
با وجود شــرایط کرونایی، ارتباطات رهبر حکیم 
انقالب با مردم و مســئوالن ـ البته با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کروناـ 
در مناســبت های ملی و مذهبــی و همچنین به 
وقت وقــوع رخدادهای مهم برقرار بوده اســت 

و همــواره جامعه از رهنمودهــا و راهنمایی های 
داهیانه معظم له و صدای رسای هدایت ایشان در 
امور مختلف بهره مند می شــود. در همین راستا، 
رهبر فرزانه انقالب به مناســبت سالگرد شهادت 
شــهیدان »رجایی« و »باهنر« و هفته دولت،  در 
ارتباط تصویری با هیئت دولت دوازدهم، بیانات 
مبسوطی داشــتند که می توان اهم محورهای آن 
را در چند بخش دسته بندی و نکاتی راجع به هر 
کدام در راستای تحلیل مســائل و تنویر اذهان و 

افکار ارائه کرد.

 B اهم محورها
رهبر معظم انقالب به دلیل جایگاهی که دارند، 
معموال در سخنرانی های خود به اهم موضوعات 
و تحوالتــی توجه می کنند کــه معموال تا مقطع 
سخنرانی به وقوع پیوسته و نیاز ویژه به تبیین دارد، 
یا به دلیل مواضع پراکنده از ســوی مسئوالن نیاز 
به اعالم موضع دارد، یا به ســبب سرمایه گذاری 
دشــمنان با تحریف و سوء برداشــت در جامعه 
روبه رو شده است؛ البته برای کسانی که با منظومه 
فکری و سیاسی معظم له آشــنایی داشته باشند، 

ســخنان این دیــدار در عین اهمیــت راهبردی، 
ســخنان نو و جدیدی نبودند، اما چه بسا به دلیل 
پاره ای بی توجهی ها از ســوی بعضی مسئوالن و 
مدیران و تحریف و تفسیر به رأی ای که از بیانات 
رهبری می شــود، باز هم ایشــان نیاز به یادآوری 
و تکرار آنها دیده اند. نظــر به اهمیت راهبردی و 
راهگشایی این سخنان برای آحاد جامعه از مدیران 
و مســئوالن دولت گرفته تا ســایر قوا و نهادها و 
ســازمان های کشوری و لشــکری تا عموم مردم 
عزیز ایران اسالمی، برخی از اهم این محورها را 

بررسی می کنیم:
1ـ حادثه عاشورا نشان دهنده قله جهاد، فداکاری و 

شهادت در راه خدا؛
2ـ هفتــه دولــت فرصتــی بــرای جمع بنــدی 
عملکردها، نقــد نقاط ضعف و قــوت ، تبیین و 

خبررسانی صحیح به مردم است؛
3ـ بازنمایی اهمیت ســال آخــر دولت به ادله ای 
چون؛ آخرین فرصت برای خدمت، یادگار نیک 
برای دولت بعد، پیگیری کارهای وعده داده شده 
و...؛                                                بقیه در صفحه ۴
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توافق جمهوری اسالمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در سفر گروسی به تهران
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۲

- بعد از مشــورت های فشــرده دوجانبه، ایران و آژانس در خصوص حل و 
فصل توأم با حســن نیت موضوعات مشخص شده توسط آژانس در ارتباط 
با اجرای پادمان به توافق رسیدند. در این ارتباط، ایران به طور داوطلبانه به دو 
مکان مشخص شده توسط آژانس دسترسی داده و فعالیت های راستی آزمایی 

آژانس را برای حل و فصل این موضوعات تسهیل خواهد کرد.

- در این چارچوب، براســاس تجزیه و تحلیل اطالعــات در اختیار آژانس، 
آژانــس هیچ ســؤال دیگری از ایران و هیچ درخواســتی برای دسترســی به 
مکان هایی فراتر از آنچه که توسط ایران تحت موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل 

الحاقی اظهار شده اند، ندارد. 
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با مردم حرف بزنید!

رهبر معظم انقالب اســالمی به 
مناســبت هفته دولت در ارتباط 
تصویری با رئیس جمهور و اعضای هیئت 
دولت بــا تبیین مســائل مهم کشــور در 
فرهنگی،  اقتصادی، سیاســی،  حوزه های 
اجتماعی و... این هفته را فرصت مناسبی 
برای تبیین و اطالع رسانی خدمات اعضای 
دولت و نقد نقاط قوت و ضعف دانستند و به 
دولتمردان توصیه کردند: »در گزارش هایی 
جامع و صادقانه، آنچه توانستید و آنچه قرار 
بود، اما نتوانســتید برای مردم بیان کنید که 
مــردم از این گونه گزارش هــای صادقانه، 
خرسند و امیدوار می شوند.« این اولین بار 
نیست که در توصیه های رهبر معظم انقالب 
به مسئوالن و دولتمردان، بر سخن گفتن با 
مردم، اطالع رســانی کارهای انجام شده، 
چــرا کــه یکــی از مصادیــق تحریف و 
وارونه نمایی واقعیات زمانی است که افکار 
عمومی در جریــان کارها و اقدامات انجام 
شده،  نباشــد. اما درباره این موضوع یعنی 
سخن گفتن مســئوالن با مردم که به پیوند 
بیشــتر حاکمیت و ملت منتهی می شــود، 
مالحظاتی هــم وجود دارد که توجه به آنها 

حائز اهمیت است؛
اول اینکه، این موضوع فقط منحصر به 
دولت به معنای قوه مجریه نیســت. اگرچه 
قوه مجریه از این نظر که دســتگاه اجرایی 
کشور است و به تعبیر رهبر حکیم انقالب، 
»در وســط میدان است«، مخاطب خاص 
این رهنمود اســت، اما قوای دیگر مانند؛ 
قوه قضائیــه، قوه مقننه، نهادها و ارگان های 
دیگر هم که مشغول خدمت به مردم در هر 
عرصه ای هستند باید نتایج اقدمات خود را 

با مردم در میان بگذارند. 
دومین نکته اینکــه، گزارش های دقیق، 
علمــی و همراه با صداقت کــه با واقعیت 
موجود در صحنه کشــور مطابقت داشــته 
باشــد، از یک سو نشــان دهنده طراحی و 
برنامه ریــزی دســتگاه های مختلف برای 
اداره امور کشــور اســت و از سوی دیگر 
موجب تقویت بدنــه اجتماعی حاکمیت، 
ارتقاء اعتماد عمومی و افزایش امید به آینده 

می شود که برکات فراوانی خواهد داشت. 
مورد سوم که این روزها مصادیق زیادی 
در بیــن برخی مســئوالن پیدا کــرده این 
اســت که بر فرض ضرورت اطالع رسانی 
و شفاف ســازی امور بــرای مــردم، باید 
مراقب بود تــا مســئوالن در دام اقدامات 
شبه پوپولیستی ناشی از جو سیاسی جامعه 
نیفتند. درست اســت که وزرا، نمایندگان 
و مدیران نظــام اســالمی در جایگاه های 
مختلــف باید به افــکار عمومی هم توجه 
داشــته باشند، اما نباید شــرایط به گونه ای 
رقم بخورد که مردم احســاس کنند برخی 
مسئوالن همه هم و غم شان حضور فعال در 
شبکه های اجتماعی است و بیش از آنکه کار 

کنند، توئیت می زنند.
و حرف آخر اینکه، شــیوه رهبر حکیم 
انقالب در گفت وگو با مردم می تواند الگویی 
برای مســئوالن عالی نظام باشــد. ایشان 
به عنوان رهبر جامعه اســالمی و باالترین 
مقام رسمی کشــور، مدبرانه شرایط کشور 
را راهبری می کنند و با اشراف دقیقی که به 
پیشــرفت ها و موانع و مشکالت دارند، در 
جمع های گوناگون از دانشجویان و اساتید 
دانشــگاه گرفته تا قشرهای مختلف مردم، 
مسائل اساسی کشور را بیان، نقطه های امید 
را تبیین و نقاط ضعف را یادآوری می کنند 
و مســیر حرکت را می نمایانند. این مشی 
رهبری نظام با وجود شــیوع ویروس کرونا 
هم، در قالب سخنرانی های زنده تلویزیونی 
با مردم، مسئوالن و قشــرهای دیگر ادامه 

دارد. 

سرمقاله

علی حیدری
سردبیر

 بدون شــک بازار سرمایه در یک سال 
گذشته پر بازده ترین بازار مالی در کشور 
بوده است. رشــد این بازار در چند ماه اخیر و از 
ابتدای سال 1399 شدت بیشتری گرفته است و از 
شــاخص 508 هزار واحدی در اولین روزهای 
فروردین ســال جاری، در اواخر تیرماه از رقم دو 
میلیــون واحد عبور کرد. رشــد چهــار برابری 
شاخص بورس طی چهار ماه اول سال را می توان 
یک جهش بزرگ و بی ســابقه در بازار ســرمایه 
دانست؛ جهشی که البته با وجود خوشحالی از 
هدایت بخش قابل توجهــی از نقدینگی به این 
بازار، بســیاری از کارشناســان اقتصــادی را با 
نگرانی هایی مواجه کرد. این گروه از کارشناسان 
معتقد بودند رشد چهار برابری شاخص طی چند 
ماه، هیچ تناسب و سنخیتی با واقعیت های اقتصاد 
ایران ندارد. 20 مرداد ماه و در حالی که شاخص 
در حال حرکت به بــاالی دو میلیون واحد بود، 
انتشار خبر اختالف وزارت نفت و وزارت اقتصاد 
درباره عرضــه صنــدوق »دارا دوم« عرضه این 

صنــدوق را متوقف کرد، توقفی کــه مانند یک 
شوک موجب ریزش شاخص بازار شد؛ ریزشی 
کــه البته این بار حدود 15 روز به طول انجامید و 
بسیاری از ســهام داران، به ویژه تازه واردان بازار 
ســرمایه را با نگرانی و حتی ترس از دست دادن 
سرمایه مواجه کرد. نکته جالب در این میان این 
بود که با وجود تأکید کارشناسان و با توجه به ذات 
بازار ســرمایه که بازاری  پر نوســان و همراه با 
ریسک است، برخی مســئوالن دولتی با منفی 
شــدن بازار در روزهای گذشته به جای افزایش 
سواد بورسی سهام داران، افزایش نظارت ها، عمق 
بخشیدن به بازار از طریق افزایش عرضه های اولیه 
و... کف حمایتی مشخصی را برای بازار سرمایه 
تعیین کردند و از بازگشــت شــاخص به زودی 
ســخن گفتند؛ اگر چه ممکن است برخی این 
موضوع را در راستای ایجاد امید از سوی دولت به 
عدم خروج سهام داران از بازار ارزیابی کنند، اما 
وعــده رئیس دفتر رئیس جمهــور، مبنی بر عدم 
ریزش شــاخص به کمتر از یک میلیون و 600 
هزار واحد یا وعده مثبت شدن بورس در روزهای 
آینده از سوی نایب رئیس بورس تهران، از جمله 
مــواردی بود کــه این شــائبه را، به ویــژه برای 
تازه واردان بورس ایجاد کرد که صعود و ســقوط 
بورس در اختیار و تحت مدیریت دولت است، 

موضوعی که می تواند تبعات زیادی برای اقتصاد 
ایران داشــته باشــد. در این راستا ذکر چند نکته 

ضروری است: 
 1- ســرمایه گذاران در بازار سرمایه باید بدانند 
ســود و زیان در این بــازار دو روی یک ســکه 
هســتند و دولت صرفا نقشــی نظارتی بر بازار 
ســرمایه بر عهده دارد و وظیفه ای مبنی بر تأمین 
یا تضمین ســود و زیان ســهام داران نــدارد؛ در 
حالی که اظهاراتــی چون اظهار نظر رئیس دفتر 
رئیس جمهور مبنی بر تعیین کف برای شاخص 
بورس را می توان یک پالس خطرناک به جامعه 
ســهام داران ایرانی دانست. جمعیتی که در حال 
حاضر به بیش از 16 میلیون ایرانی رسیده است 
و با در نظــر گرفتن ُبعد خانــوار می توان گفت 
امروز بخش قابل توجهی از جامعه ایران درگیر 
این بازار است؛ از این رو گسترش چنین نگاهی 
به این معناســت که اگر شهروندانی در این بازار 
سرمایه گذاری کردند و به دلیل ضعف در دانش 
بورسی یا اشتباه در سرمایه گذاری متضرر شدند و 
بخشی از منابع خود را از دست دادند، دولت و در 
مجموع حاکمیت موظف به جبران زیان آنهاست؛ 
در حالی که این موضوع صرفــا در بازار پولی و 
سپرده گذاری در نظام بانکی صادق است و بازار 
سرمایه به هیچ وجه از این قاعده تبعیت نمی کند. 

گسترش این باور اشــتباه در میان سهام داران که 
دولتمردان در حال ایجاد چنین شائبه ای هستند، 
می تواند منجــر به ایجاد مشــکالتی به مراتب 
خطرناک تر از ماجرای مؤسسات مالی و اعتباری 

غیرمجاز برای اقتصاد کشور شود.
2- مســئوالن دولتی و مدیران بازار سرمایه بهتر 
است در شــرایط فعلی به جای ورود مستقیم و 
پیشــگویی درباره بازار سرمایه و ایجاد این شائبه 
که مدیریت بازار کامال در اختیار دولت اســت، 
دنبال افزایش عرضه شرکت ها در بازار متناسب 
با تقاضای نقدینگی موجود و عمق بخشــیدن به 
بــازار، اجرای برخی قوانیــن موجود یا اصالح 
برخی قوانین و... باشــند؛ برای نمونه و براساس 
قانون بورس، اگر ارزش ســهمی طی چهار روز 
متوالی بیش از 20 درصد کاهش داشــته باشد، 
نماد آن سهم باید بسته شود؛ این در حالی است 
که در روزهای گذشته شاهد بودیم این اتفاق برای 
بسیاری از نمادها رخ داد، اما سازمان ناظر هیچ 
واکنشی در این قبال نداشت و هرگز هیچ یک از 
نمادهای مزبور متوقف نشد، در حالی که دولت 
صرفا با اجرای قانون می توانست جلوی ریزش 
بازار و منفی شدن بی منطق در هفته های اخیر را 
بگیرد و نیازی به برخورد دستوری با بازار و ایجاد 

شائبه های اینچنینی وجود نداشت. 

شاخص بورس در اختیار دولت است؟
   نیم نگاه    

گروه سیاسی
صبح صادق

براساس توافق ایران و آژانس، ایران داوطلبانه به دو 
مکان مشخص شده دسترســی داده و فعالیت های 
راســتی آزمایی آژانــس را برای حــل و فصل این 
موضوعات تسهیل می کند و بعد از تجزیه و تحلیل 
اطالعات، آژانس هیچ سوال دیگری از ایران و هیچ 
درخواستی برای دسترسی به مکان های فراتر از آنچه 

ایران اظهار کرده، ندارد.
به گزارش صبح صادق، جمهوری اسالمی ایران 
و آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از سفر 2 روزه 
رافائل گروسی مدیرکل آژانس به ایران بیانیه مشترکی 

صادر کردند که این بیانیه به شرح زیر است:
-آژانــس بین المللــی انرژی اتمــی و جمهوری 
اســالمی ایران توافق کردند تا همکاری های خود 
را بیــش از پیش تقویت کرده، و اعتماد متقابل را به 
منظور تسهیل اجرای کامل موافقتنامه جامع پادمان 
و پروتکل الحاقی به آن، کــه از ١6 ژانویه ٢٠١6 به 
صورت موقت توســط ایران در حال اجرا اســت، 

ارتقاء بخشند. 
- بعد از مشــورت های فشــرده دوجانبه، ایران و 

آژانس در خصوص حل و فصل توأم با حسن نیت 
موضوعات مشخص شده توسط آژانس در ارتباط با 

اجرای پادمان به توافق رسیدند.
در این ارتباط، ایران به طور داوطلبانه به دو مکان 
مشخص شده توسط آژانس دسترسی داده و فعالیت 
های راستی آزمایی آژانس را برای حل و فصل این 

موضوعات تسهیل خواهد کرد.
تاریخ هــای مربوط به دسترســی های آژانس و 
فعالیت های راستی آزمایی، مورد توافق قرار گرفته 

است.
فعالیت های راســتی آزمایی آژانــس مطابق با 

موافقتنامه جامع پادمــان و پروتکل الحاقی و رویه 
اســتاندارد راســتی آزمایی آژانس، همان گونه که 
برای همه کشورهای دارای موافقتنامه جامع پادمان 
و پروتکل الحاقی اجراء می شود، به صورت برابر و 

بدون تبعیض اجراء خواهد شد. 
در  که   GOV/2015/۷2 قطعنامه چارچوب  در   -
به  حکام  شورای  توسط  دسامبر ٢٠١5  تاریخ ١5 
تصویب رسید، آژانس و ایران تایید می کنند که این 
موضوعات مرتبط با اجرای پادمان، منحصرا مربوط 
به مواد و فعالیت های هسته ای تحت پادمان براساس 
موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی می باشند. 

- در ایــن چارچوب، براســاس تجزیــه و تحلیل 
اطالعات در اختیــار آژانس، آژانس هیچ ســؤال 
دیگری از ایران و هیچ درخواســتی برای دسترسی 
به مکان هایی فراتر از آنچه که توســط ایران تحت 
موافقتنامه جامع پادمــان و پروتکل الحاقی اظهار 

شده اند، ندارد. 
- دو طرف تصدیق می کنند که استقالل، بی طرفی و 
حرفه ای گری آژانس همچنان الزمه اجرای فعالیت 

های راستی آزمایی هستند. 
آژانس با حفاظت از تمامی اطالعات محرمانه 
پادمانی مطابق با اساســنامه آژانــس، مفاد مرتبط 
در موافقتنامــه جامع پادمــان و پروتکل الحاقی، و 
محرمانگی رژیم، اســتانداردها و رویه های تثبیت 
شده ی آژانس، نگرانی های امنیتی ایران را همچنان 

مدنظر قرار خواهد داد.
گفتنی است، رافائل گروســی که دوشنبه شب 
)ســوم شــهریور ماه( در رأس هیأتی و در پاسخ به 
دعوت ایران به تهران وارد شد و مورد استقبال بهروز 
کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی و کاظم 
غریب آبادی نماینده دائم ایران در آژانس قرار گرفت، 
با مقامات کشورمان از جمله رئیس جمهور، وزیر 
امور خارجه و  رئیس ســازمان انرژی اتمی دیدار و 

گفت وگو کرد.

آخرین پاسخ  به آخرین پرسش
توافق جمهوری اسالمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در سفر گروسی به تهران

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در پیامی درگذشت روحانی 
مبارز و انقالبی »حجت االســالم حســینیان« را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبرمعظم انقالب اســالمی به این شرح است: »بسم 
الله الرحمن الرحیم، درگذشــت روحانی مبارز و انقالبی جناب 
حجت االســالم آقای حاج شــیخ روح الله حسینیان رحمت الله  
علیه را به خاندان مکرم و بازماندگان و دوستان و همکاران ایشان 
تســلیت عرض می کنم. مقاومت و خستگی ناپذیری و صراحت 
این روحانی مجاهد در مواضع به حق انقالبی، برجسته و نمایان 
بود. رحمت و رضوان الهی بر او باد.« گفتنی اســت رئیس مرکز 
اسناد انقالب اسالمی هفته گذشته بر اثر ابتال به کرونا درگذشت. 

روحانی مبارز و انقالبی
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره 
به تالش آمریکا برای بازگشــت به برجام یادآور شد: اروپایی ها 
تحت هیچ شرایطی نمی خواهند برجام را از دست بدهند. برجام 
فایده ای برای ما نداشته، اما برای اروپایی ها فواید زیادی داشت؛ 
بنابراین اگر آمریکا از مکانیسم ماشه استفاده کند، معنی آن یعنی 
بازگشت به قبل  از برجام و قطعنامه های هفتگانه شورای امنیت 
ســازمان ملل و رفتن ایران زیر فصل هفتم. »حجت االســالم 
مجتبی ذوالنــوری« تصریح کرد: اگر چنین اتفاقی بیفتد، دیگر 
برجامی وجود ندارد و اروپایی ها به لحاظ مسائل امنیتی برجام 

برای شان مهم است و نمی خواهند برجام از دست برود.

برجام ابطال 
رئیس جمهور با بیان اینکه فشار حداکثری آمریکا صد درصد 
شکست خورده است؛ اظهار داشت: این فشار برای این بود که 
دولت ایران را مجبور کنند، در حال ضعف به پای میز مذاکره 
برود. »حسن روحانی« افزود: هدف آنها این است که در حال 
قــدرت دالر و ضعــف ریال، ما پای میز مذاکــره برویم؛ این 
غیرممکن است. بعد آنها می خواستند دنیا به سمت آنها برود 
و دیگران دنبال آنها حرکت کنند، هیچ کس دنبال آنها نرفت و 
از لحاظ سیاسی موفق نشدند. از لحاظ ایجاد بحران در جامعه 
ایران هم دچار شکست قطعی شدند؛ البته مردم را به زحمت 

انداختند، ولی بی آبرو شدند. 

نمی کنیم مذاکره 

میثم مهرپور
کارشناس اقتصادی

هشدار درباره موضع گیری برخی از دولت مردان درباره ریزش بورس تهران
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دیدگاه

 جریان خطرناک

رهبر معظم انقالب در عید قربان 1399 
فرمودند: »اگر جریان تحریف شکســت 
بخــورد، جریــان تحریم هم شکســت 
می خورد.« با نگاهی به تاریخ گذشــته، 
آشکار می شــود تحریف گران چه بالیی 
بر ســر ادیان الهی و انقالب های توحید 
آوردند؛ جریانی که ارباب شان ابلیس بوده 
است. طبق بیان قرآن کریم، پس از خلقت 
حضرت آدم)ع( و فرمان الهی برای سجده 
بر عظمــت خداوند، ابلیــس با تحریف 
واقعیت و بیــان اینکه جنس من از آتش و 
آدم از خاک اســت و آتــش بهتر از خاک 
اســت، تمرد کرد و درمقابــل پروردگار 
ایستاد. پس از ابلیس شاگردانش از حیله 
شیطانی استفاده کردند و سبب تحریف در 
ادیان توحیدی شــدند و توحید ابراهیمی 
را بــه بت ها تبدیل کــرده و محل و مرکز 
پرستش خدای یگانه را به عبادت و بردگی 
چوب و سنگ اختصاص دادند. همان ها 
تالش های فراوان کردند تا دستی به قرآن 
ُه 

َ
ا ل ــَر َوِإنَّ

ْ
ک

ِّ
َنا ٱلذ

ْ
ل ا َنْحُن َنزَّ ببرند؛ امــا »إنَّ

وَن«؛ این ماییم که این ذکر )قرآن( 
ُ

َحاِفظ
َ
ل

را نــازل کرده ایم و مــا آن را به طور قطع 
حفظ خواهیــم کرد.)حجر/ 9( تحریف 

آثار زیانباری خواهد داشت؛ از جمله:
: بازار مســلک و مرام های دورغین 

ً
اوال

رونق پیدا می کند و خیلی راحت و آسان 
دیگر مرام ها جای موسی ها می نشیند.

: از جامعه واحد منسجم یک لشکر 
ً
ثانیا

متفــرق و شکســت خورده می ســازد. 
طرفــداران ادیان الهی را نــگاه کنید هر 
یک بــر چند فرقه و دســته تبدیل شــده 
وحتی فرقــه ای از همان دین فرقه دیگر را 

مهدورالدم می داند!
: پیام رســان های الهی یا خانه نشین 

ً
ثالثا

شده یا به شهادت می رسند.طبق فرموده 
اباعبدالله)ع( بنی اسرائیل به جایی رسیدند 
که بیــن طلوعین، فجــر کاذب و صادق 
هفتاد پیامبر را سر بریدند و بعد در بازار به 

راحتی مشغول کار شدند.
: مردم گرفتار بی تفاوتی می شــوند. 

ً
رابعا

ابراهیم )ع( را داخل آتــش می اندازند و 
حتی پیرزنی که قدرت جمع کردن هیزم را 
ندارد، پولش را برای خرید هیزم می دهد 
ذی حجــه   18 در  امیرالمؤمنــان)ع(  و 
ســال دهم هجری با امــر الهی و خطبه 
پیامبر)ص( در غدیر خم در حضور120 
هزار جمعیت منصوب می شود؛ ولی در 
مدت هفتــاد روز، یعنی تا 28 صفر دهم 
هجری ســقیفه به جای غدیر می نشیند و 
از این مــردم حرکتی رخ نمی دهد، یعنی 
جریان تحریف چنان موفق عمل کرد که 

جماعت حاضر و شاهد زمین گیر شدند.
: لحظه پیروزی نهایی حق مانع 

ً
خامســا

رســیدن به هدف می شود. جریان جنگ 
صفین و رســیدن مالک اشــتر به خیمه 
معاویه و زدن قرآن بر نیزه و تحریف اینکه 
قرآن بین ما صلح کند و با قرآن نمی شــود 
جنگید، لشــکر علــی)ع( را در آســتانه 

پیروزی به هم ریخت.
این جریــان تحریف همچنــان زنده 
است. پس از پیروزی انقالب تا به امروز 
چقدر تالش کردند در موضوع انقالب و 
امام سفر کرده تحریف ایجاد کنند؛ ولی با 
مانع بزرگی مانند رهبری زمین گیر شدند؛ 
البته در برخــی موارد توفیقاتی کســب 
کردند و ضربه هایی بــر انقالب زدند که 
مواظبت انقالبیون را می طلبد تا زیر پرچم 
والیت حرکت کنند و ان شــاءالله تالش  
تحریف کنندگان همیشه به سنگ خواهد 

خورد. 
 

   عکس و مکث   

کار هیئتــی/ تا قبل از امســال کار هیئتی معنی کار عجله ای را می داد کــه از نظم خاصی برخوردار نبود، اما نتیجه 
مطلوب را داشت. اما بعد از محرم امسال و نظمی که هیئتی ها نشان دادند، از این به بعد دیگر کار هیئتی معنای 
قدیمی خود را ندارد. دســت مریزاد به خادمان امام حســین)ع( و خســته نباشــید به آنها که امسال عزاداری 

ساالر شهیدان را برای مردم ممکن کردند.

ما ملت امام حسینیم / محرم امسال اگرچه حاج قاسم سلیمانی و دوست باوفایش، ابومهدی المهندس در بین ما نبودند، اما مردم عزادار 
بیش از هر زمان دیگری حضورشــان را در هیئت ها کنار خود حس می کردند. در هر هیئتی این ســخن حاج قاسم که ما ملت امام حسینیم، 
همراه با تصویرش دیده می شد و در عراق  عزاداران تصویر شهید المهندس را بین خود قرار دادند تا احساس دوری او را نکنند، هرچند 

شهید نظر می کند به وجه الله، اما حتما این دو شهید مردم شان را فراموش نکرده اند و در این روزها برای مان دعا می کنند.

اقــدام زیبای طالفروشــی ها در ســوم محرم/ برخی طالفروشــی ها در شــهرهای مختلف ایران بــه احترام حضرت 
رقیه)س( روز ســوم محرم گوشــواره نفروختند. حضرت رقیه)س( دختر امام حسین)ع( در واقعه عاشورا سه 
سال سن داشتند که بعد از شهادت پدر و یارانش در عصر عاشورا، به همراه دیگر زنان بنی هاشم توسط سپاه 

یزید به اسیری رفتند و در خرابه های شام به شهادت رسیدند.

حمله پلیس نیجریه به عزاداران امام حســین )ع(/ با حضور تعداد زیادی از شــیعیان نیجریه، مراســم سوگواری 
سیدالشــهداء)ع( و یاران و اصحاب با وفای ایشــان، در ابوجا پایتخت این کشــور و دیگر شهرهای نیجریه برگزار 
شد. این مراسم ها که توسط شیخ زکزاکی در این کشور رونق گرفته است، در برخی نقاط با دخالت پلیس و حمله 

به عزاداران، منجر به شهادت و زخمی شدن عزاداران می شود.

 حجت االسالم
علی معبودی

مسئول نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه قزوین

   روزنه    

یکی از مباحث مهم در حکمرانی، جایگاه 
»عدالت« و چگونگی تحقق آن است. در 
تفکر دینی، عدالت رکن حکومت دینی و تحقق آن 
مهم ترین کارکرد و وظایف آن به شــمار می آید. در 
پس این صورت ساده که فهم آن برای همگان آسان 
اســت و هر صاحب وجدانی که خود در فســاد و 
رانت خواری غرق نشده است، به درستی و صحت 
آن شهادت می دهد، ابعاد پیچیده ای نیز پنهان است 
که باید به آن توجه شود. پیچیدگی عدالت در مسیر 
اجرا و تحقق آن آشــکار می شــود، آنجا که جریان 
مافیای فاسد و رانت خوار، برای آنکه شمشیر عدالت 
بــر گلویش ننشــیند، همه شــگردهایش را به کار 
می گیرد تــا مانع این کار شــود؛ از این رو مجریان 
عدالت در مسیر تحقق آن با موانع متعددی مواجه 
می شوند که باید با تدبیر خود از آن رمزگشایی کنند. 
مدت هاســت که چگونگی اجــرای عدالت به 
موضوع مورد بحث در افکار عمومی تبدیل شــده 
است. حجت االسالم والمسلمین حامد کاشانی، 
از پژوهشگران دینی که تسلط کم نظیری به مباحث 
تاریخ اسالم دارد، در گفت وگویی چگونگی عدالت 
در حکومت امیرالمؤمنین)ع( را شــرح داده است. 

