن و ِخرد آدمی است؛ به عبارت 
دیگر، همان گونه کــه رهبر معظم انقالب نیز در 
مناسبت های مختلف تأکید داشته اند، تولید بخش 
ابتدایی، و در عین حال، مهم ترین بخش از زنجیره  
راهبردِی مهمی اســت که می تواند به حل جدی 
مشکالت اقتصادی ـ اجتماعی کشور کمک کند. 

BBاندیشه تولید
اندیشــه و منطق جدی ترین نقطه تمایز انسان ها 
از ســایر موجــودات و صاحبان حیات دانســته 
می شود. انســان با مدد گرفتن از قدرت اندیشه و 
خرد توانست مرزهای دانش را درنوردد و ابزار و 
تکنولوژی را مسخر خود کند؛ پس تولید،  کارویژه 
خرد انسانی در ایجاد رفاه و راحتی زندگانی بشر 
 از این منظر خود مفهوم تولید مهم 

ً
است. اساسا

است و امروز تولید بیشــتر داللت بر مهیا کردن 
ابزارها و تمهید زمینه هایی است که چرخه اقتصاد 
بیمار کشــور را می توان با آن به حرکت درآورد و 

نابه سامانی اقتصادی کشور را به سامان کرد. 
بی شــک، طی این مســیر گاهی بــا روندهای 
متعارف و مســتلزم برنامه ریزی ها و داشتن صبر 

برای ثمردهی زحمات و تالش هاســت و گاهی 
با حجم عظیمی از عقب ماندگی ها در حوزه های 
مختلف روبه رو هســتیم که جبران آنها در گروی 
در انداختن طرح های نو و طی طریق توســعه و 
پیشرفت از مسیرهای غیرمتعارف و به اصطالح 
راه های میان بر اســت. جهــش تولید مفهومی 
میان بر برای رونق بخشــی عمیق و سریع تولید به 
عنوان »مادر تمام شاخص های اقتصادی« کشور 
است. جهش تولید موجب کاهش تورم و افزایش 
اشــتغال می شود و بخشــی از مشکل بیکاری را 
حــل می کند. این امر نیز به نوبه  خود می تواند در 
کاهش و حل مسائلی چون آسیب های اجتماعی 
مفید باشد؛ بنابراین، بحث تولید اگرچه در نگاه 
اول ساده و ابتدایی به نظر می رسد، اما در اساس 
بخش زیربنایِی یک زنجیره  حیاتی است و چنانچه 
به این بخش توجه شود، بخش های مهم دیگری به 

تحرک و پویایی واداشته می شود.

BB  لوازم و فرصت های میان بر
با وجود چالش ها و موانع داخلی و خارجی پیش 
 روی جهش تولید، در داخل کشــور امکانات و 
ظرفیت های فــراوان، و در خارج از کشــور نیز 
فرصت هــای بی نظیری به منظــور جهش تولید 
وجــود دارد. در واقع، با وجود موانع متعدد برای 
جهش تولید، باتوجه به امکانات و فرصت هایی که 
در این زمینه وجود دارد، می توان جهش تولید را 
از حد شعار فراتر برد و به واقعیتی عینی در کشور 
تبدیل کرد؛ ازاینرو، سؤال این است که چه فرصتها 
و امکاناتــی برای جهش تولید وجود دارد و برای 
بیشینهســازی آنها چه باید کرد؟ از این فرصتها و 
امکانات میتوان با عنوان »میانُبر« یاد کرد؛ یعنی 
فرصتها و امکاناتی که بهرهبرداری از آنها میتواند 

در تحقق شعار جهش تولید مؤثر باشد. 
۱- دارا بودن عوامــل و منابع تولید: در علم 
اقتصــاد مجموعه عواملی را کــه موجب ایجاد 
کاالها و خدمات می شوند، منابع یا عوامل تولید 
می نامند. ایران ما سرشــار از منابع تولید است و 
تنها مدیریتی دلسوز و روحیه ای جهادی و انقالبی 
الزم اســت که آنها را در چرخــه ای هماهنگ و 
هم افزا قرار دهد و بهر ه های الزم را بگیرد. منابع 
طبیعی بکر و غنی، منابع انســانی آماده به کار از 

حیث دانش و تکنیک هــای فناورانه تخصصی، 
ســرمایه مادی )کلیــه کاالهای ســرمایه ای که 
فعالیت های تولید با استفاده از آنها انجام می شود، 
اعــم از ثروت مادی یا وســایل مــورد نیاز برای 
تولید(، دانش و فناوری که حاصل ترکیب علم و 
عمل و نتیجه انباشت تجربیات تحقیقاتی مبتنی بر 
کوشش و اصالح سعی و خطاست،  بخشی از این 

داشته ها هستند.۱
۲ ـ موقعیــت ویــژه  ژئوپولیتیکــی: ایــران 
از موقعیــت ویــژه ژئوپولیتیکــی برخــوردار 
اســت که این موقعیت امــکان ارتبــاط با دنیا 
را بــرای آن هموار میســازد؛ ایران به واســطه 
موقعیــت گذرگاهیــاش در مرکزیــت مناطقی 
متداخل و مرکز تالقی محورهای تولید و مصرف 
انرژی جهان قرار دارد؛ در محور عمودی شمالی ـ 
جنوبی در مرکز دو منبع انرژی خلیج فارس و آسیای 
میانه و قفقاز جا گرفته اســت و در محور شرقی ـ 
غربی  نیز در مرکز دو منطقه مصرف کننده انرژی 
شرق آسیا و اروپا قرار دارد و این یعنی ایران موقعیت

توزیع کنندگی ممتازی دارد.۲
۳ ـ بازار مصرف گســترده: بــازار مصرف ۸۰ 
میلیونی کشــور ظرفیت بالقوه و مناســبی برای 
تقویت و جهش تولید داخلی اســت. در واقع، با 
وجود این بازار و پتانسیل های آن می توان امیدوار 

بود چنانچــه کاالهای باکیفیــت و فاخر 
با  آن عرضه شــود،  به 

مشکل عدم  تقاضای 
نخواهد  مواجه  مؤثر 

شــد؛ به عبارت دیگر 
بــازار  ظرفیت هــای 
جمعیت  بــه  باتوجه 
باالی کشور و ترکیب 
که  جمعیــت  ایــن 
هستند  جوان  بیشتر 

بیشــتری  نیازهای  و 
دارند، ایــن اطمینان را 

به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی 
می دهد که چنانچه آنها نیاز بازار را به خوبی 

تشــخیص دهند و خطوط تولید خــود را در 
راستای پاســخ گویی به این نیازها به کار گیرند، 
به تعبیر عامیانه، کاال روی دست آنها نمی ماند و 

به فروش می رسد. مسلم است »هوشمندسازی 
واردات« پیشــنیاز و مهم ترین الزامی اســت که 

درباره بحث حاضر باید به آن توجه شود. 
۴ ـ مزیت نسبی در تولید برخی کاالها: یکی از 
ظرفیت های بالقــوه  ایران در اقتصاد جهانی، دارا 
بودن مزیت نســبی در تولید برخی کاالهاست، 
 در 4۰ قلم کاال، به 

ً
به گونه ای کــه ایران تقریبــا

نسبت ســایر کشــورهای جهان از مزیت نسبی 
برخوردار است. حال با دارا بودن چنین ظرفیتی 
و با سرمایه گذاری بر تقویت توان تولیدی، هم از 
نظر کمیت و هــم از نظر کیفیت، می توان در این 
حوزه ها برای جهش تولید و اشــتغال زایی پایدار 
تالش کرد؛ زیرا باتوجه به مزیت نســبی ایران در 
این حوزه ها، کشورهای دیگر مجبور به خرید از 
ایران هستند و این کاالها روی دست تولیدکننده 

داخلی باقی نمی ماند. 
پی نوشت:

۱ـ محمود قنادان، کلیات علم اقتصاد، دانشگاه تهران، 
صص ۱۰۸ـ ۱۰۳.

۲ـ پیروز مجتهدزاده، »از خلیج فارس تا دریای خزر، از 
ایده های ژئوپولیتیک تا واقعیت های ایرانی«، اطالعات 

سیاسی ـ اقتصادی، شماره ۱۱۰ ـ ۱۰۹، صص ۱۳ـ 4.

انقالب  ریزش های  غم انگیز  داستان 
بیش از اینکه متأثر از گرایش سیاسی 
چپ و راست افراد و جریان ها باشد،  ریشه در 
درونیات و نفسانیات آنها دارد؛ از این رو،  آنچه 
تعیین کننده است، خاستگاه اندیشه و تربیت آنها 
در تکوین شخصیت سیاسی و فکری است. در 
بین ریزش های انقالب اسالمی، داستان »بهزاد 
نبوی« به گونــه ای دیگر اســت و البته حاوی 
درس ها و عبرت های مختلــف، به ویژه برای 

سیاستمداران متلون.
بهــزاد نبــوی در ۱۳۲۱ در تهران متولد شــد. 
پدرش اهل ســبزوار و مادرش اهل تبریز بود. 
نســب پدری وی به »مالهادی ســبزواری« 
می رسد. بســتر فکری ای که بهزاد نبوی در آن 
رشد کرد، خیلی مذهبی نبود. به گفته خودش، 
تا ســال ۱۳5۷ از الفبای اسالم بی خبر بوده و 
حتی برخی مسائل مکتبی، مانند نجاست کفار 

هم برایش جا نیفتاده بود.
بهزاد نبوی در مصاحبه با شماره دوازده نشریه 

»شــاهد« مورخ ۱5 آبان ۱۳6۰ درباره 
خانواده خــود می گویــد: »خانواده 

پدری من اهل ســبزوار هســتند و 
برخالف پدرم که یک آدم غرب زده 
و روشــن فکرمآب بود، خانواده اش 
 متشرع بودند؛ اما پدر 

ً
مذهبی و اکثرا

من به خاطر گرایش های روشنفکری 
و غربی، نماز نمی خواند.«

پــدر نبــوی بعــد 
انقــالب  از 

نشسته  ز با

شد؛ البته این بازنشستگی در حکم پاک سازی 
بود که برای وی گران تمام شد؛ به همین دلیل 
بعد از پاک ســازی به انقالب بدبین شــد و به 
فرانســه رفت و جزء شش نفری بود که به قول 
»بنی صدر« بر اثر برخورد جمهوری اسالمی 
فرار کردند. پدر وی بعدها با »شاپور بختیار« 
در فرانســه پیوند خورد و بــه جریان های ضد 

انقالب پیوست.
از اولین اقدامات بهزاد نبوی بعد از جدایی از 
سازمان مجاهدین تشکیل گروه »امت واحده« 
در ســال ۱۳55 به همراه افرادی چون محمد 
ســالمتی، پرویز قدیانی، صادق نوروزی و... 
بود. امام خمینی)ره( در سال ۱۳5۷ موضوع 
وحدت گروه های مبارزه را مطرح کرد. بر این 
اســاس، شــهید مطهری و تعدادی از یاران و 
اطرافیان امام)ره( نظر ایشان را به گروه ها انتقال 

دادند تا زمینه گفت وگو و اتحاد هموار شود.
ســرانجام در هفتم تیر ماه ۱۳5۸ »سازمان 
اســالمی«  انقــالب  مجاهدیــن 
اعالم  بیانیــه ای  صــدور  بــا 
موجودیت کرد. ســران این 
خود  فعالیت های  گروه ها 
را بیشتر صرف امور نظامی 
و سیاسی کردند. این اعضا 
نهادهایی،  شکل گیری  در 
انقــالب  »کمیتــه  چــون 
پاسداران  »سپاه  و  اسالمی« 
اســالمی«  انقــالب 
فراوانی  نقش 

داشتند.

فراز و فرود بهزاد نبوی  ـ ۱

بی خبر از الفبای اسالم!

   ریزش ها    

ارائه هر تعریفی از نظریه نظام انقالبی مستلزم 
تبیین مفاهیم اصلی تشــکیل دهنده آن اســت 
تا مبتنی بر آنها، تعریــف مورد نظر و مختار از 
»نظریه نظام انقالبی« به دســت آید. در شماره 
گذشته به مفهوم نظریه اشاره شد. در این قسمت 
مفهــوم نظام)نظام سیاســی( را به عنوان یکی 
دیگر از مفاهیم اصلی  به کار رفته در این نظریه 

بررسی می کنیم.
از نظــام تعریف های گوناگونی ارائه شــده 
اســت؛ این تعریف ها مبتنی بر این اندیشه اند 
که مهم ترین وجه نظام، داشــتن اجزا و عناصر 
مختلف دارای کنش و واکنش متقابل است که 
اهداف خاصی را تعقیب می  کنند. برخی نظام 
سیاسی را سیستم تولید، توزیع و مصرف قدرت 
تعریــف می کنند. برخی دیگر نظام سیاســی 
را نظامی از کنش و واکنــش در هر جامعه ای 
می دانند که به وســیله آن توزیع هــای الزام آور 
یا مقتدرانه ایجاد و اجرا می شــود. در تعریفی 
دیگر، نظام سیاسی به صورت عام شامل همه 
نظام های اقتصــادی، فرهنگــی، دفاعی و... 
می شود؛ از این رو برخی نظیر »گابریل آلموند« 
معتقدند، نظــام سیاســی از مجموعه مهمی 
از نهادهــای اجتماعی تشــکیل می یابد که با 
صورت بندی و اجرای اهداف جمعی برای یک 
جامعه یا گروه های داخلی آن سر و کار دارند. 

