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تنهایی آمریکا

رأی نیاوردن قطعنامه آمریکا در 
تمدید  بــرای  امنیت  شــورای 
تحریم های تســلیحاتی علیه ایران،  آثار و 
پیامدهای کوتاه مــدت و بلند مدتی دارد. 
آنچه در شورای امنیت رخ داده،  در تاریخ 
75 ساله این شورا و سازمان ملل بی سابقه 
اســت. آمریکایی ها در چند ماه گذشته،  با 
صرف هزینه های زیاد و انجام ســفرها و 
دوره گردی ها برای اعمال فشار به دیگران به 
منظور همراه شدن با قطعنامه ضد ایرانی 
خود،  تالش کردند جایــگاه برتر خود در 
نظام بین الملل و شــورای امنیت را اثبات 
کنند؛ اما پدیدآیی یک شکست سنگین و 
راهبردی در شورای امنیت برای اولین بار با 
این کیفیت برای آمریکا،  نشان داد که جهان 
چگونه در حال تغییر بوده و موقعیت ایاالت 
متحده نســبت به گذشــته تا چــه اندازه 
متفاوت شده است. از پانزده کشور عضو 
شورای امنیت،  فقط یک کشور کوچک به 
قطعنامــه آمریکا رأی مثبــت داده و یازده 
کشــور رأی ممتنع و کشــورهای چین و 
روســیه هم رأی مخالف داده اند. تأمل در 
ترکیب آرا، نشــان می دهــد آمریکا تا چه 
اندازه در جهان منزوی شده است. در این 
میــان،  مهــم بی اعتبار شــدن هیاهوها و 
جنجال های آمریکا در نزد افکار عمومی و 
دولت های دیگر است. آمریکایی ها برای به 
تصویب رســاندن قطعنامه ضد ایرانی با 
تحریم های  نامحــدود  تمدیــد  هــدف 
تســلیحاتی،  مدعی بودند از این طریق به 
دنبال صلح و امنیت جهانی هســتند! این 
سیاست نخ نمای آمریکایی ها در دهه های 
و  قلدری هــا  همــواره  کــه  گذشــته، 
زورگویی های خودشــان را به بهانه تأمین 
صلح و امنیــت جهانی به دیگران تحمیل 
می کردند، اکنون کارآیی خود را از دست 
داده اســت. اگر بخواهیم ابعــاد و عمق 
شکست راهبردی و بی ســابقه آمریکا در 
شــورای امنیت را آن گونه کــه رقم خورده 
بســنجیم،  تأمل در بیانیه »پمپئــو« وزیر 
خارجه آمریکا که بعد از رد قطعنامه صادر 
شــد، کفایت می کند که در این بیانیه وزیر 
خارجه آمریکا،  شکست آمریکا را شکست 
شورای امنیت قلمداد کرده است! به عبارت 
دقیق تــر می توان گفت، با توجــه به روند 
تحوالت جهانی،  آمریکا دیگر قادر نیست 
از شورای امنیت همچون گذشته استفاده 
ابــزاری بکنــد. این مفهــوم راهبردی در 
تحوالت جهانی را می توان در بخشــی از 
بیانیه چین مالحظه کرد که یک جانبه گرایی 
از هیــچ حمایتــی برخوردار نیســت و 
زورگویی شکست می خورد. نکته مهم در 
ایــن میان و بعــد از شکســت آمریکا در 
تصویب قطعنامه ضد ایرانی، تهدید نماینده 
آمریکا به اســتفاده از مکانیســم ماشــه 
تحریم های بین المللی علیه ایران اســت. 
»کلی کرانت« نماینده آمریکا در این باره 
گفت: »در روزهای آتی مکانیسم بازگشت 
خودکار تحریم ها بــرای احیای تحریم ها 
علیه ایران را پی خواهیم گرفت.«  پیش بینی 
می شــود در صورتــی کــه آمریکایی ها 
بخواهند از مکانیسم ماشه استفاده کنند،  با 
توجه به وضع موجــود و فضای حاکم بر 
شــورای امنیت، شکست بزرگ تری برای 
آمریکایی هــا رقم بخورد. این مطلب را از 
واکنــش چینی ها می توان حــدس زد. که 
»آمریــکا کــه دیگــر جــزء طرف های 
مشــارکت کننده در برجام نیست، از هیچ 
حقی برای درخواســت از شورای امنیت 
جهت فعال کردن مکانیسم ماشه برخوردار 
نیست.« با اطمینان می توان گفت،  آنچه در 
شورای امنیت برای آمریکا رقم خورد، خود 
یکی از نشانه های افول قدرت آمریکاست. 

سرمقاله

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

پس از گذشــت چند روز از وعده رئیس جمهور 
مبنی بر گشــایش اقتصادی به مــردم، همراه با 
گمانه زنی های گوناگون کاشف به عمل آمد دولت 
قصد دارد اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت خام 
را عرضه کند. در این طرح ۲۲۰ میلیون بشــکه 
نفت )به طور میانگین روزانه ۶۰۰ هزار بشکه( 
در فاصله یک و دو  ساله پیش فروش می شود. اگر 
دولت موفق شود همه حجم پیش بینی شده را به 
فروش برساند، با قیمت های فعلی ارز سنا و نفت 
ســنگین ایران، حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان 
تأمین مالی می شود. در این اوراق، ریسک نوسان 
قیمت دالر و نفت وجود دارد؛ اما دولت در این 
زمینه تضمین می دهد سرمایه گذاران به هیچ وجه 
متضرر نمی شوند و حداقل به میزان سقف سود 
سپرده بانکی ۱۶ درصد نفع می برند. همچنین، 
اوراق ســلف موازی این امکان را به خریداران 

می دهد در صورت نیــاز، آن را در بازار ثانویه به 
فروش برسانند. 

متأسفانه افزایش هزینه های بخش سالمت و 
تقبل بار مالــی حمایت از خانوارها و بنگاه های 
آســیب دیده از یک ســو و رکود اقتصاد جهانی 
به دلیــل فراگیری ویــروس کرونــا، اخالل در 
فروش نفت و انتقال پــول آن و کاهش مراودات 
اقتصادی)کاهــش جدی صادرات( از ســوی 
دیگر سبب کسری فزاینده بودجه شده است. در 
چنین وضعیتی، دولت برای تأمین بخشی از این 
کسری ســنگین به اقدامات متعددی دست زده 
است که یکی از آنها فروش اوراق سلف موازی 
با پشــتوانه نفت خام است. اوراق سلف ابزاری 
برای تأمین مالی بنگاه های دولتی و غیردولتی به 
شــمار می رود که این اقدام، نشان دهنده قرارداد 
پیش فروش میان ناشــر و خریداران است. وقتی 
صفــت »مــوازی« در کنار اوراق ســلف قرار 
می گیرد نشان می دهد، این اوراق قابلیت خرید 
و فروش خواهند داشــت؛ یعنــی دولت برای 
اوراق جدید، بازار ثانویه در نظر گرفته اســت. 
اما نامگذاری این گونه پیش فروش به گشــایش 
اقتصادی برای مردم، که انتظارات را افزایش داد، 

به هیچ وجه صحیح نبود؛ زیرا گشــایش باید به 
گونه  ای باشد که در زندگی آحاد مردم ملموس و 
عینی باشد. گشایش اقتصادی، یعنی جهش تولید 
و صادرات، افزایش اشتغال جوانان، حل مشکل 
مسکن، پایین آمدن نرخ تورم و قیمت ارز، طال و 
سکه، نه اینکه با پیش فروش اوراق نفتی که دولت 
بعد متعهد به خرید آن اســت، آن را گشــایش 
اقتصادی وانمود کنیم. به صراحت باید بیان کرد، 
این کار اگر با استقبال مردم هم مواجه شودـ که 
احتمال آن کم است ـ بیشتر جبران کسری بودجه 
سالیانه دولت خواهد بود و برای مردم گشایشی 
ایجــاد نمی کند. حال با تغییر نام گشــایش این 
شیوه کار، می توان یکی از روش های برون رفت 
از کســری بودجه و کاهش فشــار حداکثری را 
که با محوریت آمریکا پیگیری می شود، تعبیر و 
تحلیل کرد. با توجه به کاهش نرخ سود سپرده ها، 
بســیاری از ســپرده گذاران بــرای حفظ ارزش 
پول شان به ســمت بازارهای ارز، طال، بورس، 
مسکن و... متمایل شــده اند. پیش فروش ارزی 
نفت، گزینه مناســبی برای آنها فراهم کرده و از 
فشار تقاضا ی شان بر این بازارها کم می کند و در 
صورت اعتماد و اســتقبال مردم برای آنهایی که 

تمایل دارند سرمایه گذاری یک و دو ساله داشته 
باشند، مطلوب اســت. نکته دیگر این است که 
به احتمال زیاد اخــالل در فروش نفت و انتقال 
پول در فرآیند یک و دو ســال مرتفع خواهد شد 
و با آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده، در دو سال 
آینده دست دولت برای پرداخت پیش فروش ها 
باز خواهد شــد. اگر وضعیت درآمدهای نفتی 
کشور عادی شود، تأمین ۶۰۰ هزار بشکه در روز 
در زمان سررسید نباید کار سختی باشد. گفتنی 
اســت، پیش از تحریم های جدید، ایران به طور 
متوسط روزی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت 
صادر می کرد، پس به طــور تقریبی باید معادل 
یک چهــارم از آن را برای عمل بــه تعهد اوراق 
ســلف نفتی کنار بگذارد. ناگفته نماند که یکی 
از مأموریت های بورس انرژی مدیریت عرضه و 
تقاضای نفت خام و میعانات گازی بوده و هست 
و از ســال ۱۳۹4 تاکنون وزارت نفت همه ساله 
به طور متوسط حدود ۸۰۰ تا هزار میلیارد تومان 
منابع را در قالب فروش ســلف نفتی انجام داده 
اســت؛ پس اوراق سلف نفتی موضوع جدیدی 
نبوده که دولت بخواهد آن را به منزله گشــایش 

اقتصادی وانمود کند!

وشی یا گشایش!  آینده فر
   نیم نگاه    

ابوذر احمدی
کارشناس بین الملل

»دونالــد ترامپ« رئیس جمهور ایاالت 
متحده آمریکا، پنج شنبه گذشته از توافق 
میان »نتانیاهو« رئیس دولت جعلی صهیونیستی و 
»محمدبن زاید« ولی عهد ابوظبی با هدف برقراری 
صلح و عادی ســازی کامل روابط دو طرف خبر 

داد.
بر اســاس این توافق نامه کــه در گفت وگوی 
تلفنی بین ترامپ، نتانیاهو و شیخ محمدبن زاید 
حاصل شد، رژیم صهیونیستی طرح الحاق کرانه 
باختری را به حالت تعلیــق درخواهد آورد و دو 
طرف طی هفته آینده برای امضای توافق نامه هایی 
در زمینه های ســرمایه گذاری، گردشگری، پرواز 

مستقیم و مسائل امنیتی دیدار خواهند کرد.
ترامپ با نامیدن این توافق تلفنی به »توافق نامه 
ابراهیم« و بیان اینکه هیچ کس بیش از »ابراهیم« 
نماد صلح نیســت، تأکید کرد: »این یک لحظه 
تاریخی است. از زمان توافق صلح میان اسرائیل 
و اردن، چنین توافق  نامه ای به امضا نرسیده است و 
این یک گام مهم در مسیر ساخت یک خاورمیانه 

امن تر است.« 
این در حالی بود که آمریکا، رژیم صهیونیستی و 
امارات پس از اعالم توافق بر سر عادی سازی کامل 
روابط ابوظبی و تل آویو، با صدور بیانیه ای مشترک 

برخی جزئیات مربوط به این توافق را منتشر کردند. 
در این بیانیه مشــترک آمده اســت: »هیئت های 
اسرائیلی و اماراتی در هفته های آتی برای امضای 
توافق های دوجانبه، مانند تأسیس سفارتخانه های 
دوجانبه و ســایر حیطه های دارای منافع دوطرفه 
به توافق خواهند رسید...« اسرائیل و امارات، در 
جهت آغاز یک برنامــه راهبردی برای خاورمیانه 
گام برداشته و با توسعه همکاری های دیپلماتیک، 
تجاری و امنیتی به آمریکا ملحق خواهند شد...« 
مسلمانان دسترسی گسترده تری به مسجداالقصی 
خواهند داشت و امکان پرواز از ابوظبی به تل آویو 
فراهم خواهد شــد و از ســویی، دو طرف برای 
ساخت واکسن ضد کرونا همکاری خواهند کرد.«

اگرچه رژیم صهیونیســتی و مقامات امارات 
این توافق نامه را موفقیتی دیپلماتیک در راســتای 
استقرار صلح در خاورمیانه دانسته و آن را مسیری 
جدید برای گشودن ظرفیت های بزرگ اقتصادی 
در منطقه می خوانند؛ اما واقعیت این است که با 
بزرگنمایی دستاوردهای اقتصادی این توافق نامه، 
تالش می شــود نــگاه افکار عمومــی و محافل 
سیاسی منطقه را از ابعاد امنیتی آن، که مهم ترینش 
تکمیل پروژه شکل گیری ائتالف نظامی منطقه ای 
بــا محوریت رژیــم صهیونیســتی و دول عربی 
هم پیمانش علیه جمهوری اسالمی ایران است، 

دور کند. 
در واقــع، می تــوان چنین گفت کــه جریان 

صهیونیسم با همراهی دول خودفروخته عربی در 
پس توسعه همکاری های اقتصادی و عادی سازی 
روابط دیپلماتیک که از دهه ها قبل شــکل گرفته 
است، منافع مشترک امنیتی را تعریف کرده اند که 
دفع تهدید خودخوانده ایران در کانون آن قرار دارد. 
حال ترامپ بــا اجرای این نمایش سیاســی 
تالش دارد ضمــن بهره برداری های انتخاباتی و 
جلب آرای یهودیان آمریــکا، مرحله جدیدی از 
پــروژه »خاورمیانه امن تر« را به اجــرا درآورده و 
روند عادی ســازی روابط رژیم های خودفروخته 
عربی و رژیم صهیونیستی را به مرحله پایانی خود 
برســاند و از سوی دیگر، با تحریک دول عربی به 
پیوستن در صفوف جبهه »عبری ـ عربی«، ائتالف 
نظامی منطقه ای علیه ایــران را عملیاتی کند. اما 
واقعیت دیگری در پس این توافق نامه نهفته است 
و آن، تالش برای تأمین امنیت دولت ترک خورده 
رژیم صهیونیستی است که هم اکنون با تظاهرات 
گســترده شهرک نشــینان و مهاجران گول خورده 
صهیونیستی علیه ناکارآمدی و فساد مقامات آن، 
در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. در حقیقت، 
همانطــور که »عامــوس یادلیــن« رئیس مرکز 
مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیســتی اندکی 
پس از علنی شدن این توافق نامه در صفحه مجازی 
فیس بوک خود نوشــت، با عادی شــدن روابط با 
امــارات و به تعویق انداختن طــرح الحاق کرانه 
باختری یا به عبارت بهتر لغــو آن، در هزینه های 

سیاسی، امنیتی و اقتصادی اسرائیل صرفه جویی 
شــده و به این رژیم این امکان داده می شــود تا بر 
چالش های کلیدی امنیتی پیش روی خود، یعنی 
بحــران اقتصادی، کرونا، حزب اللــه و غزه بهتر 
متمرکز شود. اگر چه با گسترش روند صلح میان 
اسرائیل و جهان عرب، حق وتو فلسطینیان هم از 

میان خواهد رفت.
البته برای فهم بهتر این توافق نامه عادی سازی، 
باید به خاطر داشت که این روابط به طور پنهانی 
از دهه گذشــته آغاز شــده و دربرگیرنــده انواع 
همکاری های نظامی و اطالعاتی و همچنین تبادل 
فناوری های امنیتی، به ویــژه در حوزه نرم افزاری 
و جاسوســی اســت. حتی گفته می شود در سال 
۲۰۱5، رژیم صهیونیستی به افتتاح یک نمایندگی 
رسمی در ابوظبی اقدام کرد که در ظاهر به »آژانس 
ســازمان  تجدیدپذیر«  انرژی های  بین المللــی 
ملل وابســته اســت؛ اما در عمل به فعالیت های 
دیپلماتیک مبــادرت دارد. از ســوی دیگر، باید 
سفر هفته گذشــته »دوری گلد« مدیر کل سابق 
وزارت خارجه رژیم صهیونیســتی بــه امارات 
و اقــدام ابوظبــی در انعقاد قــرارداد همکاری با 
شرکت های صهیونیستی »رافائل« و صنایع هوایی 
در زمینه های هوش مصنوعی، شــتابگرها، علوم 
لیزری، امنیت درمانی و مبارزه با کرونا را، که در 
ماه جوالی گذشته به امضا رسید، به این سطح از 

روابط افزود.

کنار غاصبان ، مقابل مقاومت
به بهانه توافق عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی و امارات

»سیدعباس موسوی« پس از شکست قطعنامه ضد ایرانی آمریکا 
در شورای امنیت در توئیتر نوشت: »در تاریخ 75 ساله سازمان ملل 
سابقه نداشته که آمریکا تا این حد منزوی باشد.« او در ادامه اضافه 
کرده است: »با وجود همه سفرها، فشارها و دوره گردی ها، آمریکا 
توانست فقط یک کشــور کوچک را با خود همراه کند.« دیشب 
 دیپلماســی فعال ایران در کنار استحکام حقوقی  برجام، آمریکا را 
برای چندمین بار در شورای امنیت شکست داد. آمریکا پیش نویس 
قطعنامه ای را در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی گذاشت 
که شکستی مفتضحانه برای آمریکا بود، به طوری که ۱۱ عضو به آن 

رأی ممتنع و فقط آمریکا و دومینیکن رأی مثبت دادند.«

بی سابقه انزوای 
فرمانده کل ســپاه گفت: ما قاعــده جنــگ را از درون جنگ و 
میدان های واقعی تقابل استخراج کردیم و نیروی قدس قاعده غلبه 
بر دشمنان زیاد را در میدان واقعی تولید کرد و به نمایش گذاشت. 
»ســردار سرلشکر حسین ســالمی« فرمانده کل سپاه در جمع 
فرماندهان و مسئوالن نیروی قدس سپاه هم زمان با سالروز پیروزی 
غرورآفرین حزب الله لبنان در برابر رژیم جعلی صهیونیستی در 
جنگ ۳۳ روزه و روز مقاومت اسالمی اظهار داشت: هنر نیروی 
قدس سپاه ارائه فرمول »غلبه عده ای کم بر دشمنان زیاد« و تفسیر 
مجسم آیات نورانی قرآن است؛ این تحقق وعده های الهی بود که 

توسط مجاهدان راه خدا به بهترین شکل رقم خورد.

قاعده نیروی قدس
»سعید حجاریان« با بحران  نمایی از وضعیت کشور در یادداشتی 
در روزنامه شــرق بــرای برون رفت از بحران ســاختگی خود 
می نویسد: »در این شــرایط به گمان من باید به طور عاجل و در 
دو جبهه )داخل و خارج( مذاکراتی صورت بگیرد.« در الگوی 
مذاکره با خارج، ابتدا باید پذیرفت بر نفس مذاکره ایرادی مترتب 
نیست، چه با جمهوری خواهان چه با دموکرات ها، چه بی  واسطه 
و چه با واســطه. ارائه این نسخه تکراری آن هم در شرایطی که 
جمهوری اســالمی ایران با راهبرد مقاومت حداکثری، پروژه 
تحریم را به شکســت کشانده است، فقط یکی از نشانه های آن 

تنها ماندن آمریکا در تمدید تحریم های تسلیحاتی است.

 نسخه تکراری

علی قاسمی
تحلیلگر ارشد 

اقتصاد سیاسی
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دیدگاه

سپاه سنگر مبارزه با کرونا

درست از همان روزهای نخستی که ویروس 
کرونا در کشور منتشر شــد، سپاه دست در 
دســت وزارت بهداشت و سایر بخش هایی 
که درگیر این واقعه بودند، به ســازمان دهی 
و اقدام مقابله ای با این ویروس برخاســتند؛ 
این در حالــی بود که در روزهای نخســت 
شــیوع ویروس کرونا، کشــور از نظر تأمین 
تجهیزات پزشــکی، مراقبتی و بهداشــتی 
دچار التهاباتی شــد و همین موضوع سبب 
شد در کنار ماجرای جنگ با ویروس کرونا، 
ســپاه وارد عرصه تأمین لجستیکی مقابله با 
ویروس کشــنده کرونا نیز بشــود. در همین 
راســتا، سپاه پاسداران با هم یاری بسیج و در 
کنار آن، همراهی اقشار مختلف مردم و ستاد 
ملی مقابله با کرونا نهضت خدمت رسانی را 
پدید آورد و به سرعت کمبودهای بهداشتی 
و پزشــکی کشــور را جبران کرد. تجارب 
ارزشمندی که سپاه در چهار دهه گذشته در 
صحنه ها و حوادث بزرگ و ملی، نظیر جنگ 
تحمیلی، سازندگی، محرومیت زدایی، مقابله 
با تحریم های اســتکبار و ایستادگی در برابر 
توطئه ها کسب کرده است، در عملکرد سپاه 
در تقابل با بیماری کرونا تبلور یافت و کارآیی 
خود را نشــان داد. در شرایط کرونایی، مردم 
سراســر ایران اســالمی با حضوری فعاالنه 
و خیرخواهانــه در رزمایش ملی کمک های 
مؤمنانه، به یاری هم وطنان بیمار و نیازمند خود 
شــتافتند و سپاه نیز در سطحی سازمان یافته، 
گســترده و همه جانبه کنار مردم قرار گرفت 
و رزمایــش کمک های مؤمنانه ملت ایران را 
به الگویی جهانی تبدیــل کرد. تمام اینها در 
شرایطی اتفاق افتاد که سپاه در عرصه مقابله 
با ویروس کرونا ثابت کرد در اجرای فرامین و 
منویات رهبری، نیرویی جهادی است و آنگاه 
که دل های مردم و پاسداران با همبستگی ها، 
همدلی ها و احســاس وظیفه ها به یکدیگر 
پیوند یابد، در یک نظام »امت و امام«، جامعه 
از هیچ بحران و تهدیدی شکست نمی خورد 
و در مقابل هر رویداد ناگواری همواره آماده 
اســت و توان رویارویی دارد.  سپاه پاسداران 
همانند برهه ای که دشمن بیگانه به مرزهای 
ملی و جغرافیایی ما تجاوز کرد و شــهرهای 
ایران اســالمی را به اشــغال خــود درآورد، 
در عرصه پاســداری از سالمت ملت ایران 
وارد کارزار شــد و به تعبیر فرمانده کل سپاه 
»آرایش جنگی« به خــود گرفت. برگزاری 
رزمایش دفاع بیولوژیک و عملیات پاکسازی 
محیطی، پذیرش بیماران کرونایی در مراکز 
درمانی سپاه، تولید و توزیع وسایل بهداشتی، 
آموزش و پیشگیری، برپایی بیمارستان های 
صحرایی، اعزام تنها سامانه سیتی اسکن سیار 
کشور به مناطق مورد نیاز و تغسیل و تکفین 
فوت شدگان کرونایی فقط بخشی از خدمات 
ســپاه در این عرصه بوده است.  به یاد داشته 
باشیم در شرایط کنونی ایران و جهان حوادث 
و تهدیدها روز به روز گســترده تر، متنوع تر و 
پیچیده تر می شوند و قلمرو جغرافیایی و حتی 
چگونگی و ماهیت آنها نیز وسعت بیشتری 
می یابد، در چنین فضــای ملتهبی عملکرد 
سپاه نیز با همان گستردگی، عمق و پیچیدگی 
ابعاد نوینی پیدا می کند و همواره سیال و در 
لحظه فعال می شود و درواقع می توان گفت 
ســپاه هیچ گاه خود را در بن بســت و تنگنا 
احســاس نخواهد کرد، بــه همین دلیل این 
نهاد اسالمی و مردمی در آینده نیز در مقابله با 
حادثه ها، توطئه ها و مشکالت کشور همواره 
هوشــمند، کارا ومقتدر خواهد بود و مردم 
عزیز ایران می توانند به پشتوانه سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، طعم آرامش، عزت، امنیت 
و سالمت را در ذائقه خویش احساس کنند و 
سپاه را پشتیبان و حامی بزرگ و خدمت گزار 

خود بدانند. 

   عکس و مکث   

اعضای شرکت کننده در رأی گیری قطعنامه ضد ایرانی/ قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران با کسب 11 رأی ممتنع، 
دو رأی موافق و دو رأی مخالف از تصویب بازماند. بررســی این قطعنامه به صورت ویدئو کنفرانســی انجام شــد و فقط 
آمریکا و همراه همیشگی اش جمهوری دومینیکن به آن رأی مثبت دادند. تکرار شکست های آمریکا در صدور قطعنامه 

و ضد ایرانی بودن آن نشان دهنده تغییر فضای سیاسی جهان و افول تدریجی استکبار جهانی است.

نشســت فصلی وحدت و اخوت فرماندهان ارتش و ســپاه/ این نشســت با حضور امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم 
موســوی فرمانده کل ارتش جمهوری اســالمی ایران ، سردار سرلشکر پاسدار حســین سالمی فرمانده کل سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی،حجت االســالم والمســلمین دکتر عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در ســپاه و 

دیگر فرماندهان ارتش و سپاه در محل ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد.

ســزای خیانت کار/ امارات بعد از مصر و اردن ســومین کشور عرب و اولین کشــور منطقه خلیج فارس است که با رژیم 
جنایت کار صهیونیستی رابطه برقرار می کند، هرچند که روابط غیرعلنی آنها سال ها در جریان بوده است. کمیته های 
مقاومت فلسطین اعالم کردند که این توافق نامه به منزله یک خنجر زهرآلود به پهلوی امت اسالمی و تاریخ این امت 

است. شهروندان فلسطینی خشم و نفرت خود را از حاکمان امارات به سبب این توافق ابراز کردند.

دوســت و دشــمنت را بشناس/ در حالی که کشــورهای اروپایی با مردم لبنان هم دردی می کنند و برای شان آرزوهای 
زیبا دارند، مشخص نیست چرا برای برآورده شدن این آرزوها نیروهای نظامی به لبنان اعزام می کنند؟ تصویر اعزام 
ناو انگلیسی به بهانه کمک به لبنان پس از انفجار مهیب در این کشور در کنار تصویر استقرار امدادگرهای هالل احمر 

ایران به منظور مداوای مردم. مجروحان انفجار را امدادگران می توانند درمان کنند یا تفنگ داران؟

سعید پورمالئی 
هریس

هادی سیاسی

»تحقق عدالــت« و »مبارزه با فســاد« دو روی یک 
سکه  هستند که مبارزه با فساد بر تحقق عدالت تقدم 
دارد. در این مســیر، باید نقش همه مسئوالن کشور 
در نهادهــا و مجموعه های گوناگون دیده شــود. در 
همین راستا، رئیس بنیاد مستضعفان با حضور در یک 
برنامه تلویزیونی درباره مستغالت تحت تملک افراد 
خاص و ارگان ها، افشــاگری بی ســابقه ای کرد که با 
واکنش هایی همراه بود. در زمینه این اظهارات توجه 

به برخی نکات اهمیت دارد:

برخورد با رانت و فســاد، انتظار فراگیری 
اســت که همه ملت  ایران همواره خواهان ۱

تحقق آن هستند و قاطعیت در این زمینه حقیقتی است 
که به گفتمانی فراگیر در جامعه اســالمی بدل شده 
اســت؛ از این رو نباید در این زمینه مماشات کرد و 
کوتاه آمــد. رهبر معظــم انقالب از ســالیان پیش 
پرچمدار این اقدام بوده و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض 
را طلب کرده اند؛ بنابراین همه مســئوالن کشور در 
حــدود اختیاراتی کــه دارند باید در این مســیر گام 

بردارند.

 دقت نظر در وضعیت فســاد اقتصادی این 
حقیقت را آشــکار می کند که فسادستیزی 2

باید مبارزه ای بی امان باشــد. برخوردهای مقطعی، 
گزینشی، فصلی، شــاید در محدوده زمانی و مکانی 
خاصی بتواند موجب انفعال مفسدان اقتصادی شود؛ 
اما با تعطیلی مبــارزه، باز هم بازار مفســدان رونق 
خواهد یافت! تجربه گذشته به خوبی صدق این گفتار 
را تأیید می کند؛ از این رو مبارزه با فســاد باید آنچنان 
قانونمند و نظام مند شود و همه موانع حقوقی، اجرایی، 
نظارتی، امنیتی و انتظامی آن رفع شــود که تخم های 
فساد امکان جوانه زدن نیابند! بدون شک، استقامت 
متولیان امر و تداوم و استمرار نگهبانی از عدالت، به 
تدریج مفسدان را از ادامه کار منصرف و آنها را مجبور 

به تغییر رفتار خواهد کرد.
 مالحظه مهم دیگر آن اســت که مبارزه با 

فساد باید به برخورد ریشه ای با این معضل 3
بینجامد. فساد تا از ریشه خارج نشود، همواره می تواند 
دوباره سرباز بزند و جامعه را آلوده کند؛ اما اگر از ریشه 
خشــکید، بار دیگر ســرباز نخواهد کرد، از این رو 

برخورد با برگ ها و شاخه ها اقدام مؤثری نیست.
 مبارزه با فساد نه تنها نباید به ایجاد اختالف 

و دودســتگی ها در کشــور بینجامد، بلکه ۴
برعکس در یک فرهنگ سیاسی سالم، عدالت خواهی 
و فسادگریزی باید به محور همگرایی همه جریان های 
دلسوز کشور و هواداران منافع ملی بدل شود. به واقع، 

اگر در مسائل سیاسی گوناگون در کشور اختالف بین 
جریان های سیاسی طبیعی به نظر می رسد، اما دفاع از 
حقوق ملت از طریق مبــارزه با اخاللگران اقتصادی 
امری نیســت که اختالف در آن راه داشته باشد! و هر 
جریان سیاسی که از مفسدان اقتصادی حمایت کند، 
بدون شک اعتبار و جایگاهی نزد مردم نخواهد داشت.
برخورد با تخلفات قانونی و فساد خود باید 

قانونی باشد. به آن معنا که هر ادعایی در این ۵
زمینه باید مبتنی بر اسناد و مدارکی باشد که قابل ارائه 
بــه دادگاه بوده و از طرح حرف هــا و ادعاهای بدون 
پشتوانه پرهیز شود. بدون شک، به کارگیری روش هایی 
ژورنالیستی و شوهای تبلیغی فسادستیزی، شاید برای 
مقطعی اذهان عمومی را مشغول کند؛ اما خیلی زود 
بی اعتبار شــده و حاصل آن ناامیدی مردم نسبت به 
ادعــای فسادســتیزی خواهــد بود. طبیعی اســت 
راهکارهای قانونی برای رســیدگی به چنین مواردی 
وجود دارد که انتظار می رود فسادستیزی در این زمینه 
از آن طرق قانونی دنبال شــود. خروج از مســیرهای 
قانونی و عمومی ســازی غیرمدبرانه و طرح ادعاهای 
بدون پشتوانه و رسانه ای کردن چنین اموری بدون آنکه 
همه ابعاد آن مبتنی بر راهکارهای قانونی احصا شده 
باشــد، بدون شک خطای فاحشی است که می تواند 
هم راه مبارزه با فساد را سد کند و هم افکار عمومی را 
بدون دلیــل درگیر موضوع کند که جنبه های حقوقی 
نداشته و زمینه را برای متهم کردن افراد و دستگاه های 

گوناگون نظام اسالمی را فراهم کند و هم بستر را برای 
بهره بــرداری بیگانگان هموار کــرده و هم در جامعه 

جنجال و درگیری و تنش به راه اندازد.
 اظهارات آقای فتاح در رسانه ملی بدون آنکه 

مقدمات مشخصی داشته و بدون آنکه تریبون ۶
انتخاب شده بستر مناسبی برای طرح چنین ادعاهایی 
باشد، مسیر ناصوابی بود که انتظار نمی رود به سرانجام 
صحیحی بینجامد. راهکارهای قانونی مشخصی برای 
تحقق ادعاهای مطرح شده وجود دارد که انتظار می رود 
کار از آن طریق دنبال شــود؛اما طرح افشــاگرانه آن از 
طریق رسانه ملی، جز هیجانی کاذب دستاوردی برای 
جامعه نخواهد داشــت و جامعه را بیــش از آنکه به 
حقایقی راهنما کند، به سمت تردیدافکنی، سیاه نمایی و 
شایعه سازی سوق خواهد داد که باید از آن پرهیز کرد. 
طرح این همه اتهام بدون ارائه مستندات محکمه پسند، 
آن هم در تریبون رســانه ملی معلوم اســت که به ثمر 
نخواهد رسید، بلکه تنها در خدمت کسانی قرار خواهد 
گرفت که دوســت دارند مســئوالن نظام اســالمی و 

نهادهای گوناگون آن را در برابر هم ببینند.

E E E
 همانقدر که بر ضرورت مبارزه با فســاد پافشــاری 
می کنیم، فراموش نکنیم که ورود بی دقت به این امر، 
نه تنها به تحقق عدالت منجر نخواهد شد، بلکه بستر 

را برای سوء استفاده مفسدان فراهم خواهد آورد.