وی معتقد اســت، حضرت علی)ع( نیز در اجرای 
عدالــت با مالحظاتی مواجه بوده و این مالحظات 
موجب می شــد تا آن حضرت، مصالحی را برای 
تحقق عدالت داشته باشد و با تدبیر و حکمت عمل 
کند. در بخشی از کالم وی آمده است: »آن چیزی 
که ما در حکومت امیرالمؤمنین می بینیم این است 
که همواره برای عدالت تالش می شد. اّما حضرت 
هزینه فایده هم می کردند. لذا ابوموســی را با اینکه 
خیلی مشکل ساز بود، شش ماه ابقا می کند. چرا؟ 
چون مردم کوفه او را می خواستند، حضرت نسبت 
به مردم کوفه می بیند برای اینکه مردم کوفه نباید از 
دست بروند یا جایگاه بعضی از سران نظامی ایشان 
آسیب می خورد تأمل می کند. اگر کسی این را یک 
ی ببیند می گوید این چه کارگزاری اســت که 

ّ
خط

ی نبیند و 
ّ

حضرت ابقا کرده اســت، اّما اگر یک خط
ببیند حضرت یک ابقا و یک جامعه ای دارد که ممکن 
است این جامعه  عده  زیادی از آن ریزش کنند، به آن 
ریزش ها که توجه می کند دیگر نسبت به ابوموسی 
یک جور دیگر رفتار می کند. یا در مورد شریح قاضی 
حضرت وقتی می خواهد برکنارش کند، در جامعه 
سروصدا می شود. چون افراد جامعه  امیرالمؤمنین 
متفاوتند. عدالت اقتضا می کند که قاضی شما عادل 
باشد. این از واضحات عدالت است. ولی حضرت 
نمی توانــد این قاضــی را برکنار کنــد، چون اگر 
اغتشاش و ناامنی شود و فضای جامعه به هم بخورد، 
ظلم های بزرگ تری رخ می دهــد.« این اظهارات 

با واکنش هایی همــراه بود و برخی عدالت خواهان 
چنین تفسیری از عملکرد امیرالمؤمنین)ع( را تاب 
نیاوردند. حال دربــاره چگونگی اجرای عدالت و 

مالحظات آن باید به چند نکته توجه کرد:
 1- یکی از مفاهیم مترقی در اندیشه سیاسی شیعه که 
در کالم سیاسی حضرت امام)ره( تجلی بارزی پیدا 
کرد، مســئله »مصلحت« است. مصلحت از متن 
دین سرچشمه گرفته است و فقیهان به مناسبت های 
گوناگون در بســیاری از باب های فقه از آن ســخن 
گفته اند. تدبیــر صحیحی وجود دارد مبنی بر اینکه 
حکومت با مصلحت ممکن اســت و بی توجهی 
به آن موجب زوال حکومت خواهد شد. حضرت 
امام)ره( معتقدند: »مصلحت نظام، از امور مهّمه ای 
است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسالم 
عزیز می گردد... مصلحت نظام و مــردم؛ از امور 
مهمه ای اســت که مقاومت در مقابــل آن ممکن 
است اسالم پابرهنگان زمین را در زمان های دور و 
نزدیک، زیر سؤال ببرد و اسالم آمریکایی مستکبرین 
و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دالر توّسط ایادی 
داخل و خارج آنــان پیروز گرداند.« تحقق عدالت 
نیز با مصلحت آمیخته اســت. گاه تحقق عدالت 
در ســطحی گســترده تر، عبور از عدالتی در سطح 
محدودتر اســت کــه تشــخیص آن مصلحت از 
وظایفی اســت که برعهده والیت و رهبری جامعه 

اسالمی سپرده شده است.
2-  مسئله نسبت میان ارزش ها و اینکه کدام یک بر 

دیگری پیشی داشته و در صورت تزاحم اولویت با 
تحقق و رعایت کدام است، از جمله مباحثی است 
که صاحب نظران علوم گوناگون، اعم از اخالق، فقه، 
حقوق و... درباره آن اظهار نظر کرده اند. در جایی که 
تنها یک تکلیف برای مکلف تعیین شده، دیگر شک 
و تردیدی نســبت به انجام تکلیف وجود ندارد. اما 
آنگاه که با چند تکلیف در وضعیت مساوی روبه رو 
هستیم، تشخیص تکلیف چندان هم آسان نیست! 
در تحقق عدالت نیز این مسئله قابل مالحظه است و 
باید توجه شود که گاه اجرای تک بعدی آنچه عدالت 
خوانده می شــود، نه تنها عدالت نیست که موجب 

ظلم خواهد شد.
3-  یکی از مهم ترین مســائلی که باید در حل این 
شــبهه و گره ذهنی مورد توجه قرار گیرد، آن است 
که هرچند در باب اعتبار عدالت به مثابه ارزشــی 
خدشــه ناپذیر اختالفی وجود نــدارد، اما در زمینه 
مصادیق آن اختالف وجود دارد. تشخیص عدالت 
و آنچه بر عدل و انصاف مبتنی است، نیازمند علم 
و آگاهی و اشراف اطالعات است. همچنین گاهی 
اوقات زاویه دیدهــای انحصاری می تواند موجب 
کج فهمی و شــناخت نادرســت از حقیقت شود. 
این نگاه های همه جانبه می توانند ما را به شــناخت 
صحیــح و مطابــق با واقــع برســانند و از به خطا 
افتادن باز دارند. نداشتن اشراف اطالعات موجب 
قضاوت های زودهنگامی می شود که ممکن است به 

تقابل با حکومت اسالمی بینجامد.

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

عدالت حکیمانه

طی دو هفته اخیر، بالن های آتش زای گروه های 
مقاومــت فلســطین در نــوار غزه بــالی جان 
صهیونیست ها شده و امنیت روانی آنها را به چالش 
کشیده است. فلسطینی ها از بالن های انفجاری 
و آتش زا برای نخســتین بار در سال 2018 طی 
راه پیمایی های بازگشت در مرز نوار غزه استفاده 
کردند. گفته می شود، تاکنون ده ها آتش سوزی در 
شهرک های صهیونیست نشین و زمین های زراعی 
اطراف غزه به دنبال بالن های آتش زایی که از این 
باریکه به این شهرک   ها ارسال می شود، رخ داده 
اســت.  جوانان مقاومت فلسطین در ابتکاری با 

بستن مواد اشــتعال زا به بالن ها، آنها را به سوی 
اراضی اشغالی می فرستند. استفاده از بادبادک ها 
و بالن هــای آتــش زا در کنار واکنش موشــکی 
مقاومت فلسطین به حمالت صهیونیست ها به 
غزه، به سالحی راهبردی تبدیل شده و حتی نوعی 
بازدارندگی را برای مقاومت فلسطین به ارمغان 
آورده اســت.  این در حالی است که به گزارش 
منابع فلسطینی، جوانان مقاومت نوع جدیدی از 
بالن ها و بادبادک های آتش زا را با عنوان »فرزندان 
الزواوی« رونمایی کردند که قادر است مسافت  
طوالنی تری را طی کند و مساحت  گسترده تری 
از شهرک های صهیونیستی مجاور غزه را به آتش 
بکشاند. »محمد الزواوی« مهندس تونسی بود 
که ســال 201۷ به دلیل همکاری با حماس در 

زمینه ساخت پهپاد، از ســوی موساد ترور شد. 
نوع جدید این بالن ها که به شــکل هواپیماست، 
در حالی رونمایی می شود که رژیم صهیونیستی 
تهدید کرده است به شدت با آنها مقابله خواهد 
کرد. حال آنچه در این میان اهمیت دارد، عاجز 
بودن رژیم غاصب صهیونیستی در دفع این سالح 
ساده مقاومت است. اگرچه نتانیاهو در سخنانی 
از روی اســتیصال و درماندگی، برای گروه های 
مقاومت فلسطین خط و نشان کشید و آنها را تهدید 
کــرد و »بنی گانتس« وزیر جنــگ این رژیم هم 
هشدار داد که ارتش با قدرت به ارسال بالن های 
آتش زا تا بازگشت آرامش به مناطق جنوبی پاسخ 
خواهــد داد، امــا بالن های آتــش زای مقاومت 
همچنان مهمان شهرک نشــینان صهیونیســت 

هســتند.  اما پیامی دیگر برای نتانیاهو که حاال 
دیگر مهاجران یهودی فریب خورده جامعه چند 
پاره صهیونیســتی هم به آن اعتماد ندارند؛ »اگر 
هشــدار می دهی »قانون موشک در برابر آتش« 
را بــرای بادکنک های آتش زای فلســطینی اجرا 
می کنی و حماس را به ترور فرماندهانش تهدید 
می کنــی، چاره ای برای ایــن بیندیش که چطور 
موشک های چند هزار دالری سامانه های دفاعی 
»گنبد آهنین«، »عصــای جادو«، »ِختص« و... 
نمی توانند جلوی بالن های دست  ساز چند دالری 
جوانان فلســطینی را بگیرند که زندگی را برای 
و  شهرک نشینان صهیونیست نشین ســیاه کرده 
سرزمین شیر و عسل »ارض موعود« را برای آنان 

به کابوسی تلخ تبدیل کرده است.«

چالش بالن های آتش زا برای رژیم غاصب صهیونیستی

گنبد آهنین درآتش
   دریچه    

ابوذر احمدی
کارشناس بین الملل
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۴
راهبرد

 رمزگشایی چندباره عالج مشکالت کشور از سوی رهبر معظم انقالب در ارتباط تصویری با هیئت دولت

روی پای خود بایستیم
ادامه از صفحه اول

4ـ توجه ویژه به مســائل اقتصادی کشور که در ذیل 
مباحثی همچون؛ تولید، کلید اصلی اشتغال، واردات 
قاچاق، مشــکالت قطعه سازی،  بی رویه، مســئله 
ناهماهنگی بخش های پایین دستی، پیچ وخم های 
اداری در اعطــای مجوزها، صــادرات مواد خام با 
صادرات فله ای، و... در کالم ایشان صورت بندی و 

ارائه شد؛
5ـ لزوم تشکیل کار گروه موانع تولید

6ـ اهتمــام بــه ســرمایه گذاری)تکمیل ســرمایه 
 گذاری های نیمه کاره، تشویق سرمایه گذاری، هدایت 
نقدینگی به ســمت تولید و لزوم تقویت ارزش پول 

ملی(
۷ـ ضرورت راه اندازی سامانه های اطالعاتی؛ 

8ـ منــوط نکردن مســائل اقتصادی بــه تحوالت 
خارجی؛

9ـ اهمیت فضای مجازی و لزوم راه اندازی شــبکه 
ملی اطالعات؛

10ـ قدر دانستن خدمت در نظام جمهوری اسالمی؛
11ـ شکســت الگوی ســرمایه داری و محصوالت 

تمدن غربی؛
12ـ درجــه بــاالی انحطاط فکری در آرمان شــهر 

غرب زده  ها؛
13ـ ایمان، علم و عدل؛ ســه عنصر اصلی اسالمی 

برای نظام سازی؛
14ـ توصیه موالی متقیان)ع( به جامعه اسالمی؛

15ـ تشــکر از برگزارکنندگان مجالس عزاداری در 
رعایت سالمت جامعه؛

 B زدودن بی توجهی ها و اصالح رویکرد
غلط

همه این محورهــا، واجد نکات ارزشــمند و البته 
تکراری مورد نیاز مردم و جامعه اســت و باید مورد 
توجه قرار گیرد. دقیقا راز تکرارشان نیز در ضرورت 
توجه ها و زدودن بی توجهی برخی مســئوالن به این 
توصیه های راهبــردی و البته اصــالح رویکردها و 
محاســبات غلطی است که در پرتو باورهای اشتباه، 
تحریف واقعیات و آدرس غلط دادن برای ایجاد یأس 
و نومیدی در مردم به وجود آمده است. امروز کشور 
ما با مشــکالتی در حوزه های فوق االشــاره مواجه 
اســت که اساســا، دو دیدگاه عمده هم برای ایجاد 
و بقای این مشــکالت و هم برای خالصی و نحوه 
درمان آنهــا وجود دارد؛ یکی توجه به بیرون و انتظار 
اعجاز از کشورها و قدرت هایی است که بیایند و در 
رفع مشکالت ما مساعدت کنند. درباره این دیدگاه 
مالحظاتی است؛ اول اینکه، این مساعدت از سوی 
بیرونی ها بی هزینه نیست؛ چه هزینه سازی در ابعاد 
اقتصادی و چه از حیث سیاســی و فرهنگی و حفظ 
داشــته ها و مزیت های دفاعی و عقبه های راهبردی، 
دشــمنانی که در پرتو تحریف، امروز ناجی، تصویر 
می شوند دقیقا همین مؤلفه های قدرت کشور را ما به 
ازاء حل مشکالت و ایجاد گشایش تحلیل و توصیف 
می کننــد؛ البته تجارب اخیر مــا در صد قفله کردن 
برجام هم نشــان می دهد که آنهــا اغواگری و فریب 
را در دســتور کار دارنــد و اگر به فرض هم مطابق با 
خواسته آنها عمل و خود را تهی از برگ های قدرت 

موشکی و منطقه ای کنیم، نه تنها به وعده خود عمل 
نمی کنند، بلکه مشــکالت را بیشتر خواهند کرد تا 
جایی که جمهوری اسالمی ایران قدرتمند در منطقه 
را به کشــوری نرمال و عادی و فاقــد قدرت تبدیل 
کننــد؛ دوم اینکه، بحران کرونــا واقعیت تصویری 
آرمان شهرانه از غرب و کشــورهای قدرتمند را بی 
روتوش نشان داد و مبرهن شد که در قدرت، مدیریت 
و هژمونــی غرب و آمریکا خیلــی ناخالصی وجود 
دارد و در پاره ای حوزه هــای راهبردی بزرگنمایی و 
غیرواقع نمایی شــده اســت؛ زیرا آنها امروز از پس 
مشکالت خود بر نمی آیند و مصداق این بیت فارسی 
شاعرند که »ذات نایافته از هستی، بخش کی تواند که 

شود هستی بخش؟«. 
اما دیدگاه دوم که محور سخنان رهبر معظم انقالب از 
گذشته تا کنون بوده و امروز نیز تنها راه عالج مشکالت 
کشور را همان می دانند، توجه به ظرفیت های داخلی 
و شکوفاســازی اســتعدادهای بومی، محلی و ملی 
در داخــل مرزهای خودمان اســت. این موضوع بر 
اساس تجربه خودمان و تجارب جوامع دیگر و اساسا 
وجدانیات انسانی قابل درک و تفهیم است و نیازی 
به تالش جدی برای استدالل ندارد، اما شوربختانه 
و با تمام وضوحی که اصل اســتقالل و خودکفایی و 
اتکا به خود در برآوردن نیازها و حل مشکالت مردم 
دارد، برای برخی گوش های سنگین شنیدن صدای 
بلند تناقض و رســوایی غرب ثقیل است و همچنان 
مسئوالن و مدیرانی داریم که با چشم خود وضع دنیا 
و کشورهای وابسته به قدرت های بیرونی را می بییند و 
موقعیت ایران قبل و بعد انقالب اسالمی را مالحظه 
می کنند، اما باز آورده ها و دســتاوردهای آن را انکار 
می کنند و به دنبال طرح مذاکره مجدد و دل بستن به 

تحوالتی در انتخابات آمریکا هستند.

 B تقبیح گره زدن زلف حل مشکالت داخلی
به قدرت های بیرونی

مبتنــی بر مباحث فــوق گزاف نیســت اگر بگوییم 
مهم ترین فاز بیانات رهبر معظــم انقالب در دیدار 
تصویری با دولت، به نظر می رسد تقبیح گره زدن حل 
مشکالت داخلی به بیرون است. ایشان در ادامه این 
دیدار بیان کردند: »اقتصاد کشور به هیچ وجه نباید به 
تحوالت خارجی پیوند بخورد، زیرا این یک خطای 
راهبردی اســت. نباید برنامه ریــزی اقتصادی برای 
کشور، معطل لغو تحریم ها یا نتیجه انتخابات فالن 
کشور شود. باید بنا را بر این گذاشت که تحریم ها به 
عنوان مثال تا ده سال دیگر ادامه دارد؛ بنابراین باید بر 
ظرفیت ها و امکانات داخلی تمرکز کرد، البته ممکن 
است آنها تصمیمات خوب بگیرند که در آن صورت 
از آن استفاده می کنیم، اما مسائل اقتصادی کشور نباید 

موکول به تحوالت خارجی شوند«.
 مســلم اســت این موضوع برای هر کشوری دارای 
تبعات و پیامدهای عدیده ای در حوزه های مختلف 
است و طبعا برای جمهوری اسالمی ایران که از منظر 
قدرت های بیرونی، واحد سیاسی ویژه و هنجارشکن 
از معیارهای جهانی و نظم سیاسی لبیرال سرمایه داری 
است، تبعات مضاعف دارد، اما فراتر از اینها بی نتیجه 
بودن این اعتماد به بیرون و ایجاد انتظار برای جامعه 
است. بازگشایی و مطالعه برخی پرونده های اخیر و 

در حال جریان کنونی مؤید این نکته مهم اســت که 
عاقبت اعتماد و احاله کردن حل مشکالت به مذاکره 
و ســازش حداقل برای جمهوری اسالمی »هیچ« 
نتیجه  ای در بر نداشته است. برجام مصداق عملی این 
موضوع است؛ نه تنها آمریکا و اروپا و سایر کشورها 
به تعهدات خود در ایجاد منافع و گشایش برای ایران 
در ازای فریز هسته ای اش عمل نکردند، بلکه امروز با 
خروج آمریکا از برجام و روندی که برای هزینه تراشی 
برای ایران در پیش گرفته می بینیم که اعتماد بیجا به 

غرب هزینه ساز هم شده است.             

 Bتولید؛ کلید اصلی رفع مشکالت 
توصیه به تولید وجــه ایجابی تأکید بر گره نزدن حل 
مشکالت به بیرون است که در این دیدار مورد توجه 
رهبر معظم انقالب قرار گرفت. رهبری تولید را مادر 
و کلید اصلی حل مشکالتی نظیر »اشتغال، معیشت، 
تــورم و کاهش ارزش پول ملــی« خواندند و تأکید 
کردند: »باید هرچــه می توانید در این زمینه ها کار و 
تالش کنید«. ایشــان هم چنین رفع موانع تولید را از 
وظایف اساسی دولت برشمردند و گفتند: »البته رفع 
برخی موانع از جمله تحریم یا ندادن پول فروش نفت 
ایران، تحت اختیار دولت نیست، اما بسیاری از موانع 

درونی است و باید با جدیت آنها را رفع کرد.«
بدون تردید مهم ترین مانــع  دولت و کلیه معتقدان 
رویکرد به بیرون برای توســعه و پیشــرفت کشور، 
دســت کم گرفتن توان داخلی و کوچک  شــمردن 
دستاوردهای بزرگ داخلی است. اشاره به نهضت 
قطعه سازی در نیروهای مسلح از سوی ایشان از باب 
دمیدن روحیه امید »می شود و ما می توانیم« است. 
تأکید رهبر معظم انقالب بر جلوگیری از خام فروشی 
مــواد اولیه کشــور مثل نفت، ســنگ های معدنی 
و زعفــران و تقویــت ارزش پول ملی کــه امروز به 
معضل جدی اقتصاد، تورم و نوسان قیمت ها تبدیل 
شــده در راســتای همین رویکرد به اتکا و اعتماد به 
شکوفاسازی استعدادهای داخلی است. رهبر معظم 
انقالب مسئله »تقویت ارزش پول ملی« را موضوعی 
بسیار مهم و در ارتباط مستقیم با تولید و تقویت بنیه 
اقتصادی کشــور و بهبود معیشــت مردم دانسته و 
تأکید کردنــد: »در کنار اقدامــات بلندمدت برای 
تقویت ارزش پول ملی، برخی اقدامات کوتاه مدت 
نیز ضروری است که از جمله آنها برخورد جدی با 
اقدامات بدخواهانه و سودجویانه برای کاهش ارزش 

پول ملی است«.

 Bطرح چندباره یک دغدغه
رهبر معظم انقــالب در این دیدار برای چندمین بار 
به دغدغه شان جهت راه اندازی هرچه سریع تر شبکه 
ملی اطالعات اشاره کردند. اگرچه کارهایی در این 
راستا شروع شد، اما به نظر می رسد عزم جدی وجود 
ندارد و پیشبرد سریع و همه جانبه ساماندهی فضای 
مجازی از جمله طراحی یک شبکه اطالعات ملی 
با کندی و بی مسئولیتی مواجه است که گاهی شائبه 
کارشکنی تعمدی از سوی برخی جریان های سیاسی 
نفوذی در مناصب مســئولیتی نیــر در بین نیروهای 
دغدغه مند و ارزشی ضریب پیدا می کند. ایشان عالوه 
بر عدم اهتمام مسئوالن با وجود تشکیل شورای عالی 
و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت رؤسای سه قوه 

در آن، به نکته کلیدی اشــاره می کنند که نشان دهنده 
توجه و بینش منحصربه فرد ایشان در بررسی مسائل 
راهبردی کشور است. آن نکته این است: »شبکه ملی 
اطالعات اجزایــی دارد که این اجزا از زمان بندی ها 
عقب هســتند«.  توجه به همین نکته آسیب شناسانه 
می تواند برای مسئوالن دغدغه مند راهگشا باشد. دو 
نکته مهم برای اصالح رویکرد و عملکرد در این زمینه 
مورد توجه است: یکی، توجه مختصات و ویژگی های 
شــبکه ملی اطالعات است. سه ویژگی مهم امنیت 
باال، سرعت زیاد و قیمت بسیار ارزان اتصال به شبکه 
ملی اطالعات است که آن را از اینترنت حاضر متمایز 
می کند. بحث دیگر، جریان سازی در فضای مجازی 
اســت که امروزه این مزیت در اختیــار گردانندگان 
بیرونی اســت. رهبری مفصل در دیدار با اصحاب 
و مســئوالن مرکز فضای مجازی این موضوعات را 
بررسی کرده اند و ســال ها و ماه ها از آن مطالبات به 
حق می گذرد، اما تحرکی مشاهده نمی شود. کمترین 
مزیت شبکه ملی اطالعات این است که مدیریت این 
 تحت نظارت سازندگان داخلی خواهد 

ً
شبکه کامال

بود. در زمینه امنیت نیز خیلی نیاز به طرح و بســط 
موضوع نیســت؛ چرا که امروز بســیاری از خانواده 
نگران این موضوع هســتند؛ امنیت با تعریف و ابعاد 
موسع آن در ساحات و حوزه های مختلف از امنیت 
اخالقی فرزندان تا امنیت سایبری، سرقت اطالعات، 
گرفتاری در دام های خرابکاری های امنیتی و امنیت 
روانی از حیث اینکه فضای مجازی اینترنتی به بستر 
امن و راحت برای جریان تحریف واقعیات انقالب 
و نظام و خطر اســتحاله فکری جوانان در این حوزه 
وجود دارد. چه بسا تأمل جدی در این مسئله که؛ چرا 
آمریکا اینترنت ایران را تحریم نمی کند؟ می تواند ما 
را به اهمیت ابزاری و حتی ماهیتی این شــبکه برای 
دشمن التفات دهد. دشــمن امروز با جنگ ترکیبی 
رسانه ای از طریق فضای مجازی و اینترنت شناخت 
و ذائقه مردم را می سنجد و با مهندسی معکوسی که 
انجام می دهد، اعتقادات معنوی و بنیان های فکری و 
سیاسی آنها را نشانه می گیرد؛ بنابراین طبیعی است 

خودش را از ابزارهای قدرت تهی نکند. 

 B آمریکا الگویی شکست خورده
 
ً
ایشــان از آمریــکا به عنــوان یــک الگــوی واقعا
شکســت خورده یاد کردند و گفتنــد: »ارزش های 
بشــری مانند ســالمت، عدالت و امنیت از همه جا 
بیشــتر در آمریکا لگدمال می شــود، فاصله طبقاتی 
در آنجا وحشــتناک است، تعداد و نسبت گرسنگان 
و بی خانمان ها در آمریکا از کشورهای متعارف دنیا 
بیشتر اســت، طبق اعالم صریح رقبا در کارزارهای 
انتخاباتی، یکی از هر پنج کودک آمریکایی، گرسنه 
است ضمن اینکه ناامنی و آمار جنایت در آمریکا بسیار 
باالست. عالوه بر این مشکالت داخلی و مدیریتی، 
 

ِ
قتل، جنگ افروزی و ایجاد ناامنی جزو کارهای رایج

 
ً
امروز آمریکایی ها در سوریه، فلسطین و یمن و قبال
در عراق، افغانستان و مناطقی مثل ویتنام و هیروشیما 
است«. رهبر معظم انقالب اسالمی حضور افرادی 
در رأس آمریکا را که مایه تحقیر آن کشــور هستند، 
نشانه دیگری از شکست الگوهای بشری و آرمان شهر 

رو به انحطاط غرب زده ها برشمردند.

انعکاس
 مروری تحلیلی بر کتاب جان بولتون  ـ۹ 

 خاطرات بولتون از نفرت
 و عشق ترامپ به اردوغان

 
 سیاست خارجی ناموفق و شکست خورده 
ترامپ در طول حدود چهار ســال گذشته 
متأثر از ســه مؤلفه مهم اســت: نداشــتن 
راهبرد کالن در سیاست کالن، لجبازی ها 
و ویژگی های خاص شــخصیتی ترامپ و 
داشتن مشاوران بد. این نظریه را می توان در 
یک مورد با کتاب خاطرات بولتون به اثبات 
رساند. بولتون در ابتدای فصل هفتم کتاب 
خود  به مسئله نوع برخورد دولت ترامپ با 
دولت ســوریه گریزی می اندازد و سپس به 
سراغ روابط واشنگتن ـ آنکارا می رود. او در 
ابتدا به ماجرای بازداشت کشیش جاسوس 
آمریکایی، »برانسون« در ترکیه اشاره می کند 
که لجبازی های شخصی ترامپ با اردوغان 
سبب شــد ماجرای پرونده او پیچیده تر از 
قبل شود. او در این باره می گوید: »ترامپ در 
نهایت کسی را پیدا کرد که از تحریم کردنش 
لذت می بــرد و بیان کرد که اگر برانســون 
»تحریم های  بازنگــردد،  ایاالت متحده  به 
بزرگی« علیه ترکیه اعمال می شود.«، »... 
در میانه راه ترامپ از تأخیرها و انسدادهایی 
که ترکیه ایجاد می کرد خسته شد و روز دهم 
اوت، بــا وجود اینکه مقامــات حقوقی در 
این زمینه در تردید به ســر می بردند، دستور 
داد که تعرفه های فوالد برای ترکیه دو برابر 
شــده و به 50 درصد برســد و تعرفه های 
آلومینیوم نیز دو برابر شــده و به 20 درصد 
برســد.!« ترکیه هم بــا تعرفه های خودش 
این اقــدام را تالفی کرد و ترامپ این کار را 
با درخواست برای تحریم های بیشتر پاسخ 
داد.« در ادامه راه ترکیه دادگاه دیگری برای 
برانسون برگزار کرد و او را به پنج سال حبس 
محکوم کرد. برانسون در نهایت آزاد شد که 
به آمریکا بازگردد؛ اما پشــیمانی ترامپ در 
اعمال تحریم علیه ترکیه تازه شــروع شده 
بــود، به همین دلیل در دیــدار بعدی که با 
اردوغان داشت، سعی کرد دل او را به دست 
بیاورد. »کمی بعد، ترامپ دوباره رجوعی 
به اردوغان و ترکیه داشــت. دو رهبر شش 
ماه بعد از تمام شــدن مســئله برانسون در 
روز اول دسامبر در بوئینس آیرس در حاشیه 
اجالس جی 20 با یکدیگر دیدار کردند و 
به صورت مفصل درباره مسئله هالک بانک 
گفت وگو کردند. اردوغان یادداشــتی را که 
توسط شرکت حقوقی نماینده هالک بانک 
تنظیم شــده بود به ترامپ داد و او هم بعد 
از انداختن نگاهی گــذرا به آن، اعالم کرد 
 در مسئله 

ً
که اعتقاد دارد هالک بانک کامال

نقــض تحریم هــای ایران بی گناه اســت. 
ترامپ می خواست بداند می تواند به »مت 
ویتاکر« معاون دادستان کل ایاالت متحده، 
دسترسی داشته باشد، که من با شنیدن این 
 خودم را کنار کشیدم.« بولتون 

ً
حرف سریعا

از این ارتباط به قدری خشــمگین بود که از 
کوتاه شــدن جلسه دیدار ترامپ و اردوغان 
به ذوق آمد و نوشــت: »خوشبختانه، دیدار 
دوجانبه کمی بعــد پایان یافت. هیچ اتفاق 
خوبی قــرار نبود با شــروع دوباره عشــق 
برادرانه بین ترامپ و یکی دیگر از رهبران 
خارجی مســتبد به وجود بیایــد.« بولتون 
نوشت صحبت های ترامپ در مورد کمک 
 »مزخرف« بوده 

ً
به آنکارا در این زمینه کامال

است و نکته جالب در این زمینه این است 
که همیــن بخش از کتاب به شــدت مورد 
توجه سیاســیون در ترکیه قرار گرفت و بعد 
از اینکه دفتر ریاســت جمهوری ترکیه بیان 
 
ً
کرد که خاطرات بولتون در این زمینه کامال

دروغ است، انتشار یا ترجمه کتاب در ترکیه 
ممنوع شد. 

ثمانه اکوان
کارشناس بین الملل

ســناتور آمریکایی: »رئیس جمهور ترامپ، قهرمانان )ارتش( 
ما را به خانه بر می گرداند. اگر شما همانند من از جنگ متنفر 
هستید، اگر شما می خواهید که ما به صرف سالیانه 50 میلیارد 
دالر در افغانســتان پایان دهیــم و آن پول را همین جا در خانه 
)آمریکا( هزینه کنیم، شــما باید از رئیس جمهور ترامپ برای 
یک دور دیگر )ریاســت جمهوری( حمایت کنید. خطاب به 
سربازان مان و خانواده های شان این را می گویم که در حمایت 
از رئیس جمهور ترامپ، به من ملحق شوید«. حضور آمریکا 
در خاورمیانه با وجود تصورات شان، تنها هزینه تحمیل کرده 

است.

خاورمیانه  باتالق 
»صباح العکیلی« تحلیلگر سیاسی عراق در گفت وگو با پایگاه 
خبری »المعلومه« از دلیل امتنناع کردن الکاظمی در سفر به 
واشــنگتن مبنی بر خروج نظامیان ایاالت متحــده آمریکا از 
عراق، پرده برداشت. وی گفته است : »الکاظمی در انتخابات 
آتی روی حمایت واشنگتن حساب می کند، در نتیجه نمی تواند 
طرف آمریکایــی را علیه خود تحریک کنــد. پرونده اخراج 
نیروهای آمریکا از عراق به شدت حساس است و احتمال دارد 
موجب عقب نشینی واشنگتن از حمایت از الکاظمی شود؛ از 
این رو وی می ترسد آینده سیاسی اش را که به حمایت واشنگتن 

بستگی دارد، از دست دهد.«

الکاظمی نگرانی 
»طاهر النونو« مشاور رســانه ای »اسماعیل هنیه« رئیس دفتر 
سیاسی جنبش حماس، درباره اقدامات حمایتی جدید »مایک 
پمپئو« وزیر خارجه آمریکا، از رژیم صهیونیستی هشدار داد. 
النونو تأکید کرد، هدف پمپئو از سفر به منطقه، »تداوم تحمیل 
جنایت عادی سازی تحت عناوین جدید و متعدد است«. یکی 
از این عناوین، برگزاری نشست منطقه ای عادی سازی در یک 
کشور عربی با نظارت آمریکا و با مشارکت ]کشورهای[ عربی 
و صهیونیست است. یک مسئول بلندپایه اماراتی روز گذشته 
گفت که قرار است این نشست، با حضور کشورهای عربی و 

مسئوالن صهیونیستی برگزار شود.

پمپئو  هدف 
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یادداشت

سه گانه عزت، حکمت و 
مصلحت در نگاه به شرق

از آنجــا که رهبر معظــم انقالب غرب را 
با محوریــت آمریکا، »نظام ســلطه« در 
نظــر می گیرند و مجموعه غــرب را غیر 
قابل اعتمــاد می دانند، پیگیــری رابطه با 
دولت های مستقل و قابل اعتماد را مطابق با 
اصل حکمت در سیاست خارجی در نظر 
دارند؛ از سوی دیگر، ایشان در بخش سوم 
توصیه ها در بیانیه گام دوم انقالب، »اقتصاد 
را یک نقطه  کلیدِی تعیین کننده می دانند... 
که بدون آن نمی توان به هدف ها رســید«؛ 
بنابراین طبق اصل اســتقالل، دیپلماسی 
فعــال و عــدم ورود به منطقــه ممنوعه، 
سیاست خارجی برای قوی کردن اقتصاد 
بدون سلطه پذیری و نیز اصل حکمت یعنی 
عالج کردن و حل زیرکانه مشکالت در این 
نگاه، سیاست نگاه  به  شرق تجویز می شود.
در واقع در بیانیه گام دوم انقالب پیوند وثیقی 
بین استقالل و ســه گانه عزت، حکمت و 
مصلحت و ارتباط قوی تر آن با دولت  های 
مستقل و قابل اعتماد در موضوع سیاست و 
اقتصاد وجود دارد. رهبرمعظم انقالب در 
بیانیه گام دوم، استقالل و سه گانه عزت را 
منافی درهای باز ارتباط سیاسی و اقتصادی 
نمی دانند: »استقالل نباید به معنی زندانی 
کردن سیاســت و اقتصاد کشــور در میان 
مرز های خــود تعریف شــود«.از این رو 
طرح بحث اقتصــاد قوی و رابطه موثق آن 
با ســلطه ناپذیری و روابط بــا دولت های 
مستقِل قابل اعتماد در بیانیه گام دوم ارتباط 
تنگاتنگی با طرح سیاست نگاه  به  شرق از 
سوی ایشــان دارد. این نکته پس از اشاره 
ایشــان به تمایل و نگاه  به  شرق در فرهنگ 
ایرانی و ذکر سابقه رابطه تجاری و فرهنگی 
دو کشــور چین و ایران در دیدار چند سال 
قبل »شــی جین پینگ« بــا وی چنین بیان 
شد: »غربی ها هیچ گاه نتوانسته اند اعتماد 
ملــت ایران را جلب کننــد«. معظم له در 
این دیدار تأکید کردند همین سیاست های 
خصمانه، موجب شــده اســت که ملت 
ایران و مسئوالن کشــور، گسترش روابط 
با کشــورهای مســتقل را پیگیری کنند. 
به این علت اســت که ایشــان در دیدار با 
رئیس جمهور چین در ســال 1394 تأکید 
می کنند: »دولت و ملــت ایران همواره به 
دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل 
و قابل اطمینان همچون چین بوده و هستند 
و برهمین اساس، توافق رؤسای جمهوری 
ایران و چین برای یک روابط اســتراتژیک 
 درســت و حکمت آمیز 

ً
25 ســاله، کامال

اســت«.نظر به اصل اســتقالل و سه گانه 
عزت، حکمت و مصلحت در سیاســت 
خارجی و ارتباط با دولت های مســتقل و 
قابل اعتماد و نیز مسئله اقتصاد قوی و سلطه 
ناپذیری و نفوذناپذیری از بستر اقتصاد که 
همگی در بیانیه گام دوم بروز و ظهور دارد، 
می توان نتیجه گرفت که چرا ایشان سخنان 
رئیس جمهور چین مبنی بــر لزوم احیای 
ابریشم« و گسترش همکاری های  »جاده 
کشــورهای واقع در این مســیر را ایده ای 
 منطقی و قابل قبول خواندند. وقتی 

ً
کامال

شراکت اســتراتژیک ایران با چین در بازه 
زمانــی 25 ســاله حکمت آمیــز تعریف 
می شود، وقتی ایشــان بر سلطه ناپذیری، 
استقالل، ســه گانه یادشده، اقتصاد قوی و 
رابطه وثیق آن با سلطه ناپذیری و غیرقابل 
نفوذ بــودن و نیــز ارتباط با کشــورهای 
مستقل و قابل اعتماد و نگاه به شرق سخن 
می گوینــد و بر طرح جاده ابریشــم چین 
 
ً
صحه می گذارنــد و آن را ایــده ای کامال
منطقی و قابل قبول در نظر دارند، می توان 

به ضرورت و اهمیت آن پی برد. 