در واقع، آنچه به نظام ها شکل می دهد، نهادهای 
تشکیل دهنده آن است. نهادها الگوها، هنجارها 
و مقرراتــی را تعبیه می کنند که ســاختارمند، 
تحمیل کننده، هدایت گر یا تشکیل دهنده رفتار 
بازیگــران اجتماعــی هســتند. بخش اصلی 
نظام سازی سیاسی شامل ایجاد نهادهایی است 
که کار ویژه تنظیم، تخصیص و تضمین قدرت 
را دارند.در پی انقالب اســالمی ایران با هدف 
شــکل گیری الگوی بومی مبتنی بر حاکمیت 
دین و مردم، نظام مردم ســاالری دینی در ایران 
شکل گرفت. این نظام ضمن اینکه تالشی برای 
ایجاد نظم و الگوی حکمرانی نو در جامعه ایران 
بود، هم زمان پاسخی به نارضایتی هایی دانسته 
می شد که به انقالب اسالمی ایران منجر شده 
بود. هدف از تأسیس این نظام تحقق حاکمیت 
دین و مــردم در جامعه بوده اســت. از دیدگاه 
بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی، حضرت امام 
خمینی)ره( جمهوریت به معنای متکی بودن به 
آرای عمومی و اسالمیت مبتنی بر قانون الهی 

بوده است.
بر این اساس، در مدت زمانی کوتاه نظامی 
شــکل گرفت که در صدد تعبیه دین و مردم به 
عنوان مؤلفه های کلیدی نظام ســازی بود و این 
امر از طریق ایجاد ساختارها و نهادهای سیاسی 
اجتماعی میســر شــد. قانون اساسی، اولین و 
مهم ترین سند باالدستی در الگوی مردم ساالری 
دینی اســت که در اصول متعــدد خود بر دین 
اســالم به عنوان محتوا، منبــع اعتباربخش و 
حاکمیت اراده مردم ذیل حاکمیت الهی تأکید 

نمود.

 نظریه نظام انقالبی  ـ ۳

سیاسی نظام  یف  تعر

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
استادیارمجتمعآموزش

عالیشهیدمحالتی)ره(

مصطفی قربانی
کارشناسسیاسی

فتح الله پریشان
دبیرگروهاندیشه

تولید جهش  میان ُبرهای 
 نگاهی به لوازم و سویه های اندیشه ای تحقق شعار سال
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سیاست
۱۲

زندگی

داستان

در همه جــای دنیا بــه هنگام حــوادث، 
مشکالت و بحران های مختلف، هر کس 
در هر پســت و مقامی تمام تالشــش را به 
کار می بندد تا کاری برای مردم ســرزمینش 
انجــام دهد. در کشــور ما نیــز  این اتفاق 
رخ می دهد و بســیاری از افــراد، وارد گود 
می شوند و دســت یاری به سوی یکدیگر 
می گشایند. ســلبریتی ها هم از این قاعده 
مستثنی نیستند؛ اما متأسفانه گروهی خود 
را کنار می کشــند و همواره انتظارشان این 
است که دیگران کاری کنند.نقد سلبریتی ها 
در این موضوع به این معنا نیســت که هیچ 
سلبریتی ای در ایران به مسئولیت اجتماعی 
خود عمل نمی کند.هســتند افراد معروفی 
که برای مردم شــان تالش و هزینه می کنند. 
این هزینه ممکن است گاهی به شکل مالی 

باشــد و گاهی هزینه از اعتبــار و حتی آبرو 
اما نکته مهم این است که بدانیم همان طور 
که عدم فعالیــت برخی را نقــد می کنیم، 
باید تالش برخی دیگــر را منعکس کنیم و 
بکوشیم فعالیت های این چنینی را افزایش 
دهیم.در قضیه زلزله کرمانشاه بود که »علی 
دایی« اســطوره فوتبال ایران آستین همت 
 در 

ً
باال زد و با حمایت های مردمی شخصا

مناطق زلزله زده حضور یافت و به بازسازی 
یکی از روســتاهایی کــه در زلزله تخریب 
شــده بود، کمک کرد.در همیــن روزهای 
اخیر هم خبری منتشر شد که نشان می دهد 
»سیدجالل حسینی« بازیکن تیم پرسپولیس 
مبلغ یــک میلیارد تومان به کســانی که در 
زادگاهش، یعنی بندر انزلی به ســبب کرونا 
دچار مشکالت مالی شده اند، کمک کرده 
است.در نمونه دیگری شاهد بودیم »ابراهیم 
حاتمی کیا« حاضر شد فیلم »خروج« را که 
به تازگی ساخته است، در بستر اینترنت اکران 
کند و منتظر باز شدن سینماها نماند. با اینکه 
این امکان وجود دارد در این روش نمایش 

فیلم به صورت های مختلف کپی شود، اما 
او برای کمک به مردمی که در خانه های شان 
قرنطینه هستند، پیشگام این عرصه شد. این 
فداکاری بزرگی است؛ چراکه واضح است 
این روش هنوز آن قدر جا نیفتاده که بتواند 
سودی مانند آنچه را که در اکران سینمایی به 
دست می آید، عاید سازندگان آن کند.نمونه 
دیگری هم که می توان به آن اشاره کرد، کار 
خوب یکی از بازیگران سینماســت که او 
هم وارد میدان شــده و از همه سلبریتی ها، 
حتی صاحبان کسب وکارهای بزرگ دعوت 
کرده است تا از خانواده هایی که بر اثر کرونا 
دچار مشکالت اقتصادی شده اند، حمایت 
کنند. این نوع برخورد در حوادث و اتفاقات 
متفاوت همان چیزی اســت کــه مردم از 
سلبریتی های شان انتظار دارند. در روزهای 
خوشــی این مردم هستند که سلبریتی ها را 
حمایت می کنند و پول شــان را به طور غیر 
مســتقیم خرج آنها می کنند و در روزهای 
ســختی نوبت آنهاســت که از مردم شان 
حمایــت کنند.اما نمونه دیگری هم وجود 
دارد که باید به آن اشاره کرد. سایت وابسته به 

رهبر معظم انقالب پس از دعوت 
معظم له به برگزاری »رزمایش 
را تدارک  همدلی« پویشــی 
دیده است تا همه بتوانند در 
ماه مبارک رمضان به نیازمندان 

و کســانی که در ایــن روزها 
دچار مشکالت اقتصادی 

کنند. کمک  شده اند، 
و  هنرمنــدان  برخی 
سلبریتی ها هم به این 

پویش پیوسته اند و یکدیگر را برای حضور 
در آن دعوت می کنند. در این پویش هر کسی 
دعوت می شود هر  قدر که در توانش هست، 
به نیازمنــدان کمک کند و این دعوت ادامه 
می یابد.البته باید بگوییم از یک جهت این 
 برعکس دفعات پیش است؛ 

ً
بار قضیه کامال

در موضوعات و حوادث مختلف همواره 
شاهد بودیم مردم نگاه می کردند، سلبریتی ها 
چه پویشی راه می اندازند تا به آنها بپیوندند، 
اما این بار این سلبریتی ها هستند که تالش 
می کنند هم رنگ مردم شوند و شاید بهترین 
جنبه داستان پویش همدلی همین باشد.این 
روزها می گــذرد و این ویروس منحوس از 
جهان رخت برمی بندد، اما مهم این اســت 
که ببینیم هر کس چقدر توانسته به تکلیفش 
عمل کند و سلبریتی هایی که همواره ادعای 
وطن دوستی داشــته اند، در این کارزار چند 

مرده حالج بوده اند.

زندگی

حمیدرضا حیدری
روزنامهنگار

لیال وطن خواه
مشاورخانواده

دیوارهای کاغذی

باز هم ســردرد داشتم. برگه 
تاکسی  پر کردم،  مرخصی را 
گرفتم و به سمت خانه راه افتادم. باید تا 
بدتر نشده بود، فکری می کردم. در را که 
باز کــردم، بچه ها با دیدنــم همه چیز 

دستگیرشان شد. 
بازی شــان را رها کردند و آرام توی 
اتاق شــان خزیدند. دلم به حال شــان 
سوخت؛ اما آن قدر بی حال بودم که غیر 
از دردم به چیزی فکر نمی کردم. قرص 
را خوردم، سرم را محکم بستم و افتادم 
روی تخت. رمق نداشتم حتی پنجره را 

باز کنم.
با ایــن دیوارهای کاغذی که صدای 
ورق زدن کتاب را هم منتقل می کردند، 
تا همسایه نیامده بود باید کمی استراحت 
می کردم. به آرامش نیاز داشتم و به اینکه 
خودم را از میــان هیاهوی مغزم بیرون 
بکشم و از دردی که نفسم را بریده بود، 
کم کنم. چشم هایم تازه گرم شده بود که 
به یاد قســط خانه افتادم؛ امروز آخرین 

وقتش بود. 
بار سنگین قســط و ضامن باالخره 
داشت از ســرمان کم می شــد. به هر 
سختی که بود، شــماره را وارد کردم و 
رمز را زدم و تمــام! باید حالی از مادرم 
می پرســیدم، دو ســه روزی بود که این 
کار را فرامــوش کرده بــودم؛ اآلن اما 
پیرزن بیشــتر نگران می شد. پیشانی ام 
دل دل می کرد و پلک  زدن برایم سخت 
بــود. باید قــرص دوم را هم نوش جان 
می کردم. امشب نوبت بهروز بود که از 
مادرش نگهــداری کند، گرچه من هم 
نیاز به مراقبت داشــتم؛ ولی وقت فکر 
کردن به این مسائل نبود، پس بی خیال 
چشم هایم را بستم و سعی کردم هر طور 

شده، بخوابم. 
»صبــا« دختر کوچکم بــا ترس و 
لرز وارد اتاق شــد و آرام گفت: »مامان 
برام کیک درست می کنی؟ تولدمه ها، 
خودت گفتی به خاطــر کرونا از بیرون 
با  توانســتم  کیک نمی خریــم.« فقط 
 دســتم اشــاره کنم که برود و در اتاق را 

ببندد.
تازه خوابم برده بود که صدای بسته 
شــدن در آمــد. از جا پریــدم. باز هم 
نگارخانم و شوهرش دعوا داشتند، طبق 
معمول! صدای شان آن قدر واضح بود که 

انگار کنار من نشسته بودند.
 از به نام شدن خانه و تقسیم سه دنگ 
و خســارت صد میلیونی ماشین شروع 
شد و رسید به پول خریدهایی که نگار 
برای مهمانی مادرشوهرش انجام داده 
بود و خســتگی همیشــگی آقا نادر از 
مهمانی های نگار و آخر ســر شکستن 
چند تکه ظرف! بعد هم های های گریه 
 یکی دو ماه می رفت 

ً
پشت تلفن! حتما

قهر و باز کشــمکش های آشــتی کنان! 
بیچاره دختر کوچک شــان »رها« که با 

ترس و لرز جیغ می کشید. 
سرم هنوز گیج و منگ بود، اما با این 
اوضاع نمی شد خوابید. سماور را روشن 
کردم، شاید دم نوش کمی حالم را بهتر 
می کرد. بایــد کیک تولد صبــا را هم 
آماده می کــردم. هنوز صدای دعوا توی 
گوشم بود. تمام بحث های شان را حفظ 
بودم. تقصیری نداشتند، دیوارها نازک 
بود. نفس بلندی کشــیدم. تمام دغدغه 
من پشــت این دیوار کاغذی، حقوقی 
بود که پای قســط آخر خانه رفته بود و 
 وانیلی که برای پختــن کیک تولد نیاز 

داشتیم.