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

   روزنه    

 هیجان کاذب!
نگاهی به الزامات فسادستیزی به بهانه اظهارات اخیر رئیس بنیاد مستضعفان

سپاه پاســداران انقالب اســالمی در بیانیه ای با 
محکومیت شــدید توافــق عادی ســازی روابط 
امارات و رژیم صهیونیستی، این اقدام را خطایی 
راهبردی، حماقتی تاریخی و خنجری زهرآگین در 
پیکر امت اسالمی توصیف و تأکید کرد: این اقدام، 
نه تنها منافع رژیم صهیونیســتی را تأمین نخواهد 
کرد، بلکه با باطل سازی رویای خاورمیانه جدید، 
آینده ای خطرناک را در انتظــار آمریکا و حامیان 
توافقنامه قرار خواهد داد. در بخشــی از این بیانیه 
آمده است: این اقدام خائنانه که اهداف چندگانه 
ای از جمله مشــروعیت بخشــی به رژیم جعلی 
صهیونیستی، تضعیف جبهه مقاومت فلسطینی، 
فراموشــی مسئله قدس و فلســطین، بسترسازی 
برای اجــرای پــروژه معامله قــرن و خاورمیانه 

جدید و ایجاد شــرایط برای همه گیرسازی رابطه 
جهان عرب با اشــغالگران صهیونیست را  دنبال 
می کند، حرکتی شــیطانی و محکوم به شکست 
اســت و نه تنها دســتاوردی برای مثلث آمریکا، 
رژیم صهیونیستی و آل ســعود  نخواهد داشت، 
بلکه در معادله ای معکوس شــتاب گرفتن روند 
نابودی رژیم کودک کش صهیونیستی و استیفای 
حقوق مسلم فلسطینی ها را رقم خواهد زد. بیانیه 
سپاه این حماقت راهبردی و خطای محاسباتی را 
مقدمه تبدیل امارات به ســرزمین تحت استعمار 
رژیم صهیونیســتی قلمداد و تصریح کرده است: 
خیانت آشــکار امارات به آرمان مشــترک امت 
اســالمی، حاکمان این کشــور را منفور و آماج 
نفرت و خشم مقدس جهان اسالم و جبهه حامی 

ملت مظلوم فلسطین قرار داده است که آنها را به 
سرنوشت دیگر خائنان به خون های پاک شهدای 
فلسطین دچار خواهد ساخت. این بیانیه با توصیه 
به حاکمان امارات برای تجدید نظر در این اقدام 
پر نکبت و احترام به عزم و اراده ملت مسلمان این 
کشــور عربی در حمایت از ملت مظلوم و مقاوم 
فلسطین تصریح کرده است: حاکمان امارات دیر یا 
زود باید در انتظار واکنش قاطع و عبرت آموز مردم 
این کشور در قبال تحقیر تاریخی ناشی از حماقت 
ســران خود در رونمایی از توافقنامه  عادی سازی 
رابطه با اســرائیل غاصب باشند؛ چرا که آنان نیز 
همراه با ســایر ملل مســلمان و آزاده عالم اجازه 
نخواهند داد فریاد مظلومیــت و عدالت خواهی 
فلسطین و آرمان آزادی قدس شریف در هیاهوی 

عملیــات روانــی و تصویرســازی های فریبنده 
رسانه های امپریالیستی و صهیونیستی دفن شود. 
این بیانیه در پایان با محکومیت شــدید این توافق 
شیطانی و تأکید بر اینکه تجربه تاریخی نشان داده 
است، کســانی که در پی ســازش و عادی سازی 
رابطه با دولت نامشــروع و غاصب صهیونیستی 
بوده اند، در زمره منفورترین جنایتکاران و خیانت 
پیشه گان تاریخ قرار گرفته اند، آورده است: آمریکا 
و حامیان منطقه ای و فرامنطقه ای توافقنامه ننگین 
ابوظبی ـ تل آویو بدانند این اقدام پلید، منافع رژیم 
صهیونیســتی را تأمین نخواهد کــرد و بر خالف 
تصور با باطل ســازی رویای خاورمیانه جدید، از 
آینده ای خطرناک برای آنها، به ویژه ســاکنان کاخ 

شیشه ای امارات خبر می دهد.

بیانیه  سپاه در محکومیت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

راهبردی حماقت 
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۴
راهبرد

 بازخوانی ابعاد و پشت پرده انفجار شبه هسته ای پایتخت لبنان و تحوالت پس از آن

رژه در بیروت!

اگر به مجموعه اتفاقات یک سال گذشته در لبنان 
نگاه کنیم، جایگاه انفجار بیروت را در این سلسله 
اتفاقات متوجه خواهیم شد. سؤال این است که آیا 
این انفجار جزئی از یک جورچین بوده یا برحسب 
تصــادف آن مقدار نیترات آمونیوم در لحظه ای که 

غرب نیاز داشته، آنجا منفجر شده است؟ 
پــس از جنگ ۳۳ روزه جبهــه غربی ـ عبری ـ 
عربــی خوب می دانــد که با وجــود حزب الله و 
مقاومت اســالمی نمی توان به انقالب اســالمی 
ضربــه وارد کــرد و امــکان تأمین منافــع رژیم 
صهیونیستی و آمریکا در منطقه از بین رفته است؛ 
بر این اساس، دشــمن به صورت جدی و قطعی 
تصمیم گرفت این سد محکم و استوار را از سر راه 
خود بر دارد. حزب الله با توجه به پشتوانه مردمی 
گسترده و جهت گیری ها و حرکت در جهت منافع 
ملی لبنان و ملت های منطقه و هماهنگی با دولت 
و شخص رئیس جمهور وقت لبنان جایگاهش به 
عنوان جزئی از مقاومت مســلح ملی لبنان تثبیت 
شده اســت، چنانکه وقتی آمریکایی ها، آلمانی ها 
و فرانســوی ها و دیگر متحدان رژیم صهیونیستی 
سراغ دولت لبنان آمدند تا حزب الله را یک گروه 
تروریســتی معرفی و حذف کننــد، »امیل لهود« 
که مســیحی مارونی بود به صراحت اعالم کرد: 
»حزب الله جزئی از ساختار ارتش لبنان و قانونی 
است و من رئیس جمهور لبنان تضمین کننده این 
قانون هستم و اجازه چنین چیزی را نمی دهم.« به 
عبارتی، می توان گفت وقتی تیر دشمنان منطقه به 
ســنگ خورد، طرح جدیدی برای زدن حزب الله 

روی میز قــرار دادنــد و آن هــم روی کار آمدن 
رئیس جمهور و دولتی در لبنان بود که درمشــت 
آنها باشد تا در مرحله اول توطئه تروریستی معرفی 
کردن حزب الله را به واســطه دولت مطبوع خود 
نهایی کنند و در مرحله دوم در سایه این تأیید مجوز 
حمله به حزب الله را به شکل قانونی به عنوان گروه 
تروریستی و مخل امنیت به دست آورند. به همین 
دلیل هدف گذاری غرب این شد که دولت در لبنان 
در دست مخالفان حزب الله، یعنی جناح موسوم به 
۱4 مارس به رهبری »حریری« قرار بگیرد؛ گفتنی 
است، چنانکه حریری به عنوان خانه زاد سعودی ها 
مطرح اســت، چه رفیق حریری و چه دو پسرش 
ســعد و ماهر. تالش های زیادی صورت پذیرفت 
و انتخابات پس از لهود برگزار شــد. سعی بر این 
بود که فضا به ســمت انتخاب نیروهای مخالف 
مقاومت و حزب الله برود؛ اما طراحی هوشمندانه 
سیاسی حزب الله و شخص »سیدحسن نصرالله« 
و همراهی مردم لبنان از شیعه و سنی و مسیحی و 
به ویژه لطف خدا نتیجه را تغییر داد و پس از چند 
سال کشمکش »میشل عون« به ریاست  جمهوری 
انتخاب شد که مانند لهود با صراحت اعالم کرد، 
مقاومت جزء قانونی ارتش لبنان و مورد حمایت 

رئیس جمهور است. 
از این رو به ســراغ دولت رفتنــد تا مخالفان 
حزب الله در دولت بیشــتر باشــد. در این راستا، 
باید پارلمانی انتخاب می شــد که بیشتر اعضای 
آن مخالف حزب الله باشــند. دو سال کشمکش 
بر سر این قضیه درست هنگامی بود که حزب الله 
در سوریه سال ۲۰۱۶ به بعد در اوج درگیری بود؛ 
اما با لطف خدا وبا هوشــمندی طراحان سیاسی 
حزب الله، وضعیت پارلمان هم به گونه ای شکل 
گرفت که بیشتر آنها موافقان حزب الله بودند؛ در 
حالی  که اسناد نشان می داد سعودی ها یک میلیارد 

دالر خــرج کرده اند تا اکثریت از جناح ۱4 مارس 
باشند. 

در تشــکیل دولت هم برای نشاندن مهره های 
مخالف حزب الله ناکام ماندند و دولتی بر سرکار 
آمد که با حزب الله هماهنــگ بود. حزب الله هم 
پس از پیروزی در سوریه با اقتدار پرچمدار مقاومت 
در منطقه غرب آسیا شد؛ ولی دشمن از کار دست 
نکشید و با زدن دولت لبنان شروع کردند؛ تظاهرات 
مردمی با هزینه سعودی در اعتراض به ناکارآمدی 
برگزار شــد. جالب اینکه عامل ایــن ناکارآمدی 
دولت های قبلی و همین آقای حریری و دوستانش 
بودند؛ اما بخشی از جامعه لبنان به خیابان ها کشیده 
شــدند تا علیه فســاد دولت اعتراض کرده و منافع 
غرب را تأمین کنند. اعتراض ها علیه دولتی بود که 
تازه بر سرکار آمده و جرمش موافقت با حزب الله 
اســت. ســال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ زمینه ســازی شد. 
اقتصاد لبنان در آســتانه ورشکســتگی مطلق قرار 
گرفت و بانک های لبنان دچار ورشکستگی شدند. 
عوامل اصلی فســاد که به اپوزیســیون تبدیل شده 
بودند و سهم کمی در دولت داشتند، چون از طبقه 
فاسد و ثروتمند لبنان هستند، پروژه ورشکسته کردن 
کامل اقتصــاد لبنان را کلید زدند تا زندگی مردم به 
حد فلج شدن برســد. در همین میدان آمریکایی ها 

هم بالفاصله طرح تحریم لبنان را کلید زدند.
وضعیت لبنان به طور کامل متفاوت از کشــور 
ماســت و شاهرگ زندگی مردم به واردات وابسته 
است و اگر تحریمی ایجاد شود، نابودکننده است. 
به عبارتی، می توان گفت آنها تا حد نابود شــدن 
دولــت و مردم لبنــان پیش آمده اند. ســعودی ها 
و رســانه های غربــی در مــوازات راه پیمایی ها و 
اعتراضــات حرکت می کردند. حتی گفته شــد 
سفارت سعودی صد دالر به هر شرکت کننده در 
راه پیمایی پرداخت کرده است. در این زمان به یک 

شــوک بزرگ هم نیاز بود تا بتوانند تیر خالص را 
به دولت هماهنگ با حزب الله بزنند. انفجار شبه 
هسته ای بندر بیروت جورچین اتفاقات قبل و بعد 
از خودش را در زمان درســت تکمیل می کند. در 
اثر این انفجار انبار راهبردی گندم مردم لبنان، انبار 
داروهای بیماران خاص و هزاران قلم از وســایل 
زندگی و مواد غذایی نابود شد و بندر دیگر قابلیت 
تجاری را تا انجام تعمیرات اساسی ندارد. گفتنی 
است، بندر طرابلس با یک پنجم ظرفیت این بندر 
می تواند جایگزین باشد، البته اگر دولت توان مالی 

تهیه مایحتاج مردم را با واردات داشته باشد .
در واقــع، این انفجــار حلقه فشــار بر گلوی 
حزب الله را تنگ تر کرد تا آنها را مجبور کند سالح 
را بر زمیــن بگذارند. وزیر خارجه و رئیس جمهور 
فرانســه برای کامل کردن اجرای این سناریو وارد 
لبنان شــدند؛ مکرون اگرچه با کــت و کروات در 
خیابان های بیروت قدم زد، اما به واقع رژه نظامی و 
مداخله علنی در امور داخلی این کشور بود. گویا آنها 
قصد دارند اســتعمار قدیم و پیر فرانسه را بار دیگر 
در لبنان برقرار کنند. مکرون به طور رســمی اعالم 
کرد »من می روم و وقتی برگشــتم اگر اصالحات 
مدنظر انجام نشــده بود دیگر خــودم می دانم چه 
کنم و مدیریت امور را به دست می گیرم.« منظور از 

اصالحات هم موضوع حزب الله بود. 
اما باید توجه داشــت در طول سال های تولد 
حزب الله تــا امروز هر زمــان حزب الله در برابر 
یک مانع و بن بست بوده، آن زمان، زمان جهش و 
قدرت گیری بیشتر حزب الله هم بوده است؛ چرا 
که نیروهای حزب الله یقین دارند »والذین جاهدوا 
فینا... .« ان شاءالله مردم و حزب الله لبنان در این 
میدان نیز پیروز خواهند شد و نقشه ها و توطئه های 
آمریکایی ها و اروپایی ها برای لبنان با شکســت 

مواجه خواهد شد. 

انعکاس
 مروری تحلیلی بر کتاب جان بولتون  ـ۷ 

خروج از پیمان منع 
موشک های میان برد هسته ای

 
بولتون معتقد است آمریکا به دلیل جایگاه 
و قدرت خود در جهان و طرح ایده تشکیل 
ســازمان ملل پس از جنــگ جهانی دوم، 
می توانــد منافع خــود را بر ســازمان های 
بین المللی ترجیح داده و در صورتی با این 
سازمان ها همکاری کند که منافع این کشور 
تأمین شود. این مسئله سبب می شود دولت 
ایاالت متحده در بسیاری از مواقع، توافقات 
خود با کشورهای دیگر را به صورت معاهده 
در کنگره تصویب نکند )تا ضمانت اجرایی 
برای آمریکا نداشــته باشد( و در عین حال 
هر گاه عضویت در یک معاهده به ضرر این 
کشور باشد، می تواند با یک فرمان اجرایی 
رئیس جمهور، از ادامه کار خودداری کرده 
و زیر توافق های قبلی بزند. در فصل ششم 
کتاب خاطرات جان بولتون، مسئله خروج 
این کشور از پیمان منع موشک های میان برد 
هسته ای با روسیه مطرح شده و وی بیان کرده 
اســت: »از زمان حضورم در دولت جرج 
دبلیو بوش، می خواســتم که ایاالت متحده 
را از معاهده INF )موشــک های هسته ای 
میان بــرد( بیــرون بیــاورم.« او در ادامه با 
بیان ایرادات ایــن پیمان، می گوید: »توافق 
ریــگان ـ گورباچف بیــن ایاالت متحده و 
اتحاد جماهیر شــوروی که موشــک ها و 
پرتاب گرها با محدوده بین 5۰۰ تا 55۰۰ 
کیلومتــر را ممنــوع می کرد، بــرای این 
طراحی شــده بود که از جنگ هسته ای که 
مکان آن در داخل اروپا باشــد، جلوگیری 
کند. بااین حال با گذشــت زمــان، هدف 
بنیادی INF با نقض های مداوم آن از سوی 
روسیه بی اثر شده و واقعیت های استراتژیک 
جهانــی و پیشــرفت های تکنولوژیکی را 
تغییر مــی داد. حتی قبــل از اینکه ترامپ 
رئیس جمهور شود، روســیه شروع به انبار 
کردن موشک هایی که ممنوعیت های توافق 
INF را نقض می کردند، می کرد که تهدیدی 

اساسی برای اعضای اروپایی ناتو بود. عالوه 
بر این، ازجمله پیامدهای طوالنی مدت این 
پیمــان این بود که این معاهده کشــورهای 
دیگر )جدای از ســایر کشورهای جانشین 
اتحاد جماهیر شوروی( شامل بزرگ ترین 
ایاالت متحده و متحدانش  تهدیدات علیه 
را محــدود نمی کــرد. برای مثــال چین، 
بزرگ ترین ســهم در حال رشــد و در حال 
حاضر مســتقر از توانایی های موشکی را 
در اختیار داشــت که بر اساس این معاهده 
برای آمریکا منع شــده بودنــد و متحدان 
آمریکا ازجملــه ژاپن و کــره جنوبی و در 
عین  حال هندوستان و از قضا، خود روسیه 
را نیز تهدید می کرد. موشک های بالستیک 
میان برد ایران اتحادیه اروپا را تهدید می کرد 
و مانند موشک های کره شمالی، پاکستان، 
هندوستان و سایر کشورهای در حال تبدیل 
به قدرت های هسته ای در حال  توسعه بود.« 
او در حالی علت اصلی خروج از این توافق 
را نقض این پیمان از سوی روس ها می داند 
که خود اشــاره می کند در جلســه ای که با 
»نیکالی پتروشف« مسئول شورای امنیت 
روسیه داشته، روس ها فهرست بلندباالیی 
از نقض ایــن پیمان از ســوی آمریکا ارائه 
می کنند. او همچنین بیــان می کند تالش 
او در اصل کشــاندن ایــران و چین به این 
پیمــان بوده اســت؛ زیرا این دو کشــور از 
قدرت های جدید موشــکی در این عرصه 
بوده اند که مشــمول این پیمان نشده بودند. 
با این حال می داند این مسئله، رؤیایی بیش 
نیســت و ایران و چین به حتم به این پیمان 

نمی پیوندند.

ثمانه اکوان
کارشناس بین الملل

به نوشته الجزیره، »فلورانس پارلی« وزیر دفاع فرانسه مدعی 
شــد که با ارتش لبنان برای بر عهده گرفتن مسئولیت توزیع 
کمک های بین المللی به توافق رســیده اســت. وزیر دفاع 
فرانســه پس از ورود کشتی نظامی فرانسه به بندر بیروت به 
بهانه کمک به این کشــور، وارد لبنان شد و از محل انفجار 
مهیب بیروت بازدید کرد. این کشــتی آبی ـ خاکی با 7۰۰ 
نیروی نظامی به لبنان اعزام شد. به نظر می رسد ورود نظامی 
کشورهای غربی بعد از انفجار بیروت به لبنان، دست داشتن 
رژیم صهیونیســتی را در انفجار بندر بیروت بیش از پیش 

تقویت می کند.

انفجار  توطئه 
دبیرکل حزب الله لبنان گفــت: »امارات با توافق مذکور برای 
ترامپ خدمت انتخاباتی و سیاســی کرده و برآورد حزب الله 
این است که از امروز تا انتخابات آمریکا )۱۳ آبان( این رژیم ها 
توافق صلح با اســرائیل را امضا خواهند کرد.« سیدحســن 
نصرالله گفت: »تا روز انتخابات، ترامپ به دوشیدن رژیم های 
عربی در خلیج فارس از نظر مالی، اخالقی و دینی ادامه خواهد 
داد.« دبیر کل حزب الله لبنان افزود: »اقدام رســانه های عربی 
در بزرگ خواندن چیزی به نام خطر ایران، همه اش فریب برای 
صلح با اسرائیل است، حال آنکه برای تماس محرمانه با ایران 

تالش می کنند.«

آمریکا تقالی 
»محمدجــواد ظریف« کــه به لبنان ســفر کــرد، در توئیتی 
نوشــت: »امروز در بیروت، برای ابراز هم بستگی مردم ایران با 
همه لبنانی ها و اعالم آمادگی برای کمک حضور یافتم.« ظریف 
عنوان کرد: »ما از مردم لبنان و آنچه که انتخاب می کنند، حمایت 
می کنیم و حتی یک روز هم خواسته ای را بر این کشور تحمیل 
نکردیم.« آمریکایی ها به کمک ابزار رســانه ای خود همواره در 
تالش  هستند ایران را دشمن اصلی کشورهای منطقه و اعراب 
نشان دهند که این مســئله در لبنان نیز نمود بیشتری پیدا کرده 
است، در حالی که توافق امارات با رژیم صهیونیستی نشان داد 

که دشمن اعراب، شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس هستند. 

لبنان از  حمایت 

محمدصادق کوشکی
کارشناس سیاسی
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۵
جهان

یادداشت

 چرایی سفر الکاظمی 
به آمریکا

ســفر »مصطفی الکاظمی« بــه آمریکا، 
مهم ترین رویداد سیاسی منطقه ای است 
که قرار اســت در روزهای آینــده انجام 
 گفته می شود 

ً
شود.  برخالف آنچه بعضا

سفر الکاظمی به واشنگتن دارای دستور 
کارهــای امنیتــی و گفت وگــو پیرامون 
واشنگتن  بغداد ـ  اســتراتژیک  مذاکرات 
 با دســتور کار 

ً
اســت، این ســفر عمدتا

اقتصادی صورت می پذیــرد. نگاهی به 
چینش هیئتی کــه الکاظمــی را در این 
ســفر همراهی خواهد کرد، چیزی جز 
این نمی گویــد. الکاظمی در شــرایطی 
پست نخســت وزیری را بر عهده گرفت 
که این کشور از منازعات داخلی، تشدید 
مشکالت و معضالت اقتصادی، بحران 
ناشی از شیوع کرونا، کاهش شدید قیمت 
نفــت و متعاقب آن کاهــش درآمدهای 
نفت که بزرگ ترین پشتوانه اقتصاد عراق 
است و همچنین فساد اداری رنج می برد؛ 
در ایــن میان آنچــه بیش ازپیش بر حجم 
و عمــق چالش های پیــش روی دولت 
افزوده است، مشکالت  الکاظمی عراق 
اقتصادی اســت که در صورت دامنه دار 
شدن می تواند به تضعیف دولت وی منجر 
شــود. الکاظمی با درک اوضاع بحرانی 
عراق، به ویژه در عرصه  اقتصاد که از نظر 
او منشأ بخش عمده ای از نابه سامانی های 
این کشــور اســت و با مرتفع شدن آن، 
نخست وزیری وی نیز در یک مسیر هموار 
و عاری از چالش های مؤثر قرار می گیرد 
و آینده  سیاسی اش تضمین می شود، سفر 
به سه کشــور ایران، عربستان و آمریکا را 
که سه کشور با نفوذ و در عین حال رقیب 
در عراق هســتند، در دستور کار قرار داده 
است؛ چرا که از نظر نخست وزیر، برای 
سامان بخشیدن به اوضاع عراق، نخست، 
باید از ظرفیت های خارجی استفاده کرد 
و دوم، از تنش ها و رقابت های ســه کشور 
مذکــور در عراق کاســت؛ او الزمه یک 
عراق باثبات، را بازسازی روابط خارجی 
با سه کشور ایران، عربســتان و آمریکا و 
هم زمــان متوازن ســازی روابط خارجی 
در عیــن کاســتن از رقابت کشــورهای 
رقیب در عراق می داند. به بیان ســاده تر 
ســفر الکاظمی به آمریکا همان اهدافی 
را دنبال می کنــد که او از ســفر به ایران 
دنبال می کرد؛ یعنی بهره برداری از نفوذ، 
قدرت و پتانســیل های بازیگــران مؤثر 
خارجی برای بازسازی و منافع اقتصادی 
و سیاســی عراق و تثبیت امنیت ملی این 
کشور.  الکاظمی تا اینجا نشان داده است 
سیاست مداری عملگراست که می خواهد 
با تلفیق ســالیق و اراده های مختلف، در 
مسیر تأمین حداکثری منافع ملی عراق از 
طریق دور نگه داشتن این کشور از صحنه 
درگیری های خارجی و تعامالت گسترده 
و چندجانبه گام بردارد؛ غافل از اینکه منشأ 
بخش بزرگی از مشــکالت عراق را فقط 
باید در حضور مخرب و ناامن ساز آمریکا 
در این کشور جست وجو کرد. اما نکته ای 
که باید به آن توجه کرد این است که سفر 
الکاظمی به آمریکا با توجه به اینکه: اوال  
در ماه هــای پایانی دولت ترامپ صورت 
می گیرد و ثانیا بر اثر شیوع کرونا و عملکرد 
کاخ سفید، آمریکا خود درگیر مشکالت 
و بحران های عمده داخلی اســت و ثالثا 
از اکنون هم امیــدی به انتخاب مجدد او 
در انتخابات آتی ریاست جمهوری وجود 
ندارد، نمی تواند به انتظارات دولت عراق 

از این سفر جامه عمل بپوشاند.

آشوب در بیروت

االخبــار: تشــکیل دولــت جدیــد یــا تنظیم 
مجدد ســاختار سیســتم )سیاســی( لبنان قابل 
اجــرا نیســت؛ زیرا انجــام آن نیاز بــه بحث و 
رایزنی های طوالنی مدت شــبیه توافق »طائف« 
دارد. تنهــا گزینه، تشــکیل دولــت می ماند که 
آن هم آســان نیست و کشــور را به معضل پس 
از اســتعفای »ســعد الحریری« باز می گرداند، 
اما بحث هــا این بار در فضایــی رخ می دهد که 
بخش زیــادی از بیروت بر اثــر انفجار تخریب 
 شــده و خانواده هــای قربانیان خواســتار انتقام 

هستند.

نامزد ایده آل دموکرات

نیویورک تایمز: »بایدن« به گفته خودش یک 
صهیونیست و یک حامی دیرینه اسرائیل است 
که با مســائل و بازیکنان اصلی آشناســت. از 
دیدگاه اســرائیلی ها، اگر بایدن رئیس جمهور 
آمریکا شود، مسائل بسیاری برای حل و فصل 
وجود خواهد داشت تا اسرائیل دوباره مسئله ای 
فراحزبی در واشنگتن شــود، اما به طور کلی، 
بایدن به اندازه کافی بــه عنوان یک دموکرات 
خوب است و مسائل اسرائیل را درک می کند. 
از چشــم انداز اســرائیلی، او یک نامزد ایده آل 

دموکرات است.

هنر دست ترامپ و حامیانش

رأی الیوم: اگر انفجــار فاجعه باری که نیمی از 
بیروت را تخریــب کرد یک اتفاق تصادفی نبوده 
است و آن طور که »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری 
آمریکا گفته یک حمله برنامه ریزی شــده است؛ 
بنابراین، آمریکا و دولت اشــغالگر اســرائیلی 
طرف هایی هســتند که در پشت این انفجار قرار 
دارند و چه به صورت مســتقیم یا غیرمستقیم از 
طریق حامیان شان در لبنان مســئول این انفجار 
هستند. بعید است ترامپ بیهوده سخن بگوید و 
 آنچه را که می داند، می گوید، به ویژه که 

ً
معموال

او اینجا درباره لبنان صحبت می کند؛ کشوری که 
آماج فشارهای بی سابقه آمریکا و اسرائیل 

برای متشنج کردن اوضاع داخلی آن 
و تهدید امنیت و ثباتش از طریق 
روشن کردن فتیله جنگ داخلی 
است تا ســالح های مقاومت در 
آن برای حمایت از اسرائیل صرف 

و ثروت های نفتــی و گازی آن در 
دریای مدیترانه غارت شوند. 

گزافه گویی های ناتمام

پایگاه خبری اسرائیلی واال: انگیزه نظامیانی 
که طــی حمالت قبلی حزب الله و وقایع اخیر 
در مرز لبنان حضور داشته اند و شاهد ماجراها 
بوده اند، به شدت کاهش پیدا کرده است. آنها 
حتی اشتهای خود را برای خوردن غذای روزانه 
از دســت داده اند. ارتش اسرائیل باید از میزان 
حرافی ها و گزافه گویی هایش بکاهد و بر اساس 

واقعیت ها لب به تهدید بگشاید. 

انزوای آمریکا

بلومبــرگ: دولت ترامپ بــرای بازگرداندن 
تحریم های بین المللی معلق شــده ذیل برجام 
خطر ایجاد بحران در سازمان ملل را به همراه 
دارد.این تهدیدی اســت که می تواند موجب 
ایجاد نتیجه ای شود که زمانی غیرقابل تصور 
می نمــود: »منــزوی کردن آمریکا بــا راندن 
متحدانی مانند فرانسه و آلمان به سمت روسیه 

و چین در شورای امنیت.«

آخرین نفس های داعش

العربی جدید: داعش در تبلیغات اخیرش از اوضاع 
کنونی در شــهرهای شــمال و غرب عراق، مانند 
ناکامی دولت در بازگرداندن آوارگان به شــهرهای 
آزاد شده  و بازسازی آنها هر چند به صورت جزئی، 
برای تأثیر بر افــکار عراقی ها و عضوگیری مجدد 
سوءاستفاده می کند و آن را توجیهی برای اقداماتش 
قرار داده است. گفتمان رسانه ای داعش چیزی غیر 
از آخرین نفس نیست که از طریق آن سعی می کند 
عراقی ها را بترساند یا هرگونه حمایتی یا همدلی به 

دست آورد، اما این هدف محقق نخواهد شد.

تاج و تخت خالی

میدل ایست آی: هم زمان با آغاز پادشاهی »ملک 
سلمان« و ولیعهدی پســرش »محمد« که زمام 
 از دســت پدر خــارج کرد، پیامد 

ً
امور را تقریبا

اجرای سیاست های افراطی در این کشور از یک 
آینده تاریک برای سعودی ها خبر می دهد. ملک 
سلمان از صحنه ســلطنت حذف خواهد شد و 
قصر پادشــاهی را بدون هیچ دســتاوردی ترک 
خواهد کرد؛ چرا که »محمد بن سلمان« ولیعهد 
عربســتان از توهین آمیزترین روش ها و توطئه ها 
علیه رقبای سیاســی خود اســتفاده کرده است، 
اقداماتی که می تواند پس از حذف شدن پدر،تاج 

و تخت ولیعهد را تهدید کند. 

   رصد    

صهیونیست ها ایده آل  نامزد   

ادعای ســیادت اردوغان بر منطقه و جهان  اســالم 
برپایه نگرش آتاتورک به عنــوان جهان اولی  بودن 
ترکیه پس از تأسیس آن در سال ۱۹۲۳ است. تلفیق 
شخصیتی ســکوالر ـ دینی، اقدامات متفاوتی را از 

اردوغان در تحوالت منطقه ای رقم زده است.
حضور فعال ترکیه در بحران های عراق، سوریه و 
لیبی فصل جدیدی از سیاست را برای ترکیه گشوده 
اســت که نشست های آستانه و سوچی مهر تأییدی 
بر آن بود. ترکیه عالوه  بر اینکه به صورت میدانی به 
 جنگی تمام عیار را 

ً
تحوالت سوریه وارد شد، عمال

در صحنه لیبی شروع کرده است.
رزمایش های اخیر نظامی جمهوری  آذربایجان 
و ترکیه و هم زمانی آن با شــرایط حساس و جنگی 

میان ارمنســتان و آذربایجان بر ســر منطقه قره باغ؛ 
رزمایش نظامی با اســپانیا در دریای اژه که قسمت 
عمده ای از آن در اختیار یونان قرار دارد؛ زمزمه های 
مذاکره ترکیه با یونان درباره قرارداد لوزان که در سال 
۱۹۲۳ هم زمان با تأسیس ترکیه امروزی بین متفقان 
و ترکیه منعقد شد؛ مشارکت نیروهای نظامی ترکیه 
در مانورهای  نظامی ـ دریایی »ســی بریز ۲۰۲۰« 
در دریای ســیاه؛ حضور اردوغان در صف اول نماز 
جمعه مسجد ایاصوفیه پس از حدود یک قرن، نشانه 
مهمی از آرمان های عثمانی گرای اردوغان است که 
پیوند ذاتی بــا اقدامات وی در منطقه دارد؛ امضای 
تفاهم نامه دریایی و امنیتی با دولت وفاق ملی لیبی در 
سال ۲۰۱۹ که تقسیم دریای مدیترانه و افزایش حوزه 
نفوذ دریایــی را دنبال می کند، مصادیقی از حضور 
فعال بازیگری ترکیه در منطقه است که نشان می دهد 
ترکیه دوران خاصی از سیاست خارجی خود را آغاز 

کرده اســت و به چیزی جز احیای مجد و عظمت 
گذشته امپراتوری عثمانی نمی اندیشد. انفجار بندر 
بیروت لبنان نیز فرصت دیگری در اختیار اردوغان 
قرار داد تا دیپلماسی نفوذ خود را در منطقه پررنگ تر 
کند. ترکیه با توجه به مرزهای ساحلی در مدیترانه 
یکی از مهم ترین مهره های رخداد بیروت به شمار 
می رود. اردوغــان پس از انفجار بندر بیروت اعالم 
کرد که بندر مرســین ترکیه را در اختیار لبنان قرار 
می دهد و برای ساخت وســاز بندر بیــروت آماده 
است.  سیاســت خارجی ترکیه از زمان آتاتورک تا 
سال ۲۰۰۰ با نوعی سیاست احتیاط پیگیری شد، 
اما با تفکرات عمق استراتژیک داوود اوغلو، ذهنیت 
تاریخی اردوغان و جامعه ترکیه از جایگاه کشورشان 
تغییر یافت و به ســمت احیای حیثیت امپراتوری 
عثمانی سوق پیدا کرد تا از ِقبل آن، اردوغان الگوی 

اسالم آناتولی را به کشورهای منطقه معرفی کند. 

تحــوالت داخلی لبنــان همچنان در 
کانون توجه محافل سیاسی و رسانه ای 
منطقه و جهان قــرار دارد. تحریم های آمریکا و 
مشــکالت ناشــی از آن کــه در ماه هــای اخیر 
گریبان گیر مردم لبنان شده است، انفجار انبار مواد 
منفجره در بندر بیروت که بیش از ۱5 میلیارد دالر 
 ناآرامی هایی که در 

ً
خسارت در پی داشت و نهایتا

لبنان شاهد آن هســتیم، این کشور را در شرایط 
ویژه و حساسی قرار داده است. 

 در بیــروت رخ داد، حادثه ای 
ً
آنچه که اخیرا

اســت که بحث درباره آن نیازمند قدری تأمل در 
زمینه چگونگی ورود این مواد انفجاری است. 

نیتــرات آمونیوم کــه از آن در تولید کودهای 
شــیمیایی و همچنین به عنوان مــاده ای فرعی 
در ســاخت مواد منفجره اســتفاده می شود، از 
ســال ۲۰۱4 در بندر بیروت انبار شــده بود. این 
محموله خطرناک شش سال پیش، از یک کشتی 
باری متعلق بــه یک تاجر روس بــه نام »ایگور 

گرچوشکین« و شرکت تحت مالکیت وی تخلیه 
شده بود. این کشــتی باری که با پرچم مولداوی 
حرکــت می کرد، از گرجســتان بــه موزامبیک 
می رفت که در مسیر خود با مشکالت فنی روبه رو 
می شود و به ناچار در بندر بیروت پهلو می گیرد. 
همان زمان برخی تجار لبنانی که از این شرکت 
روسی حدود 4۰۰ هزار دالر طلب مالی داشتند، 
به دادگاه شــکایت می کنند و بنا بر حکم رئیس 
دادگاه کشــتی پس از تخلیه محموله خطرناک 
توقیف می شــود و خدمه آن آزاد می شــوند، اما 
مسئول بهره برداری کشــتی و مالک آن با توجه 
به اینکه ورشکســته شده بودند، برای گرفتن مال 
توقیف شــده که البته در بازار بین المللی ارزش 
چندانی نــدارد و امروز قیمت کلــی آن از یک 
میلیون دالر تجاوز نمی کند، ترجیح می دهند این 
محموله را در بندر بیروت به حال خود رها کنند. 
دو گمانه زنی در این رابطه وجود دارد؛ گمانه 
اول، این انفجار را ناشی از یک آتش سوزی که در 
 جوشکاری در 

ً
پی عملیات عمرانی و مشــخصا

محوطه انبار نیترات بوده اســت، می داند؛ گمانه 
دوم، که از طریق برخی واکنش های صهیونیستی 
منتج می شود، انفجار را سناریویی می داند که از 
 
ً
سوی برخی بازیگران مخرب خارجی و مشخصا

رژیم صهیونیستی طراحی شده است. 