ماهی گرفتن از آب گل آلود

هاآرتص: محمد بن زایــد، ولیعهد ابوظبی که 
پولدارتریــن فــرد در جهان اســت و خزانه 1/3 
تریلیون دالری را در اختیار دارد، به نظر می رسد 
طرفدار فلســفه و سیاســت ماکیاولی است، اما 
در عمــل مثل بنیتو موســولینی عمــل می کند. 
ولیعهد ابوظبی تالش می کند جامعه بین المللی، 
رهبری او بر خاورمیانه را به رسمیت بشناسد. او 
امیدوار است توافق عادی ســازی روابط با رژیم 

صهیونیستی در این راه به وی کمک کند. 

تاوان بی تدبیری

واشنگتن پســت: چینی ها دریافته اند که ترامپ 
 در قبال یک سری مسائل ارضی کلیدی 

ً
شخصا

که برای حزب کمونیســت چین جزء منافع ملی 
محوری هستند، اهمیت چندانی قائل نبوده یا به 
اندازه دیگر عناصر تندروی دولتش از آنها آگاهی 
 کتاب افشــاگر جان 

ً
ندارد. این ارزیابی را اخیرا

بولتون، مشاور امنیت ملی سابق ترامپ تأیید کرد، 
زمانی که در کتابش صحنه ای را در کاخ ســفید 
شرح داد که در آن ترامپ اهمیت راهبردی تایوان 

را با نوک یک خودکار شــارپی مقایسه کرد! این 
 
ً
تفکر که مهم ترین شــخص در نظام آمریکا واقعا

اهمیتی به تایوان، هنگ کنگ، سین کیانگ یا تبت 
نداده، به معنی دریچه یک فرصت راهبردی برای 
چین با هدف حصول پیشرفت برای خود در این 
مسائل در دور دوم ریاست جمهوری ترامپ است.

سیاست های اشتباه

نیوزویک: برای چهار ســال است که دو رویی و 
تزویر به ویژگی اصلــی دکترین اقتصادی ترامپ 
تبدیل شده است: ترسیم سیاست ها »به نام داوود و 
به کام جالوت«. ترامپ سیاست های اقتصادی اش 
را طوری ترســیم می کند که گویی می خواهد به 
کمک ضعیف تر ها بیاید، اما در حقیقت قوی ترها 
 سیاســت 

ً
از این سیاســت ها نفع می برند. مثال

کاهش مالیات ترامپ به نفع طبقه متوسط نبوده، 
امتیازهایی که در اختیار وال استریت قرار گرفت 
هیچ نفعی برای مین استریت )صاحبان مشاغل و 
بنگاه های کوچک( نداشته و آمار اعالم شده  اشتغال 
هرگز با نرخ واقعی بیکاری و ســایر شاخص های 

بازار کار همخوانی نداشته است.

تالش برای با قدرت نگه داشتن مصر

عربی 21: مصر به دنبــال بازیابی نقش و نفوذ 
منطقه ای خــود اســت و امارات و عربســتان 
می خواهنــد از این جایگاه مصر بــرای مقابله 
با ترکیه و ایــران در منطقه بهره بــرداری کنند. 
ملت هــای عربی نیــز خواســتار رهبری مصر 
برای خیــزش عربی و احیای کرامــت و آزادی 

اعراب در برابر مداخله های خارجی و اشغالگران 
هستند. به طور خالصه همه ـ طبق دیدگاه خاص 
خود ـ خواستار ایفای نقش قدرتمندانه مصر در 
منطقه هستند، ولی تا زمانی که السیسی سیاست 
خارجی خود را بر اساس کشمکش های داخلی 
تنظیم می کند، مصر در منطقه قدرتمند نخواهد 

شد.

   رصد    

اقتصادی ویر  تز ین  دکتر

توافق امارات و رژیم صهیونیســتی در 
زمینه تحکیم، تثبیت و گسترش مناسبات 
دوجانبه همچنان در صدر توجه محافل سیاسی و 
رســانه ای منطقه است. درباره این رویداد که البته 
قابل پیش بینی هم بود، نکات مهمی وجود دارد که 

باید به آنها توجه کرد.

چشم انداز تاریک 1
هر کشــور عربی برای برقراری رابطه با رژیم 
صهیونیســتی باید از ســه مرحله عبور کند: 
مرحله نخســت، پذیــرش و ایجــاد روابط 
امنیتی و سیاســی پنهان؛ مرحله دوم، پذیرش 
عادی سازی روابط در فضای نخبگانی و تبیین 
 مرحله ســوم که 

ً
لزوم آن برای جامعه و نهایتا

مهم ترین بخش فرایند عادی ســازی اســت، 
حساســیت زدایی اجتماعی و شکســتن قبح 
و زشــتی رابطه با رژیم غاصب صهیونیست 
است. اگرچه عبور از دو مرحله نخست از سال 
2000 میالدی به این سو تا حدود زیادی انجام 
شده است، اما مرحله سوم هنوز تحقق نیافته 
اســت. این موضوع درباره امارات هم صدق 
می کند. در ارزیابی چشم انداز روابط امارات 
با رژیم صهیونیســتی، توجه به این نکته بسیار 
ضروری اســت که این روابط به هر شکلی که 
وجود داشــته و دارد، در بلندمدت نمی تواند 
پاسخ گوی نیازهای دو طرف رابطه باشد؛ چرا 
که این روابط دارای ســطح حاکمیتی اســت 
و بدون هرگونــه توجه و اعتنایی به دیدگاه ها و 
باورهای شهروندان عرب و اماراتی،  هر چند 
اینکه سکوت هم کرده اند، ایجاد شده است؛ 
بنابراین شــاخص افکار عمومی عربی که در 
آخرین افکارســنجی 92 درصد آنها مخالف 
هرگونه روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی 
هستند، به عنوان یک شاخص تعیین کننده، در 
آینده بر علیــه این رابطه خواهد بود. از این رو، 
حکام عربی و امارات، حتی رژیم صهیونیستی 
نباید چندان به نتایج و دســتاوردهایی که قرار 
است در میان مدت و بلندمدت عاید دو طرف 

شود، امیدوار و خوش بین باشند.  

تست جهان اسالم 2
علنی ســازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی که 
بیشتر با عنوان عادی ســازی )که اصطالح درستی 
نیست( نام برده می شــود، در گام نخست، اقدامی 
اســت کــه آمریکا و رژیــم غاصــب از این طریق 
می خواهند حساسیت های موجود در جهان اسالم را 
نسبت به گسترش روابط عربی ـ صهیونیستی بسنجند 
و به یک برآیند مطمئن در زمینه ادامه مسیری که در 
دســتور کار قرار داده و برای آن چشم انداز تعریف 
کرده اند، برسند. از این نقطه نظر علنی سازی روابط 
 اقدامی برای تســت جهان 

ً
ابوظبــی و تل آویو فعال

 واکنش کشورهای اسالمی و 
ً
اسالم اســت. قائدتا

شهروندان عرب و ملت های مسلمان در ادامه روند 
عادی سازی روابط عربی ـ صهیونیستی در آینده مؤثر 
خواهد بود که از این منظرگاه آمریکا و صهیونیست 

نباید چندان امیدوار باشند. 

محوریت عربستان 3
عادی ســازی روابــط اعــراب مرتجــع و رژیم 
صهیونیســتی که در گام نخســت امارات علنی 
شد، یک طرح آمریکایی و صهیونیستی است که 
قرار اســت از سوی آل ســعود مدیریت و رهبری 
شــود. به بیان ساده تر اســتراتژی توسط آمریکا و 
صهیونیســت طراحی شــده و مجری، عربستان 
خواهد بود؛ چرا که از نظر دو کشور، عربستان با 
توجه به برخورداری از منابع مالی و توان البی گری 
و همراه سازی کشــورهای دیگر که در تجاوز به 
یمن خود را نشــان داد، می تواند نقش مؤثری در 
برداشــتن موانع پیش روی روابط دو یا چندجانبه 
رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی داشته باشد. 

دستاوردسازی ۴
علنی ســازی روابط ابوظبی با تل آویــو، دارای اهداف 
متعددی اســت که دستاوردســازی بــرای ترامپ در 
انتخابات پیش روی آمریکا، از جمله اهداف مهم است. 
ترامپ که وضعیت شکننده ای برای پیروزی در انتخابات 
پیش رو دارد و با توجه به اینکه البی های صهیونیستی در 
 روی بایدن و دموکرات ها تمرکز کرده 

ً
آمریکا هم عمدتا

و از او حمایت می کنند با یک سلسله اقدامات هیجانی 
که چشم انداز روشــنی برای آنها روشن نیست از قبیل 
اعالم قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و معامله 
 ســاماندهی روابط عربی ـ صهیونیستی، در 

ً
قرن و اخیرا

صدد جلب حمایت البی های صهیونیست از خود، در 
انتخابات پیش روست.  

 عادی سازی
علنی سازی؟ یا 

احد کریم خانی
دبیر گروه بین  الملل

پشت پرده خیانت

وزیر خارجه آمریکا در سفری چند روزه به منطقه با 
مقامات اماراتی و صهیونیستی دیدار کرد. »جارد 
کوشنر« نیز به رژیم صهیونیستی و چند کشور عربی 
دیگر ســفر خواهد کرد که برایان هوک، نماینده 
مســتعفی آمریکا در امور ایران و رابرت اوبراین، 
مشــاور امنیت ملی آمریکا، کوشنر را در این سفر 
همراهــی خواهند کرد. کوشــنر و هیئت همراه، 
 به 

ً
عالوه بر رژیم صهیونیستی و امارات، احتماال

عربســتان، بحرین و عمان هم سفر خواهند کرد. 
که در هفته اول ســپتامبر )اواسط شهریور( انجام 
خواهد شــد. در رابطه با سفر پمپئو و هیئت های 

آمریکایی به منطقه چند نکته قابل ذکر است:

الف  دستاوردسازی برای ترامپ
ابعاد این سفر بیشتر در راستای عادی سازی روابط 
اعراب و رژیم صهیونیستی است. آمریکایی ها این 
تالش گسترده را برای تشویق اعراب به برقراری 
روابط با رژیم صهیونیســتی بــا دو هدف انجام 
می دهند: نخست، دستاوردسازی برای ترامپ در 
عرصه سیاست خارجی. این برقراری روابط بیش 
از همه به سود خود آمریکا و شخص ترامپ است. 
به گونه ای که ترامپ بارها از این توافق در تبلیغات 
انتخاباتی خود اســتفاده کرده است. دوم، هویت 
بخشــیدن به این رژیم در منطقه از طریق عادی 

کردن روابط با کشورهای منطقه ای.

 افزایش همکاری های ابوظبی ـ تل آویو
ب

آمریکایی ها دنبــال افزایش همکاری های نظامی 
و امنیتی امارات و رژیم صهیونیســتی هســتند. 
اقدام رژیم صهیونیســتی برای نظــارت بر بنادر 
دریایی، پایگاه های هوایی،  شبکه های مخابراتی، 
شبکه های مجازی و حساب های بانکی امارات 
از جمله ابعاد پنهان توافقنامه عادی سازی روابط 
امارات و اسرائیل است. در کنار این مسئله یکی 
از راهبردهــای رژیــم صهیونیســتی حضور در 
مناطق پیرامونی ایران است. این مناطق پیرامونی 
در آذربایجان و کردســتان عراق به خوبی مشهود 
است. اکنون نیز امارات یکی دیگر از کانون های 
تهدیدزا علیه ایــران خواهد بــود. در این رابطه 

روزنامه االخبار می نویسد: » الزم بود که واشنگتن 
به اسرائیل امتیاز جدیدی بدهد تا در معادالت و 
توازن قوا لحاظ شــود. در این راستا، اسرائیل از 
طریق عادی سازی روابط با امارات، در مرز های 
ایــران حضور پیدا کرد. ابوظبــی و دبی، در کنار 
باکو، از مراکز مهم عملیات اطالعاتی علیه ایران 
هستند و از همه کشــور های دیگر، بیشتر درگیر 

این گونه عملیات هستند«.

 بحران سازی در منطقه
ج

این سفرها پیش از آنکه اهداف سیاسی داشته باشند، 
برنامه ریزی برای ایجاد بحران های منطقه ای است. 
پمپئو با این سفر به گونه ای القا کرده است که منطقه 
در آینده تحوالت گسترده ای را مشاهده خواهد کرد. 
سوق دادن امارات به توافق نامه  دفاع مشترک با رژیم 
صهیونیستی از برنامه های مهم آمریکاست. برنامه ای 
که براســاس آن، رژیم صهیونیستی چه به صورت 
علنی و چه به صورت مخفی می تواند به تأســیس 
پایگاه های نظامی در خلیج فارس اقدام کند. در واقع 
این اقدام بیشتر شبیه به تشکیل یک ائتالف دریایی در 

برابر قدرت ایران در خلیج فارس است.

 تقویت جایگاه سیاسی نتانیاهو
د

سفر پمپئو و هیئت های دیپلماتیک آمریکا به منطقه 
ابعاد دیگری نیز دارند. این ابعاد نیز بیشتر مصرف 
داخلی بــرای نتانیاهــو دارد. به گونــه ای که یک 
دستاوردسازی برای نتانیاهو با توجه به اعتراض های 
کنونی کســب کنند. اکنون وضعیــت نتانیاهو از 
نظر داخلی، چه در ابعاد سیاســی و چه در عرصه 
اقتصادی متزلزل اســت. این دستاوردسازی برای 

نتانیاهو در کنار دستاوردسازی برای ترامپ است.

E E E

در مجموع می توان این گونــه عنوان کرد که طی 
چند ماه آینده ســفر مقامات آمریکایی به منطقه 
بیشــتر خواهد شد و هدف آنها نیز گسترده کردن 
روابط بیشتر کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی 
است. این پیام باید برای کشورهای منطقه مخابره 
شــود که تنها راه مقابله با تهدیدهای منطقه ای، 
ارتباط مســتمر با رژیم صهیونیستی است و این 
در راســتای راهبرد ناتوی عربی است که هدف 
آمریکایی ها از آن در مرحله نخست، سیادت رژیم 
صهیونیستی بر منطقه و کشورهای عربی است و 
در مرحله بعد تعمیق و گسترش روابط این رژیم با 

کشورهای عربی است.

اهداف توافق
رضا عزیزی

کارشناس بین الملل

واکاوی اقدام امارات در به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی

محمدرضا فرهادی
کارشناس  مسائل منطقه
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 BBBB آقای دکتــر، رهبر معظــم انقالب در 
ســخنانی به دو موضــوع »رفع موانع 
تولید« و »مقابله بــا واردات کاالهای 
لوکس« اشاره داشــتند که دولت باید 
برای مقابله با آنها اقداماتی انجام دهد. 
به نظرتان دلیل تأکید چند باره معظم له بر 

این مسائل چیست؟ 
به هر حال، بخشی از تولید به تقاضا گره می خورد؛ 
یعنی برای مدیریــت تولید باید تقاضا نیز مدیریت 
شــود. این دو موضوع، یعنی »تولید« و »تقاضا« به 
ویژه در وضعیت تحریم به مدیریــت نیاز دارد. در 
حال حاضر، خود موضوع واردات می تواند به مثابه 
یک مانع مهم درباره تحقق رونق تولید مسئله ایجاد 
کند. امــروز واردات کاالهای مشــابه و کاالهایی 
که به شکل مدیریت نشــده و از طریق قاچاق وارد 
کشــور می شــود، به معضل جدی در مقابل رونق 
تولید تبدیل شده اند؛ اما همان طور که رهبر معظم 
انقــالب در دیدار تصویــری اعضای هیئت دولت 

با ایشان فرمودند، در بازگشــت ارزهای صادراتی 
مشکالتی ایجاد شده و بخشی از این ارزها به کشور 
بازنگشته اســت. ارزهایی که ممکن است بخشی 
از آنها صرف واردات کاالهایی شــده باشند که به 
صورت ثبت ســفارش معمولی و در واقع از طریق 
واردت قانونی وارد کشور نشوند؛ یعنی اصل تأکید 
ایشان بر مقابله با واردات کاالهای لوکس مبتنی بر 
این موضوع بوده که ممکن است بخشی از ارزهای 
صادراتی که به کشور بازنگشته اند، صرف واردات 
 اگر این 

ً
غیر قانونی این قبیل کاالها شده اند. طبیعتا

واردات از محل ارزهای صادراتی ما انجام شــود، 
افــزون بر قبح واردات کاالهــای لوکس، می تواند 

مسائل اساسی تری برای اقتصاد ما ایجاد کند.
در واقع، افزایش صــادرات نه تنها منافعی برای ما 
ایجاد نکرده؛ بلکه پیامدهایی نیز داشــته است. به 
هر حال، مزیت صادرات بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات اســت، در غیر این صورت فایده چندانی 

ندارد.

بــه هر حال، صحبت های رهبــر معظم انقالب بر 
این اساس بود که مسئوالن باید به صورت هم زمان 
به هر دو بخش اصلی اقتصاد ایران، یعنی »تولید« 
و »معیشــت مردم« توجه کنند. اتفاقی که در حال 
حاضــر در ماجرای صادرات رخ داده و متأســفانه 
اتفاق جالبی به نظر نمی رسد، این است که با توجه 
افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی صادرات 
کاالهای ایرانی را از مزیت و صرفه اقتصادی مناسبی 
برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی برخوردار 
کرد؛ موضوعی که سبب شد همه کاالهای داخلی 
ما در حال حاضــر برای صادرات به کشــورهای 
همســایه، مانند عراق و افغانستان مزیت صادراتی 

داشته باشند. 
همین موضوع موجب شــد مردم ما طی یک سال 
گذشــته یک جهش قیمتی بســیار زیاد را در اقالم 
کاالهای اساسی شــان شاهد باشــند. برای نمونه، 
قیمت حبوبات از اســفند ماه ســال گذشته، یعنی 
حدود شش ماه پیش، بیش از دو برابر افزایش داشته 
است. دلیل اصلی این موضوع صادرات این کاالها 

بوده اند.
در این میان، موضوع صادرات هم به دلیل مشکالت 
ارزی کشــور به شدت تشویق شده است؛ در حالی 
که صادرات این قبیل کاالها به نوعی صادرات قوت 
مردم بوده و به طور مســتقیم به سفره  های مردم گره 
خورده است. حاال شما فرض کنید همین صادراتی 
که باید برای ما ارزآوری داشــته باشد و گره ای را از 
اقتصاد کشــور باز کند، نه تنها به دالیلی به کشــور 
بازنگشته است؛ بلکه امروز با همان ارزها، کاالهای 

لوکس وارد کشور می شود.
در واقع، می توان گفت صادراتی که در همه جا نوعی 
مزیت به شــمار می آید، امروز به یک تهدید برای 
معیشت مردم ایران تبدیل شده است. اینجاست که 
نقش مدیریت اقتصادی در تنظیم صادرات و واردات 
به طور مستقیم به موضوع تولید گره می خورد. وقتی 
کاالیی وارد کشور می شود که واردات آن پیش بینی 
نشــده اســت، این موضوع می تواند فضای رقابتی 

موجود در اقتصــاد را به هم بزنــد. همان طور که 
واردات مدیریت نشده ممکن است مشکالتی ایجاد 
کند، صادرات مدیریت نشده نیز همین طور است؛ 
یعنی ما به مدیریــت صادرات و واردات به صورت 
هم زمان نیاز داریم و تنها با در نظر گرفتن یک طرف 

معادله نمی توان مشکالت را حل کرد. 

 BBBB در موضوع رفع موانع تولید، مشــکل 
اصلی چیست؟ 

البته موضوع موانع تولید بحث خیلی گســترده ای 
است و موضوع مجوزها در این بخش مطرح است. 
بسیاری از اوقات موانع و گره ها ناشی از تنظیم نشدن 
امور تولید اســت. بحثی که رهبر فرزانه انقالب به 
آن اشــاره کردند و در گزارش های رسمی نیز وجود 
دارد، این است که برای نمونه کارخانه های داخلی 
به مواد اولیه ای نیاز دارند که خود ما تولید کننده این 
مواد هستیم؛ ولی این مواد اولیه به شکل بی رویه ای 
صادر می شــوند و تولیدکننده داخلی مــا در واقع 
کارگرهایش را بیکار می کند؛ چون نمی تواند به مواد 
اولیه دسترسی پیدا کند. دلیل این مسئله این است 
که این مواد اولیه وارد بورس کاال شده اند که در واقع 

عده ای دالل در آن هستند.
آنها این مواد اولیه را می خرند و صادر می کنند. در 
 نمی تواند به این 

ً
این وضعیت تولیدکننده مــا عمال

مــواد اولیه مورد نیاز خود دسترســی پیدا کند. این 
رویه ممکن اســت در یک اقتصاد آزاد توجیه داشته 
باشــد؛ اما در اقتصادی که زیر فشار تحریم است و 
تولیدکننده داخلی از جهات گوناگون در فشارهای 
هزینه ای قرار دارد، باید بتوانیم مواد اولیه را ساده تر 
به دســت تولید کننــده برســانیم و تولیدکنندگان 
بتواننــد به راحتی تولید کرده تــا از محل تولید هم 
ارزش افزوده و هم اشتغال ایجاد شود؛ یعنی ما هر دو 
محور ارزش افزوده و اشتغال را باید در بحث تولید 
در نظر بگیریم نه اینکه فقط به دنبال این باشــیم که 
ارزش افزوده ایجاد کنیم یا فقط به دنبال ایجاد اشتغال 

باشیم.

بازار

براســاس رسم هر ســاله، اعضای هیئت دولت در هفته دولت 
با امــام خامنه ای)مدظله العالی( دیدار کــرده و معظم له در این 
دیدار با ایراد ســخنانی، نقاط ضعف و قــوت دولت ها را بیان 

داشته و رهنمودهایی در این زمینه به دولتمردان ارائه می دهند؛ دیداری که امسال به واسطه شیوع 
ویروس کرونا برای اولین بار به صورت غیر حضوری و از طریق ارتباط تصویری برگزار شد. رهبر 
معظم انقالب در این جلســه افزون بر بیان نکاتی به دولتمردان به برخی از موضوعات اقتصادی 
مورد غفلت دولت، از جمله لزوم اصالح ســاختاری بودجه، رفع موانع تولید، مقابله با واردات 
کاالهای لوکس و... اشــاره داشــتند. هفته نامه »صبح صادق« در گفت وگویی با دکتر »اله مراد 
سیف« اقتصاددان و دانشیار دانشگاه جامع امام حسین)ع( این موضوعات را بررسی کرده است. 

حمید رضا جوانبخت
خبرنگار

ریشه های تداوم واردات 
کاالهای لوکس 

 هفته گذشــته رهبر معظــم انقالب در 
ســخنانی که به صورت ارتباط تصویری 
با اعضای هیئت دولت برقرار شــده بود، 
خطاب به آنها نکاتی را در حوزه اقتصادی 
بیان فرمودند. موضوعاتی مانند تداوم کار 
و فعالیــت دولت در ســال آخر، اصالح 
ســاختاری بودجه و رفع موانع تولید و... 
که البته سابقه بیان و تأکید روی تمام آنها 
موضوعات جدیدی نبوده و بارها از سوی 
معظم له بر آن تأکید شــده است. در ذیل 
دالیل عدم موفقیت دولــت در مقابله با 
واردات کاالهای لوکس و انفعال دولت در 
رفع موانع تولید طی این سال ها، بررسی 

شده است: 
 یکی از دالیل عدم توفیق دولت 

در حــوزه مقابلــه بــا واردات 1
منفعــت  بایــد  را  لوکــس  کاالهــای 
تصمیم گیران و البی هــای قدرت در این 
حوزه دانســت. موضوعی کــه البته هیچ 
وقت مشخص نشــد این افراد که با دارا 
بودن البی های با نفــوذ در بدنه قدرت و 
نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز هرگز 
اجازه نداده انــد با این موضوع به صورت 
ریشه ای و بنیادین مقابله شود، چه کسانی 
هستند؟ با این حال مشاهده می شود منافع 
عده ای دالل و سرمایه دار با نفوذ، ایجاب 
کرده واردات کاالهــای لوکس با وجود 
دســتورات موجــود مبنی بر نهــی آن، 
همچنان تداوم داشــته باشد. در این میان 
اگرچــه قــوه قضائیــه طــی ماه هــای 
اخیرعملکرد خوبی داشــته اســت، اما 
متأســفانه ایــن برخوردهــا تــا کنــون 
برخوردهایی موردی و انگشت شمار بوده 
است، به صورتی که تاکنون به این موضوع 
به عنوان یک سیستم فراگیر و نهادینه توجه 

نشده است.
متأســفانه دولت ما، یک دولت  نظــام 2 بــه  معتقــد  و  لیبــرال 
ســرمایه داری اســت؛ یعنــی تفکرات 
دولت هــا در ایران عموما بر این اســاس 
شکل گرفته است. موضوعی که متأسفانه 
در دولت یازدهم و دوازدهم تشدید شده و 
یکی از دالیل مهم مبنی بر تداوم این قبیل 
رفتارهــا و عملکردها در اقتصــاد ایران 

است.
صندوق  کلــی  سیاســت های  پیش شرط هایی 3 پول  بین المللی 
بــرای دادن وام و کمک هــای مالــی به 
کشورها دارد که بدون رعایت آنها صندوق 
بین المللــی پول بــه هیچ کشــوری وام 
نمی دهد. یکی از این پیش شــرط ها این 
اســت که کشــور وام گیرنده باید درباره 
اصول اولیه سرمایه داری، تجارت و... از 
سوی این صندوق راستی آزمایی شود؛ در 
واقع سیاســت گذاران ایرانــی در حوزه 
اقتصــاد، جاهایی به صورت خواســته و 
جاهایی به صورت ناخواســته بر اساس 
تفکرات لیبرالی عمل می کنند که ریشه هر 
دوی اینهــا نیــز به موضوع نــگاه برخی 
مسئوالن به خارج از مرزها و عدم توجه و 
اتکا به توانمندی ها و ظرفیت های داخلی 
باز می گردد. این نگاه که به جای استفاده از 
صــادرات  و  منطقــه ای  ظرفیت هــای 
کاالهایی که ارزش افــزوده دارند، دنبال 
راهکارهای ســاده تری مانند فروش نفت 
خام یا پذیرش پیش شــرط های صندوق 
بین المللی پول و دریافت وام های کالن از 
این صندوق باشــیم، به واسطه کاهلی و 
آسوده طلبی برخی مدیران دولتی در ایران 

است. 

یادداشت 

یعقوب محمودیان
اقتصاددان عضو هیئت 

علمی دانشگاه 

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین)ع( در گفت  وگو با صبح صادق

صادرات باید مانند واردات 
یت شود مدیر

برای حل معضل درآمدهای نفتی، دولت باید کوچک شود، 
اما این کافی نیست. وقتی شــرایط کشور اضطراری است 
باید سرفصل هزینه ها یک به یک بررسی شود و تا جایی که 
امکان دارد آنها را حذف کرده یا کاهش داد، نه اینکه در این 
شرایط بازار نفت، مثال 100 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی 
را در بودجه در نظر می گیریم. راه حل این است که با ایجاد 
 رونق، بخش خصوصی را شکوفا و موانع تولید را برطرف

 کنیم.

تولید رونق 
منهای نفت

به گزارش »رویترز« سخنگوی شرکت خدمات مالی »ولز فارگو« 
گفت: این شــرکت پس از اینکــه در ماه مارس به علت شــیوع 
کرونا، اخراج کارمندان را متوقف کرد، از اوایل آگوست، کاهش 
فرصت های شغلی را از سر می گیرد. این بانک در ماه جوالی اعالم 
کرده بود امسال یک برنامه گسترده کاهش هزینه ها را اجرا خواهد 
کرد؛ زیرا این بانک در برابر خسارات ناشی از عدم بازگشت وام ها 
به علت شیوع کرونا مقاومت می کند. گفتنی است مشکالت مرتبط 

با رسوایی های مالی نیز گریبانگیر این بانک است.

کارمندان اخراج 
شاخص

تشــکیل ســرمایه ثابت ناخالــص، عبارت اســت از ارزش کل 
دارایی هــای ثابتی که توســط تولیدکنندگان به دســت می آید، 
منهــای فروش یا انتقــال مجانی دارایی های ثابــت در طول یک 
دوره حسابداری معین، بـــه اضافه ارزش آنچه دارایی های ثابت، 
دارایی های ملموس و غیر ملموسی که از یک جریان تولید به عنوان 
ستانده به دســت آمده است و به طور مســتمر و مداوم در فرایند 
تولیدات دیگر بـرای دوره زمـانی بـیشتـر از یک سال، به کار گرفته 
می شود. به این فرایند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص گفته می شود.