نفیسه محمدی
داستاننویس

پرسش: با سالم، دو فرزند 8 و ۱۲ ساله دارم و در این 

مدت که دانش آموزان تعطیل هستند و والدین باید به 

وضعیت درس و تحصیل فرزندان شان کنند، به هیچ 

وجه با من همکاری نمی کنند و به نوعی رفتارشــان 

به لجبازی تبدیل شده است. نگران درس های شان 

هستم، چطور آنها را با خودم همراه کنم؟

پاسخ: پرسشــگرعزیز، بــا شــیوع روزافزون 
ویروس کرونــا و عدم اطــالع از زمان مجدد 
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، بی حوصلگی 
فرزندان در این روزها و عدم تمایل شان به درس 
خواندن، طبیعی اســت. شاید دلیل لجبازی و 
درس نخواندن فرزندتان، رفتار و اصرار شــما 
و همچنین  برنامه تعیین شــده برای دانش آموز 
است. در زمان خانه نشینی و قرنطینه نمی توان 
کارها را به روش ســابق انجام داد. برخی افراد 
نیز به دلیل فضای شــلوغ خانه امکان تمرکز و 
درس  خواندن ندارند. بهتر اســت برنامه ریزی 
درسی متناسب با شرایط ویژه این دوران انجام 
شود. خانه نشینی و قرنطینه با تقویت احساسات 
منفی و تــرس، مانع تمرکــز و درس  خواندن 
درست می شود. برخی دیگر نیز که به یادگیری 
از راه دور عادت ندارند، دچار استرس می شوند 

و نمی دانند چه کنند. بــرای درس خواندن در 
این دوران الزم اســت با کمــک والدین، یا در 
صــورت نیاز یک مشــاور تحصیلــی، برنامه 
درسی متفاوتی تنظیم شــود. شاید بهتر باشد 
برنامه ســابق  تحصیلی خــود را تغییر دهید؛ 
چراکه شرایط درس خواندن در قرنطینه متفاوت 
اســت. جایی که برای درس خواندن انتخاب 
می کنید، بر کیفیت یادگیری تأثیر مستقیم دارد. 
پیشنهاد می کنم اگر میز دارید، کمی آن را مرتب 
کنید تا فرزندتان پشــت آن قــرار بگیرد؛ زیرا 
درس خواندن پشــت میز ذهن را وارد فضایی 
رسمی تر می کند. در غیر این صورت، فضایی 
مرتــب در جایی از خانه بــرای او فراهم کنید 
که دارای نور و هوای مطبوع باشــد. هر شــب 
قبل از خواب برنامه درسی فردا را تنظیم کنید. 
اگر موقع درس خوانــدن چیزی مانع تمرکز او 
می شود، با او صحبت کنید و ببینید چه چیزی 
ذهنش را درگیر کرده  است. استراحت، انجام 
حرکات کششــی و نفس کشــیدن بین درس 
خواندن تمرکز او را بیشتر خواهد کرد و مطالعه 
برای او لذت بخش تر خواهد شد. برای درس 
خواندن از دوستانش نیز کمک بگیرید تا به یاد 
حال وهوای مدرسه بیشتر به دنبال درس خواندن 
باشد. سعی کنید واقع بینانه و در عین حال با دید 
مثبت او را تشویق کنید و اگر برنامه درسی اش را 
انجام داد، برای دادن انگیزه به او در ایام قرنطینه، 

پاداشی در نظر بگیرید.

ماه مهمانی خدا در حالی آغاز شده که روزهای 
ســختی را با بحــران کرونا ســپری کرده ایم؛ 
روزهایــی کــه با شــیوع بیمــاری و درگیری 
نزدیــکان و هم وطنان مــان بــا آن، اندوهگین 
شدیم و سختی های قرنطینه، دوری از عزیزان 
و محدود  شدن گردش و سفر روزهای متفاوتی 
را برای مان رقــم زد.بدون تردید، نامالیمات و 
تلخی های روزگار، ذهن، روان و جسم انسان 
را تحت تأثیر قرار می دهد و تعادل آنها را بر هم 
می زند؛ اما رنج ها، مصیبت ها و ناکامی ها جزء 
همیشگی زندگی هستند و گریزی از آنها نیست.
از سوی دیگر، به اعتقاد کارشناسان روزه  گرفتن 
با تغییر در رژیم غذایی و ترک برخی عادت های 
زندگی، ممکن اســت اثراتی بر اخالق و رفتار 
روزه دار داشته باشد و به دلیل ضعف جسمانی، 

موجب بروز رفتارهای عصبی در آنها شود. 
بنابراین هم زمانــی روزه داری با بحران کرونا 
و عوارض ناشــی از آن ممکن است بدخلقی 
و تندخویــی افراد در خانواده را در پی داشــته 
 باشد و روابط اعضای خانواده را دچار چالش 
کند. در واقع احتمال دارد گرســنگی، تشنگی 
و ضعف بدنی، در کنــار اخبار تلخ کرونایی و 
آسیب ها و عوارض ناشی از آن، بهانه بدرفتاری 
والدین با یکدیگر یا با فرزندان باشــد؛ به ویژه 

مادر خانواده که در این ایام مسئولیت پیگیری 
و کنترل فعالیت های درسی فرزندان در فضای 
آموزش مجازی را برعهده دارد، ممکن اســت 
با کالفگی در برابر نافرمانی آنها یا کوتاهی در 
انجام تکالیف دچار عصبانیت شود و رفتارهای 
پرخاشــگرانه ای را از خود بــروز دهد؛ البته 
محدود شدن فرزندان در محیط خانه و کم شدن 
زمان اســتراحت مادران در ایام روزه داری نیز 
ممکن است عواملی برای پرخاش با فرزندان 
باشند. این رفتارهای غیر اخالقی و برخوردهای 
نامناسب، عالوه بر اینکه مانعی برای بهره مندی 
از برکات این ماه مبارک خواهند بود، کودکان را 
نیز نسبت به روزه د چار احساس منفی می کنند؛ 
درحالی که خوش اخالقی در شــرایط سخت 
جســمی، روحی، روانی، گرسنگی و تشنگی 
می تواند عامل مهم تربیتی برای فرزندان باشد 
تا ســختی های مختلف را بــا خوش اخالقی 
به آرامش و راحتی تبدیل کنند.حســن خلق، 
کنترل خشم و مهار رفتارهای ناپسند اخالقی 
در محیــط پاک و مقدس خانواده، نه تنها برای 
فرزندان، بلکه برای همسران نیز بسیار سودمند 
است و جلوه های ناب رضایتمندی از زندگی 
مشــترک را برای آنهــا رقم می زنــد؛ اما این 
خوبی ها محدود به ماه مبارک رمضان نیست؛ 
بلکه ماه مبارک، فرصت تمرین خوبی هاست تا 
تمام اعضای خانواده از زندگی بر مدار خوبی ها 

و فضائل اخالقی لذت ببرند.

 صبر الزمه تحصیل در قرنطینه
   راه نرفته    

ین خوبی ها  فرصتی برای تمر
   خانه    

محبوبه ابراهیمی
فعالاجتماعی

 نگاهی به کارکرد سلبریتی ها در شرایط خاص اجتماعی 

پویش همدلی

جهاد مــکان و زمان نمی شناســد و کار جهادی 
نیز ســن و ســال. در روزهایی که اکثر مردم برای 
سالمتی خود و دیگران در خانه مانده اند، بسیجیان 
نوجوان و جوانی هستند که با کار جهادی به یاری 
مردم و نیازمندان شتافته اند. »زهرا دولتی« ۱۷ ساله 
و دانش آموز پایه یازدهم است و از وقتی به یاد دارد 
مادر و پدر را در راه خدمت به مردم دیده  است. این 
فرزند جانباز با فضای جهاد آشنا بوده و می گوید: 
»از بچگی کارهای جهادی را دوست داشتم و سال 
قبل عضو بســیج مدرسه و محله شدم و در برخی 

کارها کمک می کردم.«
حــاال با شــروع بیمــاری کرونا، »زهــرا« مثل 

بزرگ ترهــای خود بــه دیگران کمــک می کند: 
»کارهای مختلف انجام می دهیم و در حال حاضر 
در رزمایش همدلی دانش آموزان بسیجی فعالیت 
می کنم و برای دانش آموزان نیازمند غذا بسته بندی 
می کنیم. در این رزمایش، از فرمایش رهبر معظم 
انقالب که فرمودند: »همه باید به هم کمک کنیم« 
اطاعــت امر کردیم و فراخــوان دادیم تا نذری ها 
را جمع کنیم و به دســت دانش آموزان نیازمندی 
برسانیم که روزه اولی هستند تا دل خوشی بیشتری 
داشته  باشند.« زهرا و دوستانش در دوختن ماسک 
هم کمک می کنند. او می گویــد: »عالوه بر این، 
رابط بین مسئوالن بسیج و دانش آموزان هستیم تا 

وسایل مورد نیاز را به کسانی که می خواهند ماسک 
بدوزند، برسانیم. در رزمایش نیمه شعبان هم برای 
بچه های بی بضاعت اسباب بازی تهیه شد که آنها را 
به همراه کیک و شربت بسته بندی کردیم و تحویل 

خانواده ها داده  شد.«
این دانش آموز بســیجی به همراه دوســتانش در 
فضای مجازی نیز مشــغول خدمت است و آن را 
بستری برای معرفی کارهای جهادی به هم سن و 
سال های خود می داند. او می خواهد در آینده معلم 
شود تا بتواند هم به ســردار دل ها اقتدا کند و هم 
مکتب حاج قاسم را به دانش آموزانش بیاموزاند و 

او را برای همیشه در قلب ها جاودان کند.

 اقتدا به حاج قاسم
   چراغ    
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زمانی که با »ساعت خوش« به تلویزیون آمد، هیچ 
کس فکــرش را هم نمی کرد روزی »ســعیِد خان 
دایی جان«، »نورالدین خانزاده« ای را به تلویزیون 
بیاورد که یکی از پرمخاطب ترین های ســریال های 
طنز دهه ۹۰ شود؛ ســریالی که به گفته بسیاری از 
منتقدان و کارشناسان حوزه فیلم و سریال، یکی از 
بهترین سریال هایی اســت که در سال های اخیر از 
رسانه ملی پخش شــده است.»سعید آقاخانی« ید 
طوالیی در ســاخت طنز، چه در مقام کارگردان و 
چه در جایگاه نویسنده دارد و در اکثر موارد توانسته 
مخاطب را راضــی نگه دارد؛ از جملــه در رابطه 
با نوســتالژیک ترین طنزهای دهه ۸۰ که هر یک از 
ما با آن خاطرات زیــادی داریم.»متهم گریخت« 
هنوز که هنوز است با بســیاری از طنزهای کنونی 
قابل رقابت اســت که سعید آقاخانی نویسندگی آن 
را بر عهده داشته است. طراحی فیلمنامه »خانه به 
دوش« نیز با سعید آقاخانی و سیروس میمنت بوده 
اســت. »چاردیواری« نیز از دیگر آثار ماندگار دهه 
۸۰ است، اثری با نویسندگی مشترک سعید آقاخانی 
و محســن تنابنده. مــرور این آثار نشــان می دهد 
سعیدآقاخانی در ساخت طنز، به خصوص در مقام 

نویسنده، سابقه خوبی داشته و حاال دو فصل »نون 
خ« نیز گواه این است که او در مقام کارگردانی نیز به 

رشد و پختگی قابل توجهی رسیده است.
»نون خ«، بــه خصوص در فصــل دوم، توجه 
مخاطبان بســیاری را به خود جلب کــرد، به ویژه 
هم وطنانی کــه در غرب کشــور و در خطه زیبای 
کردنشین زندگی می کنند. این سریال شاخصه های 
برجســته ای داشــت که توانســت این چنین بر دل 
مخاطب بنشــیند؛ اولین آن را می تــوان مردمی و 
 آثاری که با زبان 

ً
بی تکلف بودن آن دانست؛ اصوال

خود مردم بــا مخاطب صحبت می کنــد و از دل 
زندگی مردم برمی خیزد، می تواند بیش از دیگر آثار 
بر دل بنشیند. یکی دیگر از برتری های این سریال را 
می توان در شخصیت پردازی دقیقی دانست که در 
»نون خ۱« بنا گذاشته شد و در فصل دوم نه تنها تغییر 
خاصی در آنها داده نشــده بود، بلکه تکمیل کننده 
فصل اول نیز بود؛ به طور مثال شخصیت نورالدین 
همان پدر مهربان، خانواده دوســت و معتمد روستا 

بود و با همین جایگاه داستان را جلو می ُبرد.
خلیل نیز همان فرد سوءاســتفاده گری بود که با 
همین ویژگی متناقض با پســرعمویش، نورالدین، 

توانست لحظات شیرینی را خلق کند.
امــا مهم تر از تمام آنها، این بود که بیشــتر تکیه 
ســریال بر حضور هنرمندان بومی بود و هر یک از 
آنهــا بخش مهمی از بار طنــز مجموعه را به دوش 
می کشیدند، حتی برخی نسبت به سال گذشته بیشتر. 

مهیار، عمو کاووس، ســلمان و کیوان ازجمله این 
شخصیت ها بودند؛ شخصیت هایی که ایفای نقش 
آنان را سلبریتی های گران قیمت بر عهده نداشتند؛ در 
این مجموعه بیش از هر سریال دیگری از پتانسیل 
بومی استفاده شده بود که این را می توان برتری »نون 
خ« نسبت به آثار مشابه دانست؛ این نکته که هم در 
فصل یک و هم در فصل دو رعایت شــد، نشان داد 
می توان از هنرمندانی اســتفاده کرد که شاید چهره 

مشهوری نباشند، اما بسیار توانمند هستند.
با این حال، برجسته بودن خود نورالدین آن قدر 
چشمگیر بود که هر لحظه منتظر بودیم با همان نگاه 

ساده و بی آالیش خود دقایق ویژه ای را رقم بزند.
 