با وجــود گمانه  زنی های مختلف، اما تاکنون 
هیچ نشــانه ای دال بر اینکه انفجار بندر بیروت 
توسط رژیم صهیونیســتی یا هر بازیگر مخرب 
دیگری انجام شده اســت، وجود نداشته است 
 آنچه که می شــود گفت این است که این 

ً
و فعال

انفجار بر اثر ســهل انگاری و اهمــال در زمینه 
نگهداری طوالنی مدت این حجم از مواد و کار 

جوشکاری بوده است. 
اگر در تحقیقاتی کــه در لبنان در حال انجام 
است اثبات شود که رژیم صهیونیستی در پشت 
پرده این انفجار قرار دارد، دولت و مقاومت لبنان 
این حق را برای خود محفوظ و طبیعی می دانند 

که پاسخ مناسبی به تل آویو دهند. 
 عربســتان و 

ً
در این میــان برخی ها و عمدتا

بازیگران متخاصم جبهه مقاومت، انگشت اتهام 
را به سمت حزب الله نشانه گرفته اند در حالیکه: 
همچنان که »سیدحسن نصرالله« نیز اعالم کرده، 
حزب الله نه در بندر بیروت مخازن تســلیحاتی 
دارد، نه آنجا را مدیریت می کند، و نه بر آن تسلط 
و نظارت دارد. برخی به دنبال بهره برداری سیاسی 
از حادثه انفجار هســتند، ولــی حزب الله ُمصر 
است که این شــرایط و لحظات، زمان مناسبی 
برای تسویه حساب های سیاسی و حزبی نیست 
و اولویت اول وحدت و انسجام درونی گروه های 

سیاسی برای جلوگیری از کشیده شدن کشور به 
سمت جنگ داخلی است. 

بازیگران غربــی، به ویژه آمریکا، فرانســه و 
آلمان با ایــن تصور غلط که دولــت دیاب یک 
دولت برآمده از تالش های حزب الله است، نقش 
ویژه ای در استعفا و ساقط کردن این دولت دارند؛ 
این ادعا در حالی اســت که نماینده فراکســیون 
مقاومت لبنان )حزب الله( روزی که دولت حسن 
 
ً
دیاب بر ســر کار آمده بــود، طی نطقی صریحا

اعالم کرد: »این دولت هیچ شــباهتی به مشی و 
حزب ما )حزب الله( نــدارد و فقط برای نجات 
لبنان از بی دولتی، به استقرار یک دولت رضایت 

دادیم.«
آنچه که امروز در لبنان شــاهد هستیم، یک 
خشــم متراکم اجتماعی و اقتصادی اســت که 
 ناشی از مشکالت و معضالتی است که در 

ً
اساسا

حوزه اقتصاد و سیاست بر اثر مداخالت خارجی 
به وجود آمده اســت؛ از ایــن رو گام اول غلبه بر 
این مشکالت، عاری ســازی لبنان از مداخالت 
مخربانه و مزورانه خارجی و نیز اتحاد و انسجام 

داخلی است. 
لبنان طی ســال های گذشــته بارها شرایط 
 بدون اســتقرار 

ً
بی دولتی را تجربه کرده و عمال

دولت رسمی و ثابت، امور به پیش رفته است.  

   پنجره    

خارجی مداخالت  صحنه  وت  بیر

احد کریم خانی
دبیر گروه بین الملل

بازنگاهی به دخالت های مزورانه در امور داخلی لبنان

سلطنت! رؤیای 

 حمید خوش آیند
کارشناس بین الملل

حسن مرادخانی
کارشناس مسائل منطقه
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۶
بازار

 BBBB موضــوع افزایش تولیــد و صادرات
محصوالت کشاورزی در شرایط فعلی 
از اهمیت باالیی برخوردار اســت، به 
طوری که االن در بســیاری از کشورها 
با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا 
تولیدات صنعتی با کاهش قابل توجهی 
مواجه بوده اند، اما این کاهش نه تنها در 
تولیدات کشــاورزی دیده نشده، بلکه 
اتفاقا افزایش نیز داشته است، به طوری 
که در ایران هم در ســال گذشــته و هم 
در ســه ماهه اول سال جاری صادرات 
محصــوالت کشــاورزی بــا افزایش 
نظر جناب عالی  اســت.  بوده  مواجه 
در ایــن زمینه و جایگاه کشــاورزی در 
تحقق جهش تولید و افزایش صادرات 

غیرنفتی چیست؟
محصوالت کشــاورزی و غذایــی، بخش مهمی 
از ســبد صادرات غیرنفتی کشــور ما را تشــکیل 
می دهند و چه به لحــاظ تنوع محصول و چه تنوع 
مبادی تولید در مناطق مختلف کشور قابلیت های 
مناســبی برای بهبود وضعیت صادرات غیرنفتی 
ایــران  دارنــد. از مهم تریــن ویژگی هــای بخش 
کشــاورزی  و محصــوالت کشــاورزی و غذایی 
ما، تنوع محصــوالت صادراتی هم در فصل های 
مختلف و به لحاظ زمانــی و هم تنوع مقصدهای 
صادراتی اســت؛ یعنی محصوالت کشاورزی در 
تمام این حوزه ها از تنوع باالیی برخوردار اســت؛ 
با وجود اینکه در ســه ماهه اول امســال صادرات 
غیرنفتی ما در مجموع 44 درصد کاهش داشــته 
است، اما وقتی میزان صادرات در گروه های کاالیی 
مختلف را بررسی می کنیم، شاهدیم که صادرات 
این محصوالت نه تنها کاهشــی نداشته بلکه رشد 
هم داشــته اســت؛ برای نمونه صادرات خشکبار 
در همین ســه ماهه حدود ۳۶ درصد رشــد داشته 
است، آبزیان و خوراک دام و طیور پروتئینی حدود 
5۱ درصد؛ صنایع تبدیلــی ۱5۹ درصد و لبنیات 
حدود 4/5 درصد رشــد داشته اســت. به عبارتی 
مجموع صادرات محصوالت کشــاورزی ما ۲4 
درصد رشــد داشته است. اگر صنایع غذایی را نیز 
به آن اضافه کنیم بــا اینکه صادرات صنایع غذایی 
ما منفی ۱4 درصد بوده اســت، امــا باز هم جمع 
کل صادرات کشــاورزی و صنایع غذایی ما رشد 
داشته  اســت که این نشــان دهنده پتانسیل باالیی 
است که در بخش کشــاورزی کشور وجود دارد و 
باید توجه بیشتری به این بخش داشته باشیم؛ البته 
صادرکنندگان کشاورزی ما مشکالتی دارند که باید 
به آن توجه کرد؛ برای نمونه در چند ماه اخیر بیش از 
۱۰ جلسه با صادرکنندگان محصوالت کشاورزی 

و اتحادیه هــای مرتبط با این بخش داشــته ایم که 
نشــان دهنده توجه ما به این بخش اســت تا ببینیم 
گلوگاه ها کجاست و بتوانیم مشکالت را برطرف 
کنیم، از سوی دیگر ســهم صادرات محصوالت 
کشــاورزی و مواد غذایی از مجموع صادرات سه 
ماه سال جاری حدود ۱۹ درصد است، در حالی که 
ظرفیت های تولیدی کشور در این بخش که امکان 

صادرات دارد، خیلی باالتر از این عدد است.

 BBBB شما به نقاط ضعف و گلوگاه های این 
حوزه اشاره کردید؛ به نظرتان  ضعف 
اصلــی بخــش کشــاورزی در  کدام 

حوزه هاست؟
یکی از گلوگاه هایی که در حوزه کشــاورزی وجود 
دارد، بخش حمل و نقل است. اگر مشکل حمل و 
نقل مان،  به ویژه حمل ونقل کانتینرهای یخچالی مان 
به کشورهای همسایه حل شود، می توانیم بخشی 
از مشــکل صادرات غیرنفتی در این حوزه را حل 
شده بدانیم. مشــکل دیگر این است که بخشی از 
صادرات محصوالت کشــاورزی ما به کشورهای 
همسایه بعضا از سوی صادرکنندگان غیر حرفه ای 
انجام می شود، الزم است در این زمینه صادرات به 
دست صادرکنندگان حرفه ای این حوزه سوق داده 
شود. که اگر چنین شود شک نکنید هرگز شاهد این 
موضوع که چند هزار تن از محصوالت کشاورزی 
به نزدیکی های مرز برســد و بعد تازه متوجه شویم 
مقررات تغییر یافته اســت، نخواهیم بود؛ در واقع 
باید هم برای تولید و هم برای صادرات برنامه داشته 
باشــیم. به نظر می رسد بخشــی از این مشکالت 
مربوط به عدم تولید انبوه محصوالت کشــاورزی 
بعــد از اصالحات ارضــی در ســال های قبل از 

انقالب بوده است، به نحوی که بعد از اصالحات 
ارضــی آن یکنواختی و وجود برنامــه مدون برای 
تولید از بین رفت؛ به طوری که یک ســال شــاهد 
افزایش قیمت پیاز و ارزان فروشــی سیب زمینی و 
یک سال بعد شــاهد وضعیت عکس هستیم. این 
نبــود مدیریــت واحد برای کاشــت محصوالت 
کشاورزی یکی از مشــکالت است. طبیعتا وقتی 
شــما می خواهید وارد بازارهــای جهانی یا حتی 
بازار کشورهای همسایه شوید هر چه سازمان دهی 
تولید شما در حوزه کشــاورزی منظم تر و مدرن تر 
باشــد، شــما نیز بهتر می توانید در این حوزه ورود 
کنید و هر چقدر روش های شما چه از جهت تولید 
و چه ســازمان دهی روش های قدیمی تری باشند، 
صادرات شما نیز تحت تأثیر قرار می گیرد؛ البته این 
مشکلی نیست که تازه به وجود آمده باشد و مشکلی 
ساختاری در سیستم کشاورزی ماست که با توجه 
بــه برنامه ریزی هایی که در وزارت کشــاورزی در 
حال انجام است، باید طی یک بازه زمانی اصالح 
شود. به جای اینکه ما یک فرد یا دستگاه یا گروه را 
زیر سؤال ببریم باید همه دست به دست هم دهیم 
و ضمن قبول وجود این مشکالت به دنبال حل آن 
باشیم. به نظرم هم دستگاه های برنامه ریز دولتی و 
هم تشکل های تولید کشاورزی و هم تجار بخش 
کشــاورزی و هم ما به عنوان سیاست گذار تجارت 
خارجی کشــور باید در مدرن سازی و برنامه ریزی 
برای تولید و صادرات دســت به دست هم دهیم؛ 
چرا که اگر غیر از این باشد در تجارت بین الملل و 
بازار جهانی نمی توانیم جایگاهی داشته باشیم. در 
حوزه حمل و نقل باید کشتیرانی، ناوگان یخچالی 
و... ما اصالح شــود؛ ضمن اینکه ضرورت تولید 
و صادرات محصوالت کشــاورزی در کشور باید 

محترم شمرده شود؛ چرا که وقتی می خواهیم یک 
کاالی کشاورزی را صادر کنیم، باید برای این کار 
اولویت قائل باشــیم؛ چون محصوالت کشاورزی 
فســادپذیر بوده و از طرفی به علت اینکه مورد نیاز 
غذایی ســایر کشورهاست، باید ســالم به دست 

مصرف کننده برسد. 

 BBBB آقای دکتر شــما از مفاد تفاهم یا قرار 
داد ایران و چین، به ویژه در حوزه های 
مربوط به تجارت خارجــی که حوزه 

مسئولیت شماست، اطالعی دارید؟ 
البته این موضوع فعال یک تفاهم نامه کلی است که 
مورد توافق طرفین است و بین دستگاه های مسئول 
توزیع شــده و نظرخواهی های الزم صورت گرفته 
اســت، ضمن اینکه وزارت امور خارجه نیز روی 
جمع بندی آن کار کرده اســت؛ در واقع می خواهم 
بگویم این تفاهم خیلی کلی است، اما به هیچ وجه 
جزئیاتی که دشمنان مطرح می کنند، وجود ندارد. به 
نظرم چون شــکل گیری این توافق بین ایران و چین 
یک شکست برای آمریکایی ها به شمار می رود، آنها 
به شدت مخالف این موضوع هستند. به نظرم نباید 
خیلی به این موضوع توجه کرد؛ چرا که مســیری 
اســت که راه خودش را در حال طی کردن است، 
اما طبیعتا دستگاه های متولی در هر بخشی در زمان 
خودش، نظرات شان را ارائه داده اند که ما نیز از این 
قاعده مستثنی نبوده ایم و نظرات تخصصی خودمان 
را ارائه داده ایم.  االن بازار چین هم بازار خوبی برای 
محصوالت ماست، برخی گمان می کنند ما صرفا 
واردکننده کاال از چین هستیم، در حالی که همین 
بازار چین یکی از بازارهای عمده صادراتی ماست. 
بازار چین، بازار وارداتــی بیش از دو هزار میلیارد 
دالری اســت و قابلیت جذب هر کاالیی را دارد، 
اما صادرات به این بازار کار آســانی نیســت و به 
صادرکننده آن بســتگی دارد. االن حدود دو ســال 
است که چین نمایشــگاه واردات برگزار می کند؛ 
یعنی نام این نمایشــگاه »نمایشگاه واردات چین« 
است که امسال اگر شــرایط کرونایی اجازه دهد، 
سومین ســال برگزاری آن است. در این نمایشگاه 
چیــن صراحتا به همه دنیا اعــالم می کند که همه 
کاالهای تان را به این نمایشگاه بیاورید تا ما بدانیم 
شــما چه کاالهایی برای واردات بــه چین دارید. 
چین کشــوری است که حجم تجارت خارجی آن 
عددی نزدیک به 5 هزار میلیارد دالر اســت که از 
این رقم چیزی حدود ۲۱۰۰ میلیارد دالر واردات 
دارد و قطعا بازار بزرگی اســت. بــازار بزرگی که 
امکان جذب همه چیــز را دارد، در واقع بزرگترین 
مزیت بازار چین این است که محدود به کاالهای 

خاص نیست. 

  کشاورزی 
ظرفیت مغفول مانده

اگر نام کشور ایران را در فائو بررسی کنیم، 
خواهیم دید ایران به عنوان یک کشور مطرح 
در حوزه کشــاورزی اســت، اما متأسفانه 
چه در گذشــته و چه امــروز هیچ بهایی به 
حوزه کشاورزی داده نشده است.  واقعیت 
این اســت که ایران در حوزه کشــاورزی 
ظرفیت های بســیار باالیی در زمینه تولید 
دارد. یکی از این ظرفیت ها و مزایای ایران 
تنوع آب و هوایی ایران است، به طوری که 
از ۱۳ اقلیــم موجود در دنیا حدود ۱۱ اقلیم 
آن در ایران وجود دارد.  در شــرایط امروز 
دنیا، به ویژه شــرایط کرونایی که بســیاری 
از کشــورهای دنیا در تأمین مــواد غذایی 
خود با مشــکالتی مواجه هســتند، حرف 
اول در اقتصــاد را کشــورهایی خواهنــد 
زد که محصــوالت کشــاورزی و غذایی 
بیشــتری تولید می کنند، اما متأســفانه با 
اینکه اقتصاد ایران قابلیت جهش در حوزه 
تولید محصوالت کشــاورزی را دارد، اما 
حرکت ما در این حوزه بســیار کند است. 
یکی از دالیل این حرکت کند یا اصطالحا 
فرصت سوزی در حوزه کشاورزی نبود یک 
نقشه راه درســت و مشخص برای توسعه 
بخش کشاورزی ایران است. همین نداشتن 
نقشه راه موجب شده است ما یک سال در 
یک محصول مشخص، نه فقط تأمین کننده 
نیاز داخلی باشــیم، بلکه مــازاد تقاضا نیز 
داشــته باشــیم، اما در یک محصول دیگر 
در همان ســال یا همان محصول در ســال 
بعد دچار کمبود می شــویم که ریشه تمام 
این مشــکالت در نبود یک سیاست کلی و 
نقشه راه در بخش کشاورزی است.موضوع 
دیگر عدم بهــره وری در تولید محصوالت 
کشــاورزی اســت، به طوری که در کشور 
بیش از ۱۶ میلیون هکتار سطح زیر کشت 
وجود دارد کــه به ازای این میزان زمین زیر 
کشــت حدود ۱۲۸ میلیــون تن محصول 
کشــاورزی تولید می شــود؛ این در حالی 
اســت که اگر به فناوری هــای روز مجهز 
شــویم و روش های مان را تغییر دهیم، در 
همین سطح کشت می توان ۲۰۰ میلیون تن 
محصوالت کشاورزی تولید کرد. یکی دیگر 
از مشــکالت ما در بخش کشاورزی ثابت 
نبودن قوانین در این حوزه است، به طوری 
که سالیانه چندین بخشنامه جدید در حوزه 
صادرات به صادرکنندگان ابالغ می شــود. 
این نبود ثبــات و تغییرات قوانین در نهایت 
به ضرر صادرکنندگان واقعی تمام می شود. 
این اقدام در کنار نوسانات نرخ ارز، تشویق 
نکردن صادرکنندگان، سیاست های وارداتی 
و... درنهایت به نوعی تنبیه صادرات است، 
در حالی که کشــور در شرایط فعلی بیش 
از هر زمان دیگری بایــد به صادرکنندگان 
را ترغیــب کنــد. ضمن اینکه متأســفانه 
زیرســاخت های ما صادراتی نیست؛ برای 
نمونه در عید فطر می خواستیم به کشورهای 
حوزه خلیج فارس صادرات داشــته باشیم، 
امــا گمرکی که قرار بود صــادرات از آنجا 
انجام شــود اعالم کرد ظرفیت کافی برای 
ایــن کار وجود نــدارد و روزانه نمی توانیم 
بیشتر از ۸۰ کانتینر را در محوطه اداره بنادر 
جای دهیــم. در واقع برای تحقق توســعه 
توســعه  ایجاد ظرفیت،  نیازمند  صادرات 
کانتینرهای یخچال دار، توسعه حمل و نقل 
ریلی و جاده ای و... هســتیم. بدون شــک 
وقتی تصمیم گیری های ما به روز  نیست و 
صادرات ما با اخالل مواجه است مشتریان 
خارجی معطل ما نخواهند ماند و به دنبال 
تأمین نیازهای وارداتی خود از طریق سایر 

بازارهای صادراتی می روند.

یادداشت 

یکی از شروط بسیار مهم در تحقق اقتصاد بدون نفت، ثبات 
تصمیمات بودجه ای در شرایط کاهش یا افزایش درآمدهای 
نفتی ناشــی از تحریم یا لغو تحریم هــا و کاهش یا افزایش 
قیمت نفت است؛ در حالی که در اوایل دهه ۹۰ و به واسطه 
تحریم، به کمترین میزان وابستگی به درآمدهای نفتی رسیده 
بودیم، بعد از برجام و افزایش صادرات نفت خام ایران، تمام 
تالش ها از بین رفت و ســهم نفت از بودجه مجددا افزایش 
یافت. موضوعی که بیــم آن وجود دارد که با لغو تحریم ها و 
افزایش درآمدهای نفتی، مجددا این اتفاق در ســال های  آتی 

رخ دهد.

 تداوم دوران تحریم!
منهای نفت

به گزارش رویترز، در سه ماهه دوم سال جاری ارزش مجموع 
دارایی های پنج شــرکت بزرگ نفتی جهــان 5۰ میلیارد دالر 
کاهش یافته است و این شرکت ها مجموعا یک میلیون بشکه در 
روز از تولید نفت خود کم کردند. اوضاع به قدری در بحبوحه 
کرونا برای شرکت های نفتی سخت شده است که در برهه ای از 
زمان شاهد سقوط ۳۰ درصدی تقاضا برای حامل های انرژی 
در جهان بودیم و هنوز هم ســطح آن بــه دوران پیش از کرونا 
بازنگشته است. این پنج شــرکت نفتی شامل شرکت اگزون 
موبیل آمریکا، شورن آمریکا، توتال فرانسه، رویال داچ شل هلند 

و بریتیش پترولیوم انگلیس هستند.

ضرر بزرگ غول ها!  
شاخص

هر کشــور و اقتصادی در وضعیت اشــتغال کامل به سطح 
مشخصی از تولید دســت پیدا می کند. در صورتی که سطح 
تقاضای کل و عرضه کل کاال و خدمات تولید شده در جامعه 
در ســطحی کمتر از ســطح تولید در وضعیت اشتغال کامل 
باشــد، به علت آنکه تقاضای کل از عرضه کل تولید اشتغال 
کامل کمتر است، شکاف رکودی به میزان کمبود تقاضای موثر 
به وجود می آید که سبب بروز بیکاری در جامعه می شود؛ در 
نتیجه تعادل عرضه و تقاضای جامعه در وضعیت رکودی رخ 
می دهد کــه اصطالحا به این وضعیت »تعادل رکودی« گفته 

می شود.

چیست؟ رکودی  تعادل 
افزوده

میثم مهرپور
دبیر گروه اقتصاد

افزایش صادرات غیرنفتی را بی شک می توان یکی از راه های تحقق ایران منهای نفت دانست، اگرچه ایران منهای نفت به هیچ وجه به معنای توجه نداشتن به نفت 
و درآمدهای آن نیست، بلکه به معنای مستقل کردن بودجه از درآمدهای نفتی است. با این حال تحقق این موضوع در افزایش صادرات غیرنفتی ایران، به ویژه در 
حوزه هایی چون کشاورزی، معدن، فعالیت های دانش بنیان و... که ظرفیت های بالقوه باالیی در اقتصاد ایران دارند، است. صبح صادق در گفت وگویی با »دکتر 

حمید زادبوم« معاون وزیر صمت و رئیس شورای تجارت خارجی ایران این موضوع را بررسی کرده است.

رضا نورانی
 رئیس اتحادیه ملی 
محصوالت کشاورزی

 حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در گفت وگو با صبح صادق خبر داد

ونا افزایش صادرات محصوالت کشاورزی در ایام کر
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ابزار قدرت معنوی ـ 1

شناخت منافقان و جاسوسان

هنگامی کــه خداوند در آیه ۶۰ 
به  را  انفال مســلمانان  ســوره 
تقویــت بنیه دفاعی و نظامــی در تمامی 
عهدشکنی های  می دهد،  دستور  جهات 
کافران را یادآوری می کند؛ به عبارتی ابتدا 
می گوید این دشــمن را بشناسید. اما یک 
توصیه مهم نیز در این آیه دارد که آن توصیه 
دقت در حضور منافقان است. کسانی که 
بین مســلمانان رخنه می کنند و مشغول 
خراب کاری می شوند، این افراد را هم باید 
بترســانید و نگاه تان به آنهــا دقیقا مانند 
نگاه تان به کافران و دشــمنان عهدشکن 

باشد.  
در قــرآن کریم هــم دربــاره رفتار با 
دشمنان و کافران توصیه هایی آمده است 
و هم درباره منافقان، تا جایی که سوره ای 
به نــام »منافقون« در قرآن آمده اســت و 
تکلیف آنان را در همان آیه اول مشخص 
اِذُبوَن«، یقینا 

َ
ک

َ
می کند که »انَّ الُمَناِفِقیَن ل

منافقان دروغگو هستند.)منافقون/ ۱( طبق 
آیه۶۰ سوره انفال منافقان کسانی هستند 
که ما آنها را نمی شناسیم و فقط خدا آنها را 
می شناسد، اما امکان شناخت آنان فراهم 
اســت که باید برای شناخت شان به قرآن 

مراجعه کنیم. 
مثال منافقان کســانی هســتند که از 
دستاوردهای مســلمانان ناراحت، حتی 
خشــمگین می شــوند و هرطور شــده 
می خواهنــد آنها را تضعیــف کنند. این 
تضعیف ها هم بــه صورت های متخلف 
صورت می گیــرد و امکان دارد در تمامی 

ابعاد مادی و معنوی اتفاق بیفتد.
 خداونــد در قــرآن می فرمایــد: »ِإن 
َئٌه  ْم َسیِّ

ُ
ِصْبک

ُ
ُسْؤُهْم َوِإن ت

َ
ْم َحَسَنٌه ت

ُ
ْمَسْسک

َ
ت

َرُحوا ِبَهــا...«؛ اگر موفقیت و پیش آمد 
ْ

َیف
خوبی برای شــما رخ دهد، آنها ناراحت 
می شــوند و چنانچه شکســت و حادثه 
ناگواری برای شــما رخ دهد خوشحال 
می گردند.)آل عمران/ ۱۲۰( ما باید ببینیم 
چه کسانی میان مؤمنان رخنه کرده اند و به 
هر شکل می  خواهند آنان را تضعیف کنند 
و با برداشت ها و استنباطات ضعیف شان 
می خواهند دستاوردها را کوچک کنند و 

حقیر بشمارند. 
ضمــن آنکه آنها اقداماتــی هم انجام 
می دهند که موجب سســت شدن قدرت 
سیاســی، اقتصادی و فرهنگــی جامعه 
مسلمانان می شود. پس یکی از ابزارهای 
باید »شناخت«  قدرت کشور اســالمی 
باشد که آن را سالح »بصیرت« می نامیم. 
همچنین در قرآن آمده اســت: »اگر آنان 
]منافقان[ همراه شما ]برای جهاد[ خارج 
می شــدند، جز اضطراب و تردید چیزی 
بر شــما نمی افزودند و با نفــوذ در میان 
شما به فتنه انگیزی می پرداختند و در میان 
شما جاسوسانی هســتند که به نفع آنان 
]جاسوسی[ می کنند و خداوند به ]احوال[ 

ستمکاران آگاه است.«)توبه/ 47(
 از دیگــر ویژگی هــای منافقان ایجاد 
اضطراب و تردید اســت. آنهــا مدام آیه 
یأس می خوانند و مسلمانان را به یکدیگر 
بدگمان می کنند. شــاخصه این افراد این 
اســت که می گویند ما دلســوز هستیم و 
از سردلســوزی برای شما این سخنان را 
می گوییم. این وجه از رفتار منافقان است 
که شناخت آنان را ســخت کرده است. 
منافقان به هر نحو تالش می کنند مردم را 
از گرد رهبران جامعه اسالمی دور کنند تا 
از نظر اجرا برای راهبردهای شان مشکل 

ایجاد کنند.

آیه

 محمدرضا قضایی
کارشناس علوم اسالمی

حکومت هــای ظلم و جور در طــول تاریخ تمام 
تالش شان را کردند مردم را از مدار امام حسین)ع( 
و نهضت ایشان خارج کنند تا طلب آزادی و آزادگی 
در نطفه خفه شود. آنها خیال می کردند با تخریب 
مرقد منور امام)ع( و سخت گرفتن بر مردم، سنت و 
سیره ایشان را غبار فراموشی می گیرد و دیگر اثری 
از نهضت عاشورا نمی ماند. در حالی که حضرت 
سیدالشــهدا)ع( نه در قبر شریف و نه در کتاب ها 
و جمعیت هــا، بلکه در وجود تک تک انســان ها 
همچون نوری تابان هدایت گــری و دانش افزایی 
ُحَسْیِن)علیه الّسالم( َحراَرًة فی 

ْ
ْتِل ال

َ
می کند. »ِاَنّ ِلق

«؛ حسین)ع( فقط در 
ً
َبدا

َ
ْبُرُد ا

َ
ُمؤمنیَن ال ت

ْ
وِب ال

ُ
ل

ُ
ق

سخنانش شــناخته نشد، بلکه در راهی که رفت و 
مسیری که برای بشریت هموار کرد، شناخته شد. 
هیچ انسانی نیست که آزادگی و رهایی از ظلمت 
و ظالــم بخواهد و نهضت عاشــورا را پیدا نکند 
و نشناســد. حضرت اباعبداللــه)ع( وظیفه خود 
می دانست که بشریت را از ظلم و تاریکی نجات 
دهد و مسیری را تبیین کند که تا قیامت آزادگی را به 

ارمغان بیاورد. ایشان هنگامی که با حکومت فسق 
مواجه شــد که هیچ  یک از آداب دینی و اخالقی 
و انســانی را در خود ندارد، قیــام کرد تا نصرتی 
باشد برای مردم عالم. امام)ع( با اقدامش بر علیه 
ظالم به یاری مظلومان تمامی اعصار شــتافت و 
وصیــت پدرش علی)ع( را بــه صورت عملی به 
همه مردم نشان داد. امیرالمؤمنین)ع( در وصیتش 
به امام حســن)ع( و امام حسین)ع( فرمودند: »...
صًما َو ِللَمظلوِم َعونا«؛ ایشــان یاور 

َ
اِلِم خ

ّ
ن للظ

ُ
ک

مظلومان بود و روش مبــارزه را نیز به آنان یاد داد. 
ایشــان با فدا کردن خود و فرزندان و خانواده خود 
به مظلومان این نکته را گوشــزد کرد که نه شــما 
جایگاه و عّزت تان از حســین)ع( باالتر اســت و 
نه فرزندان و خانواده شــما، وظیفه شما این است 
کــه در برابر ظالــم قیام کنید و حــق مظلومان را 
بگیرید. اگر امام حسین)ع( به شهادت نمی رسید، 
ایــن پیام در قلوب همه انســان ها در قیامت جای 
نمی گرفت، اما شــهادت امــام)ع( که در حدیث 
نبوی هم آمد، موجب روشن شدن قلوب انسان ها 
شد.  آن نتیجه ای که ابی عبدالله)ع( به دنبالش بود 
و می خواست در تمام دوران ها اتفاق بیفتد و فکر 
و ذهن و عمل بشــریت را در اختیار بگیرید را در 
فاصله یک روز از شــب عاشورا تا غروب عاشورا 
می بینیم. در این یک روز آنچنان شاهد آموزه های 

الهی و اخالقی هستیم که می توانیم تا قیامت از آن 
برای یک زندگی سالم و الهی بهره  بگیریم. ایشان 
می خواستند مرگ در راه خدا را شیرین تر از عسل 
ببینیم، برای رفع ظلم، خودمــان ظلم نکنیم، در 
برابر نابود شدن دین سکوت نکنیم، وفادار به امام 
خود و پایبند به دستورات دینی باشیم و... امام)ع( 
پیروان خود را در کالســی فشــرده، اما به وسعت 
تاریخ آموزش داد. یاران حسین)ع( یاد گرفتند که 
اگر ظالمی را در حال ظلم به دین خدا، مسلمانان 
و هر موجودی در این دنیا دیدند، او را یاری کنند و 
به کمکش بشتابند. حضرت اباعبدالله)ع( به همه 
انسان ها یاد داد که باید در این دنیا با عزت زندگی 
کنند و برای به دست  آوردن عزت و بزرگی تالش 
کنند و نباید زندگی را با ظاللت و حقارت بپذیرند. 
شاید افرادی باشند که خیال کنند امام)ع( به هدف 
خود نرسید و نتوانســت آنچه را که می خواهد به 
دســت آورد، اما باید با نگاه به رفتار ایشان به این 
مهم دســت پیدا کنیم که اول، به انتظار نشســتن 
برای به دست آوردن عزت خطاست و دوم، برای 
به دســت آوردن عزت و ســربلندی باید در کنار 
یکدیگر باشیم تا بتوانیم شمن را از سر راه برداریم، 
اما برای به دست آوردن آن هم باید روش امام)ع( 
را در پیــش بگیریم و ۱ـ با دینــداری و اهمیت به 
دیــن و ۲ـ با امربه معروف و همراه کردن مومنان با 

دشمن مبارزه کنیم. حضرت حسین بن علی)ع( در 
لحظاتی که می خواستند با خانواده خود وداع کنند 
نیز آنــان را به اتکای به خداوند توصیه و فرمودند: 
»بدانید که خدا حامی و حافظ شماست و به زودی 
شما را از شّر دشمنان نجات می دهد و عاقبت کار 
شما را خیر می گرداند«؛ و چه عاقبت نیکویی در 
انتظار فرزندان امام)ع( بود و نمی دانستند. بدترین 
لحظات را ســپری کردند و خشنود بودند به توجه 
خداوند. همــان خدایی که نام آنــان را به عنوان 
برترین بندگان خود ثبــت و ضبط کرد. خود امام 
حسین)ع( نیز در سخت ترین لحظات خداوند را 
فراموش نکرد و عاشــقانه با او نجوا کرد که: »ای 
خدای بلند مرتبه و دارای قــدرت و جبروت، در 
حالی که ضعیفم از تو کمــک می خواهم و بر تو 
ل می کنم و همین مرا کافی اســت.« آیا درس 

ّ
توک

آموز و درســی بهتر از این می تــوان در عالم پیدا 
کرد؟ ایشان در لحظه ای که تحملش بر هر انسانی 
ناممکن اســت می فرمایند: »ای خدای من، من 
راضی به قضا و حکم تو و تســلیم امر و اراده ات 
هستم. هیچ معبودی جز تو نیست ای پناه هر پناه 
جو«؛ این قدرت ایمان امام)ع( و این عشق بازی با 
خداوند است که نه در کسی می توان آن را یافت و 
نه کسی می تواند آن را در خود ایجاد کند. این یعنی 

عمل به وظیفه.