ناخالص ثابت  سرمایه 
افزوده
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امام حسین)ع( و قرآن ـ 1

 قطعیت انطباق آیات
 بر امام حسین)ع(

خداوند در قرآن کریم بارها مسلمانان را 
به منزلت پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( تذکر 
داده و در بسیاری از آیات به طور مستقیم 
به ایشان و مقام شان اشاره کرده است. این 
صراحت تا حدی است که هیچ نیازی به 
وجود اسم اهل بیت)ع( در قرآن نیست؛ 
زیرا معانی و مفاهیم ذکر شــده را به هیچ 
عنوان نمی توان بر افرادی دیگر منطبق کرد 
و به جز تفسیر آن، که بر شأن نزول استوار 
است، تفســیر دیگری قابل انطباق بر این 
آیات نیســت. نمونه بارز آن آیه 55 سوره 
»مائده« اســت که خداونــد می فرماید: 
ِذیَن آَمُنوا 

َّ
ُه َوال

ُ
ُه َوَرُســول

َّ
ُم الل

ُ
ک َمــا َوِلیُّ »ِإنَّ

اَة َوُهْم 
َ
ک وَن الزَّ

ُ
َة َوُیْؤت

َ
ال ِذیَن ُیِقیُموَن الصَّ

َّ
ال

َراِکُعوَن«. در این ســال ها افــراد زیادی 
خواســتند معنا و مفهوم حقیقی آیات و 
حتی شأن نزول شان را تحریف کنند، اما 

نتوانستند. 
در قرآن آیات بســیاری وجود دارد که 
به امام حسین)ع( اشاره می کند و مفسران 
شیعه و اهل ســنت متواتر آن را ذکر کرده 
و مصداقش را حضرت دانســتند. یکی 
از این آیات در ســوره »احقاف« است که 
می گوید: »ما به انســان توصیه کردیم که 
بــه پدر و مادرش نیکی کنــد، مادرش او 
را بــا ناراحتی حمل می کند و با ناراحتی 
بــر زمین می گــذارد؛ و دوران حمل و از 
شــیر بازگرفتنش سی ماه است؛ تا زمانی 
کــه به کمال قدرت و رشــد برســد و به 
چهل سالگی بالغ شــود.«)احقاف/ 15( 
تعــداد ماه ها در همه تفاســیر بــر دوران 
حمل و شــیردهی حضرت یحیی)ع( و 
حضرت امام حسین)ع( منطبق است که 
در مجموع ســی ماه می شود. اما اشاره به 
پریشان حالی صدیقه طاهره)س( در دوران 
حمل حضرت یحیی را از مصداق خارج 

کرده است. 
ُتَها  َیّ

َ
آیه بعدی در سوره فجر است: »یاأ

 
ً
ِك راِضَیة ، اْرِجِعي ِإلی  َرِبّ

ُ
ة َمِئَنّ

ْ
ُمط

ْ
ُس ال

ْ
ف الَنّ

«؛  ای نفس آرام یافته به ســوی 
ً
ــة َمْرِضَیّ

پــروردگارت بازگــرد. در حالی که هم 
تو از او خشــنودی و هم او از تو خشــنود 
اســت.)فجر/ 2۷ و 28( امام صادق)ع( 
می فرمایند: »ســوره فجر را در نمازهای 
واجب و مســتحب خود بخوانید که آن 
سوره حســین بن علی)ع( اســت و بدان 
تمایل ورزید)تا( خدا شما را مورد رحمت 
خود قرار دهد. ابواســامه که در مجلس 
حاضر بود، پرســید: چگونه این سوره به 
حسین)ع( اختصاص یافته است؟ امام)ع( 
در پاسخ فرمود: »آیا سخن خدا را نشنیدی 
که فرمود: »یــا ایتها النفس المطمئنه...« 
منظور از نفس مطمئنه، حسین)ع( است 
که روح آرام یافته ای دارد و هم او از خدا و 
هم خدا از او خشنود است.)بحاراألنوار، 

ج 24، ص 93(
همچنیــن آیــه اول ســوره »مریم«، 
یعنی »کهیعص« که در روایتی حضرت 
صاحب االمر)عــج( آن را اینطــور بیان 
فرمودند: »... »ک« اشاره به کربالی امام 
حسین)ع( اســت. »ه« اشاره به شهادت 
عتــرت پاک اســت. »ی« اشــاره به نام 
یزید اســت که در حّق حســین)ع( ظلم 
کرد، »ع« اشــاره به عطش حسین)ع( و 
»ص« اشاره به صبر آن بزرگوار است...« 
)االحتجاج، ج 2، ص 463( شاید برخی 
مفسران انطباق آیات با امام حسین)ع( را 
ذکر نکرده باشند، اما هیچ کسی نتوانسته 

آنها را انکار کند.

آیه

 محمدرضا قضایی
کارشناس علوم اسالمی

یکــی از اوصــاف زیارت عاشــورا بــرای امام 
فــرازی که  حســین)ع( »ِوترالَموتور« اســت. 
می گوید: »سالم بر تو ای فرزند فاطمه)س( سرور 
بانوان جهانیان، سالم بر تو ای خون خدا، و فرزند 
خون خدا و ای تنهــای مظلوم.« معانی مختلفی 
برای این عبارت گفته شــده اســت: »وتر« را به 
معنای تنها و »الَموتور« را 1ـ جهت تأکید و 2ـ لقب 
کســی که اطرافیانش را کشته اند و نتوانسته انتقام 
آنها را بگیرد، معنــا کرده اند. از نظر معنا می توان 
این عبــارت را دو گونه بیان کــرد.  اول: تعریف 
عالمه  مجلسی  که می گوید: »آن  حضرت  در عصر 
خود، در بین  تمام  بشر، در کماالت  تک  و منحصر 
به  فرد بوده اند«؛ دوم: تعریف عموم که می گوید: 
الَموتور یعنی جنایتی  اعم  از قتل ، غارت ، اسیری  
که  کسی  بر دیگری  روا می دارد؛ البته اگر الَموتور 
را به عنوان تأکید بگیریم، می توانیم بگوییم: »ای 
کسی که با جنایت بر علیه تو، تنهایت گذاشتند« 
یا »ای تنهایی که ســبب تنهایی تو، کشــته شدن 
اطرافیانت بوده است، در حالی که انتقام نگرفتی«، 
اما چرا »ِوتر« یعنی تنها گذاشــته شده؟ در حالی 

که حضرت اباعبدالله)ع( برای جمع کردن مردم و 
احیای اسالم ناب از سال ها قبل تالش می فرمودند 
و طبیعتا باید مردم گرد ایشــان جمع می شدند و 
تنهای شان نمی گذاشــتند. امام حسین)ع( چه در 
زمان پدرشــان امیرالمؤمنین)ع( و برادرشان امام 
حســن)ع( و چه در دوران امامت خویش، بارها 
علیــه معاویه و یزیــد اقدام به افشــاگری فرموده 
بودند و مــردم را از هویت آنها مطلع کرده بودند، 
اما مسلمانان ماهیت این ســخنان را نفهمیدند. 
مثال روزی معاویه بــرای تثبیت والیتعهدی یزید 
سفری به مدینه داشــت تا بزرگان مدینه، به ویژه 
حضرت سیدالشــهدا)ع( را برای بیعت با یزید 
متقاعد کند. امام)ع( در مقابل این درخواســت 
درباره یزید و فسقش آشکارا سخن گفتند و معاویه 
را شرمســار کردند.)االمامة و السیاسة، ج 1، ص 
184( امام)ع( در مقابل چشم مردم و نه در خفا، 
بارها با معاویه و عمالش احتجاج کردند و ماهیت 
حقیقی آنها را به گوش مردم رساندند، اما تمام این 
بصیرت افزایی ها با عدم توجه مردم مواجه شد. به 
مردمی که در دشمن شناســی ضعیف بودند و در 
امام شناسی ضعیف تر، لقبی جز کف روی آب که 
با هر نسیمی به ســویی می رود، نمی توان داد.  در 
اینکه مردم می دانســتند باید مطیع امام)ع( باشند 
و در مسیری که ایشان معین می فرمایند، حرکت 
کنند هیچ شکی وجود ندارد و بهانه ای قابل قبول 

نیســت. اینکه بیانات امام حســین)ع( هم مانند 
برادر، پدر و جد ایشــان به انحراف کشیده شد و 
نتوانســت در معنای حقیقی خــود در میان مردم 
اشــاعه پیدا کند، را هم می توان از تالش دشمن 
بــرای تحریف ســخنان اهل بیــت)ع( و تاریخ 
دانست. روزی امام حسین)ع( به اصرار معاویه به 
منبر رفت، همین که خواســت شروع کند، فردی 
گفت: چه کسی سخن می گوید؟ امام)ع( در پاسخ 
هیم که غالب هستیم و عترت 

ّ
فرمود: »ما حزب الل

پیامبر)ص( که به او نزدیکیم و اهل بیت)ع( طّیب 
او و یکی از دو ثقلی که رسول خدا)ص( ما را ثقل 
دوم کتاب خدا قرار داده، می باشــیم که در اوست 
تفصیل هرچیز: »هیچ گونه باطلی، نه از پیش رو 
و نه از پشــت سر، به سراغ آن نمی آید«.)فصلت/ 
42( ماییم که تفسیر قرآن به ما واگذار شده است. 
پس از ما پیروی کنید که پیروی از ما بر شما واجب 
اســت؛ چرا که پیروی ما به پیــروی از خدا گره 
خورده اســت. خدای متعال در قرآن می فرماید: 
»اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبرخدا و 
اولوااالمر )اوصیای پیامبر( را و هرگاه در چیزی 
نزاع داشــتید، آن را به خدا و پیامبر خدا)ص( باز 
گردانیــد و از آنها داوری بطلبید«.)نســاء/ 59( 
همچنین فرمود: »اگر آن را به پیامبر و پیشــوایان 
ـ که قدرت تشخیص کافی دارند ـ بازگردانند، از 
ریشــه های مسائل آگاه خواهند شد و اگر فضل و 

ه کمی، همگی 
ّ

رحمت خدا بر شما نبود، جز عد
از شــیطان پیروی می کردید«.)نســاء/ 83( و به 
شما هشدار می دهم که به پیام های شیطان گوش 
نکنید که او دشمن شماست؛ پس همانند اولیای 
شیطان نشوید که به آنها گفت: »امروز هیچ کس 
از مردم بر شــما پیروز نمی گردد و من همســایه 
شــما هســتم؛ اما هنگامی که دو گروه در برابر 
یکدیگر قرار گرفتند، به عقب برگشــت و گفت: 
من از شــما بیزارم«.)انفال/ 48( اینجاســت که 
فرود آمدن شمشیرها و وارد آمدن نیزه ها و درهم 
شکســتن گرزها و نشــانه رفتن تیرها را به سوی 
هدف و غرض خواهید دید؛ در وقتی که دیگر از 
کسی که پیشاپیش ایمان نیاورد و یا در ایمان خود 
خیری کسب نکرده است، عذری پذیرفته نخواهد 
شد.«؛ این جا بود که معاویه فریاد برآورد و گفت: 
ه، بس است که پیام خود را رساندی.

ّ
ای اباعبدالل

)احتجاج طبرسی، ج 2، ص 22( همان طور که 
مالحظه می کنید، امام حسین)ع( مشخصا راه را 
به مردم نشان دادند، اما همان طور که دشمنان دین 
سخنان رسول خدا)ص( را در غدیرخم و در زمینه 
والیت و خالفت امیرالمؤمنین)ع( تحریف کردند 
و معنای اولی االمر را به دوستی تنزل دادند؛ بیانات 
امام حسین)ع( را نیز تحریف کردند و برای عدم 
آگاهی نقشــه های متعدد کشــیدند؛ البته این به 

معنای نفی وظایف مردم نیست.

حسین بن علی)ع( شهید بصیرت افزایی

   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

 بررسی القاب امام حسین)ع( در زیارت عاشورا ـ 1

حضرت زین العابدین)ع( قانونی را یاد ما می دهد 
که خیلی پرقیمت اســت. می فرماید: »خودت 
را از همه پایین تر بدان.«؛ چرا؟ چون آن کســی 
که یک روز ســنش از تو بیشــتر است، فکر کن 
یــک الله اکبر از تو اضافه گفته در عمرش، پس او 
پیش خدا با ارزش تر است. سینه ات را سپر نکن 
نگو من، نه منی وجود ندارد. آن کســی هم که از 
تو کوچک تر اســت، حســاب کن یک گناه از تو 
کمتر دارد. پس همیشــه خودت را در مسن ترها 
پایین تر بــدان؛ در کوچک ترها هم پایین تر بدان، 
هــر دو از تــو باالترند، هر دو. مــن یک روایتی 
دیدم، خیلی روایت مهمی است که پیغمبر)ص( 
می فرمایــد: »من قال ال اله اال الله مخلصا دخل 
الجنه«؛ اگر کســی خالص یک بار ابراز توحید 
کند اهل بهشــت اســت. بعد هم خدا »فعال ما 
یشاء« است، یکی کم دارد قیامت کیسه اش را پر 
می کند، نمی گذارد به این راحتی مردم را به جهنم 
بکشند، کم دارد. این روایت از امامان ماست که 

روز قیامت یک کسی سرش را می اندازد حرکت 
کند برود جهنم، کجا مــی روی بنده من؟ خدایا 
دیگر جای من معلوم است، خودم که می دانم چه 
کاره ام، چه کســی بوده ام کارهایم هم که خراب 
بوده. ناقص بوده، خــدا می گوید: بنده من، حاال 
فکر کن ببین یــک کار به دردخور نداری؟ من به 
خاطر آن کار به دردخورت بگویم تو را برگردانند 
بروی بهشــت؟ فکر می کند بعد می گوید: خدایا 
یک روز، یک جا یک بنده تو می خواســت نماز 
بخواند، آب نداشــت من آب داشــتم، تشنه هم 
بودم به او گفتم: می خواهی نماز بخوانی؟ گفت: 
بله خیلــی هم دلم می خواهد نمــازم را با وضو 
بخوانم، گفتم: این آب! خدایا من به خاطر تو آن 
آب را به بنده ات دادم با آن آبی که من بخشیدم این 
نمازش را خواند. خطاب می رسد مالئکه راهش 
را به جهنم ببندید، او را برگردانید. چه کسی مؤمن 
است با این همه آیه و روایت؟ شما مؤمن هستید، 
؟ از اخالق تان، 

ً
. از کجا مــن می گویم، یقینا

ً
یقینا

عمل تــان، حال تان و کارهای تان پیداســت، اال 
اینکه من باید ظرفیت خودم را توجه داشته باشم 
که اگر یک میلیون می توانم در کار خیر بگذارم، 

ده هزار تومــان نگذارم، که این در پیشــگاه 
کْم 

َ
وا ِمّما َجَعل

ُ
ْنِفق

َ
خداوند بی ادبی است؛ »أ

ِفیَن ِفیِه«؛ )الحدیــد/ ۷(. امامان 
َ
ل

ْ
ُمْســَتخ

ما جلســه می گرفتند، این روضه خوانی ها 
باقر)ع(،  امــام  زین العابدیــن)ع(،  برای 
امــام صــادق)ع(، موســی بن جعفر)ع(، 
حضرت رضا)ع( و بقیه است. داخل خانٔه 

خودشان جلسه برای امام حسین)ع( 
می گرفتند یا به شــاعری یا به 

می گفتند:  حالــی  اهــل 
یک  اگر  بخوان!  روضه 

یا  روضه خوان،  وقت 
اهل حــال نبود خود 
ائمه شروع می کردند 

روضه خواندن. 

 باید به ظرفیت خودمان در بندگی توجه کنیم
گفتاری از  استاد شیخ حسین انصاریان

   منبر    

پرسش همیشگی دوستداران اهل بیت)ع( این 
است که چرا مردم کوفه حضرت سیدالشهدا)ع( 
را یاری نکردند؟! اگر به رفتار چند ساله کوفیان 
دقت کنیم، می توانیم با آسیب شناســی آن و پیدا 
کــردن نقطه انحراف شــان خــود را از آن آفات 
پاک کنیم. شــهر کوفه در تاریخ اســالم شــهر 
هزار رنگ معرفی شده است؛ شهری که قبل از 
اســالم متروکه شــده بود، ولی پس از اسالم در 
سال 1۷هجری بازسازی شد. آنجا مرکز تجمع 
نظامیانی بود که با ایــران می جنگیدند؛ افرادی 
که در شــناخت وظایف سیاسی خود ضعیف و 
از تحلیل اتفاقات جامعه اســالمی ناتوان بودند 
و بصیرت نداشــتند. هر کسی با مردم این شهر 
برخورد داشــت، از خصوصیــات اخالقی آنها 
در رنــج و عذاب می افتاد. بــرای نمونه، خلیفه 

دوم درباره مردم کوفه می گوید: »از شــما مردم 
کوفه چه کشیدم! اگر مســلمان متقی را بر شما 
فرمانروایــی دهم، می گویید ضعیف اســت و 
اگر گناهــکاری را حکومت دهــم، می گویید 
فاسق اســت.«)تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 43( 
امام علــی)ع( نیز از یک ســو می فرمایند: »من 
شــما را از میان همه شــهرها برگزیده ام و بر آن 
هستم که در میان شــما فرود آیم، زیرا از مودت 
و محبت شما نســبت به خود که به خاطر خدا 
و پیامبر)ص( اســت، اطالع دارم.« و از سویی 
دیگر می فرمایند: »بدن های شما در کنار هم، اما 
افکار و خواسته های شما پراکنده است. سخنان 
ادعایی شما سنگ های سخت را می شکند. ولی 
رفتار سست شما دشمنان را امیدوار می سازد... 
.«)نهج البالغه، خ 29( موضع امام حسن)ع( و 
امام حسین)ع( در برابر این مردم به همین شکل 
بود.)من تاریخ دمشق، المحمودی، ص 19۷( 
گویا مردم کوفــه در حد زبان شــان اهل دین و 

حراست از دین بودند.
مردم این شــهر چند ویژگی خاص داشتند: 

اول آنکه در شــناخت امام خــود که حق مطلق 
بــود، ناتوان بودند. آنها سســت عنصــر بوده و 
در شــناخت فضا، نیازهای جامعه اســالمی و 
وظایف خود تالشی نداشتند. دوم آنکه دین را با 
تعصب های قومی و قبیله ای مخلوط کرده بودند 
و به هیچ عنوان با یکدیگر به تفاهم نمی رسیدند. 
این اخالق ســبب می شــد به راحتی عده ای با 
یکدیگر تبانی و علیه دیگری توطئه کنند. در کل، 
آنها ترکیبی ناهماهنگ داشتند و یک فرد یا گروه 
کوچک می  توانست با یک شایعه یا یک نمایش، 
جّو حاکم بر شــهر را تغییر دهد و اجتماعات را 
به سمت و ســویی دیگر بکشاند و مسیر حق را 
منحرف کند. ســوم اینکه اهل تفکر و تبادل نظر 
نبودند و سریع دست به شمشیر می شدند. البته 
این امر فقط به مردم کوفه اختصاص نداشــت و 
خصوصیت عرب جاهلی بود. چهارم اینکه علما 
و بزرگان کوفه نیز زمان شناس نبودند و دین را در 
انجام عبادات خالصه کرده بودند. آنها جایی که 
باید سکوت می کردند، قیام می کردند و جایی که 

باید قیام می کردند، سکوت می کردند. 

آنها هیچ گاه نتوانستند کاری را با هم به اتمام 
برســانند. نتیجه یاری نکردن امام حسین)ع( از 
سوی مردم کوفه، کشــته شدن ده ها هزار نفر در 
شــورش ها، قیام ها و در زندان ها به دست والیان 
و خلفای جور بود. از ســال 65 هجری، یعنی 
چهار ســال پس از شــهادت امام حسین)ع( تا 
حدود 340 هجری، به جز شورش ها و قیام های 
کوچک و بی نتیجه، هفت قیــام بزرگ صورت 
گرفت که در بیشــتر این قیام ها به دلیل بی  وفایی 
مردم کوفه، نتیجه ای جز شکست حاصل نشد. 
خیانت این مــردم به رهبران هر قیامی ســبب 
شکست آنها می شد که نمونه بارز آن پس از امام 
حسین)ع(، قیام مختار و قیام زید بن علی بود، البته 
در قیام توابین هم آنطور که ادعا داشتند مرد میدان 
نماندند. اهل سیاست و مکر آنها را با زمزمه ای 
فریب می دادند و رأی شــان را عوض می کردند. 
در حقیقــت، مردم کوفه بلوغ فکری و دینی پیدا 
نکرده بودند و دشمن شناس نبودند. ضعف اصلی 
آنان این بود که به حضرت سیدالشهدا)ع( اعتماد 

نکردند، زیرا حق و امام بر حق را نشناختند.

 چرا کوفیان امام حسین)ع( را یاری نکردند؟!
   سلوک    

سید مرتضی رضایی
کارشناس علوم اسالمی
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پرونده

جریان 
تحریف

مروری بر وارونه نمایی
 دشمنان انقالب

از شرایط جمهوری اسالمی

پیش درآمد 

 شکست تحریم ها با پاک 
کردن زنگارهای تحریف 

»تحریم« و »تحریف« از جمله مباحثی 
به شمار می آیند که می توانیم درباره آنها در 
ابعاد گوناگون صحبت کنیم؛ اما واقعیت 
این است که در سال های گذشته بخشی 
از ناکارآمدی های دولتی و کســانی که در 
موضــع برنامه ریزی و اجــرا بوده اند، در 
اثر جنجال هایی کــه در ارتباط با تحریم 
صورت گرفته، گم شــده و کمتــر به آن 
توجه شده است. به نظر می  رسد، موضوع 
تحریف به این معنا باشــد کــه ما نباید 
کم کاری های مدیریتــی را پای تحریم ها 
بنویســیم؛ زیرا بخشــی از ناکارآمدی ها 
در بدنــه دولت وجــود داشــته و دارد و 
 بخشــی از تحریم ها به دلیل همین 

ً
اتفاقا

ناکارآمدی ها کارساز شده است.

و  دوراندیشــی ها  آینده نگری ها،  اگر 
مباحث پیش دســتانه رخ می داد، بخشی 
از تحریم ها به ســرعت ناکارآمد می شد 
و می توان گفت اگر این تحریف صورت 
امروز  نگیــرد، می دانیم که مشــکالت 
جامعه ما، هم مربوط بــه درون جامعه و 
مدیریت های آن می شــود و هم مربوط به 
تحریم هاست. نه اینکه فقط کفه تحریم ها 
را سنگین کنیم و به گونه ای جلوه دهیم که 
گویی ما در اثر تحریم زمین گیر می شویم. 
در حالی که کشــور ایران در ســال های 
گذشــته هیچ گاه زمین گیر نشــده است، 
موانــع و مشــکالت را از پیش پای خود 
برداشــته و دوران هایی ســخت را از سر 
برای شکست  بنابراین  گذرانده اســت، 
تحریم ها باید مراقبت کنیم تا تحریف هایی 
را که در سایه تحریم صورت می گیرد، به 
مثابه زنگارهایی که بر رخ جامعه می نشیند 

پاک کنیم.
در هر صورت نکته مهم این است که 
بدانیم اگر مدیریت کشــور قوی تر عمل 
کند و اگر دولت چابک تر، پیش دســتانه 
و پیش روتر از این باشــد که تا کنون بوده 
است، می توانیم به سرعت تحریم ها را که 

وزن آن زیاد هم نیست، از سر بگذرانیم.

عباس مقتدایی
نایب   رئیس کمیسیون 

امنیت ملی 

در دهه دوم قرن بیست ویکم، »جنگ ابزار« آرام آرام  ۱  
در حال تبدیل شــدن بــه »جنگ افکار«اســت و 
مهم ترین وســیله در این حوزه، »رسانه ها« هستند که می توان 
گفت هدف آنها نیز جنگ شــناختی است؛ یعنی تأثیرگذاری 
روی دیدگاه هــا، باورها و اعتقاداتی کــه افکار عمومی دارند. 
بنابراین، به صورت کلی ســه نوع جریان را بر ضد جمهوری 

اسالمی شاهد بودیم. 

جریان »تهدید«: دشمنان همواره جمهوری اسالمی  را از ایــن موضوع می ترســاندند که ممکن اســت ۲
عملیات نظامی انجام دهند. جمهوری اســالمی ایران از این 
حوزه با ســربلندی بیرون آمــد، به گونه ای کــه امروز به یک 
مصونیت بازدارندگی راهبردی رسیده است. جنگ هشت ساله 
حزب بعث عراق بر ضد جمهوری اسالمی، تجاوز آمریکا در 
طبس و کودتاهای مختلف همه با شکســت و ناکامی مواجه 

شد.

کردند با تحت فشــار قرار دادن معیشت، مردم را بر ۳ جریان تحریم بود که دشــمنان در این حوزه تالش 

ضد حکومت بشــورانند یا به گونه ای اقتصاد کشــور را دچار 
اختالل کنند؛ اما این موضوع نیز کم و بیش با مشکل مواجه شد 
و آمریکایی ها و غربی ها نتوانستند آن راهبرد مورد نظر خود را به 

سرانجام برسانند.

درمرحله سوم، هر دو موضوع را توامان پیش ببرند،  کوشــش کردند تا از یک جریانــی به نام »تحریف« ۴
استفاده کنند. در حقیقت، بین جمهوری اسالمی ایران و نظام 
ســلطه، جنگ اراده ها وجود دارد و غربی ها تالش می کنند دو 
اتفاق بیفتد که یکی دادن آدرس غلط به مردم و دوم دستکاری 
دستگاه محاسباتی مسئوالن اســت. آنها برای رسیدن به این 
اهداف از شــگردهای متفاوتی بهره می برند. به عبارتی، آنها 
می خواهند مردم و مسئوالن پیش از آنکه در میدان عملیات و 
در واقعیت دچار شکست شوند، ابتدا در ذهن و درون خود فرو 
بپاشند که اگر این اتفاق بیفتد آنها با کمترین هزینه بیشترین سود 
را می برند. بــرای نمونه، فردی می خواهد یک وزنه ای را بلند 
کند یا در مسابقاتی مثل المپیک شرکت کند، از همان ابتدا در 
ذهن خود دچار شکست می شــود و وقتی وارد میدان مسابقه 
 به راحتی شکست 

ً
می شود و در برابر حریف قرار می گیرد، طبعا

می خورد؛ چرا که قبل از شکســت در میــدان، در ذهن خود 
شکست خورده  است.

در حال حاضر 264 شبکه فارسی زبان به صورت 24 ۵ این تحریف شناختی از طریق رسانه ها انجام می شود؛ 

ساعته در حوزه های گوناگون اعم از سیاسی، مذهبی، کودکان، 
فیلم و سریال، موسیقی، خانواده و حوزه های دیگر، برای ایجاد 
تحریف در ذهن افکار عمومی ما تالش می کنند. شگردهای 
گوناگونی وجود دارد که یکی از آنها »فیلتر کردن« است؛ یعنی 
شما از این رسانه های بیگانه هیچ خبر مثبتی درباره جمهوری 
اسالمی نمی شنوید، بلکه همیشه خبرهای منفی داده می شود. 

مسئله دیگر قطبی سازی در جامعه است؛ قطبی سازی   شکســت ۶
ً
یعنــی اینکه مــا در برابــر دیگران حتما

می خوریم و بازنده 100 درصدی همین رویداد هستیم که برای 
نمونــه گاهی اوقات در چارچوب همین قضیه، یک مســئول 
می گوید ما در فالن حوزه قابل رقابت با دنیا نیستیم و یک مثال 
ســاده و پیش افتاده بــرای تنها چیزی که می توانیم بســازیم، 

می زند، یعنی ما در حوزه رقابت بازنده هستیم. 

می کنند، تعمیم دهی افراطی است؛ یعنی ممکن است ۷ از موضوعاتی که رســانه های بیگانه از آن اســتفاده 
فردی در یک حوزه ای دچار ناکامی شود که آن را به همه موارد 
 ساعت مشکل 

ً
تعمیم می دهند. ممکن است در ساخت مثال

داشته باشید و شکست بخورید، اما در ساخت خودرو، هواپیما 
یا حوزه های دیگر توانمند باشید، اما آنها همان یک نقطه ضعف 
را می بینند و آن را به همــه موضوعات تعمیم می دهند. نکته 
بعدی نتیجه گیری زودهنگام است؛ به این صورت که اگر یک 
سیاســت اعمال شــده ای با مشکل مواجه شــود، بالفاصله 

می گویند این سیاست غلط است و در واقع شما را به نتیجه گیری 
زودهنــگام وادار می کنند تا نتوانید آن را دنبال کنید. بعضی از 
موضوعات فرض های بازدارنده اســت، یعنی برای مخاطب 
چنین القا می کنند که برای نمونه اقتصاد ایران فروپاشیده است؛ 
این فرضی است که در ذهن آنها شکل گرفته است و چون این 
 
ً
فرض را تکرار می کننــد، می بینید که افکار عمومی هم دائما

می گویند اقتصاد ما فروپاشــیده و با بحران مواجه است، البته 
ممکن است در یک یا دو حوزه این اتفاق بیفتد؛ در حال حاضر 
در حوزه های سلول های بنیادین، توان دفاعی موشکی، ساخت 
پهپادها، انواع سالح، تجهیزات دفاعی، ساخت سانتریفیوژ، 
حوزه هسته ای و بســیاری موارد دیگر در حال حرکت در لبه 
دانش جهانی هستیم، اما چنین القا می کنند که ایرانی ها در هیچ 

زمینه ای نمی توانند مثبت حرکت کنند. 

یا دستگاهی برچسب منفی زده می شود، به مرور سبب 8 نکته بعدی، برچسب زنی است؛ یعنی وقتی به یک فرد 
می شــود اعتماد دیگران به آن فرد یا دستگاه از بین برود و گاهی 
اوقات این برچسب ها برای جامعه بسیار تعیین کننده است؛ برای 
نمونه اگر به مجرد ورود یک اســتاد دانشگاه در کالس، یکی از 
دانشــجوها بگوید این استاد سواد ندارد یا کم سواد است، سایر 
دانشجوها تا آخر ترم همیشه با این ذهنیت مواجه هستند و باید 
یک ترم طول بکشد تا او بتواند خود را به دانشجوها ثابت کند یا 
حتی ممکن است نتواند این کار را انجام دهد. به هر حال ده ها 

شگرد دیگر در رسانه ها وجود دارد. 

کلیــد این قضیه اســت. یکی اینکه قبــول کنیم این ۹ برای مقابله با شگردهای جریان تحریف دو موضوع، 
مشکالت برای همه انسان ها وجود دارد و برای کشور یا فردی 
متفاوت اســت؛ به عبارتی در برابر مشکالت مقاومت کنیم. 
برای نمونه در حال حاضر بیماری کرونا همه جهان را فرا گرفته 
اســت که ناامید شدن، اولین اثر موضوع تحریف است. برای 
نمونه اگر به فرد مبتال به کرونا، همان روز اول بگویند احتمال 
بهبود شــما صفر درصد است، مسلم است که از همان لحظه 
اول ناامیــد می شــود؛ بنابراین ممکن اســت خــود به خود 
توانمندی اش را در مقابل بیماری از دست بدهد و از نظر روانی 
نیز ممکن است فرو بریزد، یا برای نمونه اگر در نتیجه جواب 
آزمایش فردی به او بگویند به سرطان مبتال شده است، ممکن 
است سطح ایمنی این فرد پایین بیاید؛ از این رو مقاومت است 

که ما را نسبت به آینده امیدوار می کند. 

بصیرت عمومی است؛ یعنی افزایش بصیرت فردی و ۱۰ نکته دیگر در برخــورد با جریان تحریف، ضرورت 
گروهی که اگر این اتفاق بیفتد و ما شگردهای دشمن را بدانیم 
و نسبت به این موضوع علم داشته باشیم که آنها با چه اهدافی 
این خبرها را منتشــر می کنند یا چــرا موضوعات را تحریف 
می کنند، می توانیم با این جریان مقابله کنیم. بنابراین با دو ابزار 
»مقاومــت« و »بصیــرت«، زمینه مقابله جــدی با موضوع 
تحریف، که از طریق رسانه های وابسته به نظام سلطه صورت 

می گیرد، فراهم می شود. 