ً
البته ناگفتــه نمانــد، برخی قســمت ها واقعا
یکنواخت بودند و بار طنز بســیار کمی داشتند؛ در 
واقع یکی از ضعف های جدی »نون خ۲«، برخاف 
»نون خ۱«، نداشتن خط داستانی قوی بود. مخاطب 
در هر قســمت منتظر بود اتفاقی ویژه رخ بدهد، اما 
هیچ چیز جدید و خاصی وجود نداشت؛ البته بیان 
بحث زلزله غرب کشــور، تداعی کننده نوعی طنز 
فاخر بود؛ طنزی که مشــکات جامعه را با زبانی 
شیرین و دلنشین مطرح می کند. در »نون خ« به این 
موضوع به صورت جدی توجه شــده بود، زلزله ای 
که خانه مردم را ویران کرده بود، اما عده ای به جای 

کمک، رفته بودند سلفی بگیرند!
موضوع دیگری که خیلی خوب به آن توجه شد 
 موضوعی نو بود، وجود مؤسســاتی اســت 

ً
و اتفاقا

که پول می گیرند تا برای خواســتگاری، عروسی و 
عزا سیاهی لشــکر فراهم کنند؛ معضل فرهنگی و 
اجتماعی نوظهوری که اگر جلوی آن گرفته نشود، 

معلوم نیست چه آثار و نتایجی به بار بیاورد.
در کل، »نــون خ۲« را می توان ســریالی موفق 
خواند؛ سریالی با فضای بومی، لهجه شیریِن مردمان 
یک خطه از کشور و طنزی سالم و به دور از هیاهو 
 می تواند الگوی ساخت سریال ها حتی آثار 

ً
که قطعا

کمدی ســینمایی نیز 
باشــد، طنزی که 
نگران  خانواده ها 
نیستند آیا می توان 
آن را بــا فرزندان 

دید یا خیر.

 محصوالت
  با ارزش اقتصادی

 اگرچــه پیــش از ایــن به موجــب قانون 
مالیات هــای مســتقیم، صنایع دســتی از 
پرداخت مالیات معاف بود، اما حاال با تغییر 
قانون، تولیدکنندگان صنایع دستی تا سقف 
۲ میلیارد ریــال درآمد، از پرداخت مالیات 
معــاف هســتند و با این حســاب می توان 
گفــت هنرمنــدان و صنعت گــران صنایع 
دســتی که به صورت محدود در این حوزه 
فعالیت می کنند، همچنان از مالیات معاف 
هستند. با این وجود، مطرح شدن موضوع 
مالیات بر صنایع دستی می تواند نقش مهم 
این حوزه در اقتصاد ملی را نشــان دهد و از 
سوی دیگر، به آن به عنوان حوزه ای اساسی 
در تحقق رونق تولید در کشــور توجه ویژه 
داشته باشد.آمارهای موجود در حوزه صنایع 
دستی حاکی از ظرفیت های مهم اقتصادی 
در این حوزه است. ۱۰۰ هزار هنرمند فعال 
در حوزه صنایع دستی در کشور وجود دارند 
که ســاالنه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان 
محصول را تولید و روانه بازار می کنند. جدا 
از فرش ایرانی که گردش باالی اقتصادی و 
صادراتی برای کشور دارد، آمارهای گمرکی 
نشان می دهد در ســال ۱۳۹۷ حدود ۲۹۰ 
میلیون دالر صنایع دســتی از کشور صادر 
شده است؛ البته در همین سال، حدود ۴۰۰ 
میلیون دالر هم فرش به ۷۰ کشور دنیا صادر 
شــده اســت؛ اما با وجود همه این آمارها، 
امید به آینده برای این صنعت روز به روز در 
حال کاهش است. شرایط اقتصادی حاکم 
بر کشور موجب شده خرید صنایع دستی از 
اولویت مردم خارج شــود و دیگر بازارهای 
داخلی برای صنایع دستی جذابیت چندانی 
نداشته باشند؛ با این وجود، می توان چشم 
امید خوبی به بازارهــای جهانی برای این 
محصوالت داشت؛ برای نمونه قالی ایرانی 
از گذشته در دنیا معروف بوده و همین مسئله 
موجب شده اســت در حوزه فرش، به طور 
میانگین ســاالنه بیش از ۴۰۰ میلیون دالر 
فرش به بیش از ۷۰ کشور دنیا صادر شود؛ 
اما در عین حال، عدم سرمایه گذاری مناسب 
در این حوزه سبب شده سال به سال، سهم 
این صنعت دستباف در بازارهای دنیا کاهش 
یابد و رقبای جدیدی پا به عرصه بگذارند. 
واقعیت این اســت که همچنان بازار خوبی 
بــرای صنایع دســتی در دنیا وجــود دارد، 
اما تمام ســهم ایران از چنیــن بازاری فقط 
به صــادرات ۴۰۰ میلیــون دالری فرش و 
حــدود ۳۰۰ میلیون دالری ســایر صنایع 
دســتی محدود شده است. این در شرایطی 
است که کمی توجه به فعاالن این حوزه، و 
اســتفاده از ظرفیت های دولت برای کمک 
به معرفــی این محصــوالت در بازارهای 
جهانی، می تواند آورده خوبی برای کشــور 
داشته باشــد.رونق تولید در این حوزه البته 
می تواند عــاوه بر ارزآوری برای کشــور، 
برای خزانه دولت هم مؤثر باشــد. حاال بر 
اساس قانون، تمام تولیدکنندگان و هنرمندان 
فعال در حوزه صنایع دستی که درآمد ساالنه 
آنها کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان اســت، از 
مالیات معاف هســتند، ولی فروشندگان و 
سایر مشاغل وابسته باید مالیات بپردازند. 
اگر گردش مالی این صنعت افزایش یابد و 
رونق تولید در آن شکل بگیرد، سهم دولت 
هم از مالیات ســتانی در این حوزه افزایش 
می یابد؛ ضمن اینکه با معافیت در نظر گرفته 
شده برای هنرمندان و تولیدکنندگان، دغدغه 
خاصی نیز برای این قشر ایجاد نخواهد شد. 
حاال باید منتظر ماند و دید فعاالن این عرصه 
با کمک دولتی ها چقدر خواهند توانســت 
به دنبال کشــف بازارهای جدید برای این 

محصوالت در دنیا موفق عمل کنند. 

فرهنگ

شاهرخ صالحی  کرهرودی
روزنامه نگار

فرهنگ

صنایع دستی

فرهنگ

هم زمــان بــا آغاز مــاه مبارک 
رمضان، دو اثر جدید و مشترک 
گروه هــای هم خوانــی محمد 
و  تهران  بسیج  رسول الله)ص( 
شهدای نیروی انتظامی رونمایی 
شد. »رحیم قربانی« سرپرست 
رســول الله )ص(  محمد  گروه 
گفت: »در راســتای فضا سازی 
دینــی و قرآنی در مــاه مبارک 
رمضان، دو اثر جدید و مشترک 

توسط گروه های هم خوانی شــهدای نیروی انتظامی و محمد 
رسول الله )ص( اجرا و تولید تصویری شد.« وی ادامه داد: »این 
دو اثر با عناوین »مناجات« و »اسماءالحسنی« در آستان مقدس 

حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( تصویربرداری شده است. 

اسماء الحسنی و  مناجات 
آثار مشترک گروه های هم خوانی

   هم خوانی   

تئاتر »ماه منیر« آماده اجرا شــده 
است »داود اسداللهی« کارگردان 
این تئاتر درباره آن گفته اســت: 
»این نمایــش روایتی از آیین ها و 
سنت های ایرانی است؛ بنابراین 
از کتاب یا داستان خاصی روایت 
نگرفتم، بلکه همــه تخیل ذهن 
خــودم اســت. صحبت هایی با 
مدیریت ســنگلج داشــته ایم و 
امیدواریم با عبور از بحران کرونا 

در اولیــن فرصت بتوانیم آنجا کارمان را روی صحنه ببریم.« این 
کارگــردان جوان همچنین با اعام اینکه: »این کار نزدیک به ۱۵ 
بازیگر دارد.« درباره سبک این تئاتر توضیح داد: »ماه منیر« کمدی 

خواهد بود و امیدوارم که کار جذابی از آب دربیاید.«

منیر ماه 
روایتی برگرفته از آیین های ایرانی

   تئاتر    

اولین کتاب از مجموعه تاریخ شفاهی 
پشتیبانی جنگ با نام »نان سال های 
انتشارات »راه یار«  به همت  جنگ« 
منتشــر شــد. این کتاب برگرفته از 
خاطرات زنان روســتای »صدخرو« 
غــرب  کیلومتــری   ۵۵ در  واقــع 
و  شهرستان سبزوار است. مصاحبه 
تحقیق درباره این خاطرات بر عهده 
»محمد اصغرزاده« بوده و نگارش و 
تدوین کتاب را »محمود شم آبادی« 

انجام داده است. کتاب خواننده را با جذابیت های آن روستا آشنا می کند. 
»نان سال های جنگ« شرایط روســتایی را ترسیم کرده که کیلومترها با 
خط مقدم جنگ فاصله داشته، اما ثمره تاش هایش، روحیه دادن و قوت 

بخشیدن به رزمندگان در جای جای خط مقدم بوده است.

    کتاب    

نان سال های جنگ
روایت تالش زنان روستای صدخرو

 به بهانه انتشارخبر ساخت مجموعه تلویزیونی »نون خ ۳«

وان  زالل و  ر
 مثل چشمه ساران غرب کشور

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

شــاید برای خیلی از ما این سخن »حاج قاسم« 
که گفتــه بود »در هنگام بحران ها باید نترســیم و 
نترســانیم و تهدیدهای بحران را به فرصت تبدیل 
کنیم«، قــدری پیچیده و غیرقابل باور بوده و کمی 
طول می کشید تا بفهمیم و باور کنیم مگر می شود 
در اوج ســختی و اضطرار حتی ناامیدی، امیدوار 
 وقتی کشــور با وجود همه 

ً
بــود و لبخند زد؟ مثا

مشــکات ریز و درشــت و آســیب های پیدا و 
 
ً
پنهــان که برخی از آنها برای بعضی اقشــار واقعا
نفس گیر شده است، درگیر یک ویروس ناشناخته 
 همه 

ً
و خطرناک مثل »کرونا« می شــود که تقریبا

را نگران و ازقضا جمعــی از هم وطنان مان را هم 
عزادار عزیزان شان می کند، چطور می شود به این 
شرایط به چشم »فرصت« نگاه کرد؟ واقعیت این 

اســت که امکان داشتن یا نداشتن چنین حالتی تا 
حــد قابل ماحظه ای به فرهنــگ و باور مردم هر 

کشوری بستگی دارد.
قرار نیست شــعار بدهیم و حرف های کلی بر 
زبان و قلم بیاوریم، اما نمی توانیم از این حقیقت هم 
صرف نظر کنیم که فرهنگ ملی و دینی ما ایرانیان، 
طــوری ما را پرورش داده که در اوج ســختی ها و 
بحران ها هم می توانیم لبخند امید بزنیم و در عین 

درد، به آینده خوش بین باشیم. 
ماجرای شیوع ویروس کرونا که مثل همه دنیا 
برای مملکت ما هم اســباب رنج و محنت شده، 
یک بار دیگر یک واقعیت فرهنگی کشــورمان را 
به یادمان آورد تا هم به عنوان یکی از داشــته های 
ارزشــمند و غیر قابل چشم پوشی به آن نگاه کنیم 
و هم برنامه ریزان، مسئوالن کشور و اندیشمندان 
دانشــگاهی آن را دســتمایه مطالعه، بررســی و 
برنامه ریزی فرهنگی و تربیتی برای آینده قرار دهند؛ 

این واقعیت فرهنگی هم چیزی نیست جز همان 
روحیه ایثــار و همدلی که برگرفتــه از آموزه های 
عمیق و ریشــه دار معرفتی و دینی ماست. اگر در 
کوران کرونا، در برخی کشــورهای غربی شاهد 
صف هــای چندکیلومتری برای تهیــه یک وعده 
غذای گرم بوده ایم یــا اگر صحنه های به جان هم 
افتادن مردمان چشــم آبی مغرب زمین برای تهیه 
دســتمال توالت را در فضای مجازی دیده ایم، اما 
در کشــور خودمان هم صرف نظر از ایثار و تاش 
مســتمر کادر درمانی که تحســین عملکرد آنها و 
تعظیم در برابرشان بحث مفصلی می طلبد، شاهد 
صحنه هــای امیدآفرین حرکت هــای خودجوش 
 از برخی کاستی ها و سوء 

ً
مردمانی بوده ایم که حتما

مدیریت ها دل ُپری دارند و حق هم با آنهاست، اما 
به وقت نیاز »یا علی« گفته اند و به میدان آمده اند تا 
باری را از زمین بردارند و زودتر بســاط بحران را 
جمع کنند. از حضور طاب و دانشجویان گمنام 

بسیجی و جهادگر در بیمارستان ها برای کمک به 
کادر درمان گرفته تا ضدعفونی کردن معابر پرتردد 
شهری با کمک آنها، از مساعدت صاحب خانه ها 
و صاحبان برخی فروشــگاه ها به مستأجران شان 
در این ایام کســادی بازار تــا رزمایش »همدلی 
مؤمنانه« که حاال دیگر به شاه بیت رفتارهای مردم 
در این روزها تبدیل شده است، همه و همه نشان از 
همان »واقعیت فرهنگی« دارد که اشاره شد؛ یعنی 
روحیه ایثار، همدلی و همبســتگی عمومی برای 
عبور از بحران. اگر به قول معروف مرغ همســایه 
برای مان غاز نباشــد و به این داشــته های فکری و 
فرهنگی به چشم جلوه های تمدنی خودمان نگاه 
کنیم و آن را برای نسل های آینده هم پرورش دهیم، 
دیگر »فرهنگ و تمدن ایرانی اسامی« برای مان 
موضوعی شعاری و دور از ذهن نخواهد بود و پیش 
چشــمان مان قرار خواهد گرفت. قدر داشته های 

فرهنگی مان را بدانیم و سرمان را باال بگیریم.