 مبارزه با ظالم و ظلم 
   سلوک    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

بازخوانی روش مبارزاتی امام حسین)ع( به مناسب فرارسیدن ماه محرم

یکی از برتریــن نعمت هایی که خدای متعال آن را 
با واژه »مّنت« بیان کرده و در اختیار بشــر قرار داده 
است، نعمت پیامبران و پیشوایان شایسته ای است 
که در ادوار تاریخ، انسان ها از آن کم  و بیش استفاده 
کرده اند. در سوره مائده آیه ۲۰ آمده است: »ای قوم 
من، نعمت خدا را برخود متذکر شوید هنگامی که 
در میان شما پیامبرانی قرار داد.« همچنین در سوره 
لقمان آیه ۲۰ می فرماید: »آیا ندیدی خداوند آنچه 
در آســمان ها و زمین است رام و مسخر شما کرده 
و نعمت های خود را چه نعمت های ظاهر و چه 
نعمت های باطن بر شــما گسترده و افزون 
ســاخته اســت؟«؛ در برخی روایات 
آمده اســت که منظور از نعمت ظاهر 
و آشــکار، پیامبــر)ص( و منظور از 
نعمت باطن و پنهان، والیت اهل 

بیت)ع( و پیمان اطاعت و دوستی با آنان است. 
همان گونه که امام باقر)ع( فرمود: »این نعمت ها 
از آغازین روز خلقت بشر تا پایان زندگی اش در این 
عالم با او بــوده و خواهد بود و نمی توان تصور کرد 
که بشــر روزی از این هادیان بی نیاز باشد، چرا  که 
حتی با وجود قرآن و سنت، بشر نیازمند انسان های 
کاملی است که به عنوان حجت های الهی برای رفع 
اختالف و برداشــت های سلیقه ای از قرآن و سنت 
پیوســته در جامعه به ایفای نقش بپردازند.«  نکته 
قابل توجه اینجاست که انسان ها در برابر نعمت های 
الهی چه وظیفه و مســئولیتی دارنــد؟ آیا می توان 
تصور کــرد که نعمت ها بدون مســئولیت پذیری 
انســان در اختیارش گذاشته شده اند؟ قطعا جواب 
منفی خواهد بــود، زیرا هر موجودی به تناســب 
ظرفیت وجــودی اش از نعمت ها بهره می گیرد و از 

این بهره گیری باید در مسیر کمال و تکامل استفاده 
کند.  یکی از مهم ترین مسئولیت انسان ها در برابر 
عظیم ترین نعمت تاریخی یعنی حجت های الهی 
که پیامبر و امامان معصوم)ع( هســتند، شــناخت 
حقوق آنان اســت. از مجموع آیات قرآن و سخنان 
معصومین این گونه اســتفاده می شــود که رعایت 
حقوق اهل بیــت)ع( از مهم تریــن و اصلی ترین 
واجبات دینی در فرهنگ اسالمی است، تا آنجا که 
خداوند نیز  به پیامبرش دستور می دهد تا حق ایشان 
را بپردازد. چنانچه در ســوره اســراء آیه ۲۶ آمده: 
»و حــق نزدیکان را بپــرداز«؛ اصوال اهمیت حق 
هرچیزی بستگی به اهمیت موضوع آن حق دارد و 
از آنجا که رهبران راستین و الهی بشریت از باالترین 
اهمیت و موقعیت برخوردارند؛ از این رو حقوق آنان 

نیز از باالترین اهمیت ها برخوردار است.

 باالترین نعمت برای بشریت
گفتاری از  آیت الله سیدمحمدکاظم مدرسی یزدی

   منبر    

حضرت علی)ع( می فرماینــد: »َمْن َناَم َعْن ُنْصَرِة 
ِه«؛ کســی که به هنگام یاری  وِّ

ُ
ِة َعد

َ
أ

ْ
َوِلیِه اْنَتَبَه ِبَوط

ولی)رهبر( خود، بخوابد با لگد دشــمن از خواب 
بیدار خواهد شــد. )عیون الحکم، ص 44۱( امام 
حســین)ع( وقتی با بیعت با یزید مواجه شدند، به 
بهانه فکر کــردن، از مروان تا صبح مهلت گرفتند. 
ایشــان در واقع از این کار امتناع کردند و به همین 
دلیل شــبانه از مدینه خارج و رهسپار مکه شدند. 
دلیل امتناع شــان این بود که یزید را فردی شایسته 
برای این کار نمی دانســتند و قائل به نابودی و هدم 
اسالم با تداوم خالفت او بودند. امام حسین)ع( در 
این راه تنها ماندند و مردم مدینه، مکه، بصره، کوفه 
و دیگر شهرها که محل تجمع اصحاب و بزرگان 
اســالم بود، نتوانستند عمق ســخنان و نامه های 

امام را درک کنند. بعد از واقعه عاشــورا دو جنگ 
ه. 

ّ
بزرگ اتفاق افتاد. لشکرکشی یزید به مدینه و مک

فجایعی در مدینــه رخ داد که تاریخ از بازگو کردن 
آن شــرم دارد. جنایاتی که در پــی فرصت یافتن 
یزیــد و متحد نبودن مســلمانان و توجه نکردن به 
توصیه های حضرت سیدالشــهدا)ع( اتفاق افتاد. 
لشکر یزید در روز چهارشنبه ۲7 یا ۲۸ ذی الحجه 
سال ۶۳ هجری وارد مدینه شد.)قالئدالنحور، ج 
ذی الحجــه، ص 44۸( در ایــن روز بود که به امر 
یزید ملعون قتل و غارت اهل مدینه صورت گرفت 
و مســلم بن عقبه اموال و زنان اهل مدینه را تا سه 
روز بر لشــکر خود مباح کرد. این واقعه مشهور به 
»واقعه حّره« شــد و دو ماه و نیم قبل از مرگ یزید 
فاق افتاد. این تاریکی چنان تاریخ اســالم 

ّ
ملعون ات

را در خــود فرو برد که هم  اکنــون هم از این واقعه 
حرفی در مدینه منوره نیست. محل دفن ۸۰ نفر از 
صحابه رسول خدا)ص( در مدینه امروز در نزدیکی 
پل حجون یک زمین خالی از خانه و درخت و گیاه 

است و هیچ نشانه ای از قبر صحابه وجود ندارد. 
ماجرا از آنجا شــروع شد که »عبدلله بن زبیر« 
بــرادرش عمر که والی مکه بود را کشــت و مردم 
را بر علیه یزید شــوراند. یزیــد تدابیر زیادی برای 
بازگرداندن مردم به کار گرفت، اما هیچ کدام جواب 
نداد. او که نتوانسته بود حامیان زبیر در مکه و مدینه 
را رام کند، دســتور داد لشکری پنج تا هفت  هزار 
نفره به سمت مدینه حرکت کند. زمانی که سپاهیان 
شام به مدینه رســیدند، با مشورت عبدالملک بن 
مروان که با سایر بنی امیه از شهر اخراج شده بود، در 
منطقه حره مستقر و با خیانت بنی حارثه از خندق ها 
عبور کردند و وارد شهر شدند. حمله آنها به داخل 
شهر و درگیری آنها کمتر از یک روز به طول انجامید 
و پس از آن شهر به تصرف شامیان درآمد. سپاهیان 
شامی با وحشی گری تمام بر هیچ یک از بازماندگان 
صحابه رســول خدا)ص( و فرزندان و نوادگانش 
ترحم نکردند و قتل عام بزرگی به راه انداختند. در 
این حمله قریب ۱7۰۰تن از بزرگان و بزرگ زادگان 

و حدود ده هزار نفر از ســایر مردم مدینه قتل عام 
شــدند. لشکریان یزید بنا به فرمان وی تنها به بیت 
معظم حضرت امــام زین العابدین)ع( و ابن عباس 
متعرض نشدند. مدینه از اجساد کشته شدگان پر و 
خون  ها تا مسجد پیامبر)ص( بر زمین ریخته شده 
بود. کــودکان در آغوش مــادران محکوم به مرگ 
می شــدند و صحابه پیر پیامبر)ص( مــورد آزار و 
ی 

ّ
بی حرمتی قرار می گرفتند. شدت کشتار به حد

بود که مسلم بن عقبه را »ُمسرف بن عقبه« نامیدند. 
اهل مدینه از آن پس لباس ســیاه پوشیدند و تا یک 
ســال صدای گریــه و ناله از خانه  هــای آنان قطع 
نشد. نتیجه تعلل در مواجه با یزید، قدرت گرفتن 
او و کشــته شدن ده ها هزار مسلمان و بی آبرو شدن 
نوامیس شــان بود، اما باز هم مردم هشیار نشدند. 
این واقعه هولناک را رسول خدا)ص( در سفری که 
به مکه معظمه می رفتند، در بیرون مدینه پیشگویی 
کردند و برای آن بسیار متأثر شدند.)بحاراالنوار، ج 

۸۱، ص ۱۲5(

نتیجه غفلت از یاری امام حسین)ع(
   مکتب    

سید مرتضی رضایی
کارشناس علوم اسالمی

به مناسبت 2۷ذی الحجه سال 63هجری و واقعه هولناک و بی سابقه حّره
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پرونده

هیئت
 باید و نبایدهای عزاداری
  سید و ساالر شهیدان 

در شرایط کرونایی

پیش درآمد 

 شور حسینی
شعور حسینی 

با فرا رسیدن ماه محرم عزاداران حسینی 
خــود را آمــاده کرده انــد تا بــا رعایت 
پروتکل های بهداشتی اعالم شده از سوی 
ســتاد مقابله با کرونــا، از جمله رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی، زمان مشخص و 
محدود، شعور حسینی و عقالنیت شیعی 
را در کنار شــور حسینی نشــان دهند و 
مراسم عزای سیدالشهدا)ع( را برپا کنند. 
به این ترتیب، همه جهانیان شاهد خواهند 
بود در کنار رعایت توصیه های بهداشتی 
و فاصله گذاری اجتماعــی، از حرارت و 
معنویت عزاداری ها کاسته نخواهد شد و 
مراسم عزاداری سیدالشهدا)ع( با تدابیر 
صورت گرفته و رعایت همه شــیوه های 
بهداشتی برگزار خواهد شد. در حقیقت، 
و »عقالنیت«  ان شــاءالله »خردمندی« 
که یکی از اصلی ترین برنامه های تشــیع 
به شــمار می رود و سراسر جهان تشیع را 
این گونه می شناسند، در برگزاری مراسم 
محرم به منصه ظهور می رســد. افرادی 
که ایــن روزها در پی ایجــاد اختالف و 
شبهه افکنی در برگزاری مراسم عزاداری 
امام حسین)ع( هســتند، بدانند تیرشان 
به ســنگ می خورد و کارهای شــان هیچ 
تأثیــری در برگزاری مراســم ماه محرم 
نخواهد داشت. شــیفتگان اهل بیت)ع( 
و عــزاداران امــام حســین)ع( در طول 
تاریخ با وضعیت سخت تر از این روبه رو 
شــده اند، اما از عزاداری سیدالشهدا)ع( 
دست برنداشته اند. حال این سؤال مطرح 
اســت که چرا افرادی که برای برگزاری 
مراســم  ماه محرم شــائبه یا شبهه ایجاد 
می کنند، درباره کســانی که آخر هفته ها 
به مســافرت های غیر ضروری و شــمال 
کشور می روند، حرفی نمی زنند؟ آیا این 
رفتارها ارتباطی با سرایت بیماری ندارد؟ 
مردم باید در گردش و تفریح باشــند؛ اما 
آنهایی که با برگزاری مراسم های مذهبی 
و عــزاداری امــام حســین)ع( مخالف 
هســتند، چرا به این مسافران و جاده های 
مملو از جمعیت کاری ندارند؟مســئله 
دیگری که در این ایام شیوع بیماری کرونا 
با آن روبه رو بودیم و باید به آن اشاره کرد، 
رزمایش کمک مؤمنانه و همدالنه بود 
که بیشتر افراد شــرکت کننده در آن، 

همین عزاداران حسینی هستند.

 سیدمحمدرضا 
میرتاج الدینی

نایب رئیس فراکسیون 
روحانیت مجلس

ونا هستند؟! دلواپسان عزاداری نگران کر

دوگانگــی ای که ایــن روزها دربــاره برگزاری مراســم عزاداری 
سیدالشهدا)ع( به وجود آمده، فقط مختص قضیه محرم و اقامه عزای 
سرور و ساالر شهیدان نیست، بلکه از ابتدای شروع این بیماری، این 
خط دوگانه سازی به صورت جدی مطرح شد و همچنان ادامه دارد؛ 
برای نمونه در ابتدا این بحث را مطرح کردند که شــهر قم به دلیل 
اینکه روحانیت از این بیماری پیشــگیری نکرده و طالب خارجی 
به این شهر وارد شده اند، خاستگاه بیماری کرونا بوده است. سپس 
گفتند چون علمای قم اجازه ندادند شهر قم قرنطینه شود، این بیماری 
در سراسر کشور گسترش و شیوع پیدا کرد، همچنین مطرح کردند 
که علما در مقابل تعطیلی بقاع متبرکه مقاومت می کنند و طب سنتی 
و اسالمی را مقابل طب شیمیایی قرار دادند، بنابراین به شیوه های 

گوناگون می خواستند بین دین و علم تقابل ایجاد کنند. 
در واقــع این ماجــرا پرده های متعــدد و جدیــدی را به خود 
اختصاص می دهد کــه آخرین برنامه آنها، بحث محرم و عزاداری 
اباعبدالله الحســین)ع( است. آنها می خواهند به این شکل جامعه 
مذهبی را مقابل جامعه ای که به علم اهمیت می دهند، قرار دهند و 
با دوگانه سازی بین دین و سالمت به نوعی جامعه دوقطبی در کشور 
ایجاد کنند و این گونه به جامعه القا کنند که جامعه مذهبی به سالمت 
جامعه لطمه می زند؛ در حالی که جامعه مذهبی الزامات و انضباط 

الزم را برای رعایت سالمت خود و جامعه دارد. 
نتیجه دیگر دوگانگی در سطح جامعه، ایجاد القای بی انضباطی 
در جامعــه مذهبی و منســوب کردن این جامعه بــه خرافه گرایی 
و ســطحی نگری و کاسته شدن از اعتبار، مشــروعیت و وجاهت 
اجتماعی آنهاست. به عبارتی، اگر این ماجرا اتفاق بیفتد، می توانند 
شــکاف های جدی تر و عمیق تری را بین تفکر انقالبی ـ اسالمی و 
تفکر سکوالر ایجاد کنند. آنها به دنبال این هستند که به جامعه القا 
کنند تفکر مذهبی توانایی اداره کشور را ندارد و توجه متوازنی به همه 
ابعاد و نیازمندی های جامعه نمی کند، از این رو باید تفکر مذهبی را 
از اداره زندگی بشر و اداره حکومت جدا کرد و از آن فاصله گرفت 
که البته تاکنون به نتیجه نرسیده اند و با رفتار مؤمنانه و در عین حال 
عاقالنه جامعه مذهبی از ایجاد این حساسیت کاذب پیشگیری شده 
است. همانطور که جامعه مذهبی تا اآلن در حفظ سالمت پیشتاز 
بوده و به سالمت خود و مردم اهمیت داده است، همچنین به اندازه 
کافی توصیه نامه های بهداشتی اعالم شده از سوی ستاد ملی کرونا 
را رعایت و سیاست های این گروه ایجادکننده دوگانگی در کشور را 

خنثی کرده  است، از این پس نیز همان گونه خواهد بود. 
تالش این جریان دوگانه ساز در کشور این است که این مسئله را 
بزرگ کنند و از نظر خود این واقعه را مرجع اختالف قرار دهند، البته 
مقصود حرف بنده این نیست که بیماری کرونا و سالمت مردم مسئله 
بزرگی نیست که البته مسئله مهمی است، به همین دلیل همه مردم 
به رعایت پروتکل های بهداشتی اهتمام دارند؛  ولی آنچه مهم است 
ایجاد نشدن دوگانگی ها و اختالف ها بین جامعه مذهبی و دیگران 
است. مسئله این است که رعایت دستورالعمل های بهداشتی برای 
حفظ سالمت، نه فقط در کشور ما، بلکه در سراسر جهان امر بسیار 
ســاده و قابل انجام است، بنابراین مردم ما اعم از جامعه مذهبی و 
مسئوالن کشور و ... تا االن به این مسئله اهتمام داشته و از این پس 
نیز به آن توجه می کنند. برای نمونه، تشــرف به بقاع متبرکه باید به 
گونه ای باشد که دستورالعمل های بهداشتی رعایت شود. البته این 
تدابیر تا اآلن در بقاع متبرکه رعایت شــده است و کسی نمی تواند 

بهانه ای در این زمینه بیاورد.
قضیه محرم نیز همینطور است، شور حسینی و ارتباط و توسل به 
سیدالشهدا)ع( افزون بر ایجاد آرامش معنوی، سبب نزول رحمت 
الهی بین مردم و گشایش نیز می شود. اما دیگر امکان ندارد که عزای 
سیدالشــهدا)ع( مانند گذشته اقامه شود. جامعه مذهبی ما هم این 
موضوع را بپذیرفته که وضعیت حال حاضر متفاوت شــده و باید 
متناسب با وضعیت موجود، برنامه ریزی کرد که طرف مقابل خلع 
سالح شود؛ لذا ضروری اســت ایده های کاربردی و اجرایی برای 
برگزاری عزاداری ماه محرم با توجه به دستورالعمل های اعالم شده 
از سوی ستاد مقابله با کرونا در نظر گرفته شود. برای نمونه دسته جات 
عزاداری حرکت نکنند و هیئات در محیط های باز یا مدارس مراسم 
داشــته باشند. با توجه به محدودیت زمانی و مکانی اعالم شده، به 
نظر بنده اگر مؤمنان اهتمام کنند که مجالس را کوچک تر از قبل اما 
متعدد در سطح شهر و محل برگزار کنند، مناسب تر است. در واقع، 
امسال امکان برگزاری مراسم در هیئت های چند هزار نفره در سطح 
برخی از شهرها که بخش عظیمی از عزاداران را به خود اختصاص 

می داد، وجود ندارد.
پیشنهاد می شود امسال مردم عزادار به صورت خودجوش بانی 
مراســم عزاداری شــوند و در هر محله، مکانی را با رعایت نکات 
مطرح شــده، تعیین کنند و این نکته را نیز توجه داشــته باشند که 
برای همسایه ها مزاحمت ایجاد نکنند. اگر این هیئت ها و جلسات 
عزاداری بیشــتر برگزار شود، از این طریق نیز شور حسینی در کنار 
شعور حسینی اتفاق می افتد و آثار برگزاری مراسم سیدالشهدا)ع( 
نیز دیده می شــود. نکته دیگر درباره نصــب عالمات و پرچم های 
عزاداری در هر کوی و برزن و ســر در خانه هاســت؛ اگر مسئوالن 
ذی ربط و رسانه ها در این زمینه فرهنگ سازی و تبلیغات کنند، به نظر 
بنده سبب حفظ و گسترش شعائر دینی می شود. اگر بتوانیم این رویه 
را گسترش دهیم که همه کوی و برزن ما رنگ عزای سیدالشهدا)ع( 
بگیرد، یک ابتکار عملی اســت که شور حســینی بیشتر به چشم 

می آید. 

 دوگانه سازی
هیئت - سالمت!

حجت االسالم  علیرضا پیروزمند
عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسالمی

 در عــزاداری ماه محــرم باید به فرمایش رهبــر معظم انقالب که 
فرمودند »من هم به رهنمودهای ســتاد کرونا توجه می کنم«، دقت 
کنیم. در ماه محرم خواه و  ناخواه در بین شــیعیان شــور حسینی به 
جوش می آید و تحرکی ایجاد می شود که نماد آن را هر ساله در تکایا، 
هیئت ها و روضه های عزاداری ماه محرم می بینیم؛ اما در حال حاضر 
و با وجود بیماری کرونا عقل حکم می کند که مراسم های عزاداری 
سیدالشهدا)ع( به گونه ای برگزار شــود که سبب گسترش و شیوع 
بیشتر این بیماری نشود. در این ایام می توان از فضای مجازی بیشتر 
اســتفاده کرد و مداحان بیشتر از گذشته در این فضا فعالیت کنند یا 

اینکه هر کســی در منزل خود برای خود و خانواده اش روضه خوانی 
و مداحی کند، باالخره همه ما پای منبرهای روضه امام حسین)ع( 
بزرگ شــده ایم و مطالبی یاد گرفته ایم. صدا و سیما هم می تواند در 

همین راستا برنامه هایی پیش بینی کند.
بچه هیئتی ها پیرو مکتب ســرخ عاشــورا و ائمه معصوم)ع( و 
پرچمدار قیام عاشــورا بوده و هستند. آنها در این ایام بیماری کرونا 
نشــان دادند که چقدر در کنار مردم هستند و در امر کمک مؤمنانه و 
ضدعفونی محالت و شهرها کمک رسان بودند و کمک های بسیاری 
در جلوگیری از گســترش این بیماری کردند. با توجه به این ســبقه 
هیئتی ها، در ایام برگزاری مراسم ماه محرم نیز می توان انتظار داشت 
 رعایت کنند. این نکته 

ً
که در این مراسم ها نکات بهداشتی را کامال

را هم بگویم که بهتر است این مراسم ها در فضاهای باز برگزار شود. 
برای نمونه حسینیه صنف آهن فروشان یک فضای باز گسترده دارد 
که قرار است عزاداری در این فضا با رعایت نکات بهداشتی انجام 
شود. الزم است دقت شود هیئت هایی که فضای بسته یا سقف کوتاه 
دارند، ممکن است مشکل زا شوند که باید برای دفع این بال در حد 

توان نکات الزم را رعایت کنند. 
ایــن نکته قابــل توجه اســت که عــزاداری امام حســین)ع( 
تعطیل شدنی نیست و نخواهد شــد. حتی در زمان رضاخان نیز با 
تمام تدابیر امنیتی که داشت، مردم روضه خوانی امام حسین)ع( را 

ترک نکردند و در زیرزمین منازل و با درهای بسته مراسم را برگزار 
کردند. ما مداح ها در این عرصه ســال ها بــرای مردم حرف زدیم و 
روضه و نوحه خواندیم، حال با توجه به وضعیت به وجود آمده الزم 
اســت از طریق فضای مجازی نیز مراسم برگزار کنیم و رسانه ملی 
همت بیشتری بگمارد و از مداح ها و منبری های قدیمی و اصیل در 
برنامه هایش اســتفاده کند تا از این طریق به سایر مردمی که امکان 

رفتن به هیئت را ندارند، نشان دهد.
متأســفانه این روزها عده ای می گویند نباید عزاداری ماه محرم 
برگزار شود. در تعطیالت عید غدیر شاهد مسافرت ها و جاده های 
شــلوغ و مملو از خودرو عده ای از مــردم بودیم و هم اینکه عده ای 
مهمانی های شبانه و مراسم های ازدواج مخفیانه را برگزار می کنند، 
سؤال اینجاســت که آیا ویروس کرونا به این مناطق و محافل راهی 
ندارد و این ویروس فقط در هیئت امام حسین)ع( راه پیدا می کند؟ 
عده ای که این حرف ها را می زنند و جوســازی می کنند، با مســئله 
دیگــری جنگ دارند که متأســفانه عــزاداری امام حســین)ع( را 
مستمســک قرار داده اند. عقل حکم می کند در عزاداری ها نکات 
بهداشــتی رعایت شــود و حتی حســینیه هایی که امکان برگزاری 
ندارند، مراســم را در مدارس برگزار کننــد. این را بدانید که عزای 
سیدالشــهدا)ع( اصال تعطیل شــدنی نیســت و تا خداوندی خدا 

برپاست، پرچم شاه کربال برجاست.

سیدالشهدا)ع(  عزای 
نیست تعطیل شدنی 

سیدعلی محمد سادات رضوی
پیرغالم اهل بیت)ع(



هیئت داران چه تدابیری اندیشیده اند؟

در ابتدا وظیفه ما این اســت که با همه جوســازی ها و شیطنت ها، ِدین خود را نسبت به 
دستگاه سیدالشهدا)ع( و عزاداری حسینی ادا کنیم، ولی امسال باید به دلیل شیوع بیماری 
کرونا مراســم عزاداری را به گونه ای دیگر انجام دهیم. دشمنان و عوامل داخلی آنها در 
مقاطع گوناگون، به بهانه های مختلف جوسازی های خود را دارند و خواهند داشت. با 
توجه به گفته کارشناسان بهداشتی مربوطه، بیماری کرونا یک اوج دیگر دارد و در ماه های 
دیگر با بیماری آنفوالنزا نیز یکی می شود، حتی این پیش بینی را می کنیم که بدخواهان و 
دشمنان، اوج بعدی بیماری کرونا را به حساب محرم و عزای حسینی بگذارند؛ اما معتقد 
هستیم می توان با رعایت همه دستورات بهداشتی، یک عزاداری معقول و خوب برگزار 
کرد؛ چرا که هیئت ها در طول تاریخ نشان داده اند در همه جا از مردم دفاع کرده اند؛ برای 
نمونه هیئت ها در طول دفاع مقدس یا حوادثی مانند سیل و زلزله نشان داده اند که در خط 

مقدم حمایت و دفاع از مردم هستند و از شروع این بیماری هم در کنار مردم بوده اند. 
بنده به عنوان خادم هیئت رزمندگان اســالم که حدود ۲۳ سال توفیق نوکری در این 
هیئت را دارم، عرض می کنم که بیش از هزار هیئت و 4۰۰ شعبه به نام رزمندگان اسالم 
اعم از جوانان ها و خواهران داریم که همه این هیئت ها از دل دفاع مقدس بیرون آمده اند 
کــه یا خود رزمنده بوده اند یا فرزندان رزمندگان و ایثارگران یا وابســتگان آنها بوده اند و 
این هیئت ها را تشــکیل داده اند. دفاع از جان و سالمت مردم، خط قرمز ماست و عزای 
حضرت اباعبدالله نباید تعطیل یا کمرنگ شــود. نکات بهداشــتی اعالم شده موجب 
تعطیلی نمی شــود، بلکه محدودیت هایی است که ما ملزم به اجرای آنها هستیم. برای 
نمونه در هیئت ها باید فاصله گذاری دو متر و مدت زمان کمتر رعایت شود و به جای ۳ 
تا 4 ساعت مراسم، زمان را به یک ونیم تا ۲ ساعت رساند و شور سینه زنی پایان مراسم 
کوتاه شود. همچنین عزاداران حسینی با فاصله از یکدیگر و نشسته یا ایستاده سر جای 

خود سینه زنی کنند و هیئت ها بیشتر به بحث سخنرانی و روضه توجه کنند.
توصیه می شود مراسم ها در فضای باز یا اگر اجازه دهند در مکان هایی با سقف بلند 
یا در مصالها برگزار شود، همه عزاداران ماسک داشته باشند و دیگر اینکه حتی االمکان 

زیرانداز شخصی به همراه خود بیاورند. هنگام خروج و به ویژه هنگام توزیع غذا تجمع 
نکنند و نذورات طبق دستورالعمل های گفته شده و با نظارت های بهداشتی توزیع شود. 
اگر امکان دارد نذورات را به شــکل کمک مؤمنانه به دست نیازمندان رساند و نذرهایی 
که به لحاظ شرعی قابل تغییر نیست و باید طبخ شوند، نیز راه و روش خود را دارد. برای 
این منظور قرار شــده است، مکان هایی که می توانند بهداشت را خوب رعایت کنند، از 
وزارت بهداشــت مجوز بگیرند و با نظارت وزارت بهداشت، این نذورات طبخ شود. 
هیئت های کوچک تر هم که جا و فضای مناسب ندارند، می توانند از مکان های در نظر 
گرفته شده نذورات خود را تهیه کنند. پیشنهادی که بنده در جلسه آن را مطرح کردم، این 
اســت که لیزینگ های تهیه و توزیع غذا وجود دارند که بهتر می توان روی این شرکت ها 
نظارت داشــت و این شرکت ها می توانند وارد عمل شــوند و با قیمت ارزان تر نذورات 
هیئت ها را تهیه کنند. افراد یا اصنافی که می خواهند به هیئت ها کمک کنند، می توانند از 
لیزینگ ها غذاهای بسته بندی را با قیمت ارزان تر تهیه کنند و در اختیار هیئت ها بگذارند. 
ایده های متعددی وجود دارد که می توان مراســم عزاداری ماه محرم را با رعایت نکات 
بهداشــتی برگزار کرد تا مشکالتی که مسئوالن بهداشتی از آن نگران هستند، به وجود 
نیاید. باید توجه داشت ممکن است برخی از هیئت های کوچک تخلف کنند که تعداد 
 به چشم نمی آید؛ اما قابل تذکر، برخورد و رسیدگی است و 

ً
آنها هم محدود است و اصال

با بازرسی های سازمان تبلیغات اسالمی، ان شاء الله آنها نیز رعایت می کنند که در صورت 
تخلف طبق ضوابط با آنها برخورد می شود. در واقع، به دلیل وجود چند هیئت متخلف 
کوچک نباید همه هیئت های عاشق حسینی با این همه شور و حرارت حسینی را نادیده 
بگیریم و خدایی نکرده دست اینها را ببندیم. رئیس جمهورمحترم  هم گفتند که هر چه 

هیئت ها بیشتر و کوچک تر شود، بهتر است.
برگزاری هیئت های بزرگ مانند سابق امکان پذیر نیست؛ برای نمونه هیئت رزمندگان 
تهران دو جای بزرگ را در نظر گرفته است و می خواهیم مراسم های عزای سیدالشهدا)ع( 
را در آنجا برگزار کنیم که یکی در میدان امام حسین)ع( با سخنرانی دکتر رفیعی و مداحی 
حاج سعید و محمدحسین حدادیان و دیگری در حرم امام)ره( با سخنرانی حاج آقا عالی 
و مداحی مداحان اهل بیت)ع( است. هیئت های بزرگ دیگر تهران که برنامه های شان از 
طریق رسانه ملی پخش می شود، تا جایی که بنده اطالع دارم قرار است در فضای باز و با 
رعایت تمام دستورالعمل های بهداشتی اعالم شده از طرف ستاد مقابله با کرونا مراسم ها 
را برگزار کنند. برای نمونه قرار اســت حاج محمد طاهری در پادگان سپاه تهران وحاج 
محمدحسین پویان فر در صحن حرم امامزاده صالح)ع( مراسم برگزار کنند. حاج سعید 
حدادیان نیز در رزمندگان غرب در صحن مهدیه امام حســن مجتبی)ع( مراسم برگزار 
می کند که البته به دلیل سقف بلند حسینیه مجوز گرفته اند که آنجا نیز برگزار شود. طبق 

آخرین خبری که بنده دارم، ســیدمجید بنی فاطمه قرار اســت در یکی از پارکینگ های 
بزرگ پارک ارم و حاج نریمان پناهی در حیاط امامزاده معصوم)ع( مراسم برگزار کنند. 
همچنین حاج محمود کریمی اعالم کرده چون فضای برگزاری هیئتش مناسب نیست، 
مراسم را در آنجا برگزار نمی کند و به محالت و هیئت های کوچک تر و پیش خانواده های 
شهدا برای برگزاری مراسم عزاداری می رود. به عبارتی مداح های بزرگ که هیئت های 
بزرگ تر دارند، دغدغه سالمتی مردم را نیز دارند که البته تعداد این هیئت های بزرگ در 
 در حسینیه های خود مراسم 

ً
تهران حدود ۱۲ هیئت است. سایر هیئت ها نیز که معموال

ماه محرم را برگزار می کردند و سقف های کوتاه دارند، قرار شده طبق تدابیر ستاد کرونا و 
همکاری آموزش و پرورش و شهرداری، مدارس و پارک ها در اختیارشان قرار گیرد. سپاه 
هم اعالم کرده که حاضر است مراکز آموزشی خود را در اختیار هیأت ها قرار دهد. افزون 
بر نهادهای مذکور، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام)ره( نیز می توانند در این 
زمینه به هیئت ها کمک کنند؛ چرا که وقتی یک هیئت کوچک از حسینیه خود به فضای 
باز منتقل می شود، امکانات سیستم صوتی آنها جواب گو نیست که این نهادها می توانند 
 در این زمینه و تأمین ماســک کمک کنند، چون این هیئت ها بودجه و امکانات محدود

 دارند. 
قرار شــده است وزارت صنعت به هیئت های مجوزدار به لحاظ ماسک کمک کند. 
در جلســه ای که درباره برگزاری مراسم های ماه محرم در استانداری تهران برگزار شد، 
قرار شــد که اوقاف و امور خیریه امسال بودجه برگزاری نمایشگاه ملزومات ماه محرم 
هر ساله را با مجوز ســازمان تبلیغات اسالمی به تأمین ماسک و مواد ضدعفونی کننده 
هیئت ها اختصاص بدهد که هیئت های کوچک تر نیز بتوانند استفاده کنند. امسال همه 
هیئت ها و مراســم های عزاداری ماه محرم چه در تهران و چه در ســایر شهرهای دیگر 
با مجوز کتبی سازمان تبلیغات اسالمی برگزار می شود و نهادهای دیگر باید به سازمان 
تبلیغات اسالمی کمک کنند که سازمان تبلیغات اسالمی به هیئت های قانونمدار، مجوز 
بدهد و همه ارگان ها و نهادها باید حمایت کنند تا دستورات بهداشتی اجرایی شود. در 
جلسه فوق الذکر کم و بیش همه مسئوالن اجرایی سطح تهران و نمایندگان همه ارگان ها 
و نهادهای مربوطه نیز حضور داشــتند و قول دادند به سازمان تبلیغات اسالمی در این 
راســتا کمک می کنند. همه موارد در آیین نامه و بخش نامه ای صادر و در جلســه قرائت 
شــد و قرار شــد این بخش نامه به همه فرمانداران و بخش داران ارائه شود. به هر حال، 
سازمان تبلیغات اسالمی، به تنهایی نمی تواند این موارد را در زمینه هیئت اجرایی کند و 
باید همه ارگان های ذکر شــده پای کار بیایند و در میدان عزاداری سید و ساالر شهیدان 
خدمات رســانی کنند و همچون گذشته کمک کنند تا این سازمان بتواند از عهده  وظیفه 

ملی بربیاید. 