یف چیست ؟ یان تحر جر
دکتر سعدالله زارعی

تحلیل گر ارشد مسائل بین الملل

در فضای سیاســی کشــور دو تحریف اتفاق افتاده که 
خســارت های بسیاری را به کشــور وارد کرده است؛ 
تحریف اول با این مســئله مرتبط اســت که اگر ما در 
عرصه اقتصادی دچار عقب افتادگی یا مشکل شده ایم، 
این موضوع یکســره ناشــی از سیاست های خارجی 
و توانمنــدی واقعی طرف خارجــی در اثرگذاری بر 
معادالت داخلی است. این تحریف به شمار می آید؛ 
چرا که جهان در اختیار دشمنان ما نیست و در عرصه 
خارجی و بســیاری از عرصه ها امــکان فعالیت برای 
ما وجــود دارد، کما اینکه بســیاری از کارها باید در 
فضای داخلی شکل بگیرد. گفتنی است، اقتصاد یک 
کشــور هیچ گاه خارج از مرزها بسته نمی شود؛ بلکه 
توانمندی های داخلی ســبب ایجاد آن می شود؛ برای 
نمونه با نگاهی به اقتصاد کشورهای ژاپن، چین، هند 
و آمریکا، درمی یابیم اقتصادشان در داخل کشورشان 
بسته شده است، البته باید برای تجارت خارجی یک 
تأثیری قائل باشیم؛ اما این نکته مطرح است که کشور 
چین اول ملتش را اداره می کند، بعد در عرصه تجارت 
خارجی می آید و عرصه های دیگری را فعال می کند. 
در حالی که این مسئله در ایران به این صورت ترجمه 
 بدون تجارت خارجی و باز بودن 

ً
می شود که ما اساسا

راه تجــارت خارجی نمی توانیم زندگــی کنیم و باید 
مسائل خارجی را حل کنیم. تحریف دیگر این است 
که توانمندی دشــمنان در بستن مســیرهای خارجی 
روی ما را فوق العاده نشان می دهند.  تحریف دیگری 
که در محیط داخلی اتفاق می افتد، در زمینه مســائل 
گذشته انقالب اســت که عده ای با پوشاندن حقیقت 
تالش می کنند یک فضای غیرواقعی و ساختگی را به 
مثابه فضای واقعی حاکم کنند. برای نمونه، بســیاری 
از جریان های داخلی، مبدأ دشــمنی آمریکا با ایران را 
تسخیر النه جاسوسی معرفی می کنند و می گویند اگر 
ما النه جاسوسی را تسخیر نکرده بودیم و سیاست های 
تندی را علیه آمریکا اتخاذ نمی کردیم، مشکالت بعدی 
پیش نمی آمد و تا امروز درگیر مشــکالت نبودیم. در 
 ما به چه 

ً
حالــی که اینها باید جواب بدهند کــه اصال

دلیل النه جاســوس را گرفتیم؟! همــه ملت ایران نیز 
آن را تأییــد کردند و امام)ره( هم از آن به مثابه انقالب 
بزرگ تر از انقالب اول یاد کردند. در واقع، چرایی این 
موضوع را بیان نمی کنند و نمی گویند که در همان روزها 
و ماه ها و بالفاصله پس از پیروزی انقالب، آمریکایی ها 
توطئه های رنگارنگی را برای براندازی نظام ایران دنبال 
 آمریکایی ها همه تالش 

ً
کردند و نمی گویند که اساسا

خود را برای اینکه انقالب ایران پیروز نشــود، به کار 
بستند و مشغول زد و بند علیه انقالب اسالمی بودند. 
ضروری است با افشاگری درست و بیان صحیح حقایق 
با این تحریف ها مقابله کرد. در این راستا،مسئوالن باید 
در مقابل انحرافاتی که مطرح می شود، حقیقت را بیان 
کنند. نقش رسانه ها در این زمینه خیلی مهم است و در 
واقع می توان گفت بار افشاگری و روشنگری حقیقت، 

روی دوش رسانه هاست.

ونه نمایی  وار

 در تاریــخ یکی از موضوعــات مهم در درگیری ها 
و جنگ ها، مســئله جنگ روانی بوده اســت؛یعنی 
به اصطالح یک مســئله »نبود« را »بــود« کردن، 
آدرس های غلط دادن، تردید در جبهه دشمن ایجاد 
کردن و... یکی از مهم ترین اصول جنگ روانی بوده 
است. اما به نظر بنده امروز موضوع جنگ روانی به 
صورت نوین، با وجود فضای مجازی و دسترســی 
بیشــتر آحاد ملت به این امکان نرم افزاری شــکل 
حادتری به خود گرفته و سبب شده است دشمن همه 
تمرکز خود را در جنگ روانی در این بخش بگذارد. 
دشمن در این جنگ تالش می کند همه فرصت های 
نظام را به تهدید و تمام تصمیم های ملت را به تردید 

تبدیل کند که این موضوع بسیار مهمی است. 
امروز در همــه موضوعات مربوط به جمهوری 
اســالمی، این راهبرد به منزله جنگ روانی دشمن 
مطرح شده که نباید اجازه دهند هیچ نقطه سفیدی 
بــرای جمهوری اســالمی مطــرح شــود و همه 
اتفاق های کشورشان را به مثابه یک شکست بزرگ و 
نقطه سیاه بزرگ در پرونده جمهوری اسالمی مطرح 
کنند. همگان دیدند که در بحث کرونا چه اتفاقاتی 
در جهان به ویژه آمریــکا و انگلیس افتاد؛ از جمله 
اینکه بعد از ســال ها اقتصــاد انگلیس وارد مرحله 
رکود شد و در آمریکا بیش از پنجاه میلیون نفر انسان 
بیکار شــدند؛ به عبارتی تمام اقتصاد بین الملل در 
تب و تاب این جریان می سوزد، اما می بینیم همین 
جریان هایی که بیشــترین ناکارآمدی و ضربه را در 
کرونا دریافت کرده اند، امــروز بدون ذکر موضوع 
کرونا، تمام پس لرزه های کرونا را به مثابه ناکارآمدی، 
و ضعف نظام ما تلقی می کنند. متأسفانه ناکارآمدی 
بعضی از مسئوالن به این موضوع دامن زده است، 
در حالی که امکان انجام اقدامات بهتر وجود داشت.

به هر جهت یک اتفاق بین المللی همه کشورها 
را درگیر کرده اســت، در حالی که این موضوع در 
فضــای مجازی و به صورت گســترده به مثابه یک 
نقطه بسیار سیاه در پرونده جمهوری اسالمی مطرح 
می شود. رهبر معظم انقالب در این زمینه می فرمایند 
اگر تحریف از بین بــرود، تحریم و تهدیدها هم از 
بین می رود، یعنی امروز تحریم داســتانی است که 
با تحریف در حال پروار شدن است و به عنوان یک 
پدیده بســیار تأثیرگذار در زندگی مردم اثر خود را 
می گذارد. مورد دیگر بحث برجام اســت؛ با اینکه 
برجام از ابتدا با شکست مواجه شد، اما یک اتفاق 
ناگــوار به دلیل همین تحریف و فضاســازی ها که 
اسم آن را »آدرس های غلط« می گذارم، باعث شد 
تحریم از این موضوع تغذیه کند و موجب فریز کردن 
اقتصاد ایران شود؛ یعنی با این اقدام ابتدا حرکت ها 
و بســیاری از ظرفیت های ما را نابود کردند، مانند 
وضعی که در فردو و اراک به وجود آمد و به تعبیری 
موجــب از چرخش انداختن ســانتریفیوژهای ما 
شــد و اقتصاد هسته ای ما را به شــدت لطمه زد و 
پیشرفت های هســته ای ما را متوقف یا کند کرد؛ از 
ایــن رو وضعیت بدی به وجــود آورد و ما همه این 
هزینه ها را دادیم که تحریم ها برداشــته شود، اما با 
جریان تحریف نه تنها برداشــته نشد، بلکه توسعه 
پیدا کرد. نکته مهم این بود که این تحریم از یک جا 
تغذیه می شد که آن هم از بین بردن اقتصاد داخلی ما 

و ضربه زدن به رونق اقتصادی در داخل کشور بود.
در حالــی که بایــد با عزم راســخ روی اقتصاد 
ملی خود تکیــه می  کردیم و نگاه مــان را از خارج 
برمی داشــتیم و به طور فزاینده ظرفیت های داخلی 
خود را تقویت می کردیم، همچنین مدل پیشنهادی 
رهبر معظم انقــالب را که اقتصاد مقاومتی بود، در 
دستور کار خود قرار می دادیم. اما دائما به امید فردای 
مبهم اقتصاد کشــور را فریز کردیــم و به اصطالح 
اقتصاد کشور را شرطی کردیم که در نتیجه هر روز 
تحریم، فربه تر شــد و زمینه های تحریم و تهدید در 
کشور ما توسعه پیدا کرد و اقتصاد ملی لطمه خورد و 
این را به ناکارآمدی نظام متصل کردند. شرطی شدن 
اقتصــاد و منتظر ماندن اقتصاد برای فردای نامعلوم 

اعتیاد به غرب
 پرویز سروری

نماینده سابق مجلس

ســبب شــد ما ضربه های ســختی از این موضوع 
بخوریم و رهبر معظم انقالب فرمودند تأســف این 
است؛ در حالی که دشــمن خلف وعده کرده و ما 
تمام تعهدات خود را انجام داده ایم، آنها این تعهدات 
را انجام ندادند و با تمام وقاحت و پرروریی این کار 

را انجام می دهند.
امــروز ما شــاهد یک اتفاق عجیــب در دنیای 
سیاست هستیم، کســی که بیشــترین ضربه را به 
جمهوری اسالمی وارد کرده، یعنی با خروج خود از 
برجام بیشترین ضربه را زده است، با جریان تحریف 
خود را ناجی اقتصاد ایران مطرح می کند. عده ای نیز 
با تحریف واقعیت ها تالش می کنند این به اصطالح 
داســتان تلخ را واقعی جلوه دهنــد و بگویند امروز 
نشستن با ترامپ و مذاکره با او، راه حل برون رفت 
ما از مشکالت اقتصادی است. بعضی ها با تحریک 
اقتصــاد ایران از این منظر که در حالت شــرطی و 
انتظار فریز بماند، تالش می کنند این را به جامعه القا 
کنند که جمهوری اســالمی چاره ای جز این ندارد 
که با ترامپ پای میز مذاکره بنشیند تا اقتصاد ایران 
از این وضعیت خارج شــود. نکته عجیب تر اینکه 
همانی که اقتصاد ایران را به این وضعیت انداخته و 
موقع عمل به تعهدات خود، به صورت قلدرمآبانه 
از برجام خارج شده است، امروز موضوع سازوکار 
ماشــه را مطرح می کند. در واقع کسی که از برجام 
خارج شده و هیچ حقی دراین موضوع ندارد، امروز 
می خواهد از همه ظرفیت های برجام استفاده کند 
که عجیب است؛ یعنی عالوه بر اینکه هیچ آورده ای 
نداشــته، می خواهد دریافت هم داشــته باشد و از 
ظرفیت برجام علیه جمهوری اسالمی ایران استفاده 

کند.
یک عده ای در داخل که عوامل مرعوب منفعلی 
هستند و به جای اینکه معتقد به غرب باشند، دیگر 
معتاد به غرب شــده اندـ که اگر آن را به خود تزریق 
نکنند نمی توانند ظاهرا بــه حیات خود ادامه دهند 
و بایــد حتما یــک ُپک غرب پرســتی بزنند و یک 
اعتقاد ذلت و خفت در مقابل غرب را مطرح کنند 
تا حال شــان بهتر شــودـ امروز جریان تحریف را 
مدیریت می کنند تا جمهوری اسالمی با مشکالت 
متعددی مواجه شود. امروز مهم ترین وظیفه ما این 
اســت که بتوانیم افکار عمومی را نسبت به جریان 
تحریف مطلع کنیم که اگــر این تحریم پایه هایش 
زده شــود، ظرفیت های داخلی بــه اقتصاد ملی و 
برنامه ریزی بــرای اقتصاد ملــی معطوف خواهد 
شد. البته مشکل ما این است که متأسفانه سازوکار 
اجرایی کشــور بعضا خود نیز درگیــر پذیرش این 
تحریکات اســت و عزمی برای اینکه ظرفیت های 
ملی را برای توســعه و رونق اقتصادی ملی مطرح 
کند، جزمس نمی کند و به تعبیری ماشــین اجرایی 
کشور هنوز برای اقتصاد مقاومتی و تقویت بنیان های 

اقتصادی کشور، استارت نخورده است. 

غــلـبـه   راه 

ها د شــگـر
 حسن عابدینی

کارشناس مسائل رسانه و بین  الملل

فاش کردن ماهیت 
ابراهیم رضایی

عضو کمیسیون امنیت ملی

شناخت جریان »تحریف« یک اصل کلیدی و راهبردی برای بیرون رفت از وضع موجود و تقویت انقالب است. 
بیانات رهبر معظم انقالب در ســخنرانی اخیرشــان درباره موضوع تحریف، روی دیگر سکه ای بود که به طور 
غیرمســتقیم مانع ظهور و بروز ویژگی های انقالب است. البته برخی مســئوالن در صحبت های خود موضوع 
تحریف را به نفع خود مصادره کرده اند که این هم یکی از نکات مورد بحث اســت. در واقع این گونه صحبت ها 
فروکاستن از یک مفهوم معرفت شناسانه است. وقتی از تحریف سخن به میان می آوریم، یعنی می خواهیم از قلب 
واقعیت بگوییم، وقتی برخی ها انقالبی بودن را با افراطی گری مترادف می دانند و مســئله خوداتکایی و توجه به 
ظرفیت های داخلی را به ســرمایه گذاری خارجی و تعامل با دنیا موکول می کنند، اینها تحریف است. بعضی ها 
می گویند دوره انقالب گذشته است و ما باید با جهان امروز هماهنگ شویم. آنها مفهوم انقالب را فقط یک حادثه 
تاریخی دیده اند؛ نه یک مسیر، راه و اندیشه و انقالبی بودن را با روزآمد بودن در تضاد می دانند که همه این مباحث 
جنبه های معرفت شناختی دارد. در واقع، جریانی که طی چهار دهه گذشته همواره در متن و بطن حکومت بوده و 
به ملت هزینه تحمیل کرده، وقتی پای کار می آید، پاسخگو نیست؛ اما انگشت اتهام را به سمت کسانی می برد که 
در حاشیه بوده اند و در فراز و فرودها و پیچ های سخت انقالب نقش ایفا کرده اند و دیده هم نشده اند، اما با اندیشه 
و اعتقاد خود در این مسیر حرکت کرده اند که در این موضوع جناح راست و چپ هم فرق نمی کند. اگر بخواهیم 
جریان تحریف را به شکل دقیق مفهوم شناسی کنیم، باید نوعی رفتارشناسی داشته باشیم؛ اگر رفتار نخبگان سیاسی 
و جریان های سیاسی از انقالب تا امروز را در حوزه معرفتی و میدانی در نظر نگیریم، مطالبه رهبر معظم انقالب در 
زمینه بحث تحریف شناسی مانند موضوعات دیگر به حاشیه رفته و به فراموشی سپرده خواهد شد. نقش رسانه ها 
در مقابله با جریان تحریف بســیار مهم است؛ چراکه رسانه ها به موضوعات اجتماعی نیز توجه می کنند و زبان 

مطالبه گر جامعه و به ویژه رهبر معظم انقالب هستند.
 رسانه ها باید جامعه را با مفاهیم ملی و مفاهیمی که می تواند مشارکت اجتماعی را باال ببرد و به هم نزدیک 
کند، آشــنا کنند؛ یعنی وقتی به حوزه ای ورود کرده و درباره آن صحبت می کنند، باید از همه زوایا آن موضوع را 
بررسی کنند تا هر چه بیشتر جان مطلب و کارکرد آن روشن و مشخص شود. برای نمونه، تحریف موضوعی نیست 
که فقط رهبر معظم انقالب درباره آن گله و ســخنرانی کرده باشند و باید در حوزه های میدانی و سیاست گذاری 
و تصمیم گیری ها مشخص شود که تحریف چیست، تحریف گر کیست و چه موضوعی تحریف شده است. اگر 
رسانه، دشمن را با تعابیر و مطالب خود دوست معرفی کرد، یعنی تحریف گری کرده است. برای نمونه، زمانی به 
افرادی که از دشمنی آمریکا نام می بردند می گفتند توهم توطئه دارید و سعی می کردند آمریکا را به سیمای دوست 
در بیاورند و کسی هم که از دشمنی آمریکا حرف می زد، می گفتند متوهم است و این موضوع واقعیت ندارد، حتی 
در دولت یازدهم سعی کردند در خیابان ها شعارهای ضدآمریکایی را پاک کنند. در واقع شعار »مرگ بر آمریکا« را 
به یک موضوع تاریخ مصرف گذشته تبدیل کردند که با نگاهی به این مسائل متوجه تحریف آن می شوید. بنابراین 
کار رســانه این اســت که همه ابعاد آن را در مباحث کارشناسی مشخص کند و هراس هم نداشته باشد و حرف 
 واقع بینانه است و با شرایط نظام بین الملل و 

ً
 گفتمان ما یک گفتمان کامال

ً
خود را بزند.بحث ما این است که اتفاقا

وضعیت کنونی کشور که با کلی پیچیدگی و دشواری همراه شده است، انطباق بیشتری دارد. 
به عبارتی، اگر قرار است از این ورطه خارج شویم و مشکالت جامعه را حل و فصل کنیم، جز توسل به اندیشه، 
تفکر و گفتمان انقالب راه دیگری نیست. بنابراین، »رسانه« نقش کلیدی دارد؛ چرا که مردم در حال حاضر کمتر 
کتاب می خوانند و بیشتر به فضای مجازی و رسانه ها رو آورده اند و لذا رسانه ها باید با همدیگر در تعامل باشند و 
اندیشه خود را به نوعی وزن بدهند. فضای مجازی و اینترنت، هم فرصت و هم تهدید است که همه از آن استفاده 
می کنند و همانطور که دشمن در این فضاست، باید افراد والیت مدار، انقالبی و معتقد نیز وارد این فضا شوند و 
مقابل تحریفگران قرار بگیرند. اگر آنها لشکر دارند، ما الحمدلله نیز لشکر داریم، در واقع فضایی بین حق و باطل 
و بین ســکوالر و دنیاطلبان و کسانی است که باور توحیدی داشته و معتقد هستند باید کارکرد دین را در عرصه 

اجتماعی نیز وارد کرده و بر آن مبنا جامعه، کشور و حکومت را اداره کنیم.

جریان »تحریف« تکمیل کننده جریان »تحریم« ملت ایران اســت و هدف نهایی آن، دادن آدرس غلط به ملت 
ایران است. برای نمونه، اگر ما امروز به دلیل ضعف در حوزه تولید، مشکالت مدیریت اقتصادی و مسئله فساد، با 
مشکالت اقتصادی روبه رو هستیم؛ جریان تحریف این گونه وانمود می کند که علت این مشکالت، ارتباط نداشتن 
با آمریکا و داشتن انرژی هسته ای یا موشکی است.  متأسفانه، در این سال ها جریان تحریف خیلی فعال بوده و 
گاهی توانسته است فهرست یا فرد مورد نظر خود را از صندوق رأی بیرون بیاورد؛ لذا باید مراقب باشیم جریان 
تحریف افکار عمومی را فریب ندهد. مأموریت نهایی جریان تحریف گرفتن زمین برای دشــمن بدون اسلحه 
است؛ از این رو با جنگ نرم تالش می کند اراده و ایمان مردم ما را سست کرده و در حقیقت نوعی تفکر لیبرالی 
غربی را بر کشور ما حاکم کند. در این بین، راهکار مقابله ما با این جریان مسئله »تبیین« است. جریان تحریف به 
پشتیبانی دالرهای آمریکایی، ناوها و موشک های فرهنگی ـ رسانه ای آمریکایی و غربی به طور شبانه روزی تالش 
می کند تا جای شهید و جالد، خوب و بد، خیر و شر و حق و باطل را تغییر دهد که باید مراقب باشیم و روشنگری 
کنیم. ما باید با اینها یک مقابله هوشمندانه و نرم داشته باشیم و در مقابل جنگ رسانه ای و تبلیغاتی آنها منفعل 
نباشیم و فعاالنه عمل کنیم. بهترین دفاع هم حمله است و باید به مبانی غرب و ظلم بزرگ غرب به ملت ها به ویژه 
ملت ایران حمله کنیم و ماهیت جریان تحریف را، که به نوعی خواسته یا ناخواسته، مزدور و نوچه آمریکایی ها 
داخل ایران هســتند، برای همه و افکار عمومی فاش کنیم و نگذاریم این جریان نبض تریبون ها و رسانه ها را به 

دست بگیرد و دوباره بخواهد تأثیر بگذارد.

جریان »تحریف« درصدد است از وضعیت موجود کشور در زمینه های اقتصادی و اجتماعی به نوعی ناامیدی در مردم به 
وجود آورد و مردم را در مقابل نظام حاکم به اعتراض وادار کند.  مباحث جریان تحریف با رسانه های قوی و با استفاده از 
فضای مجازی، به طور عمده در خارج از کشور تولید و ساماندهی می شود. این در حالی است که مردم ما فکر می کنند 
فضای مجازی بومی است و مطالب آن از داخل ایران تهیه می شود. البته جریان هایی نیز در داخل به این وضعیت کمک 
می کنند و با جریان خارجی همسو هستند که گاهی با ادبیات دیگر این کار را انجام می دهند. آنها درصدد هستند ذهن مردم 
 مبهم کنند و مردم را از وضعیت موجود دلخور و ناراضی 

ً
را نســبت به اینکه به کجا دارند می روند و نسبت به آینده کامال

کنند؛ در این وضعیت می توان گفت، این حرکتی است که هم جریان خارجی و هم جریان داخلی در کنار هم هستند. برای 
مقابله با جریان تحریف راه های گوناگونی وجود دارد؛ در مرحله اول مسئوالن باید توجه داشته باشند بزرگ ترین عاملی که 
می تواند با این جریان مقابله کند، کارآمد بودن حکومت و مدیران کشور است. مرحله دوم این است که مسئوالن از هر گونه 
تنازع و تقابل های داخلی بین نهادهای حکومتی بپرهیزند. نکته دیگر این است که مدیران در اظهارات و اعالم مواضع خود 
بسیار دقت داشته باشند؛ زیرا این جریان همواره درصدد است تا از کوچک ترین بیانات مسئوالن سوء استفاده کند، بنابراین 
حتی مسئوالن در شهرستان های کوچک نیز باید مراقب اظهارات خود باشند. نکته دیگری که باید مسئوالن به آن توجه 
داشته باشند، این است که با فضای رسانه ای آشنا باشند و مشاوران امینی در فضای رسانه ای در کنار خود داشته باشند؛ زیرا 
بیانات آنها می تواند در فضای مجازی تأثیر منفی یا مثبت داشته باشد. برای نمونه، طی یک ماه گذشته چند مورد بی توجهی 
 مسئله پیش پاافتاده ای بود؛ اما 

ً
برخی مسئوالن قوه قضائیه در این زمینه التهاب آفرینی کرد، در حالی که اصل موضوع کامال

به سرعت توانست دستاویز دیگران در فضای مجازی قرار گیرد. مورد دیگر در راهکارهای مقابله با جریان تحریف، نقش 
مردم است؛ مردم ما باید توجه کنند که در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داریم و اینکه باور داشته باشند بخشی از این 
فضاسازی ها، تصنعی است و حتی در خارج از کشور تولید می شود و در فضای مجازی ما قرار می گیرد. به نظر بنده اگر 

مردم به این نکات توجه داشته باشند و ناامیدی را از خود دور کنند، می تواند خیلی مؤثر باشد.

مسئوالن و مردم کنار یکدیگر
ناصر ایمانی

کارشناس سیاسی

تهدید! فرصت سازی 
ابوالفضل ظهره وند

سفیر اسبق ایران در ایتالیا

جریانتحریفهمانندآینههایمحدبومقعرتصویریوارونهوکاریکاتوریازحقیقتنشانمیدهند.

دبیرگروهپرونده:متینمحجوب
تهیهوگزارش:زهراظهروند
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هیئت های عزاداری حسینی در دوران ستمشاهی، 
یکی از مهم ترین پایگاه ای مبارزاتی علیه فســاد و 
ظلم رژیم پهلوی به شــمار می آمدند. شکل گیری 
گــروه توحیدی »بدر« به فعالیت هــای مذهبی در 
قالب هیئت عزاداری اهل بیت)ع( طی ســال های 
1348تا 1350 در منطقه شــهرری برمی گردد. در 
ابتدای امر برنامه های هیئت بیشــتر جنبه مذهبی و 
خودســازی اخالقی داشت، اما رفته رفته در چالش 
با مباحث ماتریالیســتی و مارکسیستی که رهاورد 
روشنفکران وابسته به اندیشه دنیای غرب و گروه های 
فعال سیاسی پیوند خورده با بلوک شرق بود، نیاز به 
مطالعات عمیق در حوزه اندیشه اسالمی و مباحث 
اجتماعی اسالم در این گروه به سان دیگر گروه های 
مبارز اســالمی احساس شــد؛ از این رو بچه های 
هیئت در جســت وجوی کســی بودند کــه بتواند 
نیازهای فکری آنها را برآورده کند و در مبارزه بتوانند 

به وی تمسک جویند. 
 در اردویی که در کوه های اطراف تهران )حوالی 
زاگون( برگزار شــد، افراد به این نتیجه رســیدند 
که فعالیت های خود و مبارزات سیاســی را تحت 
نظارت مرجع تقلید خود )امام خمینی)ره(( دنبال 
کنند. در این راستا، برای برقراری ارتباط با امام)ره( 
و کسب استراتژی مبارزه، چند نفر به عنوان واسط 

پیشنهاد شدند.
آنها به منظور فرا گرفتن تاکتیک ها و برنامه های 
مبارزاتی هم درصــدد یافتن یــک روحانی آگاه و 
مبارز بودند. تا اینکه در مجلســی، حسین فدایی از 
بنیانگذاران گروه، با شهید »شاه آبادی« آشنا می شود 
)حدود سال 1352( که شــهید شاه آبادی به علت 
ویژگی های خاص خود هــر دو نیاز گروه را مرتفع 
کرد. از این به بعد گروه بدر توسعه تشکیالتی یافت 
و ارتباط گیری با مراکز دانشــگاهی و جذب نیرو از 
شهرســتان ها و... را در دســتور کار خود قرار داد. 
یک سری برنامه های فرهنگی با جهت گیری سیاسی 
در قالب مساجد در شــهرری و روستاهای اطراف 
و سایر شهرستان ها در کنار سازماندهی تشکیالتی 
آغاز شد. از آنجا که گروه کار چریکی را نیز پذیرفته 
بود، اقدام به تجهیز خود کرده و حتی فعالیت هایی به 
منظور ایجاد یک تیم نظامی ورزیده برای ترور شاه 

صورت گرفت. 

 در این میان، ساواک شهید شاه آبادی را دستگیر 
می کند و وی به دو ســال تبعید محکوم می شود. به 
این ترتیب، دســتگیری شهید شــاه آبادی موجب 
رکود فعالیت های گروه شد. در این مقطع )1354( 
گــروه بدر با گروه دیگری معــروف به »رامین« که 
نام مســتعار رهبر گروه )عبدالرسول سبزواری( بود 
مرتبط می شود؛ اما این ارتباط دیری نمی پاید؛ چرا 
که تخریب بخشــی از مناطق مسکونی در شمیران 
نو، شــهرری و جنوب تهران از ســوی شهرداری، 
منجر به صدور بیانیه ای از جانب گروه علیه رژیم و 
در حمایت از قشر زجردیده شد که صدور این بیانیه 

موجبات بروز اختالف بین دو گروه را فراهم کرد.
 فعالیت هــای ایدئولوژیک و سیاســی با توجه 
به شــرایط خــاص مبــارزات سیاســی، به علت 
تغییــر مواضــع ایدئولوژیک ســازمان مجاهدین 
خلق)منافقیــن( به مارکسیســم، گــروه توحیدی 
بــدر که در ابتدا به منظور مقابله با این تشــکیالت 
التقاطی شــکل گرفته بود، با حساسیت مباحث و 
آموزش های ایدئولوژیک را دنبال می کرد. لذا تالش 
می کرد از میان صاحب نظران اسالمی و روحانیون 
انقالبی یک »شورای تدوین« برای تأمین نیازهای 
ایدئولوژیک خود مشــخص کند. پس از مشورت 
با شهید شاه آبادی، ایشان استاد مطهری را به منزله 
روحانی مبارزه مورد اعتماد امام معرفی می کنند و 
می گویند: »نماینده امام در همه موارد از اعتقادی، 
ه 

ّ
سیاســی گرفته تا حرکت های اجتماعی، آیت الل

مطهری هستند.«

از نظر سیاســی نیز تکثیر و پخش اعالمیه ها با 
استفاده از یکسری امکانات گروه و برخی امکانات 
ادارات دولتــی، جزء فعالیت های گروه به شــمار 
می رفت. البته اســتفاده از امکانات دولتی به منظور 
پیشــبرد اهداف انقالبی طبق ضوابطــی با فتوای 
امام خمینی)ره( بــرای این گروه و برخی گروه های 

سیاسی دیگر مجاز شده بود.
در حالی که گروه فعالیت خود را به شــهرهای 
گوناگون کشور گســترش می داد، ضربات ساواک 
که طی سالیان مقابله با گروه های چریکی تجربیاتی 

اندوخته بود، بر پیکره گروه آغاز شد. 
در زمینه گسترش فعالیت گروه به نقاط مختلف 
کشــور در گزارش عملکرد این گــروه چنین آمده 
اســت: »براساس انتخاب مشــی گسترش کمی و 
کیفی گروه، برادران رابطه با شهرستان ها را منظم تر 
و نزدیک تر کرده و با آنها فعال تر برخورد می نمایند، 
این رابطه با شــهرهای شــیراز، اصفهان، مشهد، 
کرمان، گرمســار، اراک، الهیجــان و آمل به طور 
منسجم برقرار می شود.« در این میان، ساواک دو نفر 
از اعضای گروه را دستگیر می کند و در پی آن افراد 
دیگری از گروه نیز دستگیر می شوند و بخش عمده 
گروه به زندان می افتند. حضور در زندان، زمینه های 
ارتباط با دیگر گروه های مبارز را بیشتر کرده و پس 
از پیــروزی انقالب ســازمان »مجاهدین انقالب 

اسالمی« شکل می گیرد.
اعضای گــروه که تا گشــودن درب زندان ها به 
دســت مردم در 22 بهمن در زندان بودند، پس از 

آزادی خاطرات خود را چنین به تصویر کشیده اند: 
»روز 22 بهمن، ســاعت 10 صبح غرش گلوله ها 
دیگر از پشــت دیوارهای زندان به گوش می رسید، 
در همین زمان تسخیر پادگان عشرت آباد )ولی عصر 
فعلی( آغاز می گــردد و صدای پی درپی گلوله ها از 
داخل زندان شنیده می شود. این درگیری تا ساعت 
2 بعدازظهر طول می کشد و پس از تسخیر پادگان، 
بالفاصله حمله مسلحانه مردم به زندان قصر شروع 
می گردد که بالفاصله اکثر مسئوالن تسلیم می گردند 
و مأمــوران از محوطه زندان فــرار می کنند. این در 
حالی است که درب زندان سیاسی بسته بود و فقط 

چند نفر مأمور در داخل زندان مانده بودند.« 
در ایــن هنگام زندانیان سیاســی پــس از یک 
مشورت عمومی در عین بی خبری از اوضاع بیرون، 
تصمیم به شکستن درب های زندان گرفته و در کنار 
هم از درب گشوده شده زندان خارج و به جمع مردم 
انقالبی می پیوندند. در بیرون بالفاصله با در ارتباط 
قرار گرفتن مجدد نیروهایی که دستگیر شده بودند 
و آنها که در بیرون مبــارزه را ادامه می دادند، با یک 
بازبینی حساب شده در شکل »گروه توحیدی بدر« 

هویت می یابند.
 هفته اول پس از انقــالب اعضای گروه »امت 
واحده« بــا اعضای گروه توحیــدی »بدر« ارتباط 
برقرار کرده و از آنان دعوت به همکاری می کند. این 
دو گروه در کنــار هم با عنوان »بچه های زندان« در 
کنار پنج گروه دیگر اسالمی، هسته اصلی سازمان 

مجاهدین انقالب اسالمی را تشکیل می دهند. 