ونا!  فرصت کر
   برداشت    

یک واقعیت فرهنگی که شیوع بیماری کووید19 رو کرد

حامد  حسین عسکری
خبرنگار
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هم اکنون صدها وب سایت تخصصی در حوزه 
فناوری اطاعات فعال هستند که سابقه برخی 
از آنها به بیش از یک دهه قبل برمی گردد؛ اما باز 
هم در بین تمام این وب سایت ها، استارت آپ 
»همیار آی تی« توانســته اســت به یک نمونه 
موفق بدل شود.پدیدآورندگان این استارت آپ 
آموزشــی در معرفی خود می گویند: »تابستان 
ســال ۹۴ بود که متوجه شــدیم سایت های 
زیادی در حوزه  اخبار فناوری فعالیت می کنند؛ 
اما متأسفانه ســایت خوبی وجود نداشت که 
به صورت تخصصــی آموزش های مرتبط با 
آی تی و تکنولوژی را پوشش دهد. اینجا بود که 

همیار آی تی با هدف انتشار محتوای 
باکیفیــت آموزشــی در زمینه  

متولد  اطاعــات  فناوری 
شد.« هدف اصلی همیار 
آموزش های  ارائه   آی تی 
آی تی  دنیــای  با  مرتبط 
اســت،  تکنولــوژی  و 

بــا این تفاوت کــه مانند 
فناوری،  سایت های  اغلب 

اخبار فناوری را منتشــر نمی کند؛ بلکه هدف 
این اســتارت آپ متمرکز بر انتشــار محتوای 
آموزشــی باکیفیت اســت. این استارت آپ 
محدودیت خاصی برای مخاطبان خود در نظر 
نگرفته است و از دانشجوی کامپیوتر گرفته تا 
فناوری اطاعات  و  به تکنولوژی  عاقه مندان 
می تواننــد از محتوای این ســایت اســتفاده 
کنند؛ زیرا محتوای این ســایت شامل طیف 
گســترده ای از آموزش های پایه سخت افزار تا 
آموزش برنامه نویسی حتی مدیریت کسب وکار 
می شــود که یادگیری آنها بــرای هر کاربری 
مفید، جذاب و کاربردی است. خوشبختانه، 
تاکنون صدها آمــوزش رایگان و با 
کیفیــت در »همیــار آی تی« 
منتشر شده و کاربران بدون 
گونــه محدودیتی  هیچ 
آنها  به  امکان دسترسی 
را دارنــد؛ از این رو بد 
نیســت ســری به این 
اســتارت آپ آموزشــی 

بزنید.

تمام سیاســتمداران دنیا در شرایط عادی خود 
را بهترین سیاســتمدار می خواننــد؛ اما وقوع 
بحران ها و ارزیابی شیوه مدیریت آنها در مواجهه 
با مشکات، فرصتی مناسب را برای قضاوت 
عملکرد آنها مهیــا می کند. برای نمونه »دونالد 
ترامــپ« رئیس جمهــور آمریکا از نخســتین 
روزهای آغاز بحران کرونا در جهان شــروع به 
تمسخر رهبران دیگر کشورها کرده و مدعی بود 
آمریکای تحت رهبری وی هیچ مشکلی با کرونا 
ندارد و دولت او به راحتی این بحران را پشــت 
سر خواهد گذاشت؛ اما با مرور زمان مشخص 
شد بر خاف ادعاهای ترامپ، دولت این کشور 
هیچ برنامه منسجمی برای مهار بحران ندارد و 

به همیــن دلیل نیز در مدت 
کوتاهی بخش قابل توجهی 
از آمریکاییان مبتا به ویروس 
کرونا، بــه دلیــل کمبود و 
ضعف خدمات درمانی جان 
خود را از دســت دادند.در 
این زمینه مؤسسه آمریکایی 
انجام  نظرسنجی ای   PEW

داده است که بر اساس آن ۶۵ درصد مخاطبان 
آمریکایی واکنش ترامپ به شیوع کرونا را »بسیار 
کند« و »غیــر قابل قبول« توصیف کرده اند.  در 
از شــرکت کنندگان  همین نظرســنجی وقتی 
پرســیده شــد آیا آنها با انتقاد مقامات منتخب 
آمریکا از عملکرد رئیس جمهور موافق هستند 
یا نــه، ۶۶ درصد موافق بودند.  بر اســاس این 
نظرسنجی، فقط حدود ۲۳ درصد از شهروندان 
آمریکایــی دارای منابع مالــی اضطراری برای 
ادامه شرایط فعلی در طول سه ماه آینده هستند.  
۴۳ درصــد آمریکایی ها نیز اعــام کرده اند یا 
خودشــان یا یک نفر از اعضای خانواده شان به 
دلیل شیوع کرونا شغل خود را از دست داده اند 
یــا دچــار کاهــش حقوق 
شــده اند. این رقــم در میان 
کم برخوردار  خانواده هــای 
حدود ۵۲ درصد بوده است 
و ۵۳ درصد از خانواده های 
کرده اند  اعام  نیز  کم درآمد 
را  قبض ها  پرداخت  توانایی 

ندارند.

نوآور

 محمدباقر قالیباف:  بهره مندی مردم از منافع 

ـ عدالت به ســرعت باید تحقق پیدا  سهام 
کند؛ اما در مدل آزادسازی باید سه ماحظه 
رعایت شــود: ۱ـ مدیریت، دولتی نماند تا 
 بخش خصوصی انگیــزه خرید پیدا کند؛
 ۲ـ رونق بازار سرمایه و قیمت سهام مراقبت 
شود؛ ۳ـ ظرفیت نرم افزارهای بازار سرمایه 

و صدور کد معاماتی در نظر گرفته شود.

سعید جلیلی:  تعریف پیشرفت چیست؟ 

یک وقت کســی می گوید پیشرفت یعنی 
بــا اتکا بــه نیروهای داخــل و علی رغم 
تحریم ها، ماهواره به فضا بفرســتم، یک 
وقت هم کســی می گوید یک هواپیمای 
ایرباس از ایران رد شــد، بــه او گفتم در 
مهرآباد بنشین تا عکس یادگاری بگیریم 
پیشــرفت باید دائمی باشــد، نه به سبک 

شیخ نشینان خلیج فارس!

محســن رضایی:  ما در قوی شدن کشور و 

ملت مان هیچ محدودیتی را قائل نیستیم 
و هر ابزار مشروعی را به دست می آوریم. 

امروز در فضا مستقر شدیم و فردا...

سعید نمکی:  امروز وزیر بهداشت آمریکا 

در نشست سازمان جهانی بهداشت اعام 
کرد، حاضر است برای مقابله با کرونا به 
ایران کمک کند. امروز جمهوری اسامی 
ایران با لطف پروردگار و همیاری مردم و 
مسئوالن و مشارکت صمیمانه بین بخشی، 
در اوج عزت و سربلندی در حال تسلط بر 
بیماری است. ایران عزیز ما حاضر است 
به مردم گرفتــار آمریکا بــرای نجات از 
درماندگی دولت شــان برای برون رفت از 

شرایط سهمگین کنونی کمک کند.

نکته گرام

 اگر به تازگی به ســراغ خرید بسته های 
 با کلماتی مانند 

ً
اینترنتی رفته باشید، حتما

ترافیک داخلی و خارجی روبه رو شــده اید. مدتی 
اســت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، گزینه های 
متفاوتی را برای خریداران ارائه می دهند. خریداران 
می توانند با بررســی نوع مصرف خود، بسته های 
گوناگونی را انتخاب کنند؛ برای نمونه اگر شما فقط 
از خبرگزاری های داخلی پیگیر اخبار هستید، در 
دیوار و شیپور خرید و فروش می کنید، برای بررسی 
بازار بورس در کارگزاری ها آناین فعالیت دارید، 
از شبکه های اجتماعی مانند سروش، ایتا، روبیکا 
و... استفاده می کنید، از بازار یا مایکت به روز رسانی 
برنامه هــای خــود را انجام می دهید و... بیشــتر 
فعالیت تان با استفاده از محتواهای داخلی است و 
اســتفاده از بسته های اینترنتی که ترافیک داخلی و 
خارجی را تفکیک شده قیمت گذاری کرده اند، برای 
شما به صرفه تر است؛ به این دلیل که قیمت کمتری 

پرداخت می کنید و مدیریت حجم مصرفی هم 
راحت تر اســت؛ اما اگر دانشجو هســتید و از 
پایگاه های بین المللی مقاله ها و اخبار را پیگیری 
می کنیــد، توســعه دهنده هســتید و از مخازن 
بین المللی اســتفاده می کنید، بازی های آناین 
انجام می دهید و... بهتر است بسته ای را انتخاب 
کنید که حجم بین المللی هم در آن تعریف شده 
 باشد.تعداد پایگاه هایی که در داخل کشور میزبانی 
می شــوند و از ترافیک داخلی استفاده می کنند، 
روزبــه روز در حال افزایش اســت. بســیاری از 
فروشــگاه های اینترنتــی ماننــد دیجــی کاال، 
پایگاه  های دانلود نرم افزار مانند سافت ۹۸، تمام 
خدمــات دولت الکترونیــک،  خبرگزاری های 
داخلی، خدمات بانکی، دانشگاه ها و... همه از 
 
ً
ترافیک داخلی استفاده می کنند و می بینید تقریبا
بیشتر نیازهای ما با استفاده از ترافیک داخلی رفع 
می شــود. نکته ای که باید به آن توجه شــود، این 
است که اگر پایگاه های داخلی را با فیلترشکن باز 
کنید، ترافیک شما بین المللی حساب می شود و 
 دوبرابر حجم 

ً
میزان حجم کاســته شــده تقریبا

معمولی خواهد بود.

ح ترافیک حجمی!  طر
   پژواک    

نرم افزار 

محمدصالح نادری
کارشناس

 فناوری اطالعات

اینســتاگرام، خوب یا بــد یکــی از مهم ترین و 
پرمخاطب ترین شبکه های اجتماعی بین کاربران 
ایرانی اســت؛ به همیــن دلیل نیــز بخش قابل 
توجهی از جرائم اینترنتی کشورمان مربوط به این 
نرم افزار است که یکی از رایج ترین آنها هک و نفوذ 
غیرمجاز به حســاب های شخصی افراد است که 
اغلب به باج خواهی منجر می شــود  لذا ضروری 
اســت تا تعیین یک سازوکار مشخص برای ادامه 
یا توقف فعالیت این شــبکه اجتماعی، کاربران با 
راهکارهای حفاظت از حساب کاربری خود بیشتر 
آشنا شوند.خوشبختانه، اینستاگرام نیز مانند سایر 
شبکه های اجتماعی پرمخاطب برای ممانعت از 
دسترسی افراد غیر مجاز قابلیت فعال سازی رمز 
دوم را دارد و با تنظیم آن می توان مانع هک شــدن 
حساب کاربری شد. برای این  کار ابتدا اپلیکیشن 
اینستاگرام خود را به روزرسانی، سپس مراحل زیر 
را طی کنید:برنامــه Instagram را اجرا و بخش 

Profile را انتخاب کنید تا وارد صفحه شــخصی 

خود شوید. در باال و سمت راست صفحه عامت 
  Settingsســه نقطه را انتخاب کنید و وارد بخش
شــوید. در این بخش وارد منوی Security  شوید 
و گزینه   Two-factor authentication را انتخاب 
کنید. روی آن کلیک کنید و در صفحه ای که برای 
شما باز می شود Text Message را فعال  نمایید. 
در مرحله بعد شماره تلفن همراه خود را وارد کنید 
و پــس از ثبت آن رمزی را که برای شــما پیامک 
می شود در کادر درخواستی وارد کنید. حاال رمز 
دوم پیامکی شــما فعال شده اســت؛ با این حال 
اینستاگرام به  شما یک  سری کد پشتیبانی محرمانه 
نیز ارائه می دهد تا در صورتی که کد شــش رقمی 
به تلفن همراه شــما ارسال نشد، با استفاده از این 
کدها امکان ورود به حساب خود را داشته باشید.
با اجرای این ترفند، هــر زمان که قصد اتصال به 
حساب اینستاگرام خود را داشته باشید، عاوه بر 
رمز اولیه خود، به رمز دومی که اینســتاگرام برای 
شما پیامک می کند هم نیاز دارید و این گونه هیچ 
کس امکان هک حساب شما را نخواهد داشت، 
مگر اینکه به سیم کارت شما دسترسی داشته باشد.