 سالمت خط قرمز هیئت ها
علی اکبر مداحی

مدیر ستاد مرکزی هیئت رزمندگان اسالم

آنچه از حرف های نامربوط نسبت به برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم برداشت می کنیم، 
« هستند، 

ٌ
لوِبِهم َمَرض

ُ
این است که دشمنان با یک خط امتداد داخلی که مصداق آیه »في ق

 به بهانه 
ً
تالش هایی  کردند که الحمدلله از این مرحله عبور کردیم. تالش آنها این بود که اوال

بیماری کرونا مراســم عزاداری را تعطیل کنند و بعد در زمانی که مراسم ها تعطیل شد، با 
تحریک جریان شیعه انگلیسی تصویر زشت و غیر عاقالنه ای از مراسم عزاداری در کشور 

ایجاد کنند و آن را به سرعت در رسانه های خود منتشر کنند. 
کاری که ما در جبهه فرهنگی انقالب باید انجام دهیم، این است که این نقشه را با این 
طرح و این مدل به هم بزنیم. بنابراین باید دلسوزان نظام را قانع می کردیم که اگر برگزاری 

مراسم محرم با کیفیت خوب و رعایت پروتکل های بهداشتی و نظم مثال زدنی انجام شود، 
تصویری زیبا از عقالنیت شیعی شکل می گیرد که سبب می شود آن تصویر زشتی که دشمنان 
توقع داشتند از شیعه انگلیسی دربیاورند، به حاشیه برده شود.به لطف خدا این مسئله جلو 
رفت و امروز در نقطه ای هســتیم که مجموعــه حاکمیت با هدایت و راهبری رهبر معظم 
انقالب این تصمیم را گرفت که امســال مراسم عزاداری با رعایت پروتکل های بهداشتی 

برگزار شود. 
 در 

ً
در این بین دشــمن مرحله جدیدی را شروع کرده اســت. با توجه به اینکه احتماال

آبان ماه، کشور دچار یک پیک بیماری مجدد کرونا خواهد شد، دشمن تالش می کند این 
پیک بیماری را گردن هیئت ها و برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا)ع( بیندازد و بگوید 
چون مراســم عزاداری ماه محرم برگزار شــد، این پیک ایجاد شد. آنچه ما به صراحت از 
وزیر بهداشت در جلسه ســتاد ملی پیگیری های ویژه ماه محرم پرسیدیم، این بود که اگر 
مراسم های ماه محرم را با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار کنیم، آیا تأثیری در پیک ذکر 
شده دارد یا خیر، که جمله واضح ایشان این بود که اوج گیری بیماری در آبان ماه، ربطی به 
مسئله محرم ندارد. گفتنی است، در این مسئله ویروس کرونا و ویروس آنفوالنزای فصلی که 
هر ساله وجود دارد، با همدیگر همزمان می شوند و شیوع پیدا می کنند، از این رو اوج گیری 

 تخصصی پزشکی است. 
ً
بیماری در آبان ماه یک مسئله کامال

لذا باید امروز این مطالب از زبان پزشــکان متعهد و متخصصان این عرصه به صورت 
دقیق و علمی تحلیل و به مردم بازگو شود و آن را تبیین کنند. البته به این مسئله معتقد هستیم 
که اگر مردم رعایت کنند، همین روضه های سیدالشهدا)ع(، فضای تبلیغی در کشور برای 
رعایت پروتکل ها ایجاد می کند و ان شاءالله به برکت سیدالشهدا)ع( و فضل خدا این پیک 
را نخواهیم داشت. هدف از جلسه ای که رؤسای سازمان های مختلف با وزیر بهداشت در 
خصوص ماه محرم داشتند، این بود که به یک عهد جمعی در این زمینه برسیم که الحمدلله 
جلســه بســیار خوبی بود و همه روی این نکته اتفاق نظر داشتند که مراسم امسال با شور 

حسینی و رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شود.
نکته مهم در این زمینه این اســت که امروز باید بچه هیئتی های ما متوجه این موضوع 
باشند که درباره هیئت، نام و بیرق سیدالشهدا)ع( غیرت داریم و غیرت مان اجازه نمی دهد 
بهانه ای به دســت انسان های کافر و بی دین بدهیم که آنها بخواهند خدایی نکرده به هیئت 
و دستگاه مقدس سیدالشهدا)ع( توهین کنند. اگر ما هیئتی هستیم و روی این بیرق غیرت 
داریم، باید با دقت این پروتکل های بهداشــتی را رعایت کنیم. اصل این مسئله این است 
که بچه هیئتی ها همان کاری را که در تمام این سال ها کرده اند، با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی انجام دهند و غیرت مان را نســبت به روضه سیدالشهدا)ع( حفظ کنیم و اجازه 

ندهیم بهانه ای دست دشمن بیفتد.

 غیرت در رعایت بهداشت
حجت االسالم مصطفی جاللی

معاون فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسالمی

به نظر بنده همانطور که امروز همه مردم به صورت روزمره به زندگی خود می رســند و در 
جامعه حضور پیدا می کنند البته با رعایت نکات بهداشــتی و اســتفاده از ماسک، جلسه 
عزاداری حضرت سیدالشهدا)ع( نیز به نوعی مستحب مؤکد محسوب می شود و به اعتقاد 
خیلی از ما واجب است. همانطور که مراسم های ماه مبارک رمضان و دعای عرفه با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و حساب و کتاب مشخص برگزار شدند، به همین ترتیب هم می توان 
مراسم عزاداری ماه محرم را برگزار کرد، هر چند مانند سال های قبل با همان شور همیشگی 

 مراسم های عزاداری ماه محرم برگزار نشود، 
ً
نخواهد بود.  اما اینکه عده ای می گویند اصال

یک جوسازی اســت و این در حالی می توانست اتفاق بیفتد که تمام شهر در قرنطینه بود و 
هیچ کس از منزلش خارج نمی شــد که در این حالت قطعا برگزاری هیئت هم شامل این 
پروتکل می شد. اما وقتی مردم با رعایت دستورالعمل های بهداشتی زندگی می کنند و خود 
وزارت بهداشــت نیز پروتکل های این مراســم را اعالم کرده، مانند این است که جلوتر از 
وزارت بهداشت حرکت کنیم. البته این حرف برگزار نشدن مراسم ماه محرم کار دشمنان 
اســت.  سالیان سال است که عملیات و جنگ روانی علیه مراسم های ماه محرم می شود و 
این اتفاق ربطی به امروز ندارد و ما از همان صدر اسالم درگیر این موضوع بوده ایم، چرا که 
دین برای این عده از افراد و دشمنان خوشایند نیست. دین اسالم، دین مبارزه با ظلم، فساد 
 کسانی که ظالم و مستبد هستند و در سراسر جهان ظلم می کنند، به 

ً
و استبداد است و قطعا

زعم خود باید قدمی در نابودی اســالم بردارند. برای همین از هر فرصتی و به خصوص از 
مراسم عزاداری امام حسین)ع( استفاده می کنند. امام )ره( جمله معروفی دارند که »محرم 
و صفر است که اسالم را زنده نگه داشته است« بنابراین بهترین هدف برای نابودی اسالم، 
نشــانه گرفتن همین ایام است. ما باید آگاه باشــیم و بسیار روشن و خردمندانه با این قضیه 

برخورد کنیم و طبق پروتکل های اعالم شده ســتاد مقابله با کرونا مراسم های عزاداری را 
برگزار کنیم. ما مدیحه ســرایان و شاعران اهل بیت)ع( نیز باید در ساخت نوحه دقت کنیم 
که البته از همان شــش ماه پیش و شروع بیماری کرونا این کار را انجام داده ایم. نوع گفتمان 
و ادبیات مان در اشــعار و نوحه ها تغییر کرده است؛ یعنی شاید یک سری از اشعار و نوحه ها 
یا آهنگ های مذهبی را می توانستیم در حالت طبیعی انجام دهیم، اما اآلن بیشتر نوحه ها، 
به صورت جمع خوانی است تا مردم بتوانند با هم همخوانی کرده و پیامی را به دنیا مخابره 
کنند، چراکه به نظرم امســال بیشــتر زیر ذره بین قرار داریم. شعر در حالت عادی در حوزه 
زمینه، شور، نوحه و واحد یک گویش و یک ادبیاتی داشته است که بسته به فضای هیئت بوده 
است. برای نمونه می دانستیم سینه زن ها دور هم جمع هستند و شوری ایجاد می شود که بر 
اساس آن شور، نوحه ای سروده می شد، اما حاال که مردم دور هستند و از هم فاصله دارند، 
علی القاعده نگاه به آن نوحه و آهنگ فرق می کند. سوای اینکه در محتوا باید دقت بیشتری 
کرد و ظرافت بیشــتری داشت، در نوع ساخت هم باید بدانیم که آن شور هر سال نیست و 
مردم از هم فاصله دارند. بنابراین باید نوحه هایی فراخور حال امســال ساخته شود و به نظر 

بنده همین اتفاق افتاده است. 

جمع خوانی و  هم خوانی 
سجاد محمدی

شاعر آیینی و مدیحه سرای اهل بیت)ع(
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مــدارا و تالش برای حــل اختالفات از 
طریق گفت وگو، مشــی و مرامی بود که 
حضرت امام)ره( در مواجه با احزاب و گروه های 
سیاســی پس از پیروزی انقالب اســالمی اتخاذ 
کردند. ایشان ضمن انتقادی که به رفتارهای برخی 
گروه ها و جریان های سیاسی داشتند، هیچ گاه این 
باب را نبســتند و اجازه دادند تــا حرف ها زده و 
حجت تمام شــود. امام)ره( تالش کردند از این 
طریق از آتش اختالفات و کدورت ها بکاهند و به 
نوعی زبان مصالحــه و گفت وگو را جایگزین آن 
کنند. نمونه برجسته چنین فتح بابی را می توان در 
قبول درخواست ســازمان مجاهدین خلق برای 
مالقات با امام)ره( مشــاهده کــرد که حاصل آن 
برگزاری نشست پنج شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳5۸ 
بود که اعضای ســازمان به منزل امــام)ره( در قم 
رفتند. این دیدار بدون حضور خبرنگاران برگزار 
شد؛ از این رو شرح مذاکرات به صورت مفصل و 
جزئی منتشر نشد و روزنامه های سراسری خبری 

بسیار کوتاه و چند خطی را منتشر کردند.
بــا توجه به ارتداد بخش اعظمــی از نیروهای 
سازمان در ســال های گذشته و برای جلوگیری از 
هرگونه شائبه ای در مبانی دینی باقی مانده سازمان، 
امام)ره( قبال از مسئوالن سازمان خواسته بودند تا 
مواضع اعتقادی خود را رسًما اعالم کنند و سپس 
به مالقات ایشــان بروند و ســازمان در قالب یک 
اطالعیــه و یک نامه به امــام)ره(، مبانی عقیدتی 
خود را اعالم کرد. طبق این خبر »مسعود رجوی« 
امام)ره( را نصیحت کرده بود که از قدرت سیاسی 
و معنوی خود در مســیر خدا و مردم استفاده کند 
و متذکر شــده بود که مجاهدین خلق، اسالم شان 
را در میادین جهاد و جوخه های اعدام و شــکنجه 
پیــدا کرده اند. تنهــا چیزی کــه از صحبت های 
امام)ره( هم منتشر شد، این بود که »اسالم بیش از 
هرچیزی به آزادی عنایت دارد و در اسالم، خالف 

آزادی نیست، اال در چیزهایی که مخالف با عفت 
عمومی است.« 

اما بعدها کسانی که در جلسه حضور داشتند 
یا کسانی از اعضای سازمان که نوار مخفیانه ضبط 
شده  جلسه توسط سازمان را شنیده بودند، اذعان 
کردند امــام)ره( در این دیدار با قاطعیت صحبت 
کردند و از آنان خواسته بودند که مبتنی بر حرکت 
ملت ایران در خط اســالم حرکــت کنند. بعدها 
»موســی خیابانی« در نواری که چند روز پیش از 
کشته شدنش پر کرده بود،  به این دیدار هم اشاره 
کرده و گفت: »خمینــی گفت من تاکنون بر علیه 
شــما حرفی نزده ام، اما هر وقت که ببینم که شما 
خارج از اســالم هســتید، خواهم گفت.«   این 
دیدار با توجه به عملکــرد مجاهدین خلق در آن 
مقطع، حتی با انتقادات یاران امام)ره( همراه شد 
که چگونه آن حضرت حاضر شده اند این افراد را 
به حضور بپذیرند!؟ اما منطق امام)ره( از آنجا که 
مبتنی بر مدارا و هدایت و جذب حداکثری تعریف 
شــده بود، این دیدار را فرصتی برای اثرگذاری و 
در نهایت اتمام حجت می دید؛ از این رو ایشان در 
پاســخ به اعتراض منتقدان در جلسه ای فرمودند: 
»یکی اینکه، من احتمال می دادم که اینها مطلبی 

داشته باشــند که به گوش من نرسیده باشد و بعد 
بگوینــد ما مطالبی داشــتیم و امام وقــت نداد به 
گوش او برسانیم و اگر می گفتیم امام قبول می کرد. 
مــن چرا باید این فرصــت را از اینها بگیرم؟ باید 
اینها می آمدنــد و می گفتند؛ دوم اینکه، من خودم 
مطالبی داشــتم که باید به اینها می گفتم به عنوان 
اتمام حجت، که خدای نکــرده بعدها دل خودم 
نماند که چــرا حرف هایم را به اینها نگفتم و اینها 
نگویند که امام حرف هایش را به ما نگفته بود و آنها 
هم آنجا بــه من قول دادند که حرف های مرا برای 
دوستان شــان هم نقل کنند.«  هرچند این اولین و 
آخرین دیدار مجاهدین خلق با حضرت امام)ره( 
پس از پیروزی انقالب اســالمی بود، اما ایشــان 
هیچ گاه باب گفت وگو را نبستند و تالش کردند با 
راهنمایی ها و نصیحت های شان، در جهت حفظ 
همه گروه های سیاسی در دایره نیروهای انقالب و 
همسو با اکثریت ملت ایران حرکت کنند، اما این 
جریان های سیاسی واگرا بودند که روز به روز خود 

را از امام)ره( جدا کردند. 
»حجت االسالم سیدهادی خسروشاهی« که 
خود از فعاالن سیاسی آن دوران است در این باره 
می گوید: »امام خمینــی در هر فرصتی، عالوه بر 

ســفارش ها و نصیحت های عام و در سخنرانی ها 
برای مردم، بــه طور خاص هــم بنی صدر و هم 
مجاهدین را به نیکی، اصــالح و وحدت و دفاع 
از انقالب و اســالم دعوت نمود، اما وقتی هدف، 
رسیدن سریع به قدرت باشد، این نصایح ثمربخش 

نمی توانست باشد.« 
در همیــن دوران کــه حضــرت امــام)ره( 
مســتمر همه گروه های سیاســی را به مــدارا و 
گفت وگو و پایبندی به قانــون دعوت می کردند، 
ســازمان مجاهدین امام)ره( و یارانش را متهم به 
خشــونت طلبی می کند و مدعی می شــود: »این 
ارتجاع است که اشتهای سیری ناپذیری در جنگ 
افروزی و ایجاد کشــت و کشتار علیه ملیت های 
تحت ستم ما دارد... نغمه های شوم سرکوب را چه 
جریانی سر می دهد؟ و کدام جناح آتش جنگ را 
هر روز مشتعل تر می کند؟«  جالب آنکه در همین 
ایام خط ترور، قلب نیروهای انقالب را نشانه رفته 
بود. جریان خشونت طلب وقتی می دید نمی تواند 
بر منطق کالم، بیان و استدالل یاران امام)ره( غلبه 
کند و از اعتبار و پایــگاه اجتماعی آنان نزد افکار 
عمومی بکاهد، ترجیــح داد تا به حذف فیزیکی 

روی آورد. 
گروهک انحرافی »فرقــان« آغازگر خط ترور 
برای حذف نیروهای انقالب بود. اولین فرد مورد 
هدف »سپهبد ولی الله قرنی« و دومین آن »آیت الله 
مرتضی مطهــری« بود. بعــد از آن آقایان »حاج 
تقــی طرخانی«، »دکتر سیدمحســن بهبهانی«، 
»حاج مهدی عراقی«، »حسام عراقی«، »حسین 
مهدیان«، »قلی عباس نژاد« از سران عشایر ارومیه 
و دو نفر همراهش، »هانس یواخیم  الیب« آلمانی، 
»آیت الله قاضی طباطبائی«، »دکتر محمدمفتح« 
و دو پاســدارش، دو بــازاری تهــران و اصفهان 
»الجوردی« و »کازرونی« »آیت الله هاشمی نژاد« 
و... توسط همین گروه فرقان ترور شدند و همچنین 
حمله به خانواده شــهید قرنی از ســوی این گروه 
صورت گرفت.   پس از دستگیری و انهدام گروهک 
فرقان، این خط توسط مجاهدین خلق تداوم یافت.

شــاید ریشــه و خاســتگاه اصلــی 
انحرافات را باید در عدم خودسازی و 
رعایت تقوای الهی دانســت. ایــن انحرافات 
هرچند به ظاهر در میان اقشار الابالی که لذات 
فردی را بر هر چیز دیگر ترجیح می دهند، شیوع 
دارد، امــا به دالیلی در میان برخی از احزاب و 
گروه های سیاســی فعال در پیــش از انقالب 
اسالمی نیز رسوخ کرد. مهم ترین علت را باید 
در انحرافات فکری و گرایش به مکاتب فکری ـ 
الحادی و دوری از خودســازی معنوی و پایبند 

نبودن به اخالق اسالمی جست وجو کرد.
این انحرافات، ســازمان  نمونه برجســته 
مجاهدین خلق اســت کــه انحرافات متعدد 
اخالقی در میان اعضای آن گزارش شده است. 
این انحرافات پس از تغییر ایدئولوژیک از اسالم 
و مارکسیست شدن رهبران این سازمان شیوع 
یافــت. توجه نکردن بــه توصیه های اخالقی ـ 
تربیتی اسالم، و نگاه به اصطالح روشنفکرانه ای 

مــروج  خــود  درون  در  کــه 
اباحی گری بــود، زمینه را 
اخالقی  انحــراف  بــرای 
فراهم  اعضای ســازمانی 
آورد کــه اغلــب اعضای 
آن را جوانــان و نوجوانان 
تشــکیل می دادنــد و در 
معرض بیشــترین آسیب 
در این مقطع ســنی قرار 
داشتند.»حجت االسالم 
محمدجواد کشمیری« از 
انقالب،  از  پیش  مبارزان 

در کتــاب خاطرات خــود به بخشــی از این 
انحرافات اشاره کرده است. این کتاب را مرکز 
اسناد انقالب اســالمی در سال ۱۳۸7 منتشر 

کرده است.
 وی می گوید: »ســازمان مجاهدین خیلی 
زود به انحراف کشیده شد؛ چون اینها اگرچه به 
عنوان یک گروه مذهبی و مسلمان وارد صحنه 
شــدند... خود را ملزم نمی دیدند که مواضع 
و دیدگاه های شــان را با علما و مراجع منطبق 
نمایند؛ لذا از اول در ایمــان و مبانی اعتقادی 
ضعف داشتند و همین ضعف ایمان و ضعف 
نفس بــه هنگام زندگــی در خانه های تیمی و 
اختالط دخترها و پسرها، کار دست شان داد و 
بچه هایی که با ایمان و اعتقادی پاک و بی شائبه 
پا به درون سازمان گذاشته بودند، اسیر مسائل 
جنســی شــدند و پا روی همه اعتقادات خود 

گذاشتند... 
عالوه بر رفتارهای ناشایستی که مجاهدین 
خلق در خانه های تیمی مرتکب شده 
بودند و با اعترافات خودشان بر مال 
شد، خود ما زمانی در زندان شاهد 
نمونه هایی از این رفتارهای زننده 
 
ً
و غیر اخالقی آنهــا بودیم؛ مثال

اینها به راحتی و بدون احساس 
شــرم و خجالــت بــا یکدیگر 
هم آغــوش می شــدند و از هم 
بوسه های هوس آلود می گرفتند و 
یا کارهای دیگری در این ســطح 
که ما بــه عنوان ناظــر خجالت 

می کشیدیم.«

گروهک منافقین در باتالق 

انحرافات اخالقی یک سازمان

   دهلیز    

تقویم انقالب

روند تشکیل اولین کابینه 
دولت انقالبی

مباحــث قبلی تقویــم انقالب 
اولین  تأسیس  به روند  اسالمی 
نهاد نخســت وزیری اختصاص یافت و 
گفته شد در ادامه آن مراحل قانونی تشکیل 
کابینه دولت انقالبی در دســتور کار قرار 
گرفــت و به گردش افتــاد. در تاریخ ۲۹ 
مردادمــاه ۱۳5۹ حکم نخســت وزیری 
ســوی  از  رجایــی«  »محمدعلــی 
رئیس جمهور وقت »ابوالحسن بنی صدر« 
صادر شد. او از همان لحظه روند تشکیل 
کابینه دولت را پیگیر شــد. البته شــهید 
رجایی پــس از رأی اعتمــاد نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی به نخست وزیری 
او، کار بررســی و تحقیــق درباره تعیین 
وزیران و تشکیل کابینه را شروع کرده بود 
و با نمایندگان نهادهای انقالبی و اعضای 
کابینــه اش تبادل نظر کرده بــود و از آنها 
خواسته بود فهرســت وزرای پیشنهادی  
خود را به نخســت وزیر ارائه دهند تا بر 
اســاس سیاســت کلی مــورد نظرش 
تصمیم گیــری کند. رجایــی معتقد بود 
وزیران کابینه اش باید شایســتگی داشته 
باشند، در انقالب سرمایه گذاری کرده و 
همچنان هم آماده سرمایه گذاری باشند، از 
توده مردم باشند هرچند شهرت خاصی، 
همچون دکتر و مهندس نداشته باشند. او 
معتقد بود خیلی ها بدون داشتن این گونه 
عناوین در اداره کشــور و وزارت خانه ها 
صاحب تجربه و توانمند هستند و باید در 
مسند مســئولیت ها قرار بگیرند. پس از 
رایزنی ها و تالش پی درپی در اول شهریور 
۱۳5۹ با امام خمینی)ره( دیدار و درباره 
اعضای کابینه مورد نظــرش با امام)ره( 
مشــورت کرد. رجایی در تصمیم خود 
بسیار جدی و قاطع بود. او پس از دیدار با 
امام)ره( در مصاحبه ای گفت: »این کابینه 
مــورد اطمینان و امیدواری من اســت و 
هرگــز ناامید نخواهم شــد و تنها گلوله 
می تواند مرا از کاری که شروع کرده ام باز 
دارد... .« او کابینه خود را کابینه »مردم« 
نام گذاشــته بود و در روز دوم شــهریور 
۱۳5۹ اســامی وزرای پیشنهادی خود را 
تقدیم رئیس جمهور وقت کرد. بنی صدر 
در روز ســوم شــهریور ماه طی نامه ای 
خطاب به رجایی نوشت : »با وزرایی که 
فهرســت آنها را برای اینجانب آورده اید 
همانطور که روز اول گفتم،  کاری ندارم، 
خود می دانید،  درباره وزرای دفاع و کشور 
به لحاظ حساسیت وضع کشور تصویب 

خود را الزم دیده ام.« 
اما ماجرای انتخــاب اعضای کابینه 
در اینجا پایان نیافت و بنی صدر در همان 
روز با تجدید نظــر کلی نامه مفصلی به 
رجایی نوشت و ایرادهای زیادی به افراد 
پیشــنهادی وی گرفت و موضع گیری ها 
به صورتی نمایان شد که بیان کننده عمق 
اختالف نظر و عمــل بین رئیس جمهور 
و نخســت وزیر بود.  اختالفات تشدید 
شــد و مکاتبات بین هــر دو باال گرفت، 
حتی بنی صدر به منظور حل این موضوع 
طی نامه ای به امام خمینی)ره( از ایشــان 
خواســت پیگیری کنند که امــام)ره( در 
پاســخ به او مرقوم فرمودند: »اینجانب 
دخالــت در این امــور نمی کنم. موازین 
 گفته ام و ســفارش من 

ً
همان بود که کرارا

آن است که آقایان تفاهم کنند و اشخاص 
مؤمن به انقالب و مدیــر و مدبر و فعال 
انتخاب نمایند.« کشــمکش ها طوالنی 
شد تا اینکه در نهایت نخست وزیر مجبور 
شد با ۱4 وزیر از ۲۱ وزیر پیشنهادی کار 

خود را شروع کند. 

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

مـــــدارا  خــط    
خــشونت خــط 

تالش امام خمینی)ره( برای مدارا و همراه سازی گروه های سیاسی در دهه 1360

هلند تــا پیش از اســتقالل به  عنــوان هلند 
هابســبورگ شــناخته می شــد و زیر فرمان 
اتریش(  )فرمانروایان  هابسبورگ  امپراتوری 
که در دست حاکمان اسپانیا بود، قرار داشت. 
در قرون وسطی خانواده های سلطنتی ممالک 
مختلــف اغلب با هم وصلــت می کردند و 
چه بسا سرزمین هایی از راه این وصلت ها به 
آنها می رسید. سلطنت اسپانیا از همین راه به 
شاخه ای از خانواده هابسبورگ رسیده بود و 
به همین ترتیب پادشــاهان اسپانیا صاحب 

سرزمین هلند شده بودند. 
در هلند فرقه پروتســتان طرفدار و عضو 
بسیاری داشــت و مردم این سرزمین حاضر 
نبودند برای خوشــایند پادشاهانی که از قوم 
آنهــا نبودند، عقیده خود را عوض کنند، ولی 
دستگاه بازپرسی پاپ تحت حمایت پادشاه 
اسپانیا با خشونت مشغول کار شد و هزاران 
نفر از مردم را دســتگیر و دســته دسته اعدام 
می کرد و می ســوزاند. ایــن رویه با مقاومت 
شــدید مردم روبه رو و به قیام علیه حکومت 

اسپانیا منجر شد. 
از ســال ۱5۶۸ میــالدی مجموعه ای از 
جنگ ها در این ســرزمین ها آغاز شــد که تا 
ســال ۱۶4۸ میالدی به طــول انجامید و به 
جنگ های هشتاد ساله شهرت دارد. اشخاص 
برجسته، ســرکردگی قیام مردم را به دست 
گرفتند و جنگ بین قشــون اســپانیا و مردم 
هلند آغاز شد. اسپانیایی ها در این کشمکش 
از هیچ گونه قســاوت و بیرحمــی کوتاهی 
نکردند. هر جا رؤســای هلندی ها را اســیر 

می کردند، به وضع فجیعی می کشتند، گوش 
آنها را می بریدند، با گاز انبر گوشت بدن آنها 
را می کندند. باألخره آنها را به دار بســته زیر 
آنها آتش روشن می کردند و روی سر آنها قیر 

مذاب می ریختند.
سرکرده قشون اسپانیا مباهات می کرد که 
در ظرف شــش ســال ۱۸۰۰۰ نفر را اعدام 
کرده است. درموقع تصرف شهرها اهالی را 
از دم تیغ می گذراندند. در آنورپ 5۰۰۰ نفر 
را کشتند. شهر دیگر را سه روز غارت کردند، 
مردان را کشتند و به زن ها چه پروتستان و چه 
کاتولیک تجــاوز کردند. در جای دیگر 5۰۰ 
نفر از مردان را دو به دو بهم بسته و در رودخانه 
انداخته و غرق کردند. شهر دیگری از قشون 
اسپانیا پذیرائی کرد و به همه غذا داد، ولی اینها 
بعد از خوردن غذا تمام اهالی را کشتند. باز در 
شهر دیگر ۱۶۰۰ نفر مدافعان را پس از تسلیم 

با 4۰۰ نفر از رؤسای شهر اعدام کردند.
در جریان این درگیری ها فیلیپ دوم پادشاه 
اسپانیا، شهر هارلم را که مقر استقالل طلبان 
هلند بود محاصره کرد و جنگ خونینی میان 
ارتش و نیروهای استقالل طلب درگرفت. با 
ادامه محاصره نیروهای شورشی درون شهر 
ضعیف تر می شدند و رفته رفته عقب نشینی 
کردند. با ورود نیروهای اسپانیا به داخل شهر 
در 5 آوریــل ۱5۸5 فیلیپ دســتور قتل عام 
ساکنان را صادر کرد. در جریان این قتل عام 
حدود ۶ هزار نفــر از نیروهای آزادی خواه و 
اســتقالل طلب هلند جان خود را از دســت 

دادند. 

 مرور تاریخ سیاه استعمارگر قاره سبز

دسته جمعی! اعدام های 

   حافظه    
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۱۱
خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی عالمه نائینی-1۵

مشروع سازی با اذن فقیه

از تمایــزات فکری و سیاســی عالمه نائینی 
نســبت به دیگر علمای شــیعی که در حوزه 
سیاســت و قــدرت وارد شــده اند، توجه به 
عمل سیاسی و ضرورت گره گشایی عملی از 
مفاهیم گنگ و دارای کژتابی مفهومی است. 
نائینی در نظام مشروطه سعی می کند با همین 
مفاهیم و سازوکارهای مدرن حکومتی ابزاری 
برای تســهیل خدمت به مردم بســازد، اما به 
هیچ عنوان حاضر به عدول از شــاخصه های 
اســالمی نیســت. از این منظر،  وی مجلس 
را مهم تریــن رکن مشــروطیت می داند و به 
همین جهت فصل پنجم کتاب »تنبیه االّمه« 
را به شرایط مشروعیت دخالت نمایندگان در 
سیاست، شرایط نمایندگی، وظایف نمایندگان 
و دقت مــردم در انتخاب آنها اختصاص داده 
است و نظرات روزآمد جالبی برای تطبیق آن 
با فقه سیاسی شــیعه ارائه می دهد.  او مبنای 
لزوم مجلــس را لزوم نظارت بــر کار دولت 
می داند، منتهی عمده مشــکل وی بر مبنای 
فقه شیعه در مشــروعیت دخالت نمایندگان 
مجلس در سیاست است. وی چاره حل این 
مشکل را در گرو مشروعیت بخشی با اذن فقها 
و تشــکیل هیئت علما و تنفیذ آرای صادره از 
مجلس می داند. مرحوم نائینی احراز پســت 
نمایندگی مجلس شورا را مهم می داند، بلکه 
»عمده و اصــل مطلب را اجتماع شــرط و 
صاف نمایندگان مجلس به کماالت نفسانیه 

ّ
ات

معتبره در این باب« می شمرد که »امهات آنها 
چند امر است«: »اّول علمیت کامله در باب 
سیاســات... دوم بی غرضــی و بی طمعی... 
سیم غیرت کامله و خیرخواهی نسبت به دین 
و دولت و وطن اســالمی.«۱ یکی از مباحثی 
که نائینی در باب مجلس طرح کرده وظایف 
نمایندگان است. وی اهم وظایف نمایندگان را 
تهیه قانون بودجه کشور می داند. نائینی حوزه 
قانون گذاری مجلس را مشخص می کند. وی 
قوانین شــرعی را به دو قسم تقسیم می کند: 
قوانین مشــخص که در شرع حکم آنها معین 
شــده اســت مثل حدود و دیات و آن دیگر؛ 
قوانین غیرمشخص که شرع تعیین حکم آنها 
را مطابــق مصالح زمان به عهــده مجتهدان 
گذاشته است. نائینی تصریح می کند مجلس 
حق دخالــت و قانون گــذاری جدیدی را در 
این موضوعات ندارد و موظف اســت »فقط 
مراقبت و دقت« کند که برخالف آنها قانونی را 
به تصویب نرساند. نائینی قسم دوم را قوانینی 
می داند که حکم آن در شــرع نیســت؛ بلکه 
»تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به 
اختالف آن قابل اختالف و تغییر است... و در 
عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات ُنّواب عام 
یا کسی که در اقامهی وظایف مذکوره عمن له 
والیة االذن مأذون باشد، موکول خواهد بود.«۲ 
نائینی حوزه قانون گذاری را فقط منحصر در 
این قســم از قوانین می داند. عالوه بر این وی 
بــه این نکته نیز تصریح می کند که این قوانین 
قابل نســخ و تغییر هستند. از بحث های مهم 
تنبیه االّمه، استبداد، عوامل و تأثیرات آن است. 
نائینی عامل اصلی عقب افتادگی کشورهای 
اسالمی را استبداد و عامل پیشرفت غرب را 
پی بردن به استبداد و چاره اندیشی آن می داند. 
او اســتبداد را در ذات با اصول اساسی اسالم 
 استبداد 

ً
در تضاد می داند و معتقد است اصال

با توحید اسالمی سر ناســازگاری دارد؛ زیرا 
مســتبد خود را در قدرت خداوند شــریک 
می کند. وی معتقد است نه فقط حاکم مستبد 
خود را شریک خداوند می داند، بلکه هر کس 
حکومت وی را پذیرفت نیز مشــرک است. 
اهمیت این موضوع برای نائینی به قدری است 
که فصلی جداگانه از کتــاب تنبیه االمه را به 
بررسی اســتبداد و عوامل و راه های عالج آن 

اختصاص داده است. 
پی نوشت  منابع : در دفتر نشریه موجود است.

سرآغاز ضعف و انحطاط جدی دولت در ایران را 
به طور عمده بعد از شکست ایران در جنگ های 
اول و دوم در برابر روس ها می دانند؛ زیرا شکست 
در عرصه  نظامی به تحمیل کاپیتوالسیون تجاری 
بر ایران منجر شــد که ضمن وابســتگی ایران به 
خارج و به ورشکستگی کشاندن کسب  وکارهای 
داخلی، عنصر نفــوذ و دخالــت خارجی را به 
مهم ترین رکن تعیین کننده تحوالت سیاســی و 
اجتماعی ایران تبدیل کرد؛ بنابراین »دولت« در 
ایران چالشــی همیشگی بوده اســت که در پرتو 
بررسی اجمالی سیر دولت در ایران و نحوه غلبه 
بر مسائل و مشکالت کشور می توان به نقش ویژه 
و راهبردی »دولت قوی و فعال« در حل مسائل و 

نیاز امروز کشور پی برد. 

 B چالش دائمی دولت  در ایران
 متأثر از وضعیت مغلوب شــدگی ایــران در دو 
جنگ روس ها، دولت ایران در عهد قاجار ماهیت 
»وابسته« پیدا می کند و به همین دلیل، به کارگزار 
و حلقــه  واصلی برای تأمیــن منافع قدرت های 
خارجی تبدیل می شود. جالب آنکه همین دولت 
برای حفظ حیات وابسته خود، حتی مجبور بود 
با ابزار سرکوب، مقاومت جامعه در برابر سلطه  
خارجی را هم در هم بشــکند.  با روی کارآمدن 
رضاخان، ماهیت دولت همچنان در چهارچوب 
مدارهای تعریف شده در عهد قاجار پابرجا ماند؛ 
با این تفاوت که وی با تمســک به ناسیونالیســم 
رومانتیــک و به منظور بازســازی ایران بر مبنای 
تصویر غرب، تالش کرد در حوزه هایی استقالل 

کشور را احیا و اقدامات توسعه ای هم انجام دهد؛ 
البته در این راستا، به ویژه در تالش برای بازسازی 
اقتصادی ایــران و در حوزه فرهنــگ و هویت، 
غرب گرا و اسالم ستیز بود. با سرنگونی رضاشاه 
در شــهریور ۱۳۲۰، به ویژه بعــد از کودتای ۲۸ 
مــرداد ۱۳۳۲، موقعیت دولت ایران به وضعیتی 
وخیم تر از زمان قاجار درآمد، به گونه ای که دولت 
 ماهیت »دست نشــانده« پیدا کرد و 

ً
وقت عمال

در کنــار »ارتش، دربار و بوروکراســی«، قدرت 
خارجی؛ یعنــی آمریکا به رکن چهارم حکومت 

شاه تبدیل شد. 