روی کار آمدن رضاخان در اسفندماه 
1299 و کنار رفتــن وی از قدرت در 
شــهریور 1320 ماجرای عجیب و غریبی در 
تاریخ این ســرزمین اســت که جــای بحث و 
بررسی فراوانی دارد. آنچه آشکار است، نه روی 
کار آمــدن آن به قدرت و اراده وی یا ملت ایران 
بــود و نه عــزل و کناره گیری و تبعیــد او. او را 
انگلیسی ها روی کار آوردند و همان ها هم پس 
از دو دهــه از کار برکنــار کردند، اما آنچه قابل 
توجه است، آن است که این آمد و این رفت، هر 
دو در راســتای تأمین منافع ملــی بریتانیا بود و 
هیچ گاه مصالح و منافع مردمان این ســرزمین 
مالک و معیــار قرار نگرفت. »دکتر حســین 
آبادیــان« در کتاب خود با عنوان: »بســترهای 
تأسیس حکومت پهلوی« که از سوی مؤسسه 
مطالعات و پژوهش های سیاســی انتشار یافته 
اســت، این بر تخت نشــینی رضاخان و به زیر 

کشیدن وی را شرح و بسط داده و ابعاد 
بررســی کرده  را  ماجــرا 
است. وی در بخشی از اثر 
خود درباره قدرت رسیدن 

پهلوی می نویسد:
»کسی مثل رضاخان 
مشــروطه،  زمانــه  در 
نه شناخته شــده بود و 
نــه محلــی از اعراب 
زمــان  آن  داشــت. 
رضاخان قزاقی ســاده 

کــه هرگــز تصور  بود 
تاریخ  تقدیــر  نمی  کرد 

ایران زمین، او را از زنجیر اســارت فرماندهان 
 انگلیســی، به تخت ســلطنت 

ً
روس و بعــدا

برکشــد، سهل اســت شــاید او هرگز تصور 
نمی  کرد منصبی در خور در همان دستگاه قزاق 
پیدا نماید، لیکن آنچه منظور و مقصود سیاست 
خارجی بریتانیا می  توان شــمرد، سلطه فردی 
چون او بــر مقدرات مردم ایران بــود، به واقع 
رضاخان چون در معادالت سیاسی آن روز هیچ 
بود، از منظر منافع بریتانیا می  توانست همه چیز 
باشد. انگلســتان هرگز نگذاشت ایران در بعد 
از مشروطه رنگ ثبات و آرامش ببیند. بخشی 
از این موضوع به رقابت های نهان و آشکار این 
قدرت با روســیه بازمی گردد. بــه واقع بریتانیا 
می  خواست از آب گل آلود فضای سیاسی عصر 
مشروطیت ماهی خودکامگی، صید کند تا به 
اهداف طوالنی مدت خــود برای یافتن جای 
پایی مستحکم در ایران دست یابد. در این راستا 
هر کســی که می  توانست وزنه ای در 
عرصه سیاست کشور باشد، باید 
به اعماق تاریخ پرتاب می شد و 
کسانی که نام و نشانی نداشتند، 
از قعر انحطــاط و گمنامی به 
اوج مکنت و شــهرت دست 
می  یافتند... )از این رو( کسانی 
میــدان دار گردیدنــد که جز 
هرج و مرج و شهرآشــوبی از 
دوره مشــروطه به بعد، روشی 
نداشتند. همین افراد بودند که 
سیاسی  قدرت  پشــتوانه های 

رضاخان گردیدند.«

نقش انگلیسی ها در به قدرت رسیدن رضا خان

بی ثبات! ایراِن 

   دهلیز    

تقویم انقالب

 روند تشکیل سومین
 کابینه انقالبی دولت

پــس از اقدامــات تروریســتی 
دفتــر  انفجــار  بــا  منافقیــن 
نخست وزیری و ایجاد حادثه هشتم شهریور 
ســال 1360 که ســبب به شهادت رسیدن 
شــهیدان رجایی، رئیس جمهــور و باهنر، 
کادر  از  برخــی  و  وقــت  نخســت وزیر 
نخســت وزیری شــد، طبق اصــول قانون 
اساســی بار دیگر راهکار تشکیل شورای 
موقت ریاست جمهوری در دستور کار قرار 
گرفت و آقایان موسوی اردبیلی، رئیس دیوان 
عالی کشــور و هاشمی رفسنجانی، رئیس 
مجلس شــورای اسالمی وقت به عنوان دو 
عضو ورود پیدا کردنــد؛ اما این بار با خأل 
یعنــی  اجرایــی،  دســتگاه  شــخصیت 
نخست وزیر مواجه شدند؛ از این رو در ابتدا 
با تأیید شــورای نگهبان با حضور دو عضو 
شــورای موقت اکثریت آن محقق یافت و 
تصمیمات آن جنبه قانونی پیدا کرد. شورای 
موقــت ریاســت جمهوری در اولین اقدام 
اعالم کرد وزیران سرپرستی وزارت خانه ها 
را عهد ه دار باشــند،  اقدام مهم دیگر تالش 
برای انتخاب و معرفی نخست وزیر موقت 
بــود. در نهایت با امام خمینی)ره( مالقات 
می کنند و حضرت امام)ره( ضمن گالیه از 
کم احتیاطی ها، تأکید می کنند پســت های 
فاقد مسئول به سرعت پر شود و برای گزینه 
نخســت وزیر موقــت مرحــوم »آیت الله 
مهدوی کنی« را پیشنهاد می دهند. مرحوم 
مهدوی کنی در ابتدا نمی پذیرد، بنابراین این 
شــورا پس از بحث و گفت وگو با اعضای 
هیئت دولت در جلسه مشورتی، سه گزینه را 
مطرح می کند که شامل آقایان مهدوی کنی، 
وزیر کشــور؛ محمد غرضی، وزیر نفت و 
علی اکبر پــرورش، وزیر آموزش و پرورش 
می شد. در نهایت برای رسیدن به یک گزینه 
به طور غیر رســمی از نمایندگان مجلس 
شــورا رأ ی گیری می شــود که از بین 1۷9 
نماینده، 148 نفر به مرحوم مهدوی کنی رأی 
می دهند.  این شورا 10 شهریور 1360 طی 
نامــه ای آقــای مهد وی کنی را بــه عنوان 
معرفی  به مجلــس  نخســت وزیر موقت 
می کند و مجلس نیز در تاریخ 11 شــهریور 
1360 با اکثریت آرا بــه مهدوی کنی رأی 
اعتماد می دهد. در نتیجه اعضای شــورای 
خــأل  و  کامــل  ریاســت جمهوری 
نخست وزیری برطرف شد. این مشکل پس 
از انفجار دفتر نخست وزیری در سریع ترین 
زمــان ممکن برطرف شــد و مجلس رأی 
قاطع داد. آقای مهدوی کنی هم همان کابینه 
شهید باهنر را به مجلس معرفی کرد؛ البته با 
توجه به اینکه وزیر کشــور خــودش بود، 
»کمال الدین نیــک روش« را برای تصدی 
وزارت کشــور در 11 شــهریور 1360 به 
مجلس معرفی کرد و خیلی سریع و انقالبی 
اعضای کابینه دولت برای اولین بار در تاریخ 
انقالب به این ســرعت به تصویب رسید.  
روز 12 شهریور 1360 مجلس به اعضای 
کابینه رأی اعتماد داد و از مجموع 18۷ نفر 
نماینده حاضر در مجلس 1۷0 نفر به همه 
اعضا به صورت یک جا رأی اعتماد دادند. 
ســومین دولت انقالبی با نخســت وزیری 
مرحــوم مهدوی کنی به منزله دولت موقت 
دیگر بود که موظف شد نظام سیاسی کشور 
را تا انتخابــات ســومین رئیس جهمور و 
تشکیل دولت جدید هدایت کند. این دولت 
با قاطعیت برنامه های دولت شهید باهنر را 
ادامه داد. گفتنی است، آیت الله مهدوی کنی 
به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
و انتخــاب آیت اللــه خامنــه ای بــه مقام 
ریاســت جمهوری، زودتــر از موعد مقرر 

استعفای خود را به ایشان تقدیم کرد.

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

عبدالعظیم! شاه  بچه های  مبارزات   
بررسی چگونگی شکل گیری و روند مبارزات گروه توحیدی بدر

آنچه امروز تحت عنوان کشــورهای مختلف 
اروپایی با مرزهای تعریف شده قابل مشاهده 
اســت، محصول جنگ های طوالنی متکثری 
اســت که در طول سده های گذشــته رخ داده 
اســت. به واقع در 500 سال گذشته روزگاری 
نبوده اســت که اروپا مشــغول جنگ نباشد؛ 
گســترده ترین آنان در قرن بیســتم رخ داد و به 
جنگ جهانی اول و دوم شهرت یافت. بخشی 
از این جنگ ها، محصــول منازعات مذهبی 
بود که زمینه های از قرن شــانزدهم و هفدهم 
آن شــکل گرفته بود.  ظهور مذهب پروتستان 

شــانزدهم  قرن  اوایل  در 
عمیقی  شکاف  میالدی، 
بین پیروان مســیحیت به 
کاتولیک ها  و  آورد  وجود 
و پروتســتان ها در طــول 
سده های پس از آن، بارها 
با هم نزاع و نبرد داشتند. 
یکی از جنگ های معروف 

طرفداران پروتســتان با کاتولیک مذهبان، در 
دهه دوم قرن هفدهم میالدی به وقوع پیوست 
و در حدود ســی سال به طول انجامید. در روز 
23 مــه 1618م. پروتســتان های چک که از 
محدود شدن آزادی های شان از سوی  »فردیناند 
دوم« امپراتــوری مقدس روم نگران بودند، دو 
فرستاده وی را به قتل رساندند و به این ترتیب 
جنگ های سی ساله مذهبی در اروپا آغاز شد. 
 در آلمان روی داد، فراز 

ً
این جنگ ها که عمدتا

و نشیب های زیادی داشــت. در طول جنگ، 
کشورهای فرانسه، سوئد و دانمارک در حمایت 

از پروتستان ها و دولت اسپانیا و امپراتوری روم 
به طرفداری از کاتولیک ها وارد جنگ شدند. 
جنگ های ســی ساله مذهبی اروپا در نهایت، 
با انعقاد پیمان »وســتفالی« در سال 1648م. 
خاتمه یافت، اما اســپانیا و فرانســه تا امضای 
پیمان پیرنه در سال 1659م. با هم درگیر بودند. 
جنگ های سی ســاله، عالوه بر ویرانی و 
تجزیه آلمان و نیز تضعیف امپراتوری مقدس 
روم، قدرت یافتن فرانســه را در پی داشت. در 
ایــن جنگ ها اگر چه نــزاع دیرینه دو مذهب 
کاتولیک و پروتســتان نقش مهمی داشــت، 
چــون  عواملــی  امــا 
ارضی  اختالف هــای 
دولت های  سیاســی  و 
این قاره نیز در شــروع 
بســیار  جنگ،  ادامه  و 
نتایج مهم  از  بود.  مؤثر 
پایان  جنگ هــا،  ایــن 
درگیری هــای  نســبی 
مذهبی پروتستان ها و کاتولیک ها و آغاز رشد 
جریان هــای ناسیونالیســتی و ملی گرایــی و 
نژادپرســتی در اروپا بود. در کنار این تاثیرات، 
تفکر جدایی دین از سیاست نیز سر برآورد. به 
عبارتی، یکی از وقایع مهم اجتماعی که زمینه 
جدایی نهاد دینی را از سیاست فراهم ساخت، 
همین جنگ ها و پیمان وســتفالی بود. در این 
پیمان قرار بر این شد که قدرت اقتصادی کلیسا 
تضعیف شــود و به تعبیری، مراکز اقتصادی 
که در سلطه کلیسا بودند از نفوذ کلیسا خارج 

شوند.

بررسی تنازعات مسیحی قاره سبز

 جنگ 500 ساله

   حافظه    
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چرخش و تلون شخصیتی از مختصات 
همه کسانی اســت که به مرحله ثبات 
باور و اعتقاد نرســیده اند. از این منظر، »حشمت 
طبرزدی« نوسانی از یک فرد رادیکال انقالبی تا 
سکوالر لیبرال نمای افراطی را در زندگی سیاسی 
خود به تصویر می کشد. نشریه »پیام دانشجو« که 
طبــرزدی منتشــر می کــرد، روزگاری مدافــع 
سرسخت مرحوم هاشمی رفسنجانی و دولت او 
بــود؛ اما روزگاری هم به افشــاگری هایی درباره 
دولت وی دســت زد که بی سابقه بود. این نشریه 
همچنین محوریت افشــاگری و پیگیری یکی از 
جنجالی ترین پرونده هــای تاریخ انقالب، یعنی 
پرونده مربوط به برادر محســن رفیق دوست را بر 
عهده گرفــت که در نتیجه یکــی از متهمان این 
پرونده، یعنی »فاضل خــداداد« به اعدام و دیگر 
متهم این پرونده، یعنی »مرتضی رفیق دوست« به 
حبس ابد محکوم شــد.طبرزدی در مصاحبه با 
»شــهرگان« گویی خود نیز متوجه سیر نوسانی 
تندروانه حیات سیاسی خودش است و از این رو، 

این گونــه خودش توصیف می کننــد: »من یک 
فرآیند طوالنی را طی کردم. در ابتدا و در سال های 
1356 و 135۷ یــک نیــروی طرفــدار انقالب 
اسالمی بودم و به همین خاطر در بحبوحه انقالب 
هم به دلیل فعالیت های دانشــجویی برای مدتی 
از دانشــگاه اخراج شدم. پس از پیروزی انقالب 
اســالمی با جدیت در انجمن اسالمی فعالیت 
کــرده و در دوره ســال های 1358 تــا 1362 به 
عضویت وحدت تحکیم و سپس شورای مرکزی 
آن درآمدم. من در جنگ هشت ساله ایران و عراق 
هم شرکت فعال داشتم و هزینه دادم... پس از آن 
در سال 13۷3 به صف منتقدین موجود پیوستم. 
یعنی نسبت به رفتار و عملکرد مجموعه مسئوالن 
جمهوری اســالمی انتقاد داشتم و تا سال 13۷5 
از طریق هفته نامه دانشجو، برگزاری تجمع های 
سیاســی و فعــاالن از طریق اتحادیه اســالمی 
دانشــجویان و دانش آموختگان به نقد، مخالفت 
و افشــاگری پرداختم... و به مرور در سال 13۷5 
من بــه صف منتقدین والیت فقیــه نزدیک و در 
سال 13۷6 خواســتار تغییراتی در ساختار قانون 
 با صدور اعالمیه ای تحت 

ً
اساسی شــدم و نهایتا

عنوان »ساختار سیاسی آینده ایران« در فروردین 
ماه سال 13۷8 یعنی مدتی پیش از حادثه 18 تیر 
 اعالم کردیم که ما )جبهه متحد 

ً
13۷8، صراحتا

دانشجویی( خواهان یک جمهوری دموکراتیک و 
آزاد از مذهب هستیم و به نحوی می توان گفت که 

از اینجا به بعد سکوالریسم را پذیرفتم«.1
 پی نوشت:

1ـ خود زندگی نامه نوشت کوتاه، حشمت الله طبرزدی، 
بخش یک، وبگاه حشــمت الله طبرزدی، 22 شهریور 

.1392

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی عالمه نائینی-17

  عمل سیاسی 
و سخنگویی مشروطه

به زعم محققان و مورخان، آنچه »تنبیه االمه« 
عالمــه نائینی را در میــان دیگر کتاب های 
منتشر شده درباره مشروطیت ممتاز می کند، 
این است که بحث های کتاب بسیار دقیق، 
منظــم و جامع بــوده و مطالبش پیوندهای 
منطقی دارد. ویژگی دیگر به اخالق و منطق 
سیاســی مرحوم نائینی برمی گردد. وی که 
بحث خود را بر اســاس »عقل« و »نقل«، 
یعنی هم استدالل های منطقی و هم احادیث 
 وارد 

ً
و روایات اســالمی استوار کرده، عمال

کارزار مبــارزه و نهضت بــه همراه رهبران 
سه گانه مشــروطه شــد. بنابراین، آنچه در 
»تنبیه االمه« آمده، نه تنها دیدگاه های نائینی را 
بیان می کند؛ بلکه نشان دهنده موضع سیاسی 
رهبران ثالث مشروطیت،  یعنی حضرات 
آیــات آخوندخراســانی، خلیلی تهرانی و 
عیدالله مازندرانی اســت که به سخنگویی 
نائینی به منصه کتابت رســیده است. پس 
از فتح تهران به دســت مشروطه خواهان و 
بی اعتنایی آنان به رهبران روحانی مشروطه و 
شهادت افرادی، چون شیخ فضل الله نوری، 
سیدعبدالله بهبهانی و... افکار عمومی ملت 
برانگیخته  مشــروطه خواهان  برضد  ایران 
شــد و چنانکه مشهور است آیت الله نائینی 
باقی مانده کتاب خــود را جمع آوری کرد و 
دیگر حتی نام مشــروطه را بر زبان نیاورد و 
به هیچ گفت وگویی که مربوط به مشــروطه 
بود، گوش نداد و به عبارت دیگر از سیاست 
کناره جست و فعالیت علمی کرد؛ ولی این 
دوری از سیاست به درازا نکشید. هنگامی 
که قوای روسیه و انگلســتان به دنبال اتمام 
حجت به ایران وارد شــمال و جنوب کشور 
شدند، نائینی تصمیم گرفت به همراه آخوند 
خراســانی و بســیاری از علما و طالب و 
فضالی شــیعه عراق به کاظمین بیاید تا از 
آنجا رهسپار ایران شود؛ اما مرگ نابهنگام 
خراســانی این ســفر را ناتمام گداشت و 
علما در کاظمین متوقف شدند و 13 نفر را 
از میان خود برگزیدند و هیئتی را تشــکیل 
دادند تا کارهای الزم را انجام دهد. یکی از 
اعضای این هیئت نائینی بود. آنان سوگند یاد 
کردند در اجرای هدف جنبش علما بر ضد 
بیگانگان، وفادار و امین باشــند. این هیئت 
مسئول ارتباطات و تلگراف های مبادله شده 
و محرمانه نگاه داشــتن محتوای آنها بود. 
این هیئت تلگراف های بســیاری به دولت 
ایران فرســتاد تا از روس ها بخواهد هرچه 
زودتر خاک ایران را ترک کنند و تهدید کرد 
که در غیر این صورت علما به ســوی ایران 
حرکت خواهند کــرد.1 در جریان مبارزات 
اســتعماری مردم  اســتقالل طلبانه و ضد 
عراق، نائینی همراه با مرجع اعالی شیعیان، 
سیدابوالحســن اصفهانــی در برابر دولت 
موقت و انتصاب ملک فیصل موضع گیری 
کردند. آنها به منظور تحقق استقالل کامل و 
تشکیل حکومت مقید به مجلس و مستقل 
از بیگانــگان با کاندیداتــوری فیصل یا هر 
کاندیدای دیگری کــه تحت نفوذ انگلیس 
عمل می کرد، مخالف بودند. همچنین آنها 
پس از حمله وهابی هــای حجاز به جنوب 
عراق تلگرافی به شیخ محمدمهدی خالصی 
که در کاظمین می زیست، فرستادند و او را 
برای تبادل نظر و مشــورت به کربال دعوت 
کردند. انگلیسی ها پس از مدتی برای فلج 
کردن مبارزه، اندیشــه تشــکیل حکومت 
به دســت علما را رواج دادند که با درایت 
سیدابوالحســن اصفهانی، نائینی و شــیخ 
محمدمهدی خالصــی و مخالفت آنها این 

توطئه ناکام ماند.
منبع:

1ـ محمدحسن رجبی، علمای مجاهد، مرکز اسناد انقالب 
اسالمی، پاییز 1382، ص 506.

رسالت اندیشه شناخت دردها و بحران ها و 
ارائه راه حل برای برون رفت از آنهاست. در 
این مســیر، بازخوانــی دردهای مشــابه تاریخی و 
مالحظه نحوه سیاســت ورزی گذشتگان برای رفع 
مشکالت به یقین واجد درس ها و عبرت هایی برای 
مسائل امروز اســت. بحران مالی یا بحران انباشت 
سرمایه که به زبان ساده عبارت است از کمبود و ایجاد 
نقصان در منابع مالی دولت، از مزمن ترین بحران های 
ایران معاصر بوده است؛ اما راه حل های در پیش گرفته 
شده برای این منظور از ابتدای عهد قاجار تاکنون، نه 
تنها کمکی به حل این بحران نکرده، بلکه پیامدهای 
ناگوار سیاسی به صورت افزایش دخالت بیگانگان در 

تعیین مقدرات ملی داشته است.

 Bنقطه آغاز بحران انباشت سرمایه
 شــکل گیری این بحران را باید در ابتدای 

ِ
نقطه شروع

عهد قاجار، به ویژه پس از شکســت ایران در دو دوره 
جنگ متوالی با روس ها دانست؛ زیرا در اثر پیامدهای 
سیاسی  و اقتصادی این شکســت ها، به تدریج ایران 
در موقعیت حاشــیه ای نظام جهانی در حال ظهور و 
گســترش قرار گرفت. تأثیر ایــن وضعیت بر اقتصاد 
ایران، ورشکستگی کســب وکارهای داخلی، هجوم 
واردات مصنوعات غربی به کشــور و تبدیل شــدن 
ایران به بازار مصرف کاالهای غربی و متعاقب اینها، 
افزایش وابستگی اقتصادی کشور به دنیای خارج بود. 
متأثر از این وضعیت، روابط ایران با روس و انگلیس 
در قالب روابط ســلطه تعریف شد و اقتصاد کشور به 
تدریج از حالت معیشتی خارج و به بخشی از اقتصاد 
حاشیه ای در نظام سرمایه داری در حال گسترش تبدیل 
 به بازار مصرف کاالهای غربی 

ً
شد که نقش آن، صرفا

و تأمین کننــده واردات موردنیاز بــرای کارخانه های 

صنعتی غرب تقلیل یافت. تحت این وضعیت، بحران 
مالی در ایران نمایان شد و کارآیی اقتصاد ایرانی از بین 
رفت و دولت با بحران مالی متداومی مواجه شــد؛ از 
این رو یکی از مهم ترین محورهای اصالحات در عهد 

قاجار، همواره تالش برای حل این بحران بود.

 Bقدم گذاشتن در مسیر کژ راهه
روش و راه حلی که برای این بحران در نظر گرفته شد، 
واگذاری امتیازات به بیگانگان بود. در واقع، به دلیل 
نا آگاهی از چگونگی و منطق انباشت سرمایه و برخی 
گرایش های غرب گرایانه نزد دولتمردان اصالح طلب 
قاجار مانند سپهساالر، امین الدوله، ملکم خان و... 
تصور آن بــود که چنانچه ایران امتیازاتی به غربی ها 
واگذار کند و در ازای آن، مبالغی را به دســت آورد، 
به راحتی و به ســرعت می تواند بر مشکالت خود، 
به ویژه بحران انباشت سرمایه فایق آید. مبتنی بر همین 
گزاره بود که »عصــر امتیازات« در عهد قاجار آغاز 
شــد.  پیامد ناخواسته  این وضعیت، در پیش گرفتن 
سیاست »موازنه  مثبت« در حوزه  سیاست و روابط 
خارجــی در همان عهد بود؛ بــه این معنا که دولت 
قاجار مجبور بود به منظور ایجاد موازنه میان قدرت 
روس و انگلیــس در ایران، به هر یک از آنها امتیازی 
بدهد، امتیازی هم وزن هم به دیگری بدهد. در این 
 استقالل و حاکمیت ملی زیرسؤال 

ً
وضعیت، عمال

رفته بود. قاجارها با آگاهی از این وضعیت تأسف بار 
همواره تالش داشــتند با وارد کردن قدرت دیگری 
به ایران، سیاســت روس و انگلیس در قبال خود را 
تعدیل کنند. در همین راستا، »سیاست نیروی سوم« 
یا »قدرت سوم« در حوزه  سیاست و روابط خارجی، 

همواره مورد توجه قاجارها قرار داشت. 

 Bتداوم خطوط وابستگی
این وضعیت در دوره  پهلوی ها، به ویژه پس از کودتای 
28 مرداد نیز ادامه پیدا کرد؛ به گونه ای که رژیم شــاه 
به انعقاد قرارداد کنسرسیوم نفتی با کشورهای غربی 
و در ادامه، اتحــاد و ائتالف همه جانبه با آمریکا روی 
آورد. در واقع، پس از کودتای 28 مرداد، روابط ایران 

با غرب، همچنان در امتداد خطوط وابستگی تعریف 
می شــد و این بار، با واگذاری امتیاز نفت به غربی ها و 
گسترش حوزه  مشــارکت خارجی در اقتصاد کشور، 
تالش شد دولت قادر به ادامه حیات خود باشد؛ با این 
تفاوت که افزایش درآمدهای نفتی، در کنار فشارهای 
آمریکا برای انجام اصالحات در ایران، در این برهه، 
به تالش هایی به اصطالح نوسازانه از سوی رژیم شاه 
در قالب »انقالب سفید« منجر شد. با این حال، تداوم 
روند واگذاری امتیازات به آمریکا برای تضمین بقای 
رژیم، نه تنها توسعه ای را برای کشور به ارمغان نیاورد، 
بلکه اضمحالل رژیم را نیز تســریع کرد؛ زیرا از نظر 
مردم، وابستگی و سرســپردگی شاه به آمریکا، نشانه  
جدی و واقعِی از دست رفتن استقالل کشور و همزمان 
با آن، تضعیف جامعه اسالمی تلقی می شد؛ موضوعی 
که یکی از ریشه های شکل گیری انقالب اسالمی بود.

 Bجمهوری اسالمی و بحران انباشت
پس از پیروزی انقالب اسالمی، اگرچه در مقاطعی هم 
با ایجاد چالش در تحصیل درآمدهای دولت مواجه 
بوده ایم، اما دولت های گوناگون جمهوری اسالمی، 
هیچ گاه راه فایق آمدن بر چالش های درآمدی، مالی 
و انباشتی را در واگذاری امتیاز)امتیازاتی( به بیگانگان 
ندانسته اند تا اینکه در جریان مناظرات انتخاباتی در 
ســال 1392، به تدریج گفتمانی ظهور کرد که متأثر 

از تحریم های فلج کننــده آمریکا، برای فایق آمدن بر 
مسائل مرتبط با حوزه اقتصاد، از جمله ضعف مالی و 
انباشتی دولت، قائل به واگذاری امتیازاتی به طرف های 
غربی در قبال رفع تحریم ها بود. این نســخه در قالب 
»برجام« اجرایی شد، اما اکنون با بدعهدی های مکرر 
آمریکا در اجرای برجام و سرانجام، خروج این کشور 
از برجام، آن وعــده ای که دولت وقت تصور می کرد 
با پذیرش محدودیت هایی در حوزه هسته ای حاصل 
می شــود، محقق نشده اســت. با وجود حصول این 
تجربه و تجربیات پیش از آن، هنــوز برخی بر ادامه  
مسیر غلط گذشته اصرار داشته و همچنان معتقدند 
راه حل فایق آمدن بر مشکالت موجود که بخش عمده  
آنها از بحران انباشــت نشــئت می گیرد، دادن امتیاز 
به آمریکاســت.  آن گونه که تجربیات مکرر تاریخی 
نشان داده است، نسخه  امتیازدهی به بیگانگان برای 
حل مسائل و بحران های داخلی، هیچ گاه التیام بخش 
دردها و مسائل ایران نبوده است. بالعکس عقالنیت 
موید به تجارب تاریخی و عملی حکم می کند که در 
مسیر تکرارهای بی حاصل تاریخی حرکت نکنیم و 
راه حل اصلی مشکالت کشور به ویژه مشکل انباشت 
ســرمایه را در داخل کشور جســت وجو کنیم. ایران 
امروز از ظرفیت های بی شماری برخوردار است که در 
پرتو شکوفاسازی آنها می توان بر مسائل و مشکالت 

داخلی فایق آمد. 

فراز و فرود حشمت الله طبرزدی  ـ 2

یسم! سکوالر تا  انقالبی گری  از 

   ریزش ها    

فرمول بنــدی و تبیین نظریه نظام انقالبی، مســتلزم 
پرداختــن به تناقض نمای جوشــش انقالبی و نظم 
سیاسی ـ اجتماعی ساختارهای نظام سیاسی کشور 
در قالب بررســی رابطه و نســبت دو مفهوم بنیادی 
تشکیل دهنده این اصطالح، یعنی »نظام« و »انقالب 
اسالمی« است. این مهم زمانی حاصل خواهد شد 
که این نسبت ســنجی در قالبی منطقــی و با لحاظ 
دیدگاه  های رایج درباره موضوع انقالب اســالمی 
و نظام برخاســته از آن صورت پذیــرد؛ از این رو با 
توجه به برداشت های متفاوتی که در فضای نخبگانی 
جامعه، متأثر از نظریه های متعارف در جامعه شناسی 
و علوم سیاســی از مفهوم انقالب اسالمی و باور به 
اســتمرار داشتن یا نداشتن آن وجود دارد، این رابطه 
 به اشــکال تباین)جداانگاری(، 

ً
و نسبت تســامحا

تضاد)تقابــل(، تساوی)یکســان پنداری( و تعامل 
)همزیستی( متصور خواهد بود که در چند شماره از 
این ستون بررسی خواهد شد.  درباره نسبت تباین یا 
جداانگاری دو مفهوم »نظام« و »انقالب« دو دیدگاه 
مطرح است: دیدگاه نخســت، انقالب اسالمی را 
یک حادثه و واقعه در نظر می گیرد و معتقد اســت با 
سقوط ستمشــاهی رژیم پهلوی به پایان رسید و در 
12 فروردین 1358 نظام جمهوری اســالمی ایران 
اســتقرار یافت. این دیدگاه متأثر از نگاهی است که 
انقالب ها را پدیده های زودگــذر در تاریخ جوامع 
بشــری می داند و مأموریتش ســرنگونی یک نظام 

سیاسی و استقرار نظام سیاسی جدید می داند. مبتنی 
بر این دیدگاه، انقالب اسالمی به پایان رسیده و الزم 
اســت مانند یک نظام سیاسی متعارف و نه انقالبی 
عمل کنــد. در این فرض، گروهی هســتند که بیان 
می کنند باید سیاســت های اعالمی انقالبی باشد؛ 
اما سیاست های اعمالی، پراگماتیک و عمل گرایانه 
باشــد. اما به طــور کلی معتقــدان به ایــن دیدگاه 
می گویند، انقالب اسالمی تاریخی دارد که با وقوع 
تغییرات جهانی به ســر آمده و اکنون باید تالش ها 
معطوف به ساختن جمهوری اسالمی به مثابه الگویی 
برای دیگر کشــورهای منطقه باشــد؛ از این رو اگر 
برخــی اصول انقالب با روندهــای حاکم بر جهان 
متعارض باشــد، اقتضای روزآمد بودن این اســت 
که از آن اصول به نفع الگوســازی صرف نظر شود.  
درســت در نقطه مقابل این دیــدگاه، تفکری وجود 
دارد کــه به نوع دیگری می توان جداانگاری انقالب 
اسالمی و نظام را از آن برداشت کرد. از این منظر باید 
تفکیکی میان انقالب اسالمی به معنای آرمان های 
بلند و جهانی آن و جمهوری اسالمی به مفهوم نظام 
سیاسی دولت ـ ملت قائل شد و موضوع اصلی را باید 
آرمان ها و استقرار شعارهای انقالب دانست که برای 
تحقق آن می توان از ساختارها هم عبور کرد و هیچ 
چیز نباید مانع و ســد راه این موضوع باشد. قائالن 
به این دیدگاه می گویند علت العلل انقالب اسالمی 
برپایی کامل آرمان ها و شعارهای آن بوده است و به 
این بهانه که ما انقالبی هســتیم، ارکان و بنیان های 
نظام را زیر سؤال می برند یا اگر در مسئله ای ساختار 
کنونی نظام، قابلیت تحقق آن را نداشت، می توان از 
آن عبور کرد و معطل نماند.در شماره بعدی به دالیل 

رد نسبت جداانگاری اشاره خواهیم کرد. 