 رمز دوم را فعال کنید!
   ترفندستان    

 خرید و فروش آسان خودرو
 

بسیاری از ما در برهه ای از زمان، سختی ها و 
پیچیدگی های مراحل خرید یا فروش خودرو 
به شــکل سنتی آن را چشــیده ایم و به خوبی 
می دانیم یافتــن بهترین گزینــه ممکن برای 
خرید و فروش خودرو در بازار شــلوغ و البته 
کم ثبات فعلی، کاری بس پردغدغه، زمان بر 
و البته گیج کننده است.خوشــبختانه، در این 
زمینه نیز فناوری اطاعات به کمک ما آمده و 
سرویس های الکترونیکی زیادی برای تسهیل 
خرید و فروش خوردو ایجاد شده اند که یکی 
از معروف ترین آنها ســایت »باما« است؛ به 
طوری که تنها اپلیکیشــن این سایت بیش از 
۲۰۰ هزار بار از ســوی کاربــران کافه بازار 
دانلود شــده است.سایت و اپلیکیشن »باما« 
عاوه بر ساده ســازی و شــفاف کردن فرایند 
خرید و فروش انواع خودرو، دارای تعداد قابل 
توجهی مقاله تخصصی درباره خودروهاست 
که مطالعه آنها پیش از خرید و فروش خودرو 

خالی از لطف نیست.

 همیار آی تی
   استارت آپ    

ترامپ بحران 
   مجازستان    

 شیوع ویروس کرونا نه تنها برای کشور ما، 
بلکــه بــرای تمــام کشــورهای جهان 
چالش آفرین بوده و تا همین امروز توانسته 
است جنبه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی 
یکایــک ما را تحــت تأثیر قرار دهــد که تعطیلی 
مدارس، دانشگاه ها و آموزشگاه ها یکی از نمونه های 

ملموس آن است.
از اســفند ماه گذشــته که کلیه مدارس کشور 
در راســتای مقابله با شــیوع ویروس کرونا تعطیل 
شدند، این ســؤال در ذهن اولیا و مربیان ایجاد شد 
که سرنوشت ادامه ســال تحصیلی فعلی و جبران 
عقب ماندگی های درسی دانش آموزان چه خواهد 
شــد؟  خوشبختانه، برای این دغدغه مهم از همان 
 مناسب آموزش 

ً
روزهای ابتدای ماجرا راه حل نسبتا

از راه دور، آن هم از بســتر شــبکه های تلویزیونی 
در نظر گرفته شــد؛ این روش اگرچه در شــرایط 
بحران زمینه ادامه نســبی آموزش دانش آموزان را 
فراهم کــرد، اما به دلیل یک ســویه و غیر تعاملی 

بودن ذاتی تلویزیون، اثربخشــی آموزشی چندانی 
نداشت؛ از این رو از همان روزهای ابتدایی شروع 
بحران، برخی مدارس و معلمان از بستر شبکه های 
اجتماعی و پیام رسان اقدام به ارائه آموزش های الزم 

به دانش آموزان  کردند. 
خوشبختانه، اســتقبال از آموزش های مبتنی بر 
فضای مجازی موجب شد وزارت آموزش و پروش 
پس از سال ها تأخیر، باالخره عزم خود را جزم کند 
 از مهم ترین محصول فناورانه پایه خود، 

ً
و رســما

یعنی شبکه »شاد« پرده بردارد. 
شبکه شاد که مخفف عبارت »شبکه اجتماعی 
E-learn�  دانش آموزان« است، در واقع یک پروژه
ing یا آموزش الکترونیکی است که ادامه تحصیل 

از راه دور دانش آمــوزان را فراهم می کند، آن هم نه 
به صورت یک ســویه و تلویزیونی، بلکه به صورت 
 تعاملی و پویا که البتــه باید این ویژگی را از 

ً
کاما

مواهب فضای مجازی دانست.
بــا این حال هر پــروژه کان فناوری اطاعات 
برای جلب رضایت کاربــران خود نیازمند صرف 
زمان مناســب برای طراحی و توسعه است؛ اما به 
نظر می رسد در ماجرای رونمایی از شبکه آموزشی 
شاد به دلیل شرایط خاص کشور، برخی ماحظات 
و ارزیابی ها به بعد موکل شد؛ زیرا در همان ابتدای 

رونمایی صدای اعتــراض و گایه برخی کاربران 
نهایی این سامانه حتی والدین دانش آموزان بلند شد 
که بخشــی از آن در رسانه ها انعکاس قابل توجهی 

یافت.
ازجمله مهم ترین اعتراضــات در رابطه با این 
سامانه آموزشی، لزوم نصب و فعال سازی اپلیکیشن 
این ســامانه در تلفن همراه هوشــمند بود، آن هم 
در زمانه ای که به دلیل عوارض اقتصادی ناشــی از 
فاصله گذاری اجتماعی و همچنین تورم، جامعه با 
مشکات اقتصادی و معیشتی ویژه ای روبه روست 
و به طور طبیعی برخی اقشار زحمت کش حتی با 
پس انداز چندماهه خود نیز توان خرید یک تبلت یا 

تلفن همراه هوشمند مناسب را ندارند.
این دســت اعتراضات موجب شــد به فاصله 
کوتاهی، نســخه تحت وب شاد هم ارائه شود؛ اما 
این قابلیت نیز به دلیل محدودیت های تکنولوژیک و 
زیرساختی نتوانست رضایت کاربران را جلب کند.

از ســوی دیگر، اغلب والدین بــه هر دلیلی، 
ازجمله دالیــل اقتصادی، تــوان خرید یک تلفن 
همراه هوشــمند را برای فرزندان شــان ندارند؛ از 
این رو تلفن همراه خود را در دسترس فرزندان شان 
قرار می دهند، آن هم در حالی که مهارت الزم برای 
اختصاص امن تلفن همراه هوشمند خود به فرزندان 

از طریق نصب نرم افزارهای Parental Control را 
ندارند که این مسئله می تواند زمینه بروز تهدیداتی 
جدیدی را برای دانش آموزان خردســال مهیا کند؛ 
در حالی که این امکان برای توسعه دهنده اپلیکیشن 
شــاد وجــود دارد که محصــول خود را بــه ابزار 
محدودکننده دسترسی دانش آموز به سایر امکانات 

تلفن همراه مجهز کند. 
از سوی دیگر، آموزش و پرورش مبتنی بر فضای 
مجازی نیازمند زیرســاخت و تجهیزات مناسب 
و رایگان، ازجمله در حوزه دسترســی به اینترنت 
یا اینترانت داخلی اســت؛ زیرا بر اساس اصل ۳۰ 
قانون اساســی جمهوری اســامی ایران، دولت  
موظف  است  وســایل  آموزش  و پرورش  رایگان  را 
برای  همه  ملت  تا پایان  دوره  متوسطه  فراهم  کند؛ لذا 
آموزش و پرورش یا هیچ نهاد دیگری نباید در قالب 
اجرای طرح هایی از جنس شبکه شاد زمینه تحمیل 

هزینه به خانواده ها را فراهم کنند.
حال هم باید دید در صورت تداوم فاصله گذاری 
اجتماعــی در طوالنی مــدت، دولــت و وزارت 
آموزش و پرورش چه تسهیاتی را برای دسترسی 
آسان تر و بی هزینه کاربران به این سامانه آموزشی در 
نظر خواهند گرفت. آیا شما در این زمینه پیشنهادی 

دارید؟

شادی که گران تمام می شود
 نگاهی به حاشیه های پر سروصدای یک سامانه آموزش از راه دور

نوید کمالی
دبیر گروه رسانه

محمدصادق برهانی
کارشناس  رایانه
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حجت االســام والمســلمین »حاجی صادقی« با 
حضور در برنامه »دست خط« ناگفته هایی از لحظه 
تدفین و تلقین »حاج قاســم سلیمانی« و همچنین 
خدمات طــاب جهادگــر در مقابله بــا کرونا را 
بیان کرد.حجت االســام والمســلمین »عبدالله 
حاجی صادقی« نماینده ولی فقیه در سپاه، در ابتدای 
این گفت وگو با اشاره به تشکیل قرارگاه معنویت و 
سامت سپاه، اظهار داشت: »بعد از اینکه کشور ما 
با ابتا به ویروس کرونا، مانند همه دنیا مواجه شد، 
احساس کردیم کار هایی هست که مانده است و باید 
انجام گیرد. متوجه شــدیم کنار خدمات خوبی که 
همه مردم ما، دستگاه های مختلف به ویژه جهادگران 
امــروز ما و عزیزان ما در بحث بهداشــت و درمان 
انجام می دهند، خدمات دیگری نیز الزم است؛ لذا 
قرارگاه فرعی در سراسر کشور و قرارگاه مرکزی با 

چهار محور را ایجاد کردیم.«

BBقرارگاهی با چهار محور
وی محورهای فعالیت این قرارگاه را چنین برشمرد: 
»یکی خدمت به امر سامت که در این ایام، مسابقه 
بین بســیجیان در خدمت رســانی را در همه اقشار 
دیدم. در محور دوم همراهــی با بیمار برای انجام 
کارهای شخصی و روحیه بخشی را داشتیم و محور 
سوم در خصوص نگرانی برای بحث متوفی ها بود.«

BBغسل و کفن همه متوفیان کرونا
نماینده ولی فقیه در ســپاه ادامه داد: »برای خانواده 
آنهایی که از دنیا رفتند هم کارهایی شــد؛ البته این 
اقدامات در قالب ۶۰ مورد دسته بندی شده است؛ 
یکی از آنها برگزاری مجلس ختم مجازی بود و در 
برخی موارد کسانی بودند که فوت شدند و کسی نبود 
کارهای آنها را انجام دهد که دوستان ما وارد ماجرا 
شدند، طلبه های بســیجی یا برخی طلبه های کادر 

سپاه پاسداران این فعالیت ها را انجام می دادند.«
فرمانده قرارگاه معنویت و ســامت سپاه افزود: 
»با فتوای حضرت آقا نگرانی ما برطرف شد. ایشان 
فتوا دادند حرمت مؤمن حفظ شود. کار سختی بود 
تا همه دســت اندرکاران امــر را مجاب کنیم، ولی 
 خیلی همکاری کردنــد و ما هم با توجه به 

ً
انصافا

اینکه عزیزانی که مســئولیت این کار را برای غسل 
و کفن برعهده داشتند، به این سادگی نمی پذیرفتند، 

خودمــان پذیرفتیم این کار را انجــام دهیم و خود 
طاب داوطلب شدند.«

وی ادامه داد: »غســال خانه در اختیــار ما قرار 
گرفت و با رعایت تمام اصول بهداشــتی و درمانی 
غسل انجام  شد. تا اآلن حتی یک نفر از این داوطلبان 
هم مبتا نشده اند؛ چون به خوبی رعایت می کنند.«

BBورود به عرصه مواسات
وی درباره موضوع مواســات در ماه مبارک رمضان 
هم گفت: »محور پنجمی به کار قرارگاه افزوده ایم و 
بخشی از کمک معیشتی به سه و نیم میلیون خانواده 

متأثر از کرونا را برعهده گرفتیم.«
 فرمانده قرارگاه معنویت و ســامت ســپاه، در 
ادامه با اشاره به شهادت شش نفر در مسیر خدمت 
و مبارزه با بیماری کرونا گفت: »دل مان می خواست 
اگر »فمنهم من قضی نحبه« در دفاع مقدس نبودیم، 
حداقل از »فمنهــم من ینتظر« این طلبه های جوان 

با انگیزه های خوب باشیم.« وی با اشاره به حضور 
ســپاه به عنوان یک نهاد امدادی و خدمت رسان در 
بایا و حوادث گفت: »سپاه ماهیت دینی و انقابی 
دارد و مهم ترین عامل تقرب به سوی خدا خدمت 
به بندگان خداست. بسیج هم تحت مدیریت سپاه 
است و بســیج به معنی مردم و همه آحاد است. ما 
به اینجا به مردم وصل هســتیم و خود را غیر مردم 

نمی بینیم.«

BBُبعد مردمی حاج قاسم
نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به حضور حاج قاسم 
سلیمانی در خدمت رســانی به آسیب دیدگان سیل 
خوزستان در سال گذشته افزود: »یکی از ویژگی های 

حاج قاسم بعد مردمی ایشان بود.«
 وی با اشــاره به ماجرای خاک ســپاری سپهبد 
شهید حاج قاســم ســلیمانی گفت: »من قرار بود 
سخنران روز بعد از تدفین ایشان باشم؛ لذا در تشییع 

جنازه کرمان حاضر نبودم و ساعت ۱۲ شب رسیدم. 
یک ســاعت قبل از نماز صبح آنجــا رفتم و دیدم 
جمعیت جمع هستند، متوجه شدم دارند حاج قاسم 
را به خاک می سپارند، فشار جمعیت زیاد بود، کسی 
که قرار بود تلقین را بخواند، پیدا نکردند و لذا خودم 

وارد قبر شدم و تلقین را خواندم.« 
وی افزود: »پیکر حاج قاسم به تعبیر حضرت آقا 
 عربا بود و مواجهه خانواده و فرزندان ایشان در 

ً
عربا

زمان دفن خیلی برای مان سخت بود.«
 صحبت درباره مسائل خانودگی نماینده ولی فقیه 
در ســپاه، برخی خاطرات وی با شهید حاج قاسم 
ســلیمانی، حضور در دوران دفاع مقدس، موضوع 
سیاست در ســپاه، برخی مسائل حوزه های علمیه 
و... از جمله دیگر مباحثی بود که حجت االســام 
والمسلمین حاجی صادقی در این گفت وگو به آنها 
پاســخ داد، مشــروح این گفت وگو را می توانید در 

سایت »بصیرت« بخوانید.