 Bآغاز حرکت برای قوی سازی دولت 
بعــد از پیروزی انقــالب اســالمی، بالفاصله 
نفوذ و دخالت خارجی در کشــور قطع شد و در 
طراحی سیاست های مختلف کشور تالش شد تا 
جمهوری اسالمی به مثابه یک دولت قوی، فعال 
و کارآمد بتواند عالوه بر جبران عقب افتادگی های 
گذشــته، موقعیت کشــور را در نردبان قدرت و 
 در 

ً
ثــروت در نظام بین الملل ارتقــا دهد. انصافا

این زمینه، جمهوری اسالمی کارنامه درخشانی 
دارد؛ حداقل در یک دهه ی اول استقرار این نظام، 
به اندازه  یک قرن اقدامات عمرانی و توســعه ای 
در ابعــاد مختلف صورت گرفــت؛ با این حال، 
بعــد از اعمال تحریم های فلج کننده و ظالمانه   ی 
دنیای استکبار علیه دولت و ملت ایران، به تدریج 
نشانه هایی از کاهش توان دولت در انجام برخی 
کارویژه هایش و تحقق عینــی حق حاکمیت از 
سوی آن ظاهر شد. این وضعیت از سال ۱۳۹۲، با 
طرح ایده  »حل مشکالت کشور با نگاه به بیرون و 
مذاکره« وضعیت رو به افول تری را نشان می دهد. 
با این حال، هرچنــد ایده  مذکور از همان ابتدا با 
انتقادات جــدی مواجه بود، اما اکنون که بیش از 
هفت سال از طرح آن گذشــته و ناکارآمدی اش 

اثبات شده اســت، باز همچنان برخی بر تداوم 
اجرای این ایــده در قالب برجام های دیگر مانند 
برجام ۹۹ و پیش از این، برجام دو و ســه اصرار 

دارند. 

 Bدولت قوی و فعال راه حل مشکالت
نقد اساســی و جدی که بر این دیدگاه و ایده وارد 
است، این است که تصور می کند عمده  مشکالت 
کشور منشأ خارجی داشته است و با گره گشایی 
از روابط خارجی کشــور، به ســرعت می توان 
مشــکالت موجود را حل کرد. در این میان، آنها 
از این نکته مهم غافل هستند که اگرچه سهم عامل 
و فشارهای خارجی را نمی توان نادیده گرفت، اما 
چالش ها و مشکالت کشور بیشتر منشأ داخلی 
دارنــد و در اثر ضعف ایــده و قدرت حکمرانی 
دولت در ایران است که خصلت انباشتی به خود 
گرفته اند؛ بنابراین، مســئله اصلــی در ارتباط با 
ایران دیروز، امروز و حتی فردا، نه گره گشــایی از 
روابط خارجی که این هم البته الزم است، بلکه 
قوی ســازی دولت و تالش برای حضور مؤثر آن 
در عرصه های مختلف حیات سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی کشور است. تأکید اخیر رهبر معظم 
انقالب بر ایجاد دولت جوان حزب اللهی را نیز 
می توان عبارة االخرای همین دولت قوی و فعال 

دانست. 

 Bدولت قوی چگونه دولتی است؟
دولت قوی، دولتی اســت که در ماتریس اداره و 
توسعه کشــور نقش تعیین کننده داشته باشد. این 
تعیین کنندگی با اتخاذ سیاســت های مستحکم 
و نظــارت بر اجــرای دقیــق آنهــا امکان پذیر 
اســت. دولتی با ایــن ویژگی، به طــور طبیعی 
باید ویژگی هایــی را که کانون بحــث امروزین 
 )Good Governance(»خــوب »حکمرانــی 

نیــز بر همیــن ویژگی ها ـ که مــورد تأکید قانون 
اساسی کشــور نیز هســت ـ تأکید می کند، دارا 
باشــد. حکمرانی خوب الگویی اســت برای به 
کارگیری بهینه ظرفیت  ها و اســتفاده از حداکثر 
توان موجود در جامعه برای دســتیابی به اهداف 
توســعه ای. براین اساس، بر توسعه پایدار نیروی 
انسانی،  کمک به اقشار آسیب پذیر از طریق ایجاد 
فرصت هــای برابر، تقویت ســرمایه اجتماعی، 
ایجاد زیرساخت های توسعه ای، ایجاد شفافیت 
مالی و سیاســی، بهبــود قوانین و ســازوکارها، 

حمایت از تولید داخلی و... تأکید می شود. 
البته در مباحث جدید توسعه از این موضوع که؛ 
بسترهای ظهور و پایداری دولت های توسعه گرا 
با وجود گســترش امواج جهانی شدن در سراسر 
دنیا مخدوش شده اند، بحث می شود، اما این به 
معنای پایان دولت توسعه گرا نیست؛ به بیان دیگر، 
تحوالت گســترده جهانی شدن با دگرگونی های 
ســاختاری که ایجاد کــرده اســت، دربردارنده 
تهدیدها و فرصت هایی برای کشورهاســت. در 
این شرایط، مسئله اساســی آن است که در عین 
مصون ماندن از تهدیدهای جهانی شدن، بتوان از 
فرصت هایش بهره برد. تحقق این امر، وابسته به 
سیاست ها و جهت گیری های دولت هاست؛ یعنی 
 برخالف تبلیغات مبتنی بر جهانی سازی، 

ً
اساسا

همچنــان دولت هــا در محیط ملــی خود بیش 
از ســایر نیروها می توانند در تعیین سرنوشــت 
کشورشان مؤثر باشند. مسلم است که در شرایط 
متحول و پیچیــده  کنونی، تنها دولت های قوی و 
فعال هستند که می توانند خود را از تالطم امواج 
جهانی نجات دهند. کرونــا در این باره آزمونی 
جــدی بود؛ بنابراین، دولت قــوی در ایران الزم 
اســت تا هم فشــارهای خارجی را خنثی کند و 
هم چرخ های حیات مملکت را، به ویژه در بعد 

اقتصادی به حرکت وا دارد. 

»تاج زاده« با عضویت هم  زمان در دو 
حزب منحلــه »ســازمان مجاهدین 
انقالب اســالمی« و »جبهه مشــارکت ایران 
اسالمی«، هماهنگ سازی مواضع این دو حزب 
غیرقانونی را در ســال های اخیر برعهده داشته 
است. وی با درج مقاله ای با عنوان »پدر، مادر، ما 
باز متهمیم« نســبت به سوابق و مواضع انقالبی 
خود در دهه اول انقالب اســالمی اعالم برائت 
کرد و با سیاه نمایی از عملکرد انقالب اسالمی 
اقدامات نظام اســالمی را نفی و نقد تلویحی بر 
رفتار بنیانگذار نظام جمهوری اســالمی ایران 
داشت. تاج زاده در بخشی از این مطلب سراسر 
کذب و قرائــت یک ســویه از تاریخ تحوالت 
انقالب، ابراز پشیمانی می کند که چرا »در زمان 
خــود در مقابل مواجهه نادرســت بــا آیت الله 
 شــریعتمداری« اعتراض نکرده است؛ با همین 
نگاه، وی عملکرد دادگاه های انقالب اسالمی در 
مبارزه با ضــد انقالب و گروهک تروریســت 
منافقین را نقد می کند و اعالم می دارد: »خطای 
ما ایــن بود کــه در مقابــل برخــی رفتارهای 
دادگاه های انقــالب موضع نگرفتیم« و به تعبیر 

خــودش »ســکوت تأییدآمیز« داشــته ایم.  
تاج زاده در این قبیــل اعترافات؛ اول اینکه، 
یک تنه به قاضی مــی رود و فقط روایت و 
تحلیل خود را به زبان می آورد که آلوده به 
بغض و دشــمنی با انقالب و رهبران آن 

بــوده و در واقع، پژواک صدای 
دیروز و امروز دشمنان 

خورده  شکســت 
انقالب اسالمی 

اســت، در حالی که اساســا هر اتفاقی در روند 
انقالب را باید با توجه بــه زمانه و زمینه های آن 
توضیح داد و از منابع موثق تاریخی بهره برد؛ دوم 
اینکه، وی در حالی گذشته انقالب را زیر سؤال 
می برد که گذشته خودش هست و امروز وی در 
موضع پاسخ گویی است نه مطالبه گری و فرار به 
جلــو.  اوج اعتراض تاج زاده کــه آن را می توان 
سرمنشــأ دیگــر انحرافات وی دانســت، نفی 
حکومت اســالمی در عصر غیبت و زیرسؤال 
بردن نظریه تشکیل نظام اسالمی مبتنی بر نظریه 
والیت فقیــه و ترویج تفکرات سکوالریســتی 
اســت. وی با صراحــت اعالم مــی دارد که: 
»بزرگ ترین خطای ما تعمیم مناسبات سیاسی در 
عصرعصمت به عصر غیبت بود« و در ادامه به 
سیر استحاله خود و همفکرانش اشاره می کند و 
از آن چنین یاد می کند: »البته ما کوشیده ایم از این 
خطاها درس بگیریم و به ویژه پس از جنگ، رفتار 
و گفتار خود را اصالح کنیم«.۱ البته اصالحی که 
تاج زاده به آن اشاره و افتخار می کند،  در مقاله ای 
با عنــوان »ژاپن اســالمی یا کره شــمالی 
اسالمی« شرح می دهد که خالصه 
و  انقــالب  از  پشــیمانی  آن 
عقب نشــینی و کوتــاه آمدن در 
مقابــل تهدیدهــای غــرب و 
آمریکاســت، به خاطــر آنچه که 
»ترس از حمله به کشور توصیف« 

می کند.
پی نوشت:

۱ـ پرده برداری از ۳۰ ســال نفاق، 
پایگاه خبــری تحلیلی جهان 

نیوز، ۲4 خرداد  ۱۳۸۹.

فراز و فرود مصطفی تاج زاده  ـ ۷

اسالمی حکومت  نفی 

   ریزش ها    

از گزاره هــای کلیدی در نظریــه نظام انقالبی 
مفهوم استمرار و خصلت تکامل بخشی انقالب 
اســت که در تعبیر »صیرورت« مورد اشاره و 
تأکید رهبر معظم انقالب قرار گرفته است و به 
عنوان یکی از مهم ترین بنیان های نظری بحث 
به آن توجه می شــود. از منظر ایشان، انقالب 
اســالمی فرایندی تدریجی، تمام نشــدنی و 
پدیده ای مستمر است. این طور نیست که یک 
واقعه ای اتفاق افتاده و به پایان رسیده باشد. بر 
این اساس،  انقالب اسالمی از طرفی ریشه در 
گذشته دارد و از ســویی، در حرکت به سمت 
مقاصد پیش رو و منازل آینده اســت؛ البته به 
وضع حال نیز بی توجه نیست.  به عبارت دیگر، 
در نظریــه نظام انقالبی دو دســته عوامل را  به 
 عنوان عوامل محرکه می توان شناســایی کرد:

  ۱ ـ عوامــل پیش برنده؛ یعنی همان علت های 
فاعلی و مادی که همان چیزهایی اســت که از 
پشت سر تاریخ، یک ملت را به جلو می راند. 
عواملی همچون اندیشه پویا و تعالی خواه، تاریخ 
درخشان، خودآگاهی و هویت ملی مثبت، توان 
مادی و معنوی باال و انگیزه های قوی. ۲ـ عوامل 
پیش کشنده که آن علت غایی است که از جلو 
تاریخ یــک ملت را پیش می کشــد. همچون 
اهــداف و آرمان های بلندمــدت، زیرا اهداف 
کوتاه مدت به خوبی نمی تواند آینده یک حرکت 

عمیق و ریشه ای مانند انقالب اسالمی را روشن 
سازد. اینکه امام خمینی)ره( می فرمایند انقالب 
مردم ایران نقطه شــروع انقالب بزرگ جهان 
اســالم به پرچمداری حضرت حجت)عج( 
اســت و رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم 
از زمینه ســازی برای طلوع خورشــید والیت 
ســخن به میــان می آورند، در همین راســتا و 
مطابق وعده های الهی و مطابق فلســفه الهی 
تاریخ این پیوســتگی یک روند قابل پیش بینی 
و آینده شناســانه اســت. رهبر معظم انقالب 
در این ارتبــاط می فرمایند: »کاری که انقالب 
در آغاز انجام می دهد، ترســیم آرمان هاست، 
آرمان ها را ترسیم می کند، البته آرمان های عالی 
تغییرناپذیرند. وسائل تغییرپذیر است... حاال 
آرمان را ما اگر بخواهیم در یک کلمه بگوییم و 
یک تعبیر قرآنی برایش بیاوریم، »حیات طیبه« 
است که: فلنحییّنه حیوة طیّبة؛... خب، حیات 
طیبه یعنی چه؟ یعنی همه این چیزهایی که بشر 
برای به زیستی خود، برای سعادت خود به آنها 
احتیاج دارد. مثال عزت ملی جزء حیات طیبه 
است... استقالل، رفاه، عدالت، نشاط، نشاط 
کار، شــوق کار، علم، فناوری، اینها همه جزء 
حیات طیبه است. در کنار اینها معنویت، رحم، 
خلقیات اســالمی، ســبک زندگی اسالمی، 
اینها جزء حیات طیبه اســت. نظم جزءحیات 
طیبه اســت. این حرکت به سمت حیات طیبه 
تمام نشدنی اســت. اال الی الله تصیر االمور؛ 
این همان صیرورت به سمت خداست... این 
صیرورت تمام نشدنی است، همین طور به طور 

دائم ادامه دارد؛ انقالب این است.« 
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نشدنی تمام  ورت  صیر

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

دولِت  مسئله 
قوی و فعال

چالش دائمی ایران و بررسی نحوه غلبه بر مشکالت کشور
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سیاست
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مجازستانزندگی

در پی حادثه تلخ انفجار در بندر شهر بیروت و 
کشته و مجروح شدن صد ها نفر از شهروندان 
این شــهر، کاربــران ایرانی فعــال در فضای 
مجازی، با انتشار پیام هایی به زبان عربی پیشگام 

همدلی و همدردی با ملت لبنان شدند.
این اقدام نوع دوســتانه به دلیل مشــارکت 
گسترده کاربران ایرانی، انعکاس قابل توجهی 
در لبنان و دیگر کشــورهای عرب زبان غرب 
آســیا و شــمال آفریقا یافت و موجب شــد تا 
کاربران دیگر کشورها نیز با الگوبرداری از این 
سنت حسنه کاربران ایرانی با ملت لبنان، به ویژه 
شهروندان بیروتی آسیب دیده از حادثه انفجار 

همدردی کنند.
این اقدام و رفتار کاربران ایرانی اگر چه ریشه 
در فرهنگ و آداب و رســوم اصیل اســالمی و 
ایرانــی دارد، اما از دید تحلیلگران غربی نه به 
عنوان یک فرهنــگ دیرینه، بلکه به عنوان یک 

راهبرد نفــوذ با تکیه بــر ظرفیت های مردمی 
ارزیابــی شــد، در واقع واکنــش مثبت افکار 
عمومی لبنان به همدلــی و همدردی کاربران 
ایرانی، ترس از خنثی شــدن جنگ نرم دشمن 
علیه جمهوری اسالمی ایران و گروه های عضو 
مقاومت اسالمی را به دل اتاق های فکر اروپا و 

آمریکا انداخت.
برای درک چرایی این نگرانی باید این نکته 
را یــادآوری کرد که در طی ماه های گذشــته، 
دشــمنان مقاومت لبنان هجمه ها و فشارهای 
گوناگونی را علیه حزب الله و جمهوری اسالمی 
ایران بــه راه انداخته اند که یک نمونه آن اعمال 
محدودیت های شدید بر روابط مالی و بانکی 
بین المللی لبنان اســت، تا از این طریق مانع از 
تأمین ارز مورد نیاز واردات کاالهای اساســی 

لبنان شوند.
در ســوی دیگر ماجرا نیز با توجه به شرایط 
خاص اقتصادی کشــورمان دشــمن با شروع 
عملیــات روانی و ادراکی خــود تالش کرد با 
برجسته سازی مشــکالت اقتصادی و ارتباط 
دادن آن بــا سیاســت های منطقــه ای انقالب 
اســالمی، همدلی و همدردی بــا ملت های 

بحران زده ای همچون لبنان را عامل از دســت 
رفتن منابع ملی کشورمان جلوه دهد.

این توطئه اگر چه پیش از اینها هم مســبوق 
به ســابقه بوده اســت، اما در ماجرای انفجار 
بیروت، دشــمن با اجرای ترفندهای عملیات 
روانــی مختلفی مانند بهره گیــری از ظرفیت 
سلبریتی های غرب گرا و اروپا نشین لبنان تالش 
کرد تا عالوه بر تصویرسازی انحرافی در افکار 
عمومی کاربران ایرانی نسبت به ماهیت روابط 
ایران و لبنان، زمینه را برای تضعیف ســرمایه 
اجتماعــی حامی مقاومت فراهــم کند؛ برای 
نمونه دانیال ســمعان، مدل 45 ساله لبنانی و 
همسر فابرگاس فوتبالیست ۳۳ ساله اسپانیایی 
در شب تظاهرات اعتراضی شهروندان بیروت، 
با انتشار عکس هایی از دو زن اغتشاشگر ایرانی 
و لبنانی، توئیتی به زبان فارســی منتشر کرد که 
بازتاب گسترده ای در فضای رسانه ای کشورمان 
داشت. این چهره ضدمقاومت نوشته بود: من 
به عنوان یک زن لبنانی، از همه ایرانیانی که از 
انقالب ملت لبنان حمایت می کنند، تشــکر 
می کنم. وی در بخــش دیگری از توئیت خود 
مدعی شده که راه آزادی بیروت از براندازی در 

ایران می گذرد.
در واقع دشمن با طرح این ادعا از زبان یک 
چهره معروف لبنانی تالش کرد تا تصویر ذهنی 
مخاطب ایرانی از ماهیت کمک های جمهوری 
اســالمی ایران به کشــور لبنان را دستخوش 
تغییر کند و مردم لبنــان را ناراضی از حمایت 
جمهوری اسالمی ایران از مقاومت این کشور 

نشان دهد.
جالب اینکــه جریــان ضدمقاومت برای 
افزایش باورپذیری و تأثیرگــذاری این توئیت 
در متــن آن یک غلط امالیی جای گذاری کرده 
بــود تا مخاطب عامه آن را ســاخته و پرداخته 
یک شــخصیت لبنانــی و نه یک ســرویس 
اطالعاتی تصور کند؛ از این رو در پایان با توجه 
به عیان شــدن حساســیت ویژه دشمن نسبت 
به ارتباط گیری افــکار عمومی فعال در فضای 
مجازی کشــورمان با دیگر ملت های اسالمی 
و تبدیل شدن این ارتباطات به پشتوانه گفتمان 
مقاومت، ضروری اســت اهل سیاســت در 
دولت، مجلس و سایر نهادها به حوزه تقویت 
و توسعه ظرفیت دیپلماسی دیجیتال و مردمی 

کشورمان توجه ویژه ای داشته باشند.

زخم حادثه انفجار انبار مواد شیمیایی 
در بندر بیــروت همچنــان بر پیکر 
این  اما  بیروت خودنمایی می کنــد، 
حادثه تلخ جلوه هــای زیبایی هم با 
خود به همراه داشت که مهم ترین آن 
هم دردی و همدلی ملت ایران با ملت 

لبنان بود.
پس از وقوع انفجار در بندر بیروت، کاربران ایرانی با انتشار 
پیام هایی در شــبکه های اجتماعی نسبت به این اتفاق واکنش 
نشــان دادند و با ترند کردند هشــتگ »#من ـ قلبی ـ ســالم ـ 

لبیروت« با شهروندان لبنانی ابراز هم دردی کردند.
ایــن اقــدام کاربــران ایرانی بــا واکنش مثبــت کاربران 
لبنانــی روبه رو شــد و برخــی کاربران بــا انتشــار پیام های 
 تشــکر از همدلی بــرادران و خواهــران ایرانی خــود تقدیر 

کردند.
گفتنی است که بازنشــر تصاویر ارسال کمک های امدادی 
ملت ایران به آسیب دیدگان حادثه بیروت نیز با استقبال کاربران 

روبه رو شد.  

تجلی همدلی دو ملت
   پژواک    

در فرهنــگ اســالمی مــا یکــی از 
راه های برآورده شــدن حاجات، نذر 
کردن است؛ به این صورت که انسان 
بر خود واجب کند کار خیری را برای 
خدا به جــا آورد یــا کاری که انجام 
ندادن آن بهتر است، برای خدا ترک 

کند. 
نذرطبیعــت عنوان نرم افــزاری برای یــک پویش مردمی 
اســت که طی آن دوســتداران محیط زیســت بــرای نجات 
حیات وحش در مناطقی که با خشک ســالی درگیر هســتند، 
 اقــدام بــه تأمیــن آب و غــذا و درمــان حیوانــات مصدوم

 می کنند. بسیاری از بازماندگان نیز به نیت خیرات اموات خود 
اقدام به ساخت آبشــخور برای حیات وحش تشنه می کنند تا 
آهویی تشنه سیراب شود و دعای آنها به روح رفتگان هدیه شود. 
با اســتفاده از این نرم افزار شما می توانید در انجام اقداماتی 
ماننــد نصــب مخزن ذخیــره آب ســاخت آبشــخور برای 
حیات وحش تشنه علوفه رسانی به حیات وحش گیاه خوار در 

مناطق خشک یا در سرمای شدید مشارکت کنید.

نذر طبیعت
   نرم افزار    

مؤسسات  دانش بنیان«  »شرکت های 
خصوصــی یــا تعاونی هســتند که 
بــه منظــور افزایش علــم و ثروت، 
توســعه اقتصــادی بر پایــه دانش و 
تحقق اهــداف علمــی و اقتصادی 
نوآوری  اختراعات،  گســترش  برای 
تحقیــق  نتایــج  تجاری ســازی  و 
 و توســعه شــامل طراحی و تولیــد کاال و خدمات تشــکیل 

شده اند.
با توجه به ظرفیت های ویــژه مجموعه های دانش بنیان در 
حوزه پزشکی و داروسازی، رئیس جمهور کشورمان در جلسه 
اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا برنامه دولت را برای حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان فعال در زمینه ساخت دارو و واکسن 

بیماری کرونا اعالم کرد.
روحانی در این جلســه گفت: »دولت آماده هرگونه کمک 
است؛ چون این مسئله ضروری است. چه یافتن دارو و چه یافتن 
واکسن هر دو اولویت دارد و اشکالی هم ندارد در این بخش کار 

موازی انجام بگیرد تا سریع تر به نتیجه برسیم.«

کار موازی اشکال ندارد
   خبر خوب    

مجید تخت روانچی نماینــده دائم ایران در 

سازمان ملل متحد: آمریکا پس از مخالفت 

اعضــای شــورای امنیــت، مجبــور به 
عقب نشینی از پیش نویس قطعنامه تحریم 
تسلیحاتی ایران شــد و نسخه دیگری را 
ارائه داد که آن هم نقض قطعنامه دوهزار و 
۲۳۱ است. پیش نویس جدید در ماهیت و 

هدف مشابه پیش نویس قبلی است.

عبدالناصر همتی، رئیــس کل بانک مرکزی: 

مدیریــت بازار ارز و پــول و نهایتا کنترل 
تورم، در شــرایط اقتصادی امروز، وظیفه 
اصلی بانک مرکزی است. کسری بودجه 
دولت، به خاطــر تحریم صادرات نفت، 
یک واقعیت است و تأمین مالی سالم این 
کسری، بدون استقراض از بانک مرکزی، 

نیز، یک ضرورت.

ســیدنظام الدین موســوی نماینده مجلس: 

فروش اوراق ســلف با پشتوانه نفت خام 
توســط دولت آقای روحانــی هر چیزی 
 اسمش »گشایش اقتصادی« 

ً
باشد، قطعا

نیست. جبران کسری بودجه دولت فعلی 
با بدهکار کردن بدون برنامه دولت آینده 

 اسمش »تدبیر« نیست.
ً
هم حقیقتا

 

عبدالله گنجی  روزنامــه گار: فی المجموع 

ســخنان  فتاح مورد اســتقبال دلسوزان 
انقالب و کســانی که آرمانشــان عدالت 
خواهی است قرار نگرفت و دشمنان از آن 
بهره بردند.علت اصلی »تردید در نیت« 
ایشان شد. چون به جز یک مورد، اسامی 
که برده شــده منفعت شخصی برایشان 
متصور نیســت یا تصمیم گیر نیســتند. 

پاسخ های داده شده نیزتامل برانگیز شد.

هی نژاد دبیر ستاد امر به معروف 
ّ
احمد عبدالل

و نهی از منکر اســتان اصفهان: شجاعت و 

صراحت لهجه آقای فتاح در اعالم فساد 
ستودنی اســت، اما اعالم فساد کار مردم 
اســت و برخورد با فســاد کار مسئولین. 
اعالم فســاد توســط مردم، نوعی مطالبه 
گری و نشانه مسئولیت پذیری است، ولی 
توسط مسئولین، باعث ایجاد یأس و نشانه 

ناکارآمدی است.

لج بازی ها  نماینده مجلــس:  نادری  احمد 

وبی تدبیری های شما بر سر کنکور، صدها 
هزار جوان ایــن مرز وبوم را دل ســرد و 
ناامید کرده است؛ البته ملت ایران هفت 
ســال اســت با این رفتارها آشناست. از 
این جوانان و خانواده های شــان خجالت 
بکشید و با ســالمت آنان و بخش زیادی 
از جامعه بازی نکنید. قطعا باید پاسخ گو 

باشید.

همدلی! نگران 
 بررسی پشت پرده انتشار توئیت فارسی و ضد ایرانی مدل لبنانی

نوید کمالی
دبیر گروه رسانه

جریان معاند طی هفته های گذشته، به ویژه پس 
از ماجرای حادثه بندر بیروت تالش می کند با 
داخلی،  اقتصادی  برجسته سازی مشــکالت 
زمینه سرخوردگی افکار عمومی کشورمان را از 
تداوم سیاست حمایت از نهضت های مقاومت 
اســالمی فراهم کند. در این راســتا با »زهرا 
کریمی« کارشناس ارشــد روابط بین الملل و   
پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی گفت وگویی 
داشــتیم. وی معتقد اســت: بــا بهره گیری از 
ظرفیت رســانه ها می توان افــکار عمومی را 
نسبت به توطئه های روانی دشمن واکسینه کرد.

 BBBB به نظر شما آیا در شــرایط اقتصادی 
فعلی حمایت از گروه های مقاومت و 
ضرورت  همچنان  عالم  مستضعفان 

دارد؟
این موضوع از ابعاد مختلفی قابل بررســی است؛ 
از بعد سیاســی، دیپلماتیک و روابط بین الملل، از 
بعد نظامی و دفاعی، از بعد ایدئولوژیک و اســالم 

و انقالب اســالمی و از بعد بشردوســتانه. از نظر 
سیاسی در نظام بین الملل، اســاس بر روابط بین 
کشورهاست و کشــورهای مختلف برای بقا در 
نظام بین الملل به ناچــار نیاز به هم پیمانانی دارند 
که بیشترین منافع مشترک را با آنها داشته باشند و 
 سیاست خارجه و روابط دیپلماتیک خود را 

ً
اصوال

بر اســاس همکاری و برقراری روابط حسنه با این 
هم پیمانان منطقه ای و جهانی طرح ریزی می کنند. 
کشــورهای هم پیمان مبــادالت مختلفی مانند 
تجــاری، اقتصادی، سیاســی، نظامی و فرهنگی 
انجام می دهند و در شــرایط ســخت به همدیگر 
کمک می کنند؛ البته در طــول تاریخ هم همواره 
 چنین بوده اســت. بر این اســاس کمک کردن به 
کشورهایی که با ایران دارای منافع مشترک هستند، 
عملی کامال عقالنی و سیاستی کامال منطقی است 
که هر عقل ســلیمی به آن صحه می گذارد. از نظر 
نظامی و دفاعی نیز این امر عقالنی است؛ چرا که 
به وضوح روشن است دشمن مشترک کشورهای 
اسالمی در منطقه )رژیم صهیونیستی( از هر تنش 

و بحرانی در منطقه استقبال می کند و از آن به نفع 
خود بهره می برد و این موضوع از لحاظ استراتژی 
به ســود ایران نخواهد بود.امام علی)ع( در خطبه 
۲7 نهج البالغه می فرماید: »نگذارید دشــمن به 
لب مرز خانه های شما برسد که آنگاه ذلیل خواهید 
شد و ضربه خواهید خورد.« بر این اساس کمک 
به نیروهای مقاومت در خــارج از مرزهای ایران، 
منطقی و سیاستی اســت که سایر کشورهای دنیا 
نیز از آن استفاده می کنند؛ بنابراین تقویت نظامی 
هم پیمانان یک کشور موجب افزایش توان دفاعی 
و قدرت نظامی آن کشور می شود.جدای تمام این 
مسائل سیاسی، دیپلماتیک و استراتژیک، انقالب 
اسالمی ایران داعیه دار حمایت از همه مستضعفان 
و مظلومان جهان است و بنابر عقیده »امت واحده« 
وظیفه حمایت از کشــورهای مسلمان منطقه را 
دارد. عالوه بر این بر اســاس اخــالق، کمک به 
هم نوع از آموزه های مسلم اسالم است، فارغ از این 
هم کمک های بشردوستانه در تمام دنیا جزء عرف 
بین الملل به حساب می آیند؛ چرا که هر کشوری 

می داند در شرایط مشابه این کمک ها به کشورش 
بازخواهد گشت.

 BBBB برای مقابله با توطئه دشــمن در این 
حوزه چه باید کرد؟

این وظیفه و تکلیف نخبگان سیاســی و اجتماعی 
دوســتدار کشور و انقالب اســت که با آگاه کردن 
عموم مردم درباره این گونه مســایل به روشــن و 
شفاف شدن هر چه بیشــتر این موضوعات برای 
افکار عمومــی کمک کنند تا مــردم با اطالعات 
کامل تــر و دقیق تری این موضــوع و موضوعات 
مشابه آن را قضاوت و درباره آن موضع گیری کنند.
پر واضح است در این بین نقش رسانه های جمعی 
ماننــد رادیو، تلویزیون، مطبوعات و شــبکه های 
مجازی بســیار پررنگ و حائز اهمیت است؛ زیرا 
با ارائــه تحلیل های صحیح، کامــل و همه  فهم 
می توانند رسالت اطالع رسانی خود را به درستی 
انجام دهند و در این جنگ نرم رسانه ای، ترفندهای 

تبلیغاتی دشمن را خنثی کنند.

در گفت وگو با پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی مطرح شد

وزی با اطالع رسانی  پیر
   تریبون    
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زبان و ادبیات فارســی در همــه ادوار تاریخ، آینه 
تمام نمــای فرهنگ ملــی و دینی ایرانیــان بوده و 
بخش های مختلف آن، جلوه های ناب این پیشینه 
فرهنگی را به خوبی انعکاس داده اســت. در این 
میــان، »ادبیات داســتانی« یکــی از غنی ترین و 
پرمخاطب ترین میدان های هنرنمایی نویسندگانی 
اســت که در قالب های گوناگون داســتانی آنچه 
را باید با مــردم در میان بگذارند، برای ســاختن 
جامعه به قلم می کشــند. پس از انقالب اسالمی، 
ادبیات داستانی »عاشــورایی« یکی از نمونه های 
موفــق و پرطــرف دار و در عین حــال غنی بوده و 
آثار ماندگاری درباره حماسه عاشورای محرم ۶۱ 
هجری قمری و شــهادت سبط نبی اکرم حضرت 
امام حســین بن علی)ع( و اصحــاب و یارانش به 
نگارش درآمده که فراتر از جلوه های داســتانی و 
جنبه های ســرگرم کننده آن، ریشه های فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی فاجعه خون بار کربال و حقیقت 
آن و درس هایش را روی کاغذ به تصویر درآورده و 
تحلیل کرده است؛ البته در کنار قالب های داستانی، 
قالب های دیگر مانند شــعر، مقاله ها و متون ادبی 
تحلیلی نیز بخــش قابل توجهــی از این گنجینه 
ماندگار ادبی را شــکل داده اند. دو یا سه دهه اخیر 
را می توان سال های اوج گیری و شکوفایی ادبیات 
داســتانی و تحلیلی عاشورایی دانســت که با آثار 
ممتــاز و کم نظیری، همچون »نامیــرا«، »پس از 
۲۰ ســال«، »فتح خون«، »راز سر به مهر«، »ماه 
به روایت آه« و... درخشش قابل توجهی پیدا کرده 
است. در آســتانه فرارسیدن ماه محرم و ایام عزای 
سید و ســاالر شــهیدان و در روزهایی که جوالن 
بیماری منحوس کرونا، کمتر امکان دور هم جمع 

شــدن و عزاداری های متعارف را فراهم می کند، 
ورق زدن ایــن آثــار فاخر عاشــورایی، تجربه ای 
کم نظیر و دلنشــین از انس با حقایق عاشــورا را 

برای مان رقم  می زند.

 Bنامیرا
کتاب »نامیرا« رمانی در حوزه ادبیات عاشــورایی 
از »صادق کرمیار« نویســنده و کارگردان معاصر 
اســت که اولین بار در ســال ۱۳۸۸ انتشــارات 
کتاب نیستان آن را منتشر کرد. محور اصلی رمان 
»نامیرا«، داستان عاشقانه دختر و پسری از اهالی 
کوفه است که در متن وقایع عاشورا قرار می گیرند 
و بدون منفعت طلبی های روزافــزون مردم کوفه، 
به دنبال حقیقت هســتند؛ امــا در میان رفتارهای 
متناقض ســرداران بزرگ کوفه، بیــن حمایت از 
امام حســین)ع( و وفاداری به یزید ســرگردانند. 
خوانــدن »نامیرا« حتما تجربه ای متفاوت در نگاه 
به ریشه های وقوع فاجعه کربال را برای مخاطب به 

یادگار می گذارد.