 نظریه نظام انقالبی  - 18

 نظام انقالبی متناقض  است؟

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

تکرار  مراقب 
باشیم! یخ  تار

سیاست ورزی در نحوه مواجهه با بحران انباشت سرمایه
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مجازستانزندگی

 شــیوع ویــروس کرونــا در ســطح جهــان تأثیر 
انکارناپذیری بر روند زندگی بشــر گذاشته است؛ 
به گونه ای که بســیاری از متفکران و جامعه شناسان 
جهان، شــیوع کرونا را یک نقطــه عطف تاریخی 
دانســته و تاریخ معاصر را به دو دوره پیش و پس از 

شیوع کرونا تقسیم می کنند. 
در واقع، نمی توان انــکار کرد که این ویروس به 
دلیل ماهیت و عملکرد ناشــناخته خود و همچنین 
 دانش پزشکی 

ً
جهش های ساختاری پی درپی، عمال

بشر را به سخره گرفته است و بسیاری از دانشمندان 
به کشف زودهنگام واکسن این ویروس و درمان آن 
امیدی ندارند؛ از این رو شاید برای مدت ها نوع بشر 
ناچار باشد برخی محدودیت های اجتماعی را برای 

کاهش میزان ابتال به این ویروس رعایت کند.

این مســئله در هفته های گذشــته بــه یکی از 
دغدغه های اساسی اقشار گوناگون مردم کشورمان 
بدل شــده بود؛ زیرا ماه محرم و آیین های عزاداری 
محرم در پیش بود و بســیاری نگران نحوه برگزاری 
این مراسم مهم بودند. گفتنی است، پیش از شروع 
مــاه محرم، دیگر مراســم ها و برنامه هــای ملی و 
مذهبی کشورمان تحت تأثیر شیوع کرونا قرار گرفته 
و با محدودیت های بهداشتی، از جمله الزام رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی برگزار شــده بودند و تداوم 
محدودیت های کرونایی این احساس را در برخی 
افراد ایجاد کرده بود که این وضعیت می تواند مانع 

برگزاری باشکوه مراسم آیینی محرم شود.
اما خوشــبختانه رهنمودهای ولی امر مسلمین 
جهان و هوشــیاری علمای عظام و همراهی ستاد 
ملی کرونا با بزرگان مذهبی و هیئتی موجب شد تا 
محرم امســال همزمان با رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی، باشکوه تر از همیشه برگزار شود. 
 البتــه در این زمینه نبایــد از همراهی خوب و 
مسئوالنه آحاد مردم با سیاست های ابالغی ستاد 

ملــی مبارزه با کرونا غفلت کــرد؛ زیرا مردم و به 
ویــژه جوانان در این ایام تــالش کردند تا با تغییر 
در شــکل ظاهری عزاداری ها در جهت رعایت 
دســتورات بهداشــتی حرکت کــرده و افزون بر 
جلوگیری از انتشــار احتمالی ویــروس کرونا و 
ابتالی عزاداران حســینی به بیماری کووید -19، 
پرچم آزادی خواهی پیام شــهدای عاشورا را زنده 
نگه دارند. البته یکی از ابتکارات قابل توجه جوانان 
عاشــورایی در این ایام راه اندازی سامانه »هیئت 
آنالین« بود که خوشبختانه این ابتکار مورد حمایت 
قرار  نیز  اینترنت کشــورمان  ســرویس دهندگان 
گرفت. هیئت آنالین به نوعی از برپایی هیئت های 
مذهبی گفته می شود که در آن مراسم مذهبی هیئت 
به شــکل زنده همراه با صوت و تصویر مناســب 
برای دیگر افراد از طریق رســانه ها پخش می شود 
و کاربران می توانند به صورت مطلوب و مناسب از 
طریق رسانه های مجازی از محتوا و فضای معنوی 

این مراسم ها بهره ببرند.
در واقع، هیئت آنالین ضمن فراهم کردن زمینه 

جهانی شدن هیئت مذهبی، به کاربران کمک می کند 
تا بدون نگرانی از بابت رعایت دســتورالعمل های 
بهداشتی در خانه و محل زندگی خود در مراسم های 

مذهبی و خاصه عزاداری محرم شرکت کنند.
البته در ایام برگزاری دهه اول محرم بخش قابل 
توجهی از ســرویس دهندگان اینترنت در راستای 
افزایش اقبال مــردم به اســتفاده از ظرفیت هیئت 
آنالین، ترافیک مصرفی کاربران به هنگام استفاده از 

این سامانه را رایگان اعالم کردند.
بدون شک، شرکت در مراسم های مذهبی و آیینی 
از جملــه عزاداری های محرم به صورت حضوری 
دلنشین تر اســت؛ اما باید پذیرفت شیوه آنالین به 
ویژه برای افراد آسیب پذیر و دچار بیماری های زمینه 
یک راهکار مناســب تلقی می شود؛ زیرا با توجه به 
هشدارهای مراجع بهداشــتی ابتالی افراد دارای 
بیماری های زمینه ای به ویروس کرونا می تواند به از 
دست رفتن جان شان منجر شود؛ از این رو این گروه 
از افراد باید بیش از دیگران به توصیه های بهداشتی 

توجه کنند و مراقب سالمتی خود باشند.

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

علی شــمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت 

ملی: آمریکا می داند که قادر به بازگرداندن 

تحریم هــای ســازمان ملل و تحریم های 
تسلیحاتی ایران نیست. مکانیزم ماشه تنها 
نمایشی تبلیغاتی برای نجات ترامپ است 
و خاصیت دیگری نــدارد. جنگ طلبان 
کاخ سفید برای کاهش تنفر مردم آمریکا 

از ترامپ در اندیشه راه دیگری باشند.

محســن حاجی میرزایــی، وزیــر آموزش و 

پرورش: به منظــور ارزیابی میزان آمادگی 

مدارس برای شروع سال تحصیلی جدید، 
معاونان را مأمور حضور در کلیه استان ها 
کردم، گزارشــات دریافتی، امیدوارکننده 
و اطمینان بخش بود. مصمم هستیم سال 
تحصیلی جدید را با مراقبت از سالمت 
و آموزش دانش آموزان در 15 شهریور آغاز 

کنیم.

محسن هاشــمی، رئیس شورای شهر تهران: 

از آقایان روحانی  و جهانگیری می خواهم 
که اجازه دهند روابط شــهرداری  و دولت 
ترمیــم و کدورت هــا کنار بــرود. بهبود 
وضعیت شهرداری و دولت جزء وظایف 
رئیس شوراســت که قطعا در یک ســال 
باقیمانده ســعی می کنم این رابطه را که 
کمی خدشه دار شده مجدد برقرار کنم و 
شــهردار مجدد به جلسات هیئت دولت 

برود.

محمدســعید احدیان، دســتیار سیاســی و 

رسانه ای رئیس مجلس: دادستان کل کشور 

اعالم کرده، تغییــر ناگهانی پروتکل های 
عزاداری مبنی بر ممنوعیت برگزاری هر 
گونه مراسم در هر مکان مسقف حتی با 
رعایت پروتکل ها، در ســتاد کرونا گرفته 
نشــده. آیا کسی هســت توضیح دهد تا 
بفهمیم این بار چه شخصی سلیقه خودش 
را با نام ستاد کرونا به جامعه تحمیل کرده 

است؟

ســعید بیابانکی، شاعر: یکی از هیئت های 

مشهور سال پیش از من خواست تا شعری 
برای نوحه خوانی برای شــان آماده کنم... 
شعر را برای شان فرستادم گفتند، خیلی تند 
است و قابل اجرا نیست. گفتم همه ابیات 

نوحه دقیقا سخنان امام  حسین)ع( است.

وحید یامین پور، فعال رسانه ای: اگر تا به حال 

به کار بی نظــم و درهم و برهم می گفتند 
»کار هیئتــی«، حاال هیئــت مثال و نماد 
نظم و مسئولیت پذیری اجتماعی است. 
حقا که هیئت، دانشگاه تربیت شیعه برای 

ظهور است.

 فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در خدمت اقامه عزای امام حسین)ع( در دوران کرونا!

نوید کمالی
دبیر گروه رسانه

موج دوم شیوع کرونا در کشورمان و همزمانی آن با 
ماه محرم هر چند موجب تشدید محدودیت های 
اجتماعــی در جهــت مقابلــه با ایــن ویروس 
منحوس شد؛ اما این محدودیت ها نه تنها شکوه 
عزاداری های حســینی را کاهش نــداد، بلکه بر 
رونق مسئوالنه عزاداری های کشورمان نیز افزود. 
یکی از جلوه هــای خاص محرم امســال رونق 
گرفتن هیئت های آنالین)برخط( و عزاداری های 
مجازی در کشــور ما بود؛ بــه گونه ای که برخی 
کارشناسان و فعاالن فرهنگی معتقدند این سبک 
از عزاداری و هیئت داری را با برنامه ریزی مناسب 
می توان در ســال های آتی نیز بسط و توسعه داد. 
در راســتای بررســی تخصصی این موضوع، با 
»علی گلشــن« فعال فرهنگی و کارشناس ارشد 
مطالعــات بین الملل گفت وگویی داشــتیم، وی 
درباره هیئت های آنالین می گوید، دامنه شــیوع 

ویــروس منحوس و مرگبار کرونا، مراســم های 
عزای حضرت امام حســین)ع( را نیز مانند همه 
شئونات زندگی، تحت الشــعاع قرار داد و سبب 
شــد مردم برای ماتم فرزند پیامبر اعظم)ص( به 
نوعی متفاوت از ســال های گذشته ابراز ارادت و 
عزاداری کنند؛ زیرا برگزاری تجمعات به شکل 
گذشته می توانســت به ادامه دار شدن زنجیره این 
ویروس کمک کند. به همین منظور رهبر معظم 
انقالب در پیام نوروزی شان در ابتدای سال 1399 
فرمودند: »فرصت فضای مجازی را باید دریافت، 
ما می توانیم از ظرفیت های فضای مجازی برای 

ارتباط با محیط های معنوی استفاده کنیم.«

 B سابقه برگزاری هیئت های آنالین
مربوط به چه زمانی است؟

برگزاری هیئــت به صورت آنالیــن، مولود 

ایام کرونا نیســت و عمری حداقل 10 ساله دارد. 
در گذشــته هیئت ها به صورت زنــده تصاویر و 
فیلم های خــود را در برخی پایگاه های اینترنتی، 
مانند »آپارات« بارگذاری می کردند تا کســانی 
که موفق نشده اند در مراسم ها حضور پیدا کنند، 
از این فیض بی بهره نمانند؛ اما با گذشــت زمان 
و پیشرفت فناوری و اضافه شدن ویژگی »پخش 
زنده« در شبکه های اجتماعی، مانند اینستاگرام 
این کار با سرعت باالتر و به صورت راحت تر در 

اختیار کاربران قرار  گرفت.

 B آیا این سبک عزاداری با اقبال جهانی
هم مواجه شده است؟

شیوع ویروس کرونا و تشدید محدودیت های 
اجتماعی به مــا اثبات کرد کــه فضای مجازی 
فرصت بسیار مغتنمی برای افزایش ارتباط فعاالن 

مذهبــی، مداحان و منبری ها بــا مخاطبان خود 
در فــرای محدوده جغرافیایــی هیئت ها و حتی 
فرای مرزهای کشورمان اســت؛ زیرا در این ایام 
شاهد بودیم عزاداران زیادی از دیگر کشورها در 
هیئت های آنالین شــرکت می کردند و از فضای 
معنــوی و محتوایی هیئت های عــزاداری ملت 
ایــران بهره می بردند؛ از این رو به نظر می رســد 
هیئت هــای مجازی یــا آنالیــن در چارچوب 
»دیپلماســی مجازی انقالب اسالمی« می تواند 
ابزاری در جهت بسط و گسترش مفاهیم انقالبی 

شیعه در جهان اسالم باشد.
البته پیشنهاد می شود مجموعه های متخصص 
حوزه رسانه، فضای مجازی و فناوری اطالعات 
با طراحی و توسعه اپلیکیشن ها و زیرساخت های 
نرم افزاری مناسب و مخاطب جهانی پسند در این 

حوزه یاری گر هیئت های مذهبی کشور باشند. 

 یک فعال فرهنگی در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

محرم  و  فرصت فضای مجازی

   تریبون    

یکــی از مهم ترین مشــکالت 
جوانان تأمین مســکن است که 
با تغییرات قیمتی شدید تبدیل 
به آرزو شده بود اما خوشبختانه 
مدیر مطالعات اقتصادی بورس 
کاال در این رابطه خبر خوشی را 
اعالم کرده است، بنا بر اظهارات 
این مقام مسئول و تصمیم اتخاذ 
شــده »تا یک ماه آینده با انتشار 
استاندارد،  موازی  اوراق سلف 

مســکن در بورس کاال پیش فروش می شود.«وی در این رابطه 
افزوده اســت: »عرضه ایــن اوراق به افراد امــکان می دهد تا 
براســاس پولی که در اختیار دارند، اقدام به پیش خرید مسکن 

کنند.«

 خانه دار شوید!
مسکن وارد بورس می شود

پس از اعالم خبر عادی ســازی 
روابــط امارات متحــده عربی 
قــدس،  اشــغالگر  رژیــم  و 
اعالم  بین المللی  تحلیلگــران 
کردنــد آمریکا بــرای ترغیب 
امارات بــه اعالم ایــن توافق، 
امتیازاتی را در نظر گرفته است. 
حاال با گذشت زمان مشخص 
شد که این تحلیل درست بوده 
اســت، مجوز خرید هواپیمای 

اف ـ 35  به امارات اعطا شــد. در این رابطه »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا اعالم کرد کشــورش با 
وجود نارضایتی ضمنی رژیم صهیونیستی، هواپیماهای جنگی 

پیشرفته اف ـ 35 را به امارات متحده عربی خواهد فروخت.

خیانت! شوق 
مجوز خرید اف۳۵ به امارات

با اینکه بیش از پنجاه ســال از 
ورود آپارتمان به ایران می گذرد 
آن طور  آپارتمان نشینی  فرهنگ 
که باید در کشــور ما جا نیفتاده 
اســت. یکــی از مســائلی که 
مجتمع هــای  در   

ً
معمــوال

می شود،  مشکل ساز  آپارتمانی 
پرداخت حق شــارژ ساختمان 
یا هزینه های مشترک ساختمان 
است. یکی از راهکارهای حل 

این مشــکل استفاده از سامانه  »آپارتمانا«ســت، این نرم افزار 
کاربردی به مدیران ساختمان کمک می کند تا بتوانند بر پایه آن 
بسیار ساده و کامال شفاف امور مرتبط با مدیریت ساختمان را 

مدیریت کنند.

آپارتمانا
حل مشکل شارژ ساختمان

جهان! وسعت  به  حسینیه ای 



شماره ۹65 |  دوشنبه  1۰ شهریور 13۹۹

13

بارها آن را دیده ایــم و با آن خاطره داریم، نه فقط با 
آن، بلکه با آهنگش آنقدر مأنوسیم که انگار خودش 
روضه  و موسیقی اش مرثیه  است؛ روضه و مرثیه ای 
که روزهای عاشــورای هر سال دل مان برای دوباره 
دیدن و شنیدنش تنگ می شــود و منتظریم مطابق 
سال های گذشــته از یکی از شبکه های تلویزیونی 

پخش شود.
»روز واقعه« فیلمی ســینمایی بــه کارگردانی 
شهرام اسدی و تهیه کنندگی مرتضی شایسته است 
که در سال 13۷3 از روی فیلمنامه روز واقعه بهرام 
بیضایی ساخته شده است و حاال بیش از 26 سال از 
ساخت این اثر ماندگار )که توانسته بود از سیزدهمین 
دوره جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم 
را دریافت کند( می گذرد؛ فیلمی ســینمایی که به 
جرئت می توان گفت به یادماندنی ترین و به جز سفیر 
و رســتاخیز ، تنها اثری است که به طور مستقیم به 

واقعه عاشورا توجه کرده است. متأسفانه پس از آن 
سینمای ایران نتوانســت دین خود را نسبت به این 

واقعه عظیم ادا کند.
»سفیر« جزء نخستین گروه فیلم های سینمایی 
است که پس از انقالب در ســال 1361 تولید شد 
و به طور مســتقیم به وقایع ســال 61 هجری قمری 
پرداخت؛ اما »رستاخیز!« فیلمی سینمایی است که 
ساختش هزینه و زمان کمی را هم به خود اختصاص 
نداد، اما به دلیل حاشــیه های زیادی که برای آن به 

 تکلیف اکرانش نامشخص است.
ً
وجود آمد، فعال

بــه هر حــال، اگر یک جســت وجوی بســیار 
ســاده کنیم و از مرورگر بخواهیم نام آثار سینمایی 
عاشورایی را برای مان بیابد، به نام های زیادی مانند 
»افق«، »پرواز در شب«، »به خاطر هانیه« و »عصر 
روز دهم« برخورد خواهیــم کرد که هر چند الهام 
 
ً
گرفته و پیوند خورده با روز عاشوراســت، اما قطعا

به طور مستقیم به این حادثه و بالی عظیم نپرداخته 
اســت. برای نمونه، در خالصه داستان عصر روز 
دهم آمده اســت، دکتر مریم شیرازی با گروهی از 
پزشکان هالل احمر برای کمک به مردم عراق عازم 
این کشور می شــود و تصمیم می گیرد برای یافتن 

خواهر گمشده اش جست وجو کند که همه داستان 
این فیلم در دهه اول محرم الحرام و در کشور عراق 

می گذرد.
یا فیلم هایی مانند افق و پرواز در شب فیلم های 
دفاع مقدســی بودند که وقایعــی از روزهای دفاع 
مقدس را به درســتی با آموزه  های عاشــورایی گره 

می زدند. 
اما همان طور که پیش از این اشــاره شد، بسیار 
اندک هستند آثار سینمایی که به موضوعی با عظمِت 
واقعه کربال توجه کرده باشــند، این در حالی است 
که سراسِر لحظات این حادثه می تواند دستمایه ای 
برای نوشتن فیلم نامه ها و تولید آثاری ماندگار درباره 
اهداف قیام کربال و زمینه های فرهنگی،اجتماعی و 
 سینمای ایران 

ً
سیاســی وقوع آن فاجعه باشد. قطعا

تنهاترین و رســمی ترین سینمای دنیای شیعه است 
و شــاید بتوان گفت این غربتی است مضاعف که 
نتوان حقیقتی آن چنانی را در این ســینما به تصویر 
کشــید تا همه دنیا بدانند چه قصه پرغصه ای بر سِر 
امام حقیقت آورده اند که هزاران بار بدتر از آن چیزی 

است که بر سر مسیح)ع( آمده است.
زبان ســینما در همه کشــورها زبانی برای بیان 

تفکرات و اهداف آن کشور است، پس بسیار غریبانه 
اســت که در 40 سال گذشــته تنها به ساختن دو یا 
ســه اثر بسنده کرده و مجبور باشیم کار زیبای »روز 
واقعه« را هر سال تکرار کنیم؛ هر چند تکرارش نیز 
زیباست، اما با این حال زیبایی این »مولود عاشورایی 
ســینما« هرگز باِر مســئولیتی را که بر روی دوش 
تک تک ســازندگان به ویژه متولیان فرهنگی کشور 
وجــود دارد، کم نمی کند؛ باری کــه هنوز بر روی 
زمین مانده و این در حالی اســت که متولیانش نام 
سینمای جمهوری اسالمی ایران را یدک می کشند 
و به این موضوع واقف هســتند کــه تأثیرگذارترین 
رویداد فرهنگی کشــور، محرم و عزاداری ســاالر 
شهیدان اســت؛ واقعه ای که حتی از نظر دراماتیک 
بودن هیچ واقعه ای در تاریخ بشریت وجود ندارد که 
بتواند ذره ای با آن رقابت کند، با این حال این چنین 
هنرمنــدان ما از کنارش می گذرند. شــاید به دلیل 
عظمت آن واقعه باشد که جسارت به تصویر کشیدن 
آن را در خود نمی بینند؛ اما به هر حال هر هنرمند یا 
مســئول فرهنگی موظف است در حد وسع و توان 
خود ِدینی را که در رابطه با امام مظلومش بر گردنش 

است، ادا کند.

فرهنگفرهنگ

یادداشت

فرهنگ

هم زمان با ماه محرم و عزاداری 
نماهنگ  اباعبدالله الحسین)ع( 
»هالل عدل« با صدای »عرفان 
عرفانیــان« منتشــر شــد. این 
خواننده کــه پیش تر بــا تیتراژ 
برنامه »ملک ســلیمان« مورد 
توجه قرار گرفته بود، این بار به 
مناسبت ماه محرم اثری جدید 
را خوانده است. »سینا پارسیان« 
شاعر و آهنگساز هالل عدل بوده 

و »کامیاب بهاری« آن را تنظیم کرده اســت. مؤسسه فرهنگی 
شهید مظلوم آیت الله بهشتی مجری طرح این اثر است. هالل 
عدل در دفتر موسیقی و سرود ســازمان صداوسیما تهیه شده 

است.

هالل عدل
اثر عرفان عرفانیان برای محرم

   نماهنگ    

»داود فتحعلی بیگی« که آخرین 
 بار شــش ســال پیــش نمایش 
»انسانم آرزوست« را در سنگلج 
روی صحنــه برده بــود، با تئاتر 
این  به  مســتند »عمو هاشــم« 
تماشاخانه  باز می گردد. نمایش 
»عموهاشم« که متن آن نیز توسط 
است  شده  نوشته  فتحعلی بیگی 
»هاشــم  زندگی  از  بخش هایی 
فیاض«  تعزیه خوان پیشکسوت و 

آخرین بازمانده نسل تعزیه خوانان تکیه دولت را که در سال 1383 
در تهران  درگذشت،  روی صحنه می آورد. این نمایش از اواسط 
شــهریور و با بازی »منیژه داوری«، »حمید معدن کن« و »امیر 

آزادروستا« در تماشاخانه سنگلج به روی صحنه می رود.

وست آرز انسانم 
نوشته فتحعلی بیگی روی صحنه می رود

   تئاتر    

ویژه برنامه »رفیق« به کارگردانی 
»علی میرمیرانی« و تهیه کنندگی 
»رضــا حماســی« در بخــش 
شبانگاهی شبکه چهار سیما روی 
آنتن می رود. این برنامه شــبکه 
چهارم صدا و ســیما جمهوری 
اســالمی که همراه بــا قطعات 
نمایشی و به صورت سیاه و سفید 
پخش می شود، با نگاهی متفاوت 
از دیدگاه  روایتگر واقعه عاشورا 

دوســتان امام حسین)ع( است. »ســیما تیرانداز« بازیگر تئاتر، 
ســینما و تلویزیون، قصه هر قسمت را روایت می کند و آن قصه 
در قالب قطعات نمایشی روی صحنه می رود. »رفیق« هر شب 

ساعت 22 از شبکه چهار سیما در ایام محرم روی آنتن می رود.

    تلویزیون    

رفیق
سریال جدید شبکه چهار

 فرصت جهانی برای 
نشر معارف اهل بیت )ع(

شیوع ویروس کرونا موجب شد تا  امسال 
بــه »هیئت های مجازی« بیش از ســایر 
انــواع عزاداری ها توجه شــود. مردم در 
خانه می نشــینند و از طریــق تلویزیون، 
شــبکه های اجتماعی یــا پخش برخط 
مراســمات مذهبی، با ایــن عزاداری ها 
همــراه می شــوند. نمونه خوبــی از این 
مراســمات، روز عرفه و هم نــوا با دعای 
عرفه از ســوی مردم تجربه شده بود، اما 
چرا هیئت های مجازی مهم است؟ بخش 
مهمی از فضای مجــازی را محتواهای 
مبتذل، بی ارزش و ضد فرهنگی پر کرده 
است؛ برای نمونه الیوهای اینستاگرامی 
مبتذل که در ایام قرنطینه نوروز امســال، 
رکورد شکن هم شــده بود، نگرانی های 
بســیاری را ایجاد کرده بود. این نگرانی 
وقتی بیشتر می شــود که عمده مخاطبان 
این گونــه مطالب، نوجوانــان دانش آموز 
یا جوانانی هستند که به لحاظ تربیتی در 
سن حساسی قرار دارند و هرگونه لغزش 
می توانــد عواقــب جبران ناپذیری برای 
اینها داشته باشد. حاال در چنین فضایی، 
ماه محــرم، فرصت خوبی اســت تا این 
فضا، به جای انتشار مطالب سخیف، به 
مکانی برای نشــر معارف اهل بیت )ع( 
به عنوان یک الگوی خــوب تربیتی بدل 
شود. هیئت های مجازی، فرصت زیادی 
بــرای تولید محتــوای مناســب دارند. 
شبکه های اجتماعی نیز با وسعتی جهانی، 
زمینه را برای نشــر گســترده این معارف 
فراهم می کند. پس چرا نباید از این فضا 
استفاده کرد؟روضه های خانگی محدود 
از یک ســو و برگزاری اجتماعات بزرگ 
عزاداری در فضاهای روباز، هر دو فرصت 
خوبی هســتند تا این مراسم ها در فضای 
مجازی منتشر شوند و همه مردم بتوانند 
از آنهــا بهره گیرند؛ البته از آســیب های 
هیئت های مجازی هــم نباید غافل بود. 
انتشــار معارف صحیح اهــل بیت )ع( 
موضوع حســاس و جدی است که باید 
به آن توجه داشــت؛ صرف اینکه کســی 
خوش صدا باشد، مداح اهل بیت نیست 
و کســی هم که اندکی مطالعه حوزوی یا 
فقهی و تاریخی داشــته باشد، نمی تواند 
واعظ یا سخنران قلمداد شود. در سال های 
گذشته، متأسفانه ورود برخی روایت های 
ضعیف و برخی اشعار نامناسب، لطماتی 
را به عزاداری های اباعبدالله الحسین )ع( 
وارد کرده بود که رهبر معظم انقالب نیز 
به مناسبت های مختلف، در این زمینه به 
مداحان و واعظان تذکر داده بودند. حاال 
رها بودن فضای مجازی، نباید به فرصتی 
برای نشر معارف نادرست یا ایجاد شبهه 
در عزاداری ها بدل شــود. در عین اینکه، 
اســتفاده از فرصت فضــای مجازی، در 
عزاداری ها یک فرصت بی بدیل است که 
اگر به درستی بهره برداری شود، می تواند 
در سطح جهانی و بدون مرز، معارف اهل 
بیت)ع( را نشر دهد؛ بی دقتی در استفاده از 
این فضا نیز می تواند فرصت سوءاستفاده 
را برای بدخواهان و دشمنان اسالم فراهم 
کند؛ اگرچه انتشار تصاویر بدعت خرافی 
قمه زدن در صفحــات اینترنتی در طول 
برجای  نامطلوبی  اثرات  سالیان گذشته، 
گذاشته است، اما شــرایط کرونا، امسال 
این فرصت را فراهم کرده است تا با انتشار 
گسترده معارف صحیح، صفحات جدید، 
جایگزین مطالب وهن آلود قبلی شوند و 
نگاه جدیدی به عزاداری های ماه محرم، 

در سراسر دنیا ایجاد شود. 

عاشورا تشنه  سینما 
 نگاهی به فیلم هایی که حماسه کربال را روایت می کند

   برداشت    

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

اگرچه چند ماهی است شیوع گسترده ویروس 
کرونا بسیاری از فعالیت های انسانی را محدود 
کرده و حاال نیز ایــن محدودیت به برگزاری 
مجلس عزاداری امام حســین)ع( رســیده 
است، اما قطعا شــیفتگان آن امام شهید)ع( 
هرگز اجازه نمی دهند یاد و خاطره آن حضرت 
فراموش شــود و در هر کوی و برزن عشق به 
آن حضرت را فریــاد می زنند. در این روزها و 
با فرارسیدن ماه محرم، اگرچه تمایل داریم در 
مراسم عزای سومین امام شیعیان و یاران شان 
شــرکت کنیم و بیش از پیش با شــخصیت 
واالی آنها آشــنا شــویم، اما لزوم گسستن 

زنجیره ابتال به ویروس کرونا اجازه شــرکت 
در این مراسم ها به وسعت سال های گذشته را 
نمی دهد، اما با توجه به شرایط کنونی می توان 
عالوه بر شرکت در مجالسی که پروتکل های 
بهداشتی را رعایت می کنند، راه های مختلف 
دیگــری را هم برای ابراز ارادات و شــناخت 
امــام شــهیدمان تجربه کرده و حتــی آنها را 
نسبت به سال  های گذشــته جدی تر بگیریم. 
یکی از راه های در نظر گرفته شده برای تحقق 
این هدف، برگزاری پویش های کتاب خوانی 
چون پویش »سفیر حســین)ع(« است.این 
گونه پویش ها تعریف شده و به جریان می افتند 

تا مطالعه را در ســطح جامعــه ترویج دهند. 
هدایت مردم به خواندن کتاب های مناســب 
این ایام یکــی دیگر از اهداف به جریان افتادن 
چنین پویش هایی اســت، وظیفه رســانه ها 
نیز این اســت که در جهت گسترش فرهنگ 
کتاب خوانی و تأثیر آن در شناخت بیشتر ابعاد 
مختلف واقعه عاشــورا، تبلیغات گسترده ای 
را انجام دهند تا دوســتداران اهل بیت)ع( با 
مطالعه کتب مختلف و تأیید شده، شناخت 
عمیق تری نسبت به امامان و پیشوایان معصوم 
خود کسب کنند. در پویش سفیر حسین)ع( 
نیز 11 کتاب بــا موضوعات مرتبط با محرم 

و قیام حســینی معرفی و ترویج خواهد شد. 
این کتاب ها از برجسته ترین آثار مرتبط با قیام 
حسینی و عاشورایی انتخاب شده اند، آفتاب 
در حجاب؛ آوای درد، بچه های فرات، پس از 
بیست سال، چابکسوار، در میان روضه هایت 
زندگی کردن خوش اســت، دو امام مجاهد، 
ســلیمانی عزیز، ماه به روایت آه؛ سفر خروج 
این یازده عنوان کتابی هستند که در این پویش 

انتخاب شده اند.

 در دل حماسه در دل حماسه
پویش های کتاب خوانی و شناخت بیشتر امام شهیدپویش های کتاب خوانی و شناخت بیشتر امام شهید
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1۴
جبهه

85 گرم طال برای »آقا«!

 
سال هاست با مادران شهدا و پدرهای شان 
همکالمــم. بارها به خانه شــان رفته ام و 
پای صحبت های شــان نشسته ام، اما باید 
اعتراف کنم تأثیــر کالم خانم »آبادانی« 
)مــادر شــهید عیســی کــره ای( نمونه 
بی نظیری بود. راهی یک از کوچه های با 
صفای محله افسریه شدیم و چند ساعت 
در محضــر مــادری بودیم که بــا انرژی 
کالمش، تا ســال ها ما را ســر حال نگه 
می دارد. وسط صحبت هایش ماجرایی را 

تعریف کرد که خواندنی است:
باری یک همسر شهید به مادر عیسی 
گفت: من می خواهم به صدا و سیما بروم، 
اما فن بیان نــدارم. تو با من بیا... رفتند و 
آقای حســینِی »اخالق در خانواده« هم 
آن جا بود. به حاج آقا حســینی گفت: من 
می خواهم پیش آقای خامنــه ای بروم... 
جواب شــنید: کاری ندارد؛ اما شــما با 
آقای خامنــه ای چه کار داریــد؟... مادر 
عیســی گفت: ســرویس طالیی دارم که 
می خواهم به رئیس جمهور بدهم. 1۷ آذر 
1366 بود. حاج آقا حسینی هماهنگ کرد 
و رفتیم به دفتر ریاست جمهوری. مراسمی 
 برقرار بود و ما هم آخر ســالن نشستیم. 
بعــد از صحبت های آقــای خامنه ای، با 
صدای بلند گفتم: مــن صحبت دارم. ما 
را با بادیگارد آوردند خدمت »آقا«. رفتم 
پشت تریبون و کلی صحبت کردم. درباره 
عیسی هم حرف هایی زدم. حاج ممتاز را 
صدا کردم و همان جا ســرویس طال را به 
آقا دادم و گفتم که اینها را برای عروســی 
عیســی خریده بودم و حاال می خواهم به 
شما بدهم تا به جبهه ها بدهید. آقا هم قبول 
کردند. 84 و نیم گرم طــال بود. آخرش 
گفتم: یک عکس با مــا می گیرید؟... که 
قبول کردند. عکس های عیســی با »آقا« 
را به ایشان نشــان دادم که آقا گفتند: این 
عکس ها را به من می دهید؟... روزنامه ها 
هــم خبر این دیدار و عکــس من و حاج 

ممتاز را چاپ کردند.
آقا عیســی مداحی  مادر می گویــد: 
هــم می کرد، اما نمی خواســت کســی 
بشناسدش. نمی خواست معروف باشد. 
همه جای عیسی پر از ترکش بود. کسانی 
که کنار عیسی بودند مجروح شدند که بعد 
از مدتی شهید شــدند؛ اما عیسی جا در 
جا شهید شد. عیسی 4 تیر 1344 به دنیا 
آمد. ساعت 4 چهارم دی ماه،  در کربالی 
4 هم شهید شد. اینها را در حروف ابجد 

استخراج کردم که شد »یا شهید«
»حــاج ممتاز کره ای« )پدر شــهید( 
شهریور سال 1390 فوت کرد و مریم خانم 
را تنها گذاشــت. مادر عیسی داروهایش 
را می آورد؛ یک کیســه پــر از قرص های 
رنگارنگ. شــب ها تا صبح بیدار است و 
صبح ها می خوابد. حتــی مدتی مجبور 
شد در بخش اعصاب و روان بیمارستان 
بقیه الله)عج( هم بســتری شود. یک بار 
هشت روز و یک بار 34 روز بستری بود، 
اما مقاومت کرد و ســالمتی اش را دوباره 
پیدا کرد. قلبش فنر دارد، چشــمانش هم 
درد می کند، شب تا صبح از درد استخوان 
نمی خوابد؛ دیابــت را هم اضافه کنید به 
بیماری های دیگر این مــادر؛ اما »مریم 
خانــم« در هفتاد و چند ســالگی باز هم 
احســاس جوانی دارد و اصــال انگیزه و 
انرژی خودش را از دســت نمی دهد. با 
این همه قاب هایــی را با عکس خودش، 
عیسی و حاج ممتاز درست کرده است تا 

یادگاری بماند برای نوه ها و نتیجه ها.