09010009304/ خواهشــمند است از رئیس 

محترم ستاد کل نیروهای مسلح پیگیری نمایید 
چرا کارکنان نیروهای مســلح باالی ۲۵ ســال 
خدمت در صورت بازنشســتگی پیش از موعد، 

حقوق شان باالی یک میلیون کسر می شود؟ 
09030008843/ ســامانه تلفن گویای حقوق 

 پیگیری فرمایید.
ً
هشت ماهه که کار نمی کند، لطفا

09110000735/ بــرای درج پیامم در صفحه 

روی خــط از شــما ممنونم. ما شهرســتانی ها 
 در خصوص 

ً
دســت مان به جایی نمی رسد. لطفا

بیمه های تأمین اجتماعی به عنوان سابقه خدمت 
از ساتا پیگیری بفرمایید.

09110007269/ چرا وام مسکن طرح حکمت 

بــرای ورودی های ۸۷ به بعــد در گیان متوقف 
شده؟

 پیگیری کنید که چرا وام 
ً
09110006896/ لطفا

مســکن را نمی دهند؟ چرا ســود بانک انصار را 
ندادند؟

09110004821/ درباره نحوه آزمون های دکتری 

در دانشگاه های سپاه و شــرایط آن اطاع رسانی 
کنید. با تشکر، »یزدانی«

09120005134/ خداقوت بزرگواران آینه جان، 

چرا هنوز هدیه هــای ما را واریــز نکردید؟ اول 
هدیه های قبلی را واریز کنید، بعد دوباره مسابقه 

برگزار کنید. 
صبح صادق: همراه گرامی، مجموعه آینه جان 
وابســته به  معاونت فرهنگی و تبلیغات سپاه 

اســت که فقط در نوروز 1399 با همکاری 
صبح صادق و با اســتفاده از زیرساخت های 
فضای مجازی نشریه اقدام به برگزاری مسابقه 
کرده است و شــما باید از مدیریت کانال آینه 

جان در پیام رسان ها پیگیری کنید.
09120008593/ آیا بنیاد تعاون برنامه ای برای 

تعیین وضعیت وام مســکن حکمت برای شهر 
تهران برای ورودی های سال ۸۵ به بعد، با توجه به 

قیمت های افسارگریخته اجاره خانه دارد؟
09150004532/ در خصــوص تشــویق بــه 

فرزنــدآوری که مورد تأکید فــراوان حضرت آقا 
می باشد، سپاه چه کاری انجام داده؟ برای فرزند 

ســوم بنده فقط ۴۲ هزار تومــان به حقوق اضافه 
 این مبلغ با توجه به اوضاع اقتصادی و 

ً
شده! واقعا

گرانی ها به چه کار می آید؟ 
09180000401/ ۱۵ مــاه قبــل مبلغی را برای 

اسلحه شــکاری دولول به حساب صنایع شهید 
 اسلحه ندارند 

ً
کاوه مشهد واریز کردم، ولی ظاهرا

که تحویل بدهند و کســی پاســخگو نیست، نه 
پول مان را می دهند و نه اسلحه. تعداد ۴۸ نفر از 

 پول زیادی می شود.
ً
همدان هستیم؛ جمعا

 یک نگاه هم به عضویت 
ً
09180001036/ لطفا

 دو تا شش 
ً
کارمندهای پیمانی داشته باشید. واقعا

ســال زیاد اســت برای تمدید قرارداد تا رسمی 
شدن؛ برای مثال بنده ۹ سال خریدخدمت بودم، 
۳ ساله پیمانی شدم، ۲ سال هم سرباز سپاه بودم. 

حساب کردم بعد از ۲۳ سال رسمی می شوم.

پاسدارپاسدار

یادداشت

 رمز اقتدار

ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی است 
تا تأملــی در خود و زندگی خود داشــته 
باشیم، فرصتی برای تاوت قرآن و تعمق 
در آن؛ البته تأمل در قرآن به آن ســبب که 
کتاب زندگی اســت نباید در ماه مبارک 
رمضان منحصر باشد. این ماه مبارک به 
ســان ایام الله، هر سال بازگشت و تأمل و 
تعمق در کتــاب زندگی را تذکر می دهد. 
انقاب اســامی ایران به عنوان داعیه دار 
احیــای اســام، برپاکننده تمــدن نوین 
اسامی و مهیاساز شرایط ظهور نیازمند 
تطبیق شــکل و ساختار کشــور خود با 
نســخه اصلی و معیار، یعنی قرآن است. 
انقاب اســامی در فضایــی رخ داد که 
حاکمیت و ســاختار کشور به سرعت به 
سمت لیبرالیسم حرکت می کرد، فضای 
نخبگان، سوسیالیستی و مارکسیستی بود 
و سخن از دین عقب افتادگی تلقی می شد؛ 
از این رو در زمان پیروزی انقاب اسامی 
هیچ ساختاری مبتنی بر قرآن و اسام، جز 
مساجد و حوزه های علمیه در کشور وجود 
نداشت. سپاه پاسداران انقاب اسامی 
یکی از جلوه های قرآنی ساختار انقاب 
و در وجه ملی بــود که در ابتدای انقاب 
تشکیل شد. فرض اصلی در تشکیل سپاه 
مبتنــی بر مقابله با تهدیــدات پیش روی 
انقــاب و صیانت از انقاب اســامی 
بود. آیه نوشته شــده در نشان سپاه هم به 
مأموریــت این نهاد تأکیــد می کند و هم 
نشان می دهد این اولین نهاد تشکیل یافته 
در انقاب اســامی مبتنی بر ســاختار 
کتاب زندگی است؛ اما نباید قرآنی بودن 
سپاه را در یک آیه، آن هم فقط در نشان آن 
خاصه کرد. تأمل در آیات قرآن مبتنی بر 
دشمن شناسی، بصیرت، مقابله با تهدید، 
همراه ســازی نصرت الهــی و اخاص، 
توکل و برکــت همگی خرده برنامه هایی 
بودند از نسخه خدا برای بشر که در سپاه 
باید پیاده سازی می شد. اقتدار تسلیحاتی 
ســپاه در گروی دست یافتن به »سلطان« 
در تعبیر قرآن و در تفسیر امیرالمؤمنین بر 
آن، یعنی »علم« بود که محقق شد. سپاه 
مرزهای دانــش را درنوردید و هر روز بر 

وسعت آن افزود.
تهدید صهیونیسم جهانی مسئله اول 
جهان اســام بود و آیــات صریح قرآن 
بر عدم تبعیــت از یهود و نصــاری غیر 
قابل انکار است. سپاه با ایجاد نیروی قدس 
و با آرمــان آزادی قدس علیه این جرثومه 
شــیطانی قیام و هر روز لبه تیغ خود را به 

گلوی آن نزدیک تر کرد.
والیت مــداری و تبعیــت از ولی امر 
تأکیــد مؤکد قرآن اســت و در جمهوری 
اسامی و ابر وادی انقاب اسامی، سپاه 
م معنا والیت مدار عمل کرده و والیت 

َ
ت
َ
به ا

را به سان آن ستاره واحد در آسمان، برای 
هدایت و راهبری تبعیت کرده است.

خاصه آنکه، آنچه امروز از قدرت و 
تجهیزات در اولین نهاد شکل یافته مبتنی 
بر قرآن، در انقاب اســامی جمع آمده، 
همه نتیجه عمل به نسخه الهی قرآن بوده 
است و کم و کاستی های موجود سپاه نیز 
نتیجــه بی عملی یا عمل ناقــص و کم به 
قرآن؛ لذا سپاه و سپاهیان باید هر روز و هر 
ثانیه با تأمل و دقت در آیات قرآن مبتنی بر 
این نسخه اقتدارآفرین عمل کنند تا بتوانند 
انقاب اســامی را تا رســیدن سرمنزل 
مقصود در برابر تهدیدات صیانت کنند. 
پس باید قرآن را خواند، درست فهمید و 

درست عمل کرد. ۳۵۲۳۲۴۲۲-۳۵۳۳۴۵۰۶
ســپاه کل  فرمانــده  ایثارگــران  امــور  مشــاور  صفــری  ســردار  بــا  ارتبــاط 

 نماینده ولی فقیه در سپاه در برنامه »دست خط«

 مبالغ تشویق فرزندآوری خیلی ناچیز است
   روی خط    

علیرضا جاللیان
کارشناس دفاعی

معــاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ســپاه گفت: »۳۰ هزار 
بســته کمک مؤمنانه تا پایان ماه مبارک رمضان بین نیازمندان 
توزیع می شود.«سردار ســرتیپ دوم پاسدار »مرتضی زارع« 
در مراسم ارســال بسته های کمک مؤمنانه به مناطق محروم با 
اعام این خبر اظهار داشــت: »۱۵ هزار بسته از این تعداد در 
نیمه اول ماه مبارک رمضان و ۱۵ هزار بسته دیگر نیز در نیمه دوم 
این ماه به دســت قشر نیازمند در مناطق محروم محل استقرار 
این نیرو رسانده می شود.«ســردار زارع ادامه داد: »بسته ها در 
بین خانواده هایی که در دورافتاده ترین روســتاهای بشاگردـ که 
در شــرایط عادی نیز با مشکل معیشتی روبه رو هستند ـ توزیع 

می شوند.«

یع30 هزار بسته  توز
 کمک مؤمنانه

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیام هایی جداگانه به وزرای دفاع 
و رؤسای ستاد نیروهای مسلح کشورهای منطقه از اعام آمادگی 
جمهوری اســامی ایران برای انتقال تجارب در حوزه مقابله با 
ویروس کرونا خبر داد.سردار سرلشکر پاسدار »محمد باقری« در 
این پیام به وزرای دفاع و رؤسای ستاد کشورهای عراق، آذربایجان، 
افغانستان، پاکســتان، عمان، قطر، کویت، سوریه و لبنان با اشاره 
موفقیت های جمهوری اسامی ایران در مقابله با شیوع ویروس 
کرونا، گفت: »نقش گسترده نیروهای مسلح جمهوری اسامی 
در عملیات مبارزه و مقابله با این ویروس خطرناک در کشورمان 
حائز اهمیت است و لذا نیروهای مسلح ایران آماده تبادل و انتقال 

تجربیات حاصله به مقامات کشورهای دوست و برادر هستند.«

  انتقال تجربیات 
به کشورهای منطقه

 آثار پژوهشی ارسالی به دبیرخانه اولین دوساالنه آثار برتر پژوهشی 
دفاع مقدس و مقاومت،  از سوی پنج گروه داوری می شود.دبیرخانه 
اولین دوساالنه آثار برتر پژوهشی دفاع مقدس و مقاومت، جایزه 
سردار شهید حاج قاسم ســلیمانی، گروه های پنج گانه داوری این 
جایزه را گــروه نظامی و امنیتی، گروه اجتماعی و اقتصادی، گروه 
حقوقــی و بین الملل، گروه تاریخی و سیاســی و گروه فرهنگی، 
ادبی و هنر اعام کرد.طبق این گزارش، پژوهشــگران، ناشران و 
دانشگاه ها می توانند آثار خود را در قالب موضوعات نه گانه نظامی، 
امنیتی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، بین الملل، تاریخی و 
اقتصادی به دبیرخانه جایزه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ارسال 

نمایند که در پنج گروه داوری ارزیابی خواهند شد.

وهشی  داوری آثار   پژ
وه  در پنج گر

ما به مردم وصل هستیم



قبیله عشق

پسر، معلم پدر

قبل از انقاب رسم بود معلم که 
وارد کاس می شد، برپا و برجا 
می گفتنــد. تنهــا کاســی کــه معلم از 
دانش آ موزان خواسته بود موقع ورودش به 
جای برپا گفتن صلوات بفرستند، کاس 
حاج رضا بود که به کاس صلواتی شهرت 
پیــدا کرده بــود.دو ماه بود فرزنــد پانزده 
 شاگرد خودش 

ً
ساله اش »محمد« که اتفاقا

بود، شهید شده بود؛ شــهادتی که دیگر، 
ماندن را برایش سخت کرده بود. یک روز 
ســر کاس درس گچ را انداخت و رو به 
شاگردهایش گفت: »محمد معلم من بود. 
معلم من او بود که درس شهادت را به من 
آموخت. مثل او موقعیت ها را دریابید و در 
زندگی فقط خدا را ببینیــد.« این آخرین 

درسی بود که به دانش آموزانش داد.
به نقل از خانواده شهید رضا موحد

»حاج رضا موحــد« ۲۰ فروردین ۱۳۲۱ 
در روستای »گل اشکنان« چشم به جهان 
گشود. تا پایان دوره متوسطه درس خواند 
و دیپلم گرفت. معلم بود و در سال ۱۳۴۲ 
ازدواج کرد. به عنوان بســیجی در جبهه 
حضور یافت و سرانجام ۴ اسفند ۱۳۶۲ 
چند ماه پس از شهادت پسرش »محمد« 
در عملیات »خیبر« در پاسگاه زید عراق بر 
اثر اصابت گلوله  به سر به شهادت رسید. 
در وصیتش خطاب به معلمان نوشــت: 
»کــودکان و نوجوانان میراث و ســرمایه 
اسامند، عاجزانه میخواهم وظیفه خود 
را در جهت تربیت آنــان انجام دهید که 
رسالت انبیا بر دوش شماست و کوتاهی 

در این امر خیانت به اسام است.«

گردآوری: فاطمه سادات طایی

  با کریمان
 کارها دشوار نيست

این روزها از دل آیه تطهیر گلی می شکفد 
که رنگ سبز زندگی اش نویدی است برای 
آمدن بهار. امامی می آید که کریم اســت 
و بدون درخواســت تو، دستت را بی نیاز 
می کند و آبرویــت را می خرد. امامی که 
سه  بار تمام زندگی اش را می بخشد؛ چون 
جود و بخشش صبغه خدایی دارد و سائل 

کسی را جز او ندارد.