 Bفتح خون
»فتح خون« عنوان اثری تحلیلی و روایی از واقعه 
عاشوراست که به قلم سیدشهیدان اهل قلم، »شهید 
سیدمرتضی آوینی« به رشته تحریر درآمده است. 
آوینی در این کتــاب با فرم و بیانی جدید، حرکت 
امام حسین)ع( از مدینه به سمت کربال را روایت و 
تحلیل کرده است و در بسیاری از موارد به مسائل 
جهان امروز گذری زده اســت. متن کتاب ، از دو 
قسمت کلی تشکیل شده است ؛ قسمت اول که متن 
اصلی کتاب است ، وقایع و ماجراهای پیش آمده از 
رجب ســال ۶۰ تا محرم سال ۶۱ هجری را بیان و 
توصیف می کند و پاره دوم که از زبان »راوی « است، 
تحلیل و رازگشایی همان وقایع و ماجراهاست و در 
واقع بخش برجســته کتاب نیز همین است . »فتح 
خون«  در ده فصل روایت می شــود: آغاز هجرت 
عظیم ، کوفه ، مناظره عقل و عشــق ، قافله عشق در 
سفر تاریخ ، کربال، ناشئه اللیل ، فصل تمییز خبیث 
از طیب )اتمام حجت (، غربال دهر، سیاره رنج و 

تماشاگه راز. 

 Bپدر، عشق، پسر
 »پدر، عشــق، پســر«؛ با قلم ســید نام آشــنای 
ادبیات کتاب »پدر، عشــق، پسر« اثر سیدمهدی 
شجاعی، دربردارنده فرازهایی از زندگی حضرت 
علی اکبر)ع( اســت. نکته جالب درباره این کتاب 
راوی آن است؛ »پدر، عشق، پسر« از زبان »عقاب« 
اســب حضرت علی اکبر)ع( روایت می شــود و 
مخاطب راوی در داستان، »لیلی بنت ابی مّره« مادر 
گرامی حضرت علی اکبر)ع( است. فصول کتاب با 
عنوان »مجلس« نام گذاری شده و داستان متشکل از 
ده مجلس است که در هر مجلس، عقاب با زبانی 
عاطفی و دلنشــین، صحنه ای از زندگی حضرت 
علی اکبر)ع( را روایــت می کند و مجالس پایانی، 
به شــهادت حضرتش در کربــال اختصاص دارد. 
هــر برش از زندگی حضرت که در مجالس ده گانه 
نمایانده می شــود، در انتهای هر مجلس به گونه ای 
به واقعه  کربال مربوط و منتســب می شود و به این 
ترتیب، تمام مجالس رنگ عاشورایی خود را حفظ 

می کنند.

فرهنگفرهنگ

یادداشت

فرهنگ

سرگذشــت رزمنده دوران دفاع 
مقدس خانم »نصرت بسیطی« 
کــه از رزمنــدگان و امدادگران 
گیالنغرب اســت و با خدمات 
ارزنــده خــود در دوران دفــاع 
مقدس، نــام خــود را در میان 
مــردم کرمانشــاه جاودانه کرده 
با دوربین »مهــدی عبدالباقی« 
روایت می شــود. به گفته مهدی 
عبدالباقی کارگردان این مستند، 

تحقیقات این مجموعه طی سه ماه به پایان رسیده و مراحل پایانی 
پیش تولید در حال طی شدن هست و به زودی مرحله تولید آغاز 
خواهد شد. بازنمایی و روایت مستند زندگی و خاطرات مدافعان 

کشور و رزمندگان دوران دفاع یکی از اقدام مبارکی است.

وایت امداد ر
زندگی یک بانوی رزمنده

   مستند    

سریال تلویزیونی »باخانمان« به 
کارگردانی »بــرزو نیک نژاد« و 
تقوایی«  »زینــب  تهیه کنندگی 
پس از انجام تســت های الزم 
بــرای اطمینــان از ســالمت 
تک تک اعضای گروه و رعایت 
پروتکل هــای  مــوارد  تمــام 
در  را  تصویربرداری  بهداشتی، 
شــمال تهران هم زمــان با عید 

غدیرخم آغاز کردند. 
حسن پورشیرازی، افســانه بایگان، شهره لرستانی، حسام 
محمودی، الهام اخوان، امیر آتشانی هستند و به زودی بازیگران 
دیگر پروژه معرفی می شــوند. فیلم نامه ســریال را نیز »امیر 

برادران« می نویسد.

خانمان با 
تازه ترین نوشته امیر برادران

   سریال    

تصویربرداری سریال تلویزیونی 
»شبکه کوچک« به کارگردانی 
مهرماه  سلطان احمدی«  »امیر 

آغاز خواهد شد.
توسط  عروسک ها  طراحی 
»هدیه  و  خیراندیش«  »محمد 
هاشــمی« انجام شده و تاکنون 
نیمی از عروســک های این اثر 
مابقی  و  اســت  ساخته شــده 
در دست ســاخت هستند و تا 

اواسط شهریور ماه به پایان می رسند. این مجموعه تلویزیونی 
تلفیق انیمیشــن رئال و عروسکی است و عروسک هایی که در 
آن حضور دارند برخی شــبیه به انسان و برخی شبیه به حیوان 

هستند.

    رسانه ملی    

 شبکه کوچک
امیر سلطان احمدی سریال می سازد

  خانه سینما
 بدون صاحب خانه ها

انتخابات پانزدهمیــن دوره هیئت مدیره 
»خانه سینما« ۲۰ مرداد درحالی برگزار 
شــد که این نهاد صنفی بیش از هر زمان 
دیگری دچار بحران هویت و تنش داخلی 
اســت. این انتخابات هم تحت الشــعاع 
این مشــکالت قرار گرفت. همه اعضای 
جامعه سینمایی از هر صنفی، صاحب این 
خانه محسوب می شوند، اما در انتخابات 
بودند؛  اصنــاف غایب  اکثریت  مذکور، 
دلیل این غیبت نیز، فقدان شناســه ملی 
اعالم شــد که آن هم ناشی از ثبت نشدن 
این صنف ها در وزارت کار اســت. این 
هم به سیاســت ها و برنامه ریزی خاص 
مدیریت خانه سینما برمی گردد که تدبیری 
بهتر برای قانونی شدن این اصناف اتخاذ 
نکردند.با این اوصاف، جای سؤال است 
که اساسا هیئت مدیره منتخب را چگونه 
می توان نماینده سینماگران برای مدیریت 
تنها نهاد صنفی این سینما به حساب آورد؟ 
این هــم از اتفاقات عجیب این انتخابات 
بود که بــرای انتخاب دو بــازرس خانه 
سینما فقط دو نامزد وجود داشت و به طور 
طبیعی هر دو نفر برگزیده شــدند، فقط 
یکی بازرس اصلی و دیگری علی البدل 
اســت. همچنین در خبرها خواندیم که 
یکی از امضاکنندگان نامه حمایت از یک 
سرمایه گذار سینما که به اتهام اختالس و 
فساد اقتصادی در زندان است هم به عنوان 
نماینده صنف فیلمنامه نویســان در این 
انتخابات حضور داشــت؛ فردی که البته 
بیشــتر به عنوان یک منتقد و روزنامه نگار 
شناخته می شود و هنوز در فیلمنامه نویسی، 
جا نیفتاده اســت؛ به همین دلیل هم در 
این انتخابات، دو رأی بیشــتر نیاورد. هر 
چند که مسئله این شخص نیست، بلکه 
مسئله سیر نزول خانه سینما به حدی است 
که از صنف مهم فیلمنامه نویسان، فردی 
با شــهرت و کسوت حضور نیافته است. 
نکته مهم این است که اغلب برگزیدگان 
نیز، چهره شــاخص و شــناخته شده ای 
نیستند، غیر از »آتیال پسیانی« که به عنوان 
نماینده صنف بازیگرها حضور یافت. این 
انتخابات اعتراضات گسترده صنف های 
غایب را برانگیخــت؛ برای نمونه کانون 
آهنگسازان ســینمای ایران در بخشی از 
بیانیه اعتراضی خود آورده اســت: »خانه 
سینما یک شــرکت خصوصی و موروثی 
نیســت، بلکه متعلق به تمامی صنوف و 
اهالی سینماست و هرگونه تصمیم فردی، 
نقل قول های بی اعتبار و غیر قانونی خالف 
اساسنامه از طرف هر فرد، مقام یا مسئولی 
باشــد، قابل پیگرد قانونی است.« سایت 
»ســینماپرس« هم به نقل از مدیر یکی 
اصناف سینمایی نوشت که دلیل برگزاری 
انتخابات هیئت مدیره به این شکل، فرار از 
ارائه گزارش مالی و شفاف سازی از سوی 
مدیــران خانه سینماســت.به این ترتیب 
به نظر می رســد که بحران خانه ســینما 
همچنان ادامه دارد و اهالی هنر هفتم در 
ایران هنوز هم باید نگران برخورداری از 
خانه ای امن برای خودشان باشند، ریشه 
اصلی مشــکل به عدم ساماندهی قانونی 
و تشــکیالتی خانه ســینما بر می گردد؛ 
در ســال ۱۳۹۱ خانه ســینما به دلیل این 
مشکالت منحل شــد، اما مدیران دولت 
یازدهم بــرای برپا کردن نمایش تبلیغاتی 
بدون اینکه مشکالت قانونی خانه سینما را 
حل کنند، اقدام به بازگشایی آن کردند و... 
حرکت کژتابانه این خانه به همین منوال 

ادامه دارد.

فصل انس با ادبیات عاشورایی
 به بهانه فرارسیدن ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان

آرش فهیم
منتقد سینما

»تعزیه« و »شــبیه خوانی« از سنت های ثابت و 
قدیمی در مراسم های عزاداری ساالر شهیدان در 
ماه محرم و صفر است، اما حاال چند سالی است 
با گسترش شهرها، مجال برای اجرای تعزیه کمتر 
از گذشــته شده است و امسال هم با آمدن کرونا، 
امید برای برپایی مجالس تعزیه، بسیار کم رنگ تر 

از گذشته شده است. 
اگرچه برخی ها تعزیه را با تئاتر به عنوان یک 

هنر نمایشی مقایسه می کنند، اما واقعیت این است 
که تفاوت های جدی در خاستگاه فرهنگی، روایی 
و جنس مخاطبان این دو هنر وجود دارد و همین 
تفاوت ها می تواند زمینه برای اجرای تعزیه را در 

شرایط کرونایی نیز ایجاد کند. 
تئاترهای صحنه ای عمدتا در سالن های نمایش 
با نورپردازی های خاصی اجرا می شوند و نزدیکی 
مخاطب به عوامل صحنه، یکی از ابزارهای ایجاد 
جذابیت در نمایش محسوب می شود، در حالی که 
در تعزیه، به صورت معمول، به واسطه استفاده از 
اسب یا ابزارهای جنگی، از میدان گاه های بزرگ 
برای اجرای نمایش اســتفاده می شــود و به طور 
عمومــی نیز مخاطب فاصله مناســبی با عوامل 

اجرایی دارد. خیابانی بــودن و اجرا در فضاهای 
باز، این فرصت را به تعزیه خوانان و تعزیه گردانان 
می دهد که بتوانند در هر شرایط محیطی اجرای 
نمایش داشته باشند در حالی که این شرایط برای 

تئاتری ها چندان مساعد نیست. 
از سوی دیگر، مخاطبان تئاتر به لحاظ فرهنگی 
اقشار خاصی از جامعه هستند و تئاتر به عنوان یک 
هنر نمایشی، در سبد همه خانوارها جا ندارد؛ این 
در شرایطی است که تعزیه، یک نمایش عمومی 
اســت که عمده آحاد جامعه، تجربه دیدن آن را 
دارند. ایــن تفاوت می تواند، زمینه ســاز اجرای 
تعزیه ها را ـ به شــرط رعایت دســتورالعمل های 
بهداشتی ـ حتی در شرایط کرونایی نیز فراهم کند. 

البته چند ســالی اســت که اجرای تعزیه در 
شهرها، به ویژه کالن شهرها به محاق رفته و کمتر 
میدان مناسبی برای اجرای تعزیه یافت می شود، 
اما با این وجود، ساخت میدانگاه های روباز برای 
اجرای تئاتر در دستور کار مدیران قرار گرفته است 
و از این منظر، می توان فضاهای جدیدی را برای 

اجرای این هنر آئینی و سنتی اختصاص داد. 
واقعیت این است که تعزیه، ریشه در باورهای 
جدی ایرانیان دارد که در هر شــرایطی می تواند 
مخاطبان را به سوی خود جلب کند، اما این هنر 
ســنتی هم نیاز دارد تا بیش از گذشته، خود را با 
شــرایط امروز جامعه تطبیق دهد تا بتواند مانا و 

پایدار به کار خود ادامه دهد. 

وایت حماسه در بحران! ر
   برداشت    

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

تأثیر شیوع کرونا بر آیین تعزیه در ماه محرم
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۱۴
جبهه

چرا دفاع مقدس؟

 یک ماه و چند روز دیگر به گرامیداشــت 
چهلمین ســالگرد آغاز دفاع مقدس مانده 
اســت. روزی که چندین هواپیمای بعثی، 
آسمان تهران را آلوده کردند و بمب های شان 
را روی فــرودگاه مهرآباد انداختند. تهاجم 
به خــاک ایران، البته از ماه ها قبل شــروع 
شده بود. تانک های عراقی به سمت ایران 
شــلیک می کردند و لوله  توپ ها به سمت 
خاک کشــورمان باال آمده بود. تحرکات 
ضدانقالب در مرزهای غرب و شمال غرب 
هم زمینه را برای تهاجم هر چه بیشتر آماده 
می کرد، اما کسی گمان نداشت که صدام، 
با گسیل هواپیماهایش به تهران، جنگ را 
با صدای بلند،  فریاد بزند. هیچ کس هنوز 
نمی داند در شامگاه ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۰ و در 
استراحتگاه صدام چه گذشت که این گونه 
بی محابا و جنون آمیز تصمیم گرفت پایش را 
از گلیمش درازتر کند. تخیالت به اصطالح 
ســردار قادســیه در ابرهای باالی سرش 
این گونه بود که سوار بر ماشین جنگی ، یکی 
دو روزه به تهران می رســد و در مواجهه با 
استقبال مردم ایران، گستره حکومتش را تا 
مرزهای افغانستان و پاکستان ِکش می دهد. 
خیال خام صدام با وجــود همه امکاناتی 
که در دســت داشت و از ســردمدارانش 
گرفت، در محاســبات مردم شناســانه به 
شــدت عقب مانده و ســطحی بود. میزان 
شناخت فرمانده قوای بعثی از مردم ایران به 
نمونه های ناقص و درمانده ای چون برخی 
اعضای ســازمان مجاهدین خلق محدود 
می شــد و همین، پاشنه آشیل او در هشت 
سال بعدش شد. جنگ ویرانگر عراق علیه 
ایران برای دو طرف ماجرا زیان بار بود، اما 
برای ایران، آغازی شد بر دوره ای ماندگار در 
تاریخ و تجربیات ارزشمندی که هنوز هم 
بعد از سی و چند سال از ذخیره آن می شود 
بهره ها برد. شــاید بارها شــنیده باشید که 
برخی می پرسند، اگر ۳۱ شهریور، سالگرد 
آغاز تجاوز بعثی ها به ایران اســت،  چرا آن 
را گرامی  می داریم؟ چــرا در و دیوارهای 
شهرمان پر از تصاویر جنگی می شود؟ چرا 
یادواره های کوچک و بزرگ در سازمان ها 
و نهادها و مســاجد برگزار می شود ؟ چرا 
موســیقی های غرورانگیز از صدا و سیما 
پخش می شود و چرا هر که می تواند، سری 
به جانبازان و خانواده های شــهدا می زند؟ 
رمز این برنامه ها و یادمان ها را می شود در 
برکاتی جســت وجو کرد که دفاع مقدس 
برای همه ما داشــت. اگر تجربیات تلخ و 
شــیرین مردم و مسئوالن از آن روزها نبود،  
تحمل شرایط فعلی غیرممکن می شد. فقط 
کمی دقت کافی  اســت که بفهمیم مقابله 
با شــرایط کرونایی،  به ویژه در موج اولش 
هم مرهون بهره گیــری از همین تجربیات 
بود. هنوز هم ایســتادگِی  باقی مانده از آن 
سال هاست که موتور کشور را در سیاست 
داخلــی و خارجی پیش می بــرد و صدها 
 مانند آن. همین اهمیت است 

ّ
نمونه و مثال

که ما را در چهلمین ســالگرد آغاز جنگ 
تحمیلی بر آن داشــته است تا هر هفته در 
قالب صفحه »جبهه« با شــما درباره دفاع 
مقدس و مقاومت اسالمی که فرزند خلف 
آن است،  صحبت کنیم. از شهدا و جانبازان 
بگوییم و یاد روزهای ســخت اسارت در 
اردوگاه  هــای عراق را  زنــده کنیم. دوباره 
وصیت نامه ها را بخوانیم و روی عکس های 
باقی مانــده از آن روزهــا متمرکز شــویم. 
محصوالت و آثار فرهنگی و هنری در این 
زمینه را بهتر بشناســیم و آفرینندگانانش را 
تشویق و تحسین کنیم. مفتخریم که در این 

فرصت یک صفحه ای،  همراه مایید.

»امیر اســماعیلی« سال هاســت در 
مطبوعات و رسانه ها فعال است و به 
تازگی کتابی را در انتشارات »پرنده« 
منتشــر کرده اســت. »کوچه باران« 
روایت هــای ۶۰۰ کلمــه ای از ۶۰ 
آنهاســت.  بازمانــدگان  و  شــهید 
روایت هایی شــنیدنی که با خواندن 
هر کدام از روایت ها باید لحظاتی، کتاب و چشــم ها را با هم 
بست. این شهدا از شهدای انقالب، شهدای جنگ تحمیلی، 
شهدای مدافع حرم، شهدای عملیات های آتش نشانی، شهدای 
حادثه سقوط جرثقیل در حریم کعبه و... هستند. این کتاب با 
زبان ســاده بیانگر روایت های جذابی است از پدران، مادران، 
همسران، فرزندان و دوستان شهدایی که بسیاری از آنها گمنام 
رفتند. نویسنده در مقدمه کتاب آورده است: »پسرم! علی رضایم! 
محمدم! عباسم! رشیدم! حســینم! همه شان با تأکیدی خاص 
»م« مالکیــت را ادا می کردنــد و چه حظــی می بردند. هنوز 
خیلی هاشان باور نکردند که فرزندشان رفته است. شهید رفته 

است. هنوز منتظرند که بیاید و زنگ خانه را بزند.«

۶۰۰ کلمه  از ۶۰ شهید
امسال شصتمین ســالگرد تولد سردار 
»شهید محسن وزوایی« با اولین سالگرد 
انتشــار کتــاب »یک محســن عزیز« 
غفارحدادی«  »فائضه  شــد.  هم زمان 
نویســنده این کتاب به همیــن بهانه با 
تأســیس صفحه ای مجــازی برای این 
کتاب، اقدامــات فرهنگی جالبی برای 
این دو ســالگرد تدارک دید. طرح رساندن بسته های معیشتی به 
خانواده های محروم، یکی از این برنامه ها بود. شرکت کنندگان در 
این طرح، ثواب کمک های مؤمنانه شــان را به روح شهید وزوایی 
هدیه کردند. برپایی ایســتگاه صلواتی و فروش ویژه کتاب »یک 
محســن عزیز« در محوطه امامزاده قاسم شــمیران، رونمایی از 
صفحه اینســتاگرامی این کتاب، انتشار نسخه صوتی این کتاب و 
برگزاری گفت وگوهای زنده با برخی افراد مؤثر در زندگی شهید از 
دیگر برنامه  های تدارک دیده شده برای شصتمین سالگرد والدت 
این شهید بود. محسن وزوایی مرداد ماه ۱۳۳۹ در تهران به دنیا آمد 
و تا قبل از شهادتش در اردیبهشت ۱۳۶۱ در جریان عملیات بیت 
المقدس، در عملیات های مختلفی شرکت کرد و خوش درخشید. 

وایی ۶۰ ساله شد محسن وز
   رویداد    

در عملیات »خیبر« بــه هر ترتیب، 
خودم را به بچه ها رســاندم. همانجا 
یک تیر بــه رانم خــورد. رفتم پیش 
)شهید( »حمید باکری« نشستم. من 
را بلند کرد و جناح چپ جزیره مجنون 
را نشانم داد. تانک ها از جنوب جزیره 
داشــتند می آمدند. باکــری گفت به 
»عزیز جعفری« بگو بیاید یک خاکریز برای ما بزنند. گفتم حتما 
این کار را می کنم. اصــرار کرد بروم. گفت دارد از پایت خون 
می آید! )شهید( »مرتضی سلمان طرقی« با چفیه اش پای من را 
بست. من لباس سپاه تنم بود. گفتم اگر بلند شوم، بسیجی ها هم 
دنبال من می آیند. بگذارید وضع آرام شود، بعد حرکت می کنم. 
من به عنوان معاون )شهید( »کاظم نجفی رستگار« به خط رفتم. 
برای رفتن هم کلی جر و بحث کردم. کاظم رستگار می گفت 
بگذار من بروم. گفتم من مسئول عملیاتم و باید بروم و وضعیت 

را ببینم؛  بیایم و به شما گزارش کنم.
 راوی:  شهید مدافع حرم،  سردار حاج احمد غالمی

)جانشین تیپ ۱0 سیدالشهدا)ع((

جر و بحث با فرمانده!
   خاطره    

   یادداشت    

 BBBB حاج خانم، دوست داریم حاج احمد
مایلی را به روایت شما بشناسیم.

همســر شــهید:  من با حاج آقا ســال ۱۳۶۰ آشنا 
شدم. خواستگاری مان سنتی بود. هیچ مراسمی هم 
نداشتیم. فقط خواستیم زندگی مان را شروع کنیم. 
رفتیم مشــهد پابوس امــام رضا)ع(، برگشــتیم و 
زندگی مان را شــروع کردیم. حاج احمد ۲4 ساله 
و من ۱۹ ســاله بودم. دو تا از همشــهری ها واسطه 

آشنایی ما شدند.

 BBBB آن روزها ایشــان عضو ســپاه شــده  
بودند؟ 

همسر شهید:  نه، سال ۱۳۶7 وارد سپاه شدند. قبلش 
شغل آزاد داشتند. بیشــترین هدف شان این بود که 
رشته چتربازی را ادامه بدهند و به همین خاطر وارد 
ســپاه شدند. چتر بازی را از ســال 54 شروع کرده 
بودند. حسین مایلی، پسر شهید:  پدرم سال 54 کار 
پرواز و سال 5۶ سقوط آزاد را شروع کرد. سال 7۳ 
اولین نفری بود که پاراگالیدر را وارد ایران کرد. سال 
7۸ پاراموتور را وارد ایران کرد. سال ۸۲ به بعد هم 
که بحث جایرو و هواپیماهای فوق سبک را شروع 
کــرد و در همه هم حکم مربی گری داشــت. حاج 

احمد ۱۱تخصص مربی گری در امور پرواز داشت.

 BBBB حاج خانــم، در مورد خانواده شــان 
بفرمایید؛ حــاج احمــد فرزند چندم 

خانواده بودند؟
همسر شهید:  ایشان فرزند دوم خانواده ای خوب و 
مذهبی بودند. هفت تا بــرادر بودند و یک خواهر. 
چهار تا از برادرها اهل پرواز بودند. من بعد از اینکه 
وارد ســپاه شــد، پروازهایش را دیدم. اکثر وقت ها 
خانوادگی می رفتیم ســمت امامزاده هاشــم و کل 

خانواده پرواز می کردند.

 BBBB خانم مایلی شــما چقدر پدری بودید؟
چقدر به حاج احمد وابسته بودید؟

دختر شهید: دخترها پدری هستند دیگر. وقتی پدرم 
به مأموریت می رفت، نگران بودم، اما امیدم به خدا 
بود. چون خودم هم پرواز می کردم، ترســم از پرواز 
کم بود، اما باألخره می دانستم که مأموریت های بابا 

خطرناک است.

 BBBB شما خبر شهادت حاج احمد را چگونه 
فهمیدید؟

دختر شهید: شب تاسوعا قرار بود مراسم عزاداری 
داشته باشیم و دسته عزاداری بیاید منزل مادرم. من از 
هیچ چیز خبر نداشتم. پسرعموهایم کوچک بودند. 
فکر کردند من در جریان هســتم. یکی شان گفت: 
آبجی زهرا، عمو را آوردند... گفتم: از کجا آوردند؟ 

احساس کردم یک اتفاقی افتاده، ولی فکر نمی کردم 
پدرم شهید شده باشد. 

 BBBBحاج خانم، آخرین دیدارتان کی بود؟ 
همسر شهید:  همان سال ۹5 که به شهادت رسید، 
روز عرفه از مأموریت برگشت تا دو سه روز بعدش 
به زیارت امام رضا)ع( برویم. من، دخترها و نوه ها با 
حاج آقا رفتیم مشهد و روز عیدغدیر برگشتیم. وقتی 
داشتیم برمی گشتیم جلوی حرم ایستاد و گفت: حاج 
خانم، دارم می روم مأموریت، ان شاءالله اردیبهشت 
ماه که برگشتم با دخترها می رویم کربال. سوم مهر 

رفت، ۱۹ مهر هم به شهادت رسید...

 BBBB شما چطوری از شهادت حاج آقا باخبر 
شدید؟

همسر شهید: شب قبل از شهادت حاجی، خواب 
خیلی بــدی دیدم. از خواب پریدم. دو ســه روز 
قبلــش هم حاج آقا زنگ زده بــود. هر روز به من 
زنگ مــی زد. گفتم یک گوســفند تدارک ببینید 
جلوی دســته عزاداری محرم  قربانی کنیم. من 
آن روز کالفه بودم. ســردرد داشتم. از ساعت سه 
بعدازظهر شــروع کردم تماس گرفتن با حاج آقا. 
مدام تماس گرفتم. آنتن نمی داد. به دخترم گفتم: 
زهرا جــان، نمی دانم چرا زنــگ می زنم بابات 
جــواب نمی دهد، من نگرانم. ســر نماز مغرب 
بودم که پسر کوچکم آمد و با عجله رفت. گفت: 
عمویم گفته بیا جلســه فــوری داریم. حاجی با 
برادرهایش فروشگاهی داشتند که قرارهای شان 
را هم همان جا می گذاشــتند.  دیدم دختر بزرگم 
حال نــدارد. دختر جاریم هم آمــد و دیدم همه 

اضطراب دارند. گفتم چیزی شــده؟ گفتند: نه؛ 
حاج آقا سانحه دیده. خیلی دلم شور می زد. آمدم 
وسط پذیرایی نشستم به گریه. حالم بد شد و اصال 

متوجه اطرافم نشدم.

 BBBBپیکر حاج احمد را کی آوردند؟
همسر شهید: فردا صبحش یعنی روز تاسوعا آوردند، 

ولی ما سوم امام او را به خاک سپردیم. 

 BBBB محسن آقا، پس شما از اولین نفرهایی 
بودید که خبردار شدید...

پسر شهید:  از محل کار آمده بودم خانه. تلفنم زنگ 
خورد و عمو گفت بیایید فروشــگاه جلسه داریم. 
رفتم فروشگاه. یک ســری همکارهای حاجی هم 
 بودند. عموهایم آنجا بــه من گفتند که چه اتفاقی ا

فتاده. 

 BBBB از صحنه شهادت حاج احمد اطالعی 
دارید؟

پســر شــهید:  در زاهدان جایــی بیــن دو تپه که 
دکل های برق داشــت، این ســانحه اتفاق افتاد. در 
جهان دکل های برق بیشــترین سانحه های هوایی 
را می دهد. حاجی و هم رزمشان برای شناسایی به 
پاکستان رفته بودند و در راه بازگشت، دم غروب که 
نور خورشید در چشم شان بود، سیم های  برق باعث 
حادثه شــد و حاجی از ناحیه گردن زخمی شد و به 

شهادت رسید. 

 BBBB پرنــده ای که حاج احمد با آن شــهید 
شدند چه بود؟

پسر شهید:  جایروپلن تلفیقی از هواپیما و هلی کوپتر 
و بسیار عملیاتی است. حاجی تغییراتی در این پرنده 

داده بود که به غیر از شناسایی، کاربردهای دیگری 
هم داشت. 

 BBBB حاج خانم حاج آقا مگر بازنشسته نشده 
بودند؟

همسر شهید: سی سال شان پر شده بود، اما فرمانده 
قرارگاه قدس سپاه به سردار »پاکپور« فرمانده نیروی 
زمینی درخواســت داده بود که مــا حاجی را الزم 
داریم. امســال دوباره باید این نامه تمدید می شــد 
که شهید شدند. عاشق کارش بود. می گفتم خسته 
شــدی، تو االن چند ســال اســت صبح می روی، 
شب می آیی.  بیشتر هم مأموریت بود تا خانه؛ این 
ســال های آخر هم در زاهدان بود، شاید در ماه یک 
هفته می آمــد یا هر چهل روز، ســه روز می آمد به 

تهران، سری می زد و می رفت.

 BBBBبرادرِ حاج آقا کجا شهید شدند؟ 
پسر شــهید: شــهید »داود مایلی« ســال ۶5 در 
کربالی5 شــهید شــد. عین همدیگر هم شــهید 
شــدند. عمو داودم دقیقا ترکش خمپاره خورده بود 
به شــاهرگش و گردنش را بریده بــود. حاجی هم 
همان طور شهید شد، دقیقا ملخ جایرو به شاهرگش 

خورده و گردنش را بریده بود. 

 BBBB آقای مایلی عزیز؛ بفرمایید حاج آقا در 
قامت عمو چگونه مردی بود؟

ســجاد مایلی: من از کودکی بــا عمو حاج احمدم 
بودم. برای ما پر از جاذبــه بود. در محله ما از همه 
سنین دوستدار حاج احمد هستند، از بچه های سه 
چهار ســاله تا پیرمردهای ۸۰ـ 7۰ ساله. خیلی به 

ارتباط با نوجوانان اهمیت می دادند. 

میثم 
رشیدی مهرآبادی

دبیر گروه دفاع مقدس

   تازه ها    

 پای صحبت های خانواده سردار شهید خلبان احمد مایلی

واز بود  حاج احمد  عاشق پر
 می پرسم: حاج خانم، حاج احمد شما را بیشتر دوست داشتند یا پرواز را؟ با خنده و صادقانه می گوید: واقعیتش را بخواهی پرواز را بیشتر دوست داشت... 

استاد خلبان سردار شهید »حاج احمد مایلی« فرمانده یگان ویژه هوایی »صابرین« و یگان ویژه هوایی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران بود که در جریان 
یک عملیات شناسایی در منطقه ایرانشهر سیستان و بلوچستان در ۱۹ مهرماه ۱3۹۵ به درجه رفیع شهادت نائل شد. او در بیشتر عملیات های مبارزه با اشرار 
و قاچاقچیان در مناطق عملیاتی کردســتان و مناطق مرزی سیستان و بلوچستان حضور و در دفاع از حریم اهل بیت و آموزش نیروهای جهان اسالم از جمله 
حزب الله لبنان و مدافعان حرم نقش مهم و تأثیرگذار داشت. شهید مایلی با راه اندازی گشت های هوایی در مناطق مرزی سیستان و بلوچستان در ایجاد امنیت 
این منطقه استراتژیک بسیار مؤثر بود. از خانم »مهناز رسول زاده«، همسر، آقای »محسن مایلی«، پسر،  خانم »زهرا مایلی« دختر و آقای »سجاد مایلی« برادرزاده 
و مدیر برنامه های سردار دعوت کردیم تا در گفت وگویی ما را با این دالورمرد،  بیشتر آشنا کنند. کمتر از دو هفته دیگر، شب تاسوعای حسینی، چهارمین سالگرد 

قمری شهادت حاج احمد است.

میثم رشیدی مهرآبادی
دبیر گروه دفاع مقدس
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۱۵
پاسدار

 ضرورت توجه به نیروهای 
خرید خدمت مراکز اقامتی 

سپاه در دوران کرونا
0۹0۱000۹30۴/ لطفا برای پاداش پایان 

خدمت، آخرین حقوق دریافتی احتساب 
شود، از فرماندهی محترم کل سپاه تقاضا 

دارم پیگیری فرمائید.
0۹020003۵73/ چــرا وزیر رفاه اعالم 

می کنه که جامانــده وام یک میلیونی در 
کشور نداریم، در صورتی که ما هیچ کدام 

وام رو نگرفتیم؟!
می کنــم  خواهــش   /0۹۱۱0007۴83

یــا روی خط رو حذف کنیــد، یا در واقع 
جواب گوی مشکالت باشید. برای نمونه 

وام یک میلیونی دولت چرا واریز نشد؟
صبح صادق: این پرسش تعداد زیادی از 
خوانندگان است. اگر مسئوالن مربوطه در 
نیروی انسانی پاسخی ارائه دهند در همین 

صفحه منتشر می شود.
می شــود  پیشــنهاد   /0۹۱20008۵۱3

دانشــگاه های ســپاه در تهیه کتب و فیلم 
آموزشــی زبان خارجی در چارچوب فقه 

اسالمی پیش قدم شوند.
اســتدعا  عاجزانــه   /0۹۱۴000۵3۴3

داریم مشکالت بسیجیان کد ۸۹ اعم از 
فوق العاده مسکن، حقوق با این همه تورم 
و گرانی را به گوش فرمانده محترم ســپاه 

برسانید.
مســئوالن  از  لطفــا   /0۹۱۴0000۵۵2

ســؤال بکنید که چه عاملی باعث شــده 
وام بسیجیان کد ۸۹ با وام نیروی رسمی 

اختالف داشته باشد؟
0۹۱۴0002303/ خواهشــمند است به 

ســردار محترم معاون نیروی انسانی کل 
ســپاه منعکس فرمائید ســوابق خدمتی 
بسیجیان امنیت فاقد کد شمالغرب را بر 
سن شان لحاظ کنند و تبدیل وضعیت به 

شناسه ۸۹ شوند.
0۹۱۵0002۵۹۹/ لطفا پرداخت ســود 

سهام بانک انصار را پیگیری بفرمایید.
0۹۱۶0002۶۶۵/ آیــا بــه بیماران قلبی 

شاغل سپاه کمک هزینه ای تعلق می گیرد؟
0۹۱70007۶۵7/ چــرا درمانگاه نیروی  

زمینی در کازرون خدمات یکسانی به همه 
یگان های سپاه نمی دهد.