BB)یا صاحب الزمان)عج
آمدن جدتان امام حســن مجتبی)ع( 
شبیه شکفتن گلی است که عطر وجودش 
روی تاریخ کشــیده شده اســت تا نگاه 
پژمرده و زانوی در آغــوش گره خورده را 
از هم بگســلد؛ چون کار کریم است که 
چراغی باشد در دل بلوای زمان. مهربانم، 
نام او ذکر قشــنگی اســت کــه در وادی 
عشق، رنگ و رخسار شب تار و سیاه را به 

سفیدی و صفا مبدل می کند.

BBآقاجان
چشــم ها با بغــض تمام، غوطــه ور در 
خواهش و زبان ها در اوج سکوت، غرق تمنا 
و دل ها در اوج خضوع، آشوب دعا که بیایی و 
ِبرهانی از این پوچی و حسرت دل ما را... که 
بیایی و نفسی گرم به تن بی جان بدمانی. این 
وعده آمدن توســت که جان در بدن عاشق و 
مصبور نشانده که اگر غیر از این بود، نبودیم.
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

کتیبه سبز

 ما رأیت اال خون
 تقدیم به شهید حاج قاسم سلیمانی

شروع می شود این شعر از ابتدا با خون
چنان که می چکد از حنجر خبرها خون

نوشت با گچ قرمز به روی تخته سیاه
معلم آه، که موضوع درس انشا خون

به جای اینکه بگویید آب، بابا، نان
از این به بعد بگویید آب، بابا، خون

ز چشم شهر چکیده به سمت پایین اشک
که از رگ تو پریده به سمت باال خون

برای آنکه بریزد به پای قامت تو
نمی شناخت در آن لحظه ها سر از پا خون

میان غزه و لبنان و شام بعد از تو
به گریه گفت جهان، ما رأیت اال خون

بگو به چشم که این روزها به جای اشک
 خون

ً
 اربا

ً
ببار در غم این جسم اربا

قسم به خون تو این سرخ جاودانه محض
که هستم عاشق تو، هست در رگم تا خون

مریز آبرویم را، بریز تا من هم
شوم شهید، دو دستم به دامنت یا خون

نوشته است میان کتاب فقه نبرد
به جای آب بشوید همیشه خون را خون
اگر که خون حریفان به خاک هم برسد
جواب خون تو را داده است آیا خون؟

نوشته است خداحافظ ای اهالی خاک
چکیده آخر نامه به روی امضا خون

محمد توکلی

حاج قاسم همیشه می گفت: »اجر خدمت به خانواده شهدا چند 
برابر مجاهدت تو در دوران اسارت است.«  سال ۱۳۶۹ اسارتم 
تمام شد و به ایران بازگشتم. روزی که می خواستیم به کرمان بیاییم، حاج 
قاســم در فرودگاه کرمان به اســتقبال ما آمد. در همان نخستین روزهای 
آزادی، حاج قاسم من را به منزلش دعوت کرد. بعد از اسارت، بیشترین 
ارتباط مان زمانی بود که مدیریت بنیاد شهید استان کرمان را برعهده گرفتم. 
حاج قاسم عاقه خاصی به دیدار با خانواده شهدا داشت؛ دعوت آنها را با 
رویی گشــاده قبول می کرد، می گفت: »وقتی مادر شــهیدان هندوزاده را 
می بینم، تمام خستگی هایم رفع می شود. من عاشق فرزندان شهید حاج 
یونس زنگی آبادی هستم.« مادر علی آقا شفیعی هم هیچ کس را نداشت؛ 
فقط یک پســر داشت که او هم شهید شد. حاج قاسم از بغداد، بیروت و 
دمشــق یا هرجا که بود، زنگ می زد و حال این مادر شهید را می پرسید.  
وقتی به کرمان می آمد، با هم به گلزار شهدا می رفتیم. او در گلزار شهدا قدم 
می زد و به یاد شــهدا گریه می کرد. به او گفتم: »در این گلزار هزار و یازده 
شــهید آرمیده اند.« حاج قاسم لبخندی زد و گفت: »دعا کنید من هزار و 

دوازدهمین شهید این گلزار باشم.« 
روایت  امیر سرلشکر حسنی سعدی

   سردار دل ها    

هزار و دوازدهمین شهید گلزار
کم توجهی به خرید و مطالعه کتاب در ایران، دلیلی شده است که بعضی 
سایت ها یا اپلیکیشن ها شکل بگیرند تا کتاب را رایگان یا با قیمتی بسیار 

جزئی در اختیار مردم قرار دهند.
بیان محاسن و معایب این کار البته نیازمند بررسی های زیادی است؛ 
اما باید گفت سایت هایی هم هستند که کارشان را در این زمینه به خوبی 
انجام داده اند و دین خود به عاقه منــدان مطالعه را تا حدودی پرداخت 

کرده اند.
ســایت کتاب  آناین به آدرس Ketabonline.com کتابخانه  مجازی 
رایگانی شــامل کتاب های ارزشــمند ایرانی  اســت. در ایــن کتابخانه 
مجموعه های طبقه بندی شــده و منظم هر رشــته ای، مثل علوم طبیعی، 
 فارسی 

ً
ادبیات، هنر، علوم انسانی و کتاب های متفرقه  بسیاری که عمدتا

هستند، تهیه و در اختیار عاقه مندان گذاشته شده اند.
ایده  کلی »کتاب  آناین« رواج فرهنگ کتاب خوانی، به هر شــکل و 
وسیله اســت که در  درازمدت به نفع صنعت نشر، و به طور کلی به نفع 

جامعه خواهد بود.
  نکته  قابل توجهی که در این ســایت رعایت شده، دوری از هر گونه 
تبلیغات و هر چیزی اســت که ذهن را مشغول می کند، این سایت سعی 
کرده است محیطی آرام و مناسب، مثل یک کتابخانه  واقعی برای مخاطبان 

شکل دهد.
در این روزها، بهتر است برای بهره مندی مناسب از روزهای قرنطینه با 

این سایت آشنا شویم و از آن به طور رایگان استفاده کنیم.
  

   پیشنهاد هفته    

 کتاب  در دسترس

حسن ختام

   تلخند    

ویروس واقعی! / کارتونیست: ماریان کامنسکی از اتریش

امــام علی)ع(: ای روزه دار، در کار خویش نیک بنگر که در این ماه، میهمان پروردگار خویش هســتی. 
بنگر که در شب و روزت چگونه ای و چگونه اعضای خود را از نافرمانی خدا حفظ می کنی. بنگر تا مبادا 
شــب در خواب باشی و روز در غفلت؛ پس این ماه بر تو بگذرد و بار گناهت همچنان بر دوشت مانده 
باشد؛ پس آنگاه که روزه داران پاداش های خود را می گیرند، تو از زیانکاران باشی آنگاه که به همسایگی 

با پروردگارشان سعادتمند می شوند، تو از طردشدگان باشی!

 مبادا در غفلت باشی
   صادقانه    

مقابله کردن با هر چیزی که از آن می ترســیم، آن را قوی تر می کند. اگر از شکســت فرار کنیم، از ضرر 
کردن، بیماری، تنهایی و... بترســیم، درنهایت آنها را قوی تر کرده ایم؛ گویی از ترس ما جان می گیرند. 
بهترین راه برای عبور از این ترس ها انعطاف  پذیری است. انعطاف پذیری به ما این قدرت را می دهد که به 
جای اهمیت دادن به ترس های مان، خیلی آرام از کنارشان بگذریم. آنها را ببینیم؛ اما قدرتی در اختیارشان 

قرار ندهیم و به همین سادگی، پیروز کارزار ترس های مان شویم.

انعطاف پذیری  
   صبحانه    

بسیاری از افراد خشــکی مزاج را تجربه کرده اند. کاهش تحرک بدنی و 
مصرِف کم فیبر ها و مایعات در روزهای ماه ضیافت الهی تأثیر بســیاری 
در بروز یبوســت دارد. یبوست یا خشــکی مزاج هنگامی اتفاق می افتد 
که حرکت در روده ها دشــوار یا کم شود. این اتفاق اگرچه همیشه جدی 

نیست، اما می تواند سبب نگرانی و ناراحتی شما شود.
تناوب طبیعی حرکت روده در افراد متفاوت است. برخی افراد سه بار 
در روز حرکت روده دارند و برخی دیگر فقط یک یا دو بار در هفته. خشکی 
مزاج زمانی است که روده بیشتر از سه روز هیچ گونه حرکتی نداشته است؛ 

این مشکل در ماه مبارک رمضان برای افراد زیادی رخ می دهد.
شــما می توانید با انتخاب غذاهای هوشــمند به راحتی با یبوســت 
خداحافظی کنید. فیبر بیشــتری بخورید؛ میوه، ســبزیجات، حبوبات و 
غاِت  کامل سرشار از فیبر هستند. سوپ یا آش جوی دوسر، ساالد لوبیا، 
 با نان سبوس دار(، اسموتی میوه و ماکارونی 

ً
ساندویچ سبزیجات )ترجیحا

 ماکارونی ســبوس دار به همراه ســبزیجاتی مثل 
ً
ســبزیجات )ترجیحا

نخودفرنگی، بروکلی و گوجه فرنگی(، برنج قهوه ای، دانه های بی نظیری 
چون بادام، بادام زمینی، گردو، کتان و دانه های چیا می توانند انتخاب های 

خوشمزه و هوشمند شما باشند.
مصرف مایعات کافی را فراموش نکنیــد؛ چراکه اگر به اندازه کافی 
مایعات مصرف نکنید، غذاهای پرفیبر برعکس عمل می کنند و خطر ابتا 
به یبوست را افزایش می دهند. ۱۰ الی ۱۵ دقیقه پیاده روی آرام بعد از هر 

وعده غذایی نیز کمک شایانی به حرکت روده های شما می کند.
زهرا وحیدی نیا؛ کارشناس علوم تغذیه

   سالمت    

وزه داری  خشکی مزاج  و  ر

در این ماه مبارک و به فرمان رهبر معظم انقاب اسامی مبنی بر رزمایش 
عمل مؤمنانه، مؤسسه خیریه »امدادگران عاشور«، در حال تهیه ۶۰ هزار 
بسته ارزاق، هر بســته به ارزش ۳۰۰ هزار تومان، برای کلیه مددجویان 
خود در سراسر کشور است. برای رعایت کرامت این عزیزان با هماهنگی 
فروشگاه های زنجیره ای اتکا، کارت های خرید به نام مددجویان در حال 
تهیه اســت. از همه خیران عزیز خواهشــمندیم برای مشارکت در این 
حرکت خداپسندانه، به هر میزان که مایل هستند، مبلغ مورد نظر خود را 

به حساب این خیریه واریز نمایند.
سیدرحیم صفوی، رئیس هیئت امنای خیریه امدادگران عاشورا 
)رزمندگان بهداری دوران دفاع مقدس(
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فراخوان همدلی و مساوات

نمایندگان اسالم !
نکته: ُمبلغ اسامی بود در یکی از مراکز 
اســامی »لندن«. تعریف می کرد راننده 
تاکســی ای بقیه پول را ۲۰ سنت اضافه تر 
 داد. چند دقیقه ای بــا خودم کلنجار رفتم 
که ۲۰ ســنت اضافــه را برگردانم یا نه؟ 
آخر سر ۲۰ سنت را پس دادم. موقع پیاده 
شدن راننده گفت: می خواستم فردا بیایم 
و مسلمان شوم و خواستم شما را امتحان 
کنم. اگر ۲۰ ســنت را پس دادید، بیایم. 
گفت: داشــتم تمام اسام را به ۲۰ سنت 

می فروختم...
نظر: امــام صــادق)ع( می فرمایند:با 
رفتارتان دعوت کننده دیگران باشید تا 
آنان از شما پرهیزکاری و تالش و نماز 
و نیکی بینند، که این بیشــتر دیگران را 

دعوت می کند. 

   نکته نظر    

 برشی از خطبه حضرت علی)ع( 
در روز اول ماه مبارک رمضان در مسجد کوفه