0۹۱80007۱۴۶/ بعد از ۱۶ سال خدمت 

وام پنج میلیونی به بنده دادند، یک سال از 
تشکیل پرونده می گذرد تاکنون پرداخت 

نشده. این یعنی چه؟
0۹۱80008۵۹۹/ قرار بود پروژه مسکن 

استان کردستان خرداد ماه شروع بشه، چرا 
هنوز خبری نیست؟!

0۹۱80008۶۶7/ بانک انصار شعبه سقز 

از وام قرض الحسنه به خاطر کرونا دو ماه 
کسر نکرده بود، برج چهار گفتند دو قسط 

عقب افتاده دارید، بیاید پرداخت کنید!
0۹۱۹000۹۱03/ دانشــجویان روحانی 

متأهــل که در مجموعه شــهید محالتی 
 داری 

ً
قــم مشــغول تحصیــل و بعضــا

فرزند هســتند با توجه به دریافت حقوق 
دانشجویی که کم است و مجبور به اجاره 
منزل با هزینه باال هستند، از پس اجاره بها 
برنمی آیند، از مسئوالن مربوط درخواست 

پیگیری و رسیدگی داریم.
0۹3۵00032۶۶/ نیرو های خریدخدمت 

غیر متمرکز مراکز اقامتی سپاه به دلیل نبود 
مســافر که حقوق شان از محل درآمد این 
امر است، دو ســه ماهی است که نصف 
حقوق به آنها تعلــق می گیرد، چه خوب 
است که سپاه در طرح کمک مؤمنانه، به 
این عزیزان آسیب دیده از کرونا بسته های 

معیشتی بدهد.  

   روی خط    

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

بعــد از تفویض مأموریت بیمه هــای اجباری و 
اختیاری کارکنان سپاه و خانواده های آنها به مرکز 
خدمات کارکنان سپاه، این مرکز اولین همایش و 
کارگاه تخصصی ویژه مدیران بیمه رده های سپاه را 
در مجتمع طالئیه تهران برگزار کرد تا ضمن ارتقای 
مهارت مدیــران آخرین وضعیت و موضوعات 
بیمه برای آنها تشــریح شود. قسمت ابتدایی این 
کارگاه تخصصی به سخنرانی مسئوالن مربوطه 
در بخش های مختلف ســپاه و نیروهای مسلح 
اختصاص داشــت. در ادامــه بخش های مهم 

برخی از این سخنرانی ها را بررسی خواهیم کرد.

 Bبسته خدماتی ۳6۰ درجه بیمه درمانی
»دکتر نوروزی« مدیرعامل ســازمان بیمه خدمات 
درمانی نیروهای مســلح با اشــاره به بسته خدماتی 
۳۶۰ درجــه بیمه هــای درمانی برای توســعه چتر 
بیمه نیروهای مسلح، افزود: توسعه این روند نیاز به 
آگاه ســازی و آموزش همگانی دارد و بسته طراحی 
شده را براســاس آگاه سازی، پیشگیری، تشخیص، 
درمان و توان بخشــی تنظیم کرده ایم، که در هر یک 
از این حوزه ها بخش هایی از کار شــروع شده است 
که آموزش ها، مباحث پیشگیری و غربالگری از این 
دسته اند و در حوزه تشــخیص و درمان هم با مراکز 
معتبر علمی کشور تفاهم نامه های همکاری داریم، 
بخشــی از خدمات را هم در قالب خدمات برخط 
توســعه دادیم که از جمله در حوزه پرونده سالمت 
الکترونیکی است که به زودی در سراسر کشور اجرا 
می شود و نسخه نویسی الکترونیکی هم مراحل پایانی 
طراحی را گذرانده است و به زودی در درمانگاه کوثر 
شهرک شــهید محالتی آغاز این موضوع را در سپاه 

خواهیم داشت.

 Bافزایش کیفیت و کمیت خدمات بیمه ای
»ســردار ابوالحسنی« جانشــین راهبردی معاونت 
نیروی انسانی سپاه و مسئول سازمان عملیات حقوق 
سپاه نیز در این کارگاه تخصصی با بیان اینکه افزایش 

کیفیت و کمیت خدمات می تواند بخشی از کسری 
و عقب ماندگی حقوق را نســبت به پرداخت قانونی 
جبران کند، گفت: باید به ســمت خدمات برتر و با 
کیفیت و کمیت بیشتر به عنوان حقوق ماندگار برویم.
وی تأکید کرد: موضوع بیمه در سپاه کامال یک مسئله 
خدماتی اســت که هیچ نگاه اقتصادی نسبت به آن 
وجــود ندارد و باتوجه به اینکــه در تعداد و کمیت و 
حجم، خدمات بیمه ای ســپاه یک نهاد نمونه است؛ 
از این رو سپاه یک مشتری خوب برای بیمه ها هم به 
شمار می رود که باید از این استفاده و خدمات بهتر و با 
کیفیت تری از بیمه ها دریافت کرد.سردار ابوالحسنی 
با بیان اینکه شورای عالی خدمات سپاه برای توسعه 
پوشــش های بیمه ای و خدمــات، مصوبات خوبی 
داشته اســت، ادامه داد: با کسر مبلغ خیلی جزئی به 
صورت ماهانه، خدمات بیمه ای گسترده تر و با کیفیت 

بهتری می توان ارائه داد.
 

 Bبا همه توان  در خدمتیم
»سردار امامی« مسئول مرکز خدمات کارکنان سپاه 
در این کارگاه تخصصی با بیان اینکه از دغدغه های 
اصلی »ســردار سالمی« در جلســات مختلف که 
پیگیر آن هســتند، معیشت پاســداران است و این 
پیگیری از ســوی فرمانده معظم کل قوا هم بســیار 
انجام می شود افزود: باید در این حوزه تمام توان خود 
را به کار بگیریم.وی در بحث بیمه افزود: بحمدالله 
با حضور بــرادر عزیز »آقای شیخ االســالمی« که 
تحصیالت عالی بیمه دارند، کارهای بســیار خوبی 
در این حــوزه در حال وقوع اســت و این تحوالت 

ان شــاءالله برای همه عزیزان ملمــوس خواهدبود. 
وی با بیان اینکه مبلغی که برای بیمه در کل مجموعه 
ســپاه هزینه می شود بســیار باال و قابل توجه است، 
افزود: طرح ایجاد یک بیمه مســتقل از ســوی بنیاد 
تعاون برای سپاه از گذشته مطرح بود که با سهام داری 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا)ص(، بانک انصار، 
آماد و پشــتیبانی و مجموعه ســپاه کلیه قراردادهای 
بیمه بخش های مختلف سپاه در همین شرکت بیمه 
مادر انجام شود و تمام ســود حاصل از آن نیز برای 
خدمات رســانی به پاسداران هزینه شود، به صورتی 
که بر اســاس برآورد ما ســود حاصل از درآمدهای 
بیمه ای شرکت یاد شده مرکز خدمات کارکنان بدون 
فشار به بودجه ســپاه می تواند چندین برابر خدمات 
جاری به کارکنان ســپاه ارائه کند، از جهتی صندوق 
شــفا هم برای خدمات رسانی به معسرین و بیماران 

صعب العالج  هم مشکلی نخواهد داشت.

 Bلزوم پر کردن فرم ذی نفع
»دکتر غفاری« مدیرعامل صنــدوق بیمه نیروهای 
مســلح نیز در این همایش با بیان اینکه این صندوق 
کلیه امور بیمه عمر و حوادث قانونی کارکنان نیروهای 
مســلح)اجباری( را بر عهــده دارد، از بیمه کوثر به 
عنــوان مجری بیمه های اختیــاری و یک مجموعه 
بیمه خارج از نیروهای مســلح یاد کرد که نیروهای 
مسلح سهام داران اصلی آن هستند. وی سابقه بیمه 
نیروهای مسلح را در کشــور مربوط به سال ۱۳۳5 
عنوان کرد و افــزود: بیمه عمر و حوادث اجباری به 
صورت کلی فقط ویژه نیروهای مسلح است که در 

ســال۱۳7۶ و سپس ســال ۱۳۹4 با اصالحیه های 
آن بازنشستگان نیروهای مسلح هم شامل این بیمه 
شدند و مابقی بیمه ها همه در قالب بیمه های اختیاری 
است.وی اطالع رسانی گسترده و آگاه سازی جامعه 
مخاطب را یکــی از حلقه های مفقــوده این حوزه 
دانست و افزود: در حوزه بیمه عمر و حوادث فرمی 
وجود دارد به عنوان فرم ذی نفع سرمایه بیمه عمر که 
بیمه شــده در این فرم مبلغ غرامت قابل پرداخت به 
بازماندگان و نحوه پرداخت را مشخص می کند که 
همه بیمه شــدگان باید این فرم را پر کنند و ما سعی 
داریم این فرم به صورت سیستمی پر شود، چون در 
غیر این صورت پرداخت غرامت قانونا باید تا زمان 
انحصار وراثت معطل باشــد، در صورتی که وجود 
فرم ذی نفع موجب می شود غرامت فوت ظرف یک 
هفته پرداخت شود، اما انحصار وراثت شاید بیش از 

دو ماه طول بکشد.

 Bسالمت محوری به جای درمان محوری
سخنران دیگر این کارگاه جانشین معاونت بهداشت، 
آموزش پزشــکی و دفاع زیســتی ســپاه بود. »دکتر 
مظهری« خودنگهداری، کمــک درمانی، خدمات 
جانبی درمانی، کمیســیون های پزشــکی و... را از 
موضوعات معاونت بهداشــت سپاه قلمداد کرد که 
با موضوع بیمه پیوند مســتقیم دارد و افزود: افزایش 
تعداد کمیســیون  ثابت و سیار)به ویژه در مناطق کم 
برخــوردار و دور از مراکــز اســتان ها(، همراهی و 
حمایت همه جانبه از مجموعه بیمه مراکز خدمات 
کارکنان رده های ســپاه جهت ارائه خدمات مناسب 
و کرامــت محور و وجود یک مرکــز درمانی در هر 
ناحیه از سیاســت های مهم ماســت. وی بیمه را در 
رویکردهای جدید علمی بیمه سالمت و پیشگیری 
محور دانســت و گفت: باید به جای درمان  محوری 
به سمت پیشگیری محوری پیش برویم که قدم های 
آغازین این موضوع شروع شــده است.»سعادتی« 
جانشــین معاونت امور وابستگان ســپاه نیز در این 
کارگاه تخصصی با بیان اینکه بازنشســتگان در قید 
حیــات و عائله متوفیان از ســپاه خدمــات دریافت 
می کنند، افزود: مشکل عمده در موضوع بیمه این قشر 

سپاه ضعف اطالع رسانی و آگاه سازی است.

 گزارش صبح صادق از اولین کارگاه تخصصی مدیران بیمه رده های سپاه

بیمه  مفقوده  حلقه  اطالع رسانی 
حسن ابراهیمی

خبرنگار

بزرگ تریــن پروژه آبرســانی غرب کشــور از ســوی قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء)ص( ساخته و فاز نخست آن پنج شنبه 
گذشته توســط رئیس جمهور افتتاح شــد. این ابر پروژه ملی 
موجب تبدیل۱۱۰ هزار هکتار زمین بایر به منطقه قابل کشت 
شد و برای دو و نیم میلیون نفر انتفاع مستقیم داشته است و مردم 
۱۲ استان را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. منابع اجرای این 
طرح با فرمان رهبر معظم انقالب از محل صندوق توسعه ملی 
تأمین و قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( مأمور اجرای آن 
شد. در فازهای بعدی با تکمیل زنجیره انتقال آب می توان ظرف 
ماه های آینده تمام ۱۱۰ هزار هکتار زمین مورد نظر طرح را برای 

کشاورزان این ۱۲ استان آماده بهره برداری کرد.

وژه آبرسانی ین پر بزرگ تر
»دکتر مجتبی باستان« جانشین ســازمان بسیج دانش آموزی 
کشور گفت: پویش ملی »هم کالسی مهربان« در سازمان بسیج 
دانش آموزی کشور با حضور تشــکل های دانش آموزی درون 
مدارس و محوریت ســازمان بســیج دانش آموزی با همراهی 
و مســاعدت معاونت پرورشــی و فرهنگی وزارت آموزش و 
پرورش و کمک مدیران مدارس و همراهی ســازمان بســیج 
اصناف در طرح »یک کاسب، یک دانش آموز« تا ۲۰ شهریور 
در حال اجراســت. وی تأکید کرد: برآورد ما تهیه حداقل ۱۱۰ 
هزار بسته است که کلیه اقالم تهیه شــده در این طرح ایرانی ـ 
اسالمی اســت که عالوه بر کمک به محرومان، کمکی هم به 

رونق تولید و جهش تولید خواهد بود.

 پویش هم کالسی مهربان 
معاونــت سیاســی نمایندگی ولی فقیه در ســازمان بســیج 
ی روشنگری و بصیرت افزایی 

ّ
مســتضعفین اولین رزمایش مل

سیاسی در فضای مجازی را برگزار می کند. 
بر اســاس اعالم معاونت سیاســی سازمان بســیج، آغاز این 
رزمایش با حضور »سردار ســلیمانی« رئیس سازمان بسیج، 
مســتضعفین به صورت LMS در محل این سازمان با حضور 
مجازی کلیه رده های بسیج در ســطح سپاه های استانی کلید 
خواهد خورد. گفتنی اســت این رزمایش بــا هدف تقویت و 
انسجام روشنگری با برگزاری نشست های تخصصی تبیینی ـ 
بصیرتی بسیج در فضای مجازی، در سراسر کشور از ۲7 مرداد 

ماه آغاز و دو روز ادامه خواهد داشت.

رزمایش ملی بصیرت افزایی

دهمین جشنواره مالک اشتر نمایندگی ولی فقیه 
در سپاه در شــرایطی برگزار شــد که پیش از 
این نهمین جشــنواره برای معرفی و تقدیر از 
رده های برتر ســال ۱۳۹7 که به اسفندماه سال 
گذشــته موکول شــده بود،  برگزار نشد و نکته 
مهم تر اینکه به لحاظ محدودیت های ناشی از 
کرونا این جشنواره از طریق ارتباطات تصویری 
و به اختصار با حضور اعضای هیئت رئیســه 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه و با رعایت حداکثری 
پروتکل های بهداشــتی اعالمی از سوی ستاد 
ملی مبارزه با کرونا در سالن همایش های امام 

علی)ع( ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد. 
در ایــن جشــنواره که به منظــور معرفی و 
تقدیــر از رده هــا و مدیران موفق برگزار شــد 
حاجی صادقی«  والمسلمین  »حجت االسالم 
نماینده ولی فقیه در سپاه  بعد از بزرگداشت اعیاد 
ماه ذی الحجه و مســئله محرم وعزاداری های 
این ماه اظهار داشــت: بعثت روز اعالم دین، 
غدیر روز کمال دین، عاشورا روز حفظ دین و 

در نهایت ظهور روز جلوه جامعه دینی جهانی 
است و لذا باید نسبت شناسی این سه واقعه را 
در رابطه با ظهور فهمید. وی در ادامه با اشاره به 
موضوع اشراف گفت: همیشه حواس مان باشد 
هدف از اشراف را گم نکنیم؛ هدف از اشراف 
معاینه جامع و کامل وضعیت ها، موقعیت ها و 
عملکردهاست. نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان 
اینکه برای هر تصمیمی شرط درست بودن آن 
اطالعات صحیح و وضعیت شناسی صحیحی 

از موقعیت اســت، ادامــه داد: اگر اشــراف 
یــک آینه تمام نمایی از عملکــرد به ما بدهد و 
اشتباهات را گوشزد کند به رسالتش عمل کرده 
است؛ اشراف مچ گیری نیست، تشویق و تنبیه 
نیست، اشراف ارزیابی خود ما و گام برداشتن 
برای اصالح اســت. وی اولین الزام اشراف را 
صداقت دانســت و ادامــه داد: بدترین دروغ، 
دروغ به مسئول است، چون او تصمیم می گیرد، 
اگر تصمیم غلط گرفت دود آن در چشــم همه 

می رود، اما همه اشراف صداقت نیست، بلکه 
دقیق و واقع بینانه بودن هم در اشراف مهم است. 
»سردار مرادخانی« دبیر اشراف نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه نیز در این مراسم ضمن اشاره 
به جایگاه اشــراف به مســئله تغییر تحول در 
چرخه اشراف اشاره کرد و در نهایت در زمینه 
جشــنواره مالک اشــتر توضیحاتی داد.  وی 
افزود: جشنواره ما در سال گذشته برای تجلیل 
از برگزیدگان سال ۱۳۹7 که بنا بود اوایل اسفند 
ماه برگزار شــود، به دلیل شیوع بیماری کرونا 
اجرا نشــد؛ از این رو در این دوره از جشنواره، 
برگزیدگان سال ۱۳۹7 و ۱۳۹۸ را با هم معرفی 

و تجلیل کردیم.
در پایان این مراسم نیز از جمعی از مدیران، 
فرماندهان و نیروهای رده های برتر در دو سال 
گذشته که در مراسم حضور داشتند، تقدیر به 
عمل آمد و اســامی رده های برتر غیرحاضر در 
مجموعه ستاد فرماندهی کل سپاه نیز قرائت شد 
تا لوح تقدیر و جوایز آنها برای شان ارسال شود. 

اشراف در سپاه صادقانه،  واقع بینانه و دقیق است

   دریچه    

 گزارش خبری صبح صادق از دهمین جشنواره مالک اشتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه



 سرود شاهنشاهی
 رو حذف کن!

در سال ۱۳5۶ که اوج مبارزات علیه 
رژیم شاهنشاهی بود، با عبدالحسین 
در دبستان مشغول به خدمت بودیم. یک روز به 
من گفت: »اگر خدا بخواد ما مبارزه علیه شاه و 
حکومت را از مدرســه خودمــان آغاز کنیم.« 
گفتم: »سید، می خوای سرمون رو به باد بدی؟ 
آخه از مدرســه ابتدایی کاری ساخته نیست.« 
گفت: »بین خودمون تقسیم کار می کنیم. بچه ها 
عالقه خوبی از طریق ورزش به شما دارند؛ صبح 
بعد از تمرینات ورزش، قرآن رو که می خونند، 
سرود شاهنشاهی رو از برنامه صبحگاه حذف 
کن! من هم کالس قرآن برای پسرا تشکیل می دم 
و با خانم ارجمند هم صحبت می کنم.« یک روز 
صبح معلم راهنما با ناراحتی جلو مرا گرفت و 
مانع حضورم در کالس شــد. بعد با عصبانیت 
گفت: »خوب گوشــاتو باز کن! کاری نکن که 
بیچاره بشی!« و مرا حسابی تهدید کرد، اما اصل 
قضیه برای اداره روشن بود که همه این برنامه  ها 

از جانب عبدالحسین عمرانی بود.
محمد رئیسی هم رزم و همکار شهید

»شــهید عبدالحســین عمرانــی« درخانواده 
مذهبی، شــب اربعین سال ۱۳۳5 در »میناب« 
به دنیا آمد. او ســومین فرزنــد از خانواده هفت 
نفــری عمرانی بود. پدرش متدین و معتقد بود، 
تمام اعضای خانواده بعد از نماز صبح بخشــی 
از قرآن کریم را که قبال آموخته بودند، دوره خوانی 
می کردنــد. مادرش نیز قــرآن تدریس می کرد. 
چنیــن فضایی روحانی و مذهبی موجب شــد 
او از  ابتدا با آگاهی مســیرش را مشخص کند. 
با چنین پشــتوانه عظیمی بود که پدر او را وارد 
جلسات مذهبی کرد. پس از آنکه دوران ابتدایی 
و دبیرســتان را گذراند، وارد دانش سرا شد و به 
عنوان معلم فعالیت خود را آغاز کرد. با شــروع 
جنگ تحمیلی عازم جبهه شــد تا از کیان وطن 
دفاع کند؛ ســرانجام در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۶4 
در عملیــات والفجــر ۸ که فرمانــده گروهان 
ابوالفضل)ع( گردان 4۱5 ثارالله بود، در »فاو« 

به شهادت رسید.
فاطمه سادات طالیی

کاروانی در انتظار توست
در اسم، بیابان همان بیابان است. هر روزش 
آفتاب، وجب به وجبش خشکی، عمق به 
عمقش بی آبــی، متر به متــرش لم یزرع. 
گفته انــد به همه اینها بگوییم بیابان. چه در 
قم باشــد، چه در مشــهد و چه در کربال، 
اما وجدان که به خــرج دهیم گویا بعضی  
بیابان ها بیابان ترند، شبیه کربال.  کربال همان 
جایی اســت که اگر ایــن روزها  گوش به 
خاکش بیاسایی، صدای جرس کاروانی را 
می شنوی که لحظه به لحظه به تو نزدیک تر 
می شــود. کاروانی که هنوز فریاد »هل من 
ناصر ینصرنی«اش در زمان گم نشده است 
و انگار مــردی را می طلبد که باید می بود، 
ولی آن زمان نبوده اســت. مــردی که باید 
بیاید. مردی جوان با عبای پیغمبر)ص( و 
هم نام او. مردی که تفسیر»بقیه الله« است 
و آخرین حجت خدا. آقاجان، کاروانی به 
انتظار توســت. چشمان کودکان خردسال 
گره خورده به مسیری که تو می آیی. طفلی 
دست می چرخاند که دست تو را در آغوش 
بگیرد. پدری در میان گودال تو را می خواند 

که بیایی. بیا و کاشف عن الکروب باش.  

حسن ختام

   تلخند    
بزرگ ترین خیانت تاریخی به آرمان قدس / امارات با عقد قراردادی دولت جعلی صهیونیست ها را به رسمیت شناخت.
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مانند روزی که از مادرش زاده شده، از گناهانش پاک می شود. 
   من الیحضره الفقیه، ج ۴، ص ۱۶

 تولدی دوباره
   صادقانه    

انسان فقط زمانی طعم آرامش و آسایش را خواهد چشید که صبر را در خود بپذیرد و آن را تمرین کند. 
و فقط زمانی »صبور« خواهد شد، که »صبر« را یک »قدرت« بداند، نه یک »ضعف« و در راه رسیدن 
به آرزوهایش آن را چاشــنی اهدافش کند. صبر است که از انسانی ضعیف، قدرتی بی بدیل می سازد. 
در واقع آنچه »ویران مان« می کند، »روزگار« نیســت حوصله  »کوچک« ما، برای رسیدن به »آرزوهای 

بزرگ« است.

 معجزه صبر
   صبحانه    

پرسش: چطور می توانم دختر ۱7 ســاله ام را مجاب کنم تا در روابطش با 

هم ساالن افراط نکند، بسیار درگیر رفتار و واکنش به آنهاست، طوری که در 

رفتار با خانواده بسیار تغییر کرده است.

پاسخ: پرسشگر عزیز،در این باره توجه به این نکات مهم است:۱ـ نوجوان 
خود را همیشه در امور خانه و اظهار نظرات تأیید کنید؛ ۲ـ با نثار عشق و 
محبت به دخترتان، وقت گذاشتن برایش و تعیین حد و مرزها و تشویق او، 
داشتن استقالل فکری و روابط مثبت با همساالن را در وی تقویت کنید؛ 
۳ـ با نوجوان تان به گرمی و محبت رفتار کنید تا موجب تضمین سالمت 
روان وی شــود و اعتماد به نفس و مهارت های اجتماعی اش افزایش پیدا 
کند؛ 4ـ احساســاتی که به دخترتان نشان می دهید در همه زمینه ها کامال 
واقعی و مثبت باشد؛ 5ـ دخترتان را تشویق کنید مستقل فکر کند، در این 
صورت او در برابر فشار ناسالم هم ساالنش بیشتر مقاومت می کند؛ ۶ـ با 
دوستان فرزند خود آشنا باشید، گاهی آنها را دعوت کنید و با آنها گفت وگو 
کنید؛ 7ـ به انتخاب دوستان دخترتان احترام بگذارید و به عنوان والدین به 
دوستان او توهین نکنید، این کار سبب دوری شما از نوجوان تان می شود؛۸ـ 
دنیا را از دید نوجوانان ببینید و او را درک کنید. گاهی بدون قصد در شرایط 
پیش آمده وی را ســریع پند و اندرز و رفتار وی را تعبیر و تفسیر می کنید؛ 
با این کار بدون آنکه بدانید ناخواســته روح و روان او را تخریب کرده اید، 
مراقب باشــید؛ ۹ـ آموزش مهارت نه گفتن را جدی بگیرید، نه گفتن به 
درخواست هایی از جانب دوســتان که با ارزش ها و باورهای نوجوان تان 
سازگار نیست؛ ۱۰ـ  زمینه را برای دوستان تربیت یافته و معاشران مذهبی 
فراهم کنید. در آخر به عنوان خانواده همراهش باشــید، عشق و حمایت 

را از او دریغ نکنید و اجازه دهید با نظارت شما تجربیاتش را کسب کند. 

   راه نرفته    

همیشگی و  محکم  ارتباط 

حساســیت های والدین درباره فرزنــدان و نظارت بــر رفتارها و جوانب 
زندگی شان، همواره با روحیه استقالل طلبی جوانان در تضاد است و موجب 
بروز تعارض هایی میان والدین و جوانان می شود. همین مسئله سبب شده 
است والدین غالبا در برقراری ارتباط مؤثر با جوانان ناموفق و از رابطه خود 
ناراضی باشــند. در این یادداشت برخی نکات کاربردی و کلیدی را در این 
زمینه یادآور می شویم تا والدین دغدغه مند با رعایت این نکات، به ارتباطی 

موفق و پایدار با جوانان دست یابند.
 محبت اولین و مهم ترین اصل ارتباطی است که باید در رابطه با جوان رعایت 
شود،بدون شک هیچ کس، دل سوزتر، مهربان تر و خیرخواه تر از پدر و مادر 
نسبت به فرزندشان نیست؛ اما نحوه ابراز این مهر و محبت، مهم و تأثیرگذار 
است؛ ضمن اینکه جنس محبت در دوران های مختلف کودکی، نوجوانی و 
جوانی با تفاوت هایی همراه است که باید با کسب مهارت های الزم در این 
زمینه، در صدر ارتباط با جوان قرار گیرد./ درک وضعیت جوان و برقراری 
رابطه صمیمانه و دوستانه با او./ نگرانی والدین نسبت به فرزندان، گاه به حد 
افراط می رسد و رفتارهای کنترل گرانه را درپی دارد که مانع بزرگی در مسیر 
روابط موفق آنها می شــود. / شکاف نسل ها، واقعیتی همیشگی است؛ اما 
مجهز شدن والدین به علم و اطالعات روز، فضای جامعه و شرایط زمان، 
عامل مهمی است که فاصله میان دو نسل را کمتر می کند. تعریف خاطرات 
و روحیات جوانی، کمک ویژه ای در این زمینه است./ بیان دقیق توقعات و 
انتظارات والدین در کنار تعریف چارچوب ها و قوانین خانواده، جوان را به 
سوی رفتارهای درست و مناسب، هدایت می کند و تعارض ها و چالش های 
میــان پدرومادر با جوانان را تا حد زیادی کاهش می دهد./  ســعه صدر و 
اجتناب از واکنش های منفی و انتقادهای مستقیم از رفتارهای غلط جوان، 

عامل مهمی است که پل ارتباطی والدین با او را محکم و استوارتر می کند.

   جوان    

جوانان با  ارتباط  کلیدهای 
محبوبه ابراهیمی

فعال اجتماعی

ه مدّرس[ 
ّ
نکته: دکتر محمدحسین مدّرس می گوید: »در کنار آقا ]آیت الل

بودم که دو نفر آمدند که یکی فرنگی بود. پس از لحظه ای مردی که مترجم 
بود، گفت: ایشان سفیر انگلیسند. چکی تقدیم می دارند برای این که به هر 
نوع صالح بدانید مصرف نمایید. آقا گفتند: چک، چیست؟ مترجم گفت: 
چک براتی است که بانک می گیرد و مبلغی که در آن قید شده می پردازد. 
مدّرس خندید و گفت: به ایشــان بگویید من پول و چک قبول ندارم. اگر 
کســی خواســت به من پول دهد، باید آن را تبدیل به طال کند و باِر شتر 
نموده، ظهر روز جمعه هنگام نماز به مدرســه سپهساالر بیاورد و آن جا 
 انگلســتان یا هر جای دیگر برای مدّرس 

ً
اعالم کند این محموله را مثال

فرســتاده تا من قبول کنم. بعد از ترجمه این سخنان، مرد فرنگی چیزی 
گفت. مترجم رو به آقا کرد و گفت: ایشان می گویند: شما می خواهید در 
دنیا حیثیت سیاسی ما را نابود کنید. مدّرس با خنده گفت: از نابودی چیزی 

که ندارید، نترسید.«
نظر: تعهد به اسالم و احکام شریعت و التزام به رعایت دستورات شرع 
مقدس، در عین حال کیاست، زیرکی و هوشیاری در برخورد با حوادث 
و رخدادهای مختلف اجتماعی، سیاســی، فرهنگی و... از الزامات 
اساســی ادای حق نمایندگی مردم برای یک نماینده اســت که شهید 

مدرس به عنوان یک الگو برای نمایندگان کنونی، متخلق به آنها بود.

   نکته و نظر    
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صدیقه سادات شجاعی
مشاور خانواده

داستان
سبد

روی تخت کنار حیاط دراز کشید. 
فکر دخترش الهام و دامادش، پسر 
بــزرگ و عــروس تــازه واردش، ذهنش را 
مشغول کرده بود. اختالف شان هر روز بیشتر 
می شد و پیرزن حاال که وقت استراحتش بود، 
باید حرص شــان را می خورد. نمی دانست 
چطور باید راضی شان کند. دیروز که کار به 
دعوای لفظی هم رســید و پیرزن از ترس به 
خودش می لرزید. کســی هم متوجه نبود. 
بحث هایــی که نتیجه ای هم نداشــت، جز 
اینکه همه را نســبت به یکدیگر بدبین کند. 
کاش حاجی زنده بود و در این مرحله سخت 
باز هم کمکش می کرد. زیر لب صلواتی نثار 
شوهرش کرد. مرد خوبی که سال ها زحمت 
کشــیده بود و کار کرده بود تا خانواده اش در 
رفاه و شــادی باشــند و حاال که وقت دیدن 
ثمره اش بود، بیماری مجال نداده بود. اصال 
همان بهتر که نبود و نمی دید. چشم هایش را 
بســت تا کمی بی خوابی شب قبل را جبران 
کند. همین که خواب به سراغش آمد، سر و 
صدای چند جوجه یاکریم توجهش را جلب 
کرد. دو تا جوجه بی پر وبال از روی سبدی که 
برای خشک کردن سبزی روی دیوار گذاشته 
بود، سرشان را بیرون آورده بودند و نگاهش 
می کردند. لبخندی زد، نفهمیده بود یاکریم ها 
کی آنجــا را النه خودشــان کــرده بودند. 
نگاه شــان کرد. دو پرنده با چه اشتیاقی برای 
جوجه ها غذا می آوردند. خاطرات سال های 
گذشته ذهنش را پر کرد. چقدر حاجی برای 
گذراندن مشــکالت در سرما و گرما تالش 
کرده بود تــا بتواند خرج زندگی را بدهد، یا 
خودش بیشتر از انگشتان دست قالی بافته بود 
و بچه ها را بزرگ کرده بــود. کاش حداقل 
کمی قدردان بودند. به ســبد سبزی خشک 
خیره شد. چه جای امنی برای پرنده ها شده 
بود. به یاد فرزندانش افتاد. فکر دعوای شب 
قبل غصه اش را زیاد کرد. تصمیم گرفته بود 
که برای کمتر شدن اختالف، هر کدا م شان را 
جدا دعوت کند، اما یاد حرف های مادرش 
افتاد. هیچ وقت ناامید نمی شــد و برای هر 
مشکلی راه حلی پیدا می کرد. چشم هایش را 
بست و زیرلب فاتحه ای خواند. در دلش از 
خدا خواست که به حرمت مادری کمکش 
کنــد. پرنده ها دوباره با ســر و صــدا از راه 
رسیدند. با اشتیاق شــکم جوجه ها را سیر 
می کردند. خواب از سر پیرزن پرید. نگاهی 
به سبد انداخت. گوشی تلفن را که کنارش 
افتاده بود، برداشت. شماره الهام را گرفت و 
ماجرای یاکریم ها را تعریف کرد. بعد هم با 
صدای محکمی گفت: »دیگه از این سبد که 
لونه اینها شده کمتر که نیستم، باید دوباره دور 
هم جمع بشیم، بدون بحث و دعوا... همین 
شــب جمعه بیایید اینجا.« باید به تک تک 
بچه ها زنگ می زد و بــاز هم دور هم جمع 
می شــدند، نباید اجازه می داد به این زودی 

النه شان از هم بپاشد.

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

ویتامین A می تواند موجب بهبود بافت و رنگ پوســت، از بین رفتن لکه ها و 
آکنه شود و عالئم پیری را کندتر کند. منابع خوب ویتامین A هویج، سبزیجات 
با برگ ســبز تیره و تخم مرغ اســت. آووکادو نیز سرشار از چربی های مفید، 
ویتامین E و C است. جالب است بدانید ویتامین E هنگام ترکیب با ویتامین 
C مؤثر تر است و به همین دلیل مصرف آووکادو به داشتن پوستی لطیف و زیبا 
کمک می کند.  عالوه بر نکات تغذیه ای، برخی الگوهای ســبک زندگی نیز 
در داشتن پوستی جوان مؤثر هستند. ۱5 دقیقه قبل از بیرون رفتن از کرم های 
ضدآفتاب اســتفاده کنید. با اســتفاده صحیح، این کرم ها از پوست شما در 
برابر اشــعه مضر ماوراء بنفش خورشید )UV( که موجب آفتاب سوختگی، 
سرطان پوست و پیری زودرس پوست، مانند چین و چروک و لکه های پوستی 
می شــود، محافظت می کنند. برای محافظت بهتر از پوســت، ضدآفتاب با
SPF۳۰  یا باالتر را انتخاب کنید. با افزایش سن، پوست خشک تر می شود. 
خطوط و چین و چروک های ظریف ظاهر می شوند. مرطوب کننده آب را در 
پوست به دام می اندازد و ظاهری جوان تر به آن می بخشد. خواب منظم و کافی 

داشته باشید. خواب به بدن شما فرصت می دهد تا خود را تازه و تازه کند.

   سالمت    

 شادابی پوست
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه

   قبیله عشق    