»محرم« جبهه ها حال و هوای دیگری داشــت. روزها قبل از 
آغــاز ماه محرم رزمندگان آماده ی عزا می شــدند. این ماه اوج 
عشــق بازی رزمندگان بود. شــب های دهه اول، حسینیه های 
گردان، لشکر و پادگان غلغله ای بود. بعد از نماز مغرب و عشا 
مراسم ها شروع می شد و تا نیمه های شب عاشقانه بر سر و سینه 

می زدند و اشک می ریختند.

 غم در نگاه
   قاب    

ظهر عاشورا عشق غلبه کرد. نوحه خوان و اشک ریزان و دگرگون 
حال. نیم ساعتی بعد، سرگرد عراقی با سی همراه، خشمگین 
و رگ ورم کرده، وارد آسایشــگاه شدند و بی معطلی دست به 
کتک بردند؛ ده دقیقه، با چوب خیزران. اما چون کارشان پیش 
نرفت، خشمناک تر در را بستند و رفتند. بچه ها کتک خورده اما 
خوشحال بودند. سینه زنی همچنان به پا بود که سرگرد دوباره 
آمد؛ این بار، تنها. فریاد زد: »حسن کیه؟ حسین کیه؟ اینهایی که 
شما برایشان به سر و سینه می زنید؛ عرب بودند، ما هم عربیم. 
خودمان با خودمان جنگیدیم. بعضی شکست خوردند. بعضی 
پیروز شدند. به شــما فارس ها چه ربطی دارد که به سر و سینه 
می زنیــد؟« این را گفت، بی آنکه در را ببندد، رفت. ظهر بود و 
هنگام نماز. هنوز اذان به پایان نرســیده بود که عراقی ها دوباره 
ریختند داخل. در ســوت آمار دمیدند و همه را به آسایشــگاه 

رانده، در را بستند و رفتند.
راوی: آزاده یعقوب مرادی

 این حسین کیست؟
   خاطره    

   یادداشت    

 Bتنها پسر
پدر عیســی قبل از من، یک بار ازدواج کرده بود؛ 
اما خدا فرزندی به او نداده بود. پس از 15 ســال 
با من ازدواج کرد و پنج سال بعد خدا عیسی را به 
ما داد. قسمت روزگار این بود که این تنها پسرمان 
هم شهید بشود. وقتی به دنیا آمد خیلی بی قرار بود. 

 Bدانش آموز انقالبی
»یک روز از مدرســه خبرم کردنــد؛ رفتم و دیدم 
نمره هایش خوب اســت؛ اما انضباطش را صفر 
داده اند! گفتند: بچه ها را به شورش وا می دارد!... 
گفتم: خب؛ پسرم انقالبی است... مبارزه شروع 
شده بود و طبیعی بود که عیسی هم به این نهضت 
کمک کند. آنقدر درگیر مبارزات بود که یک روز 
می رفت مدرســه و 10 روز نمی رفت!... آهســته 
آهسته مدرسه را رها کرد. آتش انقالب که بیشتر 
 شد، فعالیت های عیسی هم شبانه روزی  شد. بعد 
از پیروزی انقالب همچنان به فعالیت های انقالبی 
خود ادامــه داد و زمانی که بــه حزب جمهوری 
اســالمی رفت و آمد داشــت یــک روز آمد و به 
مادرش با خوشحالی گفت: »من امروز یک کار 
خوب کرده ام. در حزب جمهوری اسالمی  بودم 
که آب قطع شــد. من هم مقداری آب برای آقای 
خامنه ای بردم تا وضو بگیرد... تو نمی دانی این آقا 

چه کسی است... .«

 Bرضایت برای خدا
روزی که می خواست برای جبهه نام نویسی کند، 

به کمیته رفته بود. گفته بودند باید رضایت پدرت 
را بیاوری. عیسی هم به مسجد محل رفت تا پدر 
را پیدا کند. بعد از نماز رو به پدر کرد و گفت: بابا! 
شما برای چی به مسجد می آیید؟ پدر با تعجب 
گفت: برای نماز؛ برای خدا... عیســی بی فاصله 
گفت: پس برای خدا بیا برویم به کمیته. برای خدا 
رضایت بده من به جبهه بــروم... خالصه پدر را 
راضی کرد. با هم رفتند و رضایت پدر را گرفت، 
اما می دانســت تا روز رفتنش، مادر نباید چیزی 
بداند. می دانست مادرش به هر قیمتی، نمی گذارد 

عیسی به جبهه برود. 

 Bپای کار آزادی خرمشهر
اولین باری که رفت، دو ســه ماه از عیســی خبر 
نداشتند. پدرش به اندیمشــک رفت و از آنجا به 
شــوش دانیال تا شاید پیدایش کند. خالصه او را 
پیدا کرد. عیسی وقتی فهمید بابایش آمده، ناراحت 
شد. گفت: امشب پیش ما بمان. پدرش ماند و بعد 
از دو سه روز به تهران آمد. از آنجا جبهه رفتن های 
عیسی شروع شد تا عملیات آزادسازی خرمشهر. 
در آن عملیات، ساعت 10 و نیم صبح تیر به رانش 
خورده بود و ســاعت 5 و نیم بعد از ظهر او را به 
عقب آورده بودند. عیسی را به بیمارستان نجمیه 

تهران آوردند. 15 ساله بود که مجروح شد.

 Bبی قرار بازگشت به جبهه
در تهران هم که بود، مدام می خواست برود. حتی 
فامیل هم می گفتند حاال که پایت در گچ است آرام 

بنشــین و نرو. گچ پایش را در پشت بام بریده بود 
و بی خبر رفت بــرای عملیات مهران. حاج علی 
فضلی که فرماندهش بود، با عیسی دعوا کرده بود 
که تو این طوری نمی توانی و به زور عیســی را به 

تهران برگردانده بود. 

 Bرزمنده همه فن حریف
عیســی یک رزمنده تخصصی بود، بیشتر مواقع 
در جبهه حضور داشــت. مثــل نیروهای تکاور 
و رزمنــدگان معمولی نبود که فقــط در روزهای 
عملیات در منطقه باشند. نقشــه خوانی و کار با 
قطب نما بلد بود و این کارها خیلی در منطقه نیاز 
می شــد. کار اطالعات و عملیات انجام می داد. 
بعضی وقت ها هم دیده بان بود و همیشه در منطقه 

می ماند؛ چون همه فن حریف بود!

 Bچهره نورانی
مادر گفت آخرین بار صورتش خیلی زیبا شده بود. 
نور صورت عیسی، چشمان مادر را زد. مادر رو به 
حاج ممتاز کرد و گفت: حاجی می ترسم بچه ام 
را چشم بزنم. عیســی خیلی نورانی شده... مادر 
می خواست به صورت تنها پسرش دست بکشد و 
او را ببوسد؛ اما حسرت این کار هم به دلش ماند. 
عیسی خجالت کشــید و صورتش را برگرداند. 
می خواســت حرف را عوض کند. گفت: من اگر 
شهید شدم چه کار می کنی؟... مادر گفت: من هم 
مثل بقیه مادران شــهدا... عیسی با دست به شانه 
مادر زد و گفت: مامان! مثل اینکه تو داری درست 

می شوی! تا حاال نمی گذاشتی شهید بشوم؛ ولی 
حاال با این مسئله عادی برخورد می کنی. حاال که 
تو رضایت داده ای، من هم عمودی می روم و افقی 

برمی گردم!... 

 Bآرزوی بر دل مانده
همیشــه حســرت داشــتم که برایش زن بگیرم. 
همه وســایل را برایش گرفته بودم. مانند دخترها 
برایش جهیزیه درســت کردم. روزی که قرار بود 
خبر شــهادتش را بدهند، خیلی دلم روشن بود و 
کلی کار کردم. به دلم افتاده بود که عیسی می آید. 
می خواستم همان روز بروم برایش خواستگاری. 
تمام خانه را تمیز کــردم. به دلم افتاده بود این بار 
عیسی را داماد می کنم بی خبر از اینکه عیسی شهید 

شده است. 

 Bخنده آخر
مادر عیســی اصرار می کرد که: باید عیسی را به 
خانه بیاورید تا من ببینمش... پیکر عیســی را به 
محله و خیابان آوردند و تشییع باشکوهی برگزار 
 
ً
شد. مادر همچنان اصرار می کرد عیسی را حتما
نید... 

َ
بــه خانه بیاورند. مادر گفت: تابوت را ِباز ک

تا آن موقع باورش نمی شد شهدا می خندند. خنده 
عیسی را در تابوت دید. عیسی اصالح کرده و تر 
و تمیز خوابیده بود و می خندید. مادِر عیســی با 
همان صدای گرفته اش، روضه حضرت علی اکبر 
را خوانــد. داخل قبر هم رفــت. آنجا هم روضه 

علی اکبر را خواند تا آرام گرفت... .

میثم 
رشیدی مهرآبادی

دبیر گروه دفاع مقدس

چند ساعت با روایت های مادر شهید عیسی کره ای

وضه علی اکبر)ع( خواند... برای فرزندش ر

»مصطفی« و »مجتبــی بختی« دو برادر مشــهدی بودند که 
به عشــق دفاع از حرم، خودشــان را با رزمندگان مدافع حرم 
افغانســتانی در قالب یگان فاطمیون راهی سوریه کردند. فقط 
پنج روز از مرداد ماه ســال 1394 گذشته بود که خبر شهادت 
مصطفی و مجتبی به خانم شــاد رسید و شادی را از دلش برد. 
مصطفی متولد 1361 بود و مجتبی هم 2۷ سال بیشتر نداشت. 
»سه نیمه سیب« حاصل روایت خانم »خدیجه شاد« مادر این 
دو شهید اســت که به همت »محمد محمودی نورآبادی« به 
رشته تحریر درآمده است. این کتاب را انتشارات »خط مقدم« 

چاپ و با قیمت 32 هزار تومان روانه بازار کتاب کرده است.

رفتن شادی از دل خانم »شاد«
   تازه ها    

آنچه می خوانید، مستندنگارِی یک دیدار چند ساعته با »مریم« است که عیسایش در روز تولد حضرت مسیح به قربانگاه رفت و جاودانه شد. 
»مریم آبادانی« اسم نیست؛ رسمی  است ماندگار. رسم مردانگِی یک شیرزِن آبادانی که با »حاج ممتاز« از اهالی شمال وصلت کرد و به تهران 
آمد. غریب بود و با همه سختی ها ساخت تا اینکه خدا پسری خارق العاده در دامانش گذاشت. مریم  گفت: »من مریم هستم، نام پسرم را هم بگذارید 

عیسی... .«

میثم رشیدی مهرآبادی
دبیر گروه دفاع مقدس
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 بانک انصار درباره سهام 
توضیح دهد!

پیش  که  کارکنانی   /۰۹18۰۰۰۰568
از موعــد )باالی 25 ســال( بازنشســته 
می شــوند، با توجه بــه تورم زیــاد چرا 

حقوق شان خیلی کم می شود؟ 
کد 88  بســیجی   /۰۹3۰۰۰۰8۴78
با جایگاه جانشــین گردان پیاده هســتم، 
با ســابقه 14 ســال خدمت هنوز تبدیل 

عضویت نشده ام.
۰۹1۴۰۰۰61۹6/ چــرا بانک انصار 

درباره سهام این باک توضیح نمی دهد؟!
مرخصــی  چــرا   /۰۹1۰۰۰۰1۹۴1
تشــویقی زایمان از دو هفته به ســه روز 

کاهش پیدا کرده؟ از راور کرمان
ارشــد  چــرا   /۰۹۹2۰۰۰2865
تحصیلی و مجوز تحصیلی و ارشــدیت 
درجه داری بــرای نیروهــای فرماندهی 
حســاب می شــود، ولی برای نیروهای 

نمایندگی اعمال نمی شود؟
۰۹1۴۰۰۰5266/ چرا از وام مسکن 
پاســداران ســال های 8۷ هنــوز خبری 

نیست؟
۰۹1۴۰۰۰633۰/ چــرا کدهای 89 
کماکان بر خالف سایر کدها نمی توانند 
گواهی کسر از حقوق برای خانواده درجه 

یک و حتی خود فرد دریافت کنند؟
۰۹17۰۰۰۴676/ چــرا بانک انصار 
مســاعده را بــه جای دیر کرد وام کســر 

می کند؟ بهتر است مساعده ندهید.
۰۹1۴۰۰۰1۴12/ چرا سنوات سابقه 
بســیج فعال را قبــل از ورود به خدمت 
جهــت افزایش یک رتبــه حقوقی برای 
بسیجیان کد 89 شاغل در لشکر 3 ارومیه 
اعمال نمی کنند؛ با وجــود اینکه در نامه 
ارسالی به عضویت پایور و بسیجی با هم 

اشاره شده بود.
از  کد89  بسیجی   /۰۹1۴۰۰۰553۴
شهرستان سلماس، چرا وام مسکن به ما 

نمی دهند واقعا نیاز داریم.
بــه  هیچ کــس   /۰۹۹1۰۰۰6۹۰2
فکر بســیجیان کد89 نیســت، در نقطه 
صفرمرزی شمال غرب کشور وام مسکن 
هفت ماهه ثبت نام و تشکیل پرونده داریم، 

هنوز پرداخت نکردند، اونم 40 میلیون.
۰۹1۴۰۰۰۰۰17/ مشــکل مســکن 
بسیجیان کد 89 را پیگیری کنید؟ به خدا 

شرمنده خانواده هستیم.
۰۹35۰۰۰۰366/ چرا بســیجیان که 
تبدیل عضویت می شوند از همان تاریخ 
ورود ارشدیت شان محاسبه می شود، ولی 
به پیمانی ها که تبدیل عضویت می شوند 
باتوجه به انتظارات و حجم کاری بیشــتر 

ارشدیت تعلق نمی گیرد. 
۰۹1۴۰۰۰62۹1/ چــرا طــرح امام 
حسن)ع( برای ما بسیجیان کد 89 اعمال 

نمی شود؟
۰۹18۰۰۰۰3۹1/ لطفــا در رابطــه 
با ســنوات مثبت افســران دانش آموخته 

اطالع رسانی کنید.
۰۹33۰۰۰1۹5۰/ بعــد از 11 ســال 
صحبتی شده برای 300 نفر نیروی فاقد 
مسکن ســپاه کاشان، االن سر جابه جایی 
زمین به مشــکل خوردن، متوقف شده، 

لطفا مسئوالن رسیدگی کنند.
۰۹16۰۰۰۹562/ ما دو تا بچه داشتیم 
بــه فرموده رهبــر معظم انقــالب مبنی 
فرزند  برفرزندآوری حاال صاحب چهار 
هستیم، اگه می شه این طرح که به بچه ها 
پول میدن شامل فرزند چهارم ما هم بشه. 

واقعا زندگی سخته.

   روی خط    

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

موضوع سیاست های جمعیتی با توجه به خطرات امنیتی و تهدیدات آن در ابعاد مختلف که با 
موضوع کاهش نرخ رشــد جمعیت، اهمیت بسزایی پیدا می کند، باید مورد توجه همگان قرار 
گیرد. رهبر معظم انقالب نیز بارها هشــدارهایی در این زمینه داده اند. بخشــی از سیاست های 
جمعیتی مربوط به ارائه خدمات غیر مالی به کارکنان دستگاه ها، از جمله مرخصی های تشویقی 

است، اما اخیرا در بررسی ابالغیات در این باره به یک مغایرت برخورد کردیم.
بر اساس ابالغیه ستاد کل نیروهای مسلح در زمینه مساعدت مؤثر کارکنان رسمی پیمانی برای فرزندان 
دو قلو و باالتر که در تاریخ 12 مرداد ماه ســال 1398 به شــماره 2212/1/1/66/۷ ابالغ شده است، در 
بند هفت بر این تأکید شده که اعطای مرخصی تشویقی به پدران صاحب فرزند دوقلو یک ماه باشد، اما 
در یک تضاد در ابالغیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی از سوی معاونت نیروی انسانی درباره آیین نامه 
مرخصی کارکنان که 1۷ تیر ماه سال 1399 به شماره 23۷1 ابالغ شده است، در ماده 39 این ابالغیه، 
مرخصی برای پدارنی که صاحب فرزند دوقلو می شوند، دو هفته در نظر گرفته شده است.  اما با توجه 
به اینکه در این ابالغیه در خصوص کارکنان مرد بیان شده که برای هر فرزند سه روز مرخصی تشویقی 
و 11 روز هم بنا به نظر مسئول رده مرخصی تشویقی امکان دارد، عمال مرخصی یک فرد صاحب فرزند 
دوقلو در سپاه معادل یک فرد با فرزند تک خواهد بود. به نظر می رسد تضادی در این ابالغیه وجود دارد 
که الزم است مسئوالن محترم نیروی انسانی سپاه در راستای رسالت سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 
نیز در حوزه صیانت از خانواده در خصوص این تضاد و ابالغیات اخیر بررسی به عمل بیاورند و از همین 

تریبون نتیجه را به عزیزان اعالم فرمایند.

 سیاست های جمعیتی و تضاد دو ابالغیه
کارت های یکسان سازی به عنوان یکی از خدمات عدالت محور در سپاه برای استفاده مساوی 
همه کارکنان رسمی شــاغل و وابسته)بازنشسته( در همه ســطوح، چند سالی است که مورد 
استفاده قرار می گیرد و اصلی ترین استفاده آن نیز برای رستوران های تملیکی یا طرف قرارداد سپاه 
است که تعداد این رستوران ها نیز در سطح کشور در حال افزایش است و تاکنون به رقمی نزدیک 

به 325 رستوران که بخشی تملیکی و بخشی هم قرارداد با سپاه است، می شود. 
بر اساس طرح یکسان ســازی به ازای هر نفر عائله خانواده در ماه سهمیه تخفیف استفاده از خدمات 
رستوران در نظر گرفته شده است که این سهمیه ساالنه تعیین و به صورت ماهیانه قابل استفاده خواهد 
بود و به مدت مشــخص در کارت ها ذخیره خواهد شد. برای سال 1398 این سهمیه برای هر نفر 10 
هزار تومان بود.  مدیریت ســیاحتی و زیارتی مرکز خدمات کارکنان ســپاه اخیرا با توجه به پیشرفت 
فناورانه، اقدام به صدور کارت جدید و تعویض کارت های قدیمی یکسان سازی کرده است. کارت های 
جدید یکسان ســازی صادر و کارت پایوران به رده های خدمتی و وابستگان عزیز به کانون های مربوطه 
ارسال شده اســت. کارت های جدید برای شاغالن از ابتدای شهریور و برای وابستگان از اول مهرماه 
فعال شده است و با فعال شدن هر گروه در تاریخ ذکر شده، کارت سابق غیرفعال می شود. سهیمه سال 
1398 برای کلیه شــاغالن به کارت جدید منتقل شده است و تا پایان شهریورماه قابل استفاده خواهد 
بود، اما با توجه به اینکه کارت های اعضای وابسته سپاه )بازنشستگان( بعد از تاریخ اتمام فرصت سهمیه 
سال 1398، یعنی اول مهرماه فعال می شود، این سهمیه تا انتهای شهریور ماه در همان کارت قبلی قابل 

استفاده خواهد بود.  

صدور  کارت های جدید یکسان سازی 

همکار گرامی آقای محمد ولی عارفی
 درگذشت  برادرتان عزیزتان، رزمنده پاسدار سروان محمد قاسم عارفی را به شما و خانواده محترمتان 

تسلیت می گوییم  و برای آن مرحوم رحمت و برای بازماندگان صبر مسئلت می نماییم.

همکاران شما در معاونت سیاسی سپاه 

خانواده    محترم  قلی زاده
 ضایعه درگذشت برادر پاسدار  جناب آقای صفر قلی زاده  را به شما تسلیت عرض می نماییم

 و برای آن مرحوم رحمت و برای بازماندگان صبر مسئلت می نماییم.

همکاران شما در معاونت سیاسی سپاه 

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)عج( در سال13۷3 
تشکیل شــده و در مقایســه با دیگر دانشگاه های 
علوم پزشکی، یک دانشگاه جوان است و به عنوان 
دانشگاه تیپ ســه شناخته می شــود؛ اما در حوزه 
تحقیقات به مــدد تالش مجاهــدان عرصه علوم 
پزشکی در سپاه این دانشــگاه در زمره برترین های 
دانشــگاه ها در بین 64 دانشگاه علوم پزشکی تیپ 
دو قرار گرفته اســت و راه دوری تــا قرار گرفتن در 
زمره برترین دانشگاه علوم پزشکی کشور ندارد. با 
شــیوع کرونا، این دانشگاه که از اولین دانشگاه های 
درگیر با این ویروس بود، کارهای پژوهشی در حوزه 
دارو و درمان را شروع کرد که پالسماتراپی )بهترین 
درمان( و تعدادی از داروهای مرتبط با طب سنتی و 
شیمیایی پژوهش شده در این دانشگاه تا کنون نتیجه 
این فعالیت بوده، اما تولید واکسن کرونا هم در این 
دانشگاه کلید خورده و به مراحل بسیار خوبی رسیده 
است. در ادامه در گفت وگوی کوتاهی با دکتر علی 
شیری، معاون تحقیقات این دانشگاه، فعالیت های 

این مرکز پژوهشی را بررسی می کنیم .

 BBBB لطفــًا در ابتدا قدری بــه فعالیت های 
تحقیقاتی دانشگاه در حوزه کرونا اشاره 

کنید.
پــس از آنکه در اواخــر بهمن ماه اولیــن بیماران 
کرونایی را در بیمارستان بســتری کردیم، قرارگاه 
علمی بــرای تحقیقــات فعال کردیــم و در قالب 
چهار کارگروه پیشــگیری، تشــخیص، تولید دارو 
و کارآزمایی بالینی بیش از 300 ایده به دســت ما 
رســید. هر روز جلسات کارشناسی داشتیم. از این 

مجموعه حدود 150 موضوع در شورای پژوهشی 
مصوب شــد و کمیته اخالق ما بــه آنها مجوز داد. 
در حوزه های پیشگیری محصوالت خوبی داریم، 
در حوزه تشــخیص تست های سریع و تولید دارو و 

کارآزمایی بالینی کارهای خوبی انجام شده است. 
به جرئت می گویم تحقیقات دانشگاه در حوزه کرونا 
اگر در بین دانشــگاه ها رتبه اول نداشــته باشد، به 
استناد آمار و ارقام رتبه دوم را دارد و محصوالت ما 
تأثیرگذار بوده است. نمونه آن پالسماتراپی است که 

تنها درمان قطعی موجود به شمار می آید.

 BBBB تسلط علمی دانشــگاه علوم پزشکی 
ســپاه به تهدید بیولوژیک کرونا در چه 

حد است؟
هنوز ابعاد ویروس به طور کامل شــناخته نشــده، 
شناســنامه ژنوم ویروس در دنیا در برخی کشورها 
احصا شــده، در داخل کشــور هم انجام شده، این 
جهش در ژنتیک ویــروس کرونا بوده اســت؛ اما 
هنوز نمی دانیم که میزان ایمنی ایجاد شده در افراد 
چقدر است؟ آیا تولید واکسن می تواند مؤثر باشد؟ 
همان طور که می دانید واکسن باید در بدن فرد مبتال 

ایمنی ایجاد کند؛ اما موضوع قطعی دیگر دستکاری 
ژنتیک ویروس اســت که ابعاد آن خیلی ناشناخته 

مانده است.

 BBBB ،شما که در تولید واکسن فعالیت دارید 
در چه مرحله ای هستید؟ 

نیمه دوم اسفند درخواســت واکسن پیگیری شد. 
برای تولید واکسن از مرحله ایده تحقیق و تا رسیدن 
به یک واکســن واقعی در صنعت و بازار یک فرآیند 
طوالنی اســت. متداول آن در دنیا ســه تا پنج سال 
است. چرخه تولید واکســن شش فرآیند دارد. اول 
آزمایشگاهی اســت که شــناخت ویروس و ابعاد 
ژنتیک آن را شامل می شــود و بعد آنتی ژن ویروس 
را اســتخراج کرده، به حیــوان تزریق می کنیم و در 
آزمایشــگاه آنتی بادی را کشت می کنیم که خودش 
بسیار سخت است. در مرحله بعد پیش بالینی است 
که به یک حیوان مانند موش و میمون تزریق می شود 
و اثر آن را می بینیم که خــودش یک چرخه زمانبر 
اســت، اگر نتیجه گرفتیم مراحل کارآزمایی بالینی 
و کار بر روی انســان مطرح می شود که سه مرحله 
دارد. مرحلــه اول ایمنی محصــول را روی حدود 

صد تا دویســت نفر داوطلب با رضایت آنها انجام 
می دهیــم و میزان تأثیر و عوارض اولیه را بررســی 
می کنیم. مرحله بعد روی تعداد بیشــتری از افراد 
آزمایش می شود و در مرحله نهایی همه مستندات 
علمی ثبت شــده در اختیار ســازمان غذا و داروی 
وزارت بهداشت قرار می گیرد تا بعد از تأیید و تزریق 
اولیه به هزاران نفر و بررســی عوارض کوتاه مدت و 
بلندمدت روانه فاز صنعتی شود. کلیه واکسن هایی 
که تا امروز معرفی شده همه ناامن هستند و عوارض 
آنها هنوز مشخص نشده است؛ اما می توان با برخی 
عملکردها و خالصه کردن برخی بررسی ها نه سه تا 
پنج ســال، بلکه در حدود یک سال هم از سر اجبار 
به یک واکسن مطمئن رسید. البته زیرساخت ها هم 

مهم است. 

 BBBB به جز شــما جاهای دیگر هم مشغول 
تولید واکسن هستند؟

بله حدود پنج مــورد دیگر در ایــن زمینه فعالیت 
می کنند. البته شاید زود باشد اما باید بگویم با لطف 
خدا ما بسیاری از مراحل کار را با موفقیت بسیار باال 
طی کرده ایم و در این پروژه صددرصد بومی در آینده 
نزدیک تا قبل از ســال جدید با درصد بسیار باالی 

موفقیت واکسن را رونمایی خواهیم کرد. 

 BBBB در مورد کرونــا توالی جهش ویروس 
مطرح است، چقدر برای این امر آماده 

خواهیم بود؟
ما آزمایشــگاه پیشــرفته ویروس در کشور نداریم؛ 
اما در اطراف ما بیش از 15 آزمایشــگاه پیشــرفته 
ا برای اروپا 

ً
ویروس در منطقه وجــود دارد که عمدت

و آمریکاست. البته به تازگی مصوباتی برای احداث 
چنین آزمایشــگاه هایی در سطح ســه و چهار شده 
است. به راستی، تهدید امروز تهدید بیولوژیک است 

و باید برای مقابله آماده باشیم. 

 معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)عج( در گفت وگو با صبح صادق 

هستیم ونا  کر درباره  تحقیقات  پیشتاز 
احمد  برزگر

دانشگاه بقیه الله)عج(

سپاه  هماهنگ کننده  معاون  جانشین 
گفت: نیرو های مسلح امسال 40 هفته 
را برای بیان بخشی از ناگفته های دفاع 
مقدس اختصاص داده اند. »ســردار 
سرتیپ پاســدار علی فضلی« با بیان 
این مطلب اظهار داشت: امروز همه 
نیرو های مسلح در برپایی برنامه های 
ویژه چهلمین ســال دفاع مقدس حضور فعال دارند. وی ادامه 
داد: نیرو های مســلح کشورمان امســال 40 هفته را برای بیان 
بخشــی از ناگفته های دفاع مقدس بــه عموم مردم اختصاص 
داده اند که در رأس این اقدامات، برنامه هایی اســت که نیروی 
زمینی ســپاه پیش بینی کرده است. سردار فضلی افزود: نیروی 
زمینی ســپاه در کنار بیان ناگفته های دفاع مقدس، چند اقدام 
جانبــی را هم برای محرومیت زدایی در مناطق مرزی و برخی 
استان های دیگر در دستور کار دارد که واگذاری 40 هزار بسته 

معیشتی در قالب کمک مؤمنانه از جمله این برنامه هاست.«

40 هفته دفاع مقدسی
دانشــگاه جامع امام حســین)ع( در 
آخرین رتبه بندی پایگاه استنادی علوم 
جهان اســالم، جزء 10 دانشگاه برتر 
کشــور قرار گرفت. به گزارش صبح 
صادق براساس آخرین ارزیابی علمی 
که پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
)ISC( در ســال تحصیلــی  1398ـ 
139۷ در زمینه رتبه بندی دانشــگاه ها و مؤسســات پژوهشی 
ایران انجام داده اســت، دانشــگاه جامع امام حسین)ع( جزء 
10 دانشگاه برتر کشور معرفی و در معیار تسهیالت علمی نیز 
برترین، شناخته شده است. بنابر این گزارش؛ پایگاه استنادی 
علــوم جهان اســالم )ISC( ســومین پایگاه اســتنادی معتبر 
بین المللی است که در چهارمین نشست وزرای آموزش عالی 
کشورهای اسالمی )ICMHESR( سال 2008 تأسیس شد و 
یکی از فعالیت های مهمش ارزیابی و رتبه بندی دانشــگاه ها و 

مؤسسات پژوهشی ایران و کشورهای اسالمی است. 

 جزء ده دانشگاه برتر
دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی 
و محرومیت زدایــی ســپاه گفــت: 
گســترش  برای  زیادی  برنامه هــای 
ازدواج آســان داریم که توزیع بیش از 
صد و یک هزار ســری جهیزیه و راه 
اندازی ازدواج آسان می تواند آمار باال 
رونده طالق را بشکند و جهش تولید 
هم محقق شود. »سردار سیدضیاء الدین حزنی« با اعالم اینکه 
تا به امروز بیش از صد و یک هزار ســری جهیزیه از سوی همه 
رده های سپاه توزیع شده است و این رویه ادامه دارد. وی افزود: 
فاز دوم کمک های مؤمنانه سپاه هم شروع شده است که سپاه در 
این زمینه به عنوان یک سازمان مردمی و نمونه وارد عمل شده 
و عملکرد بسیار خوبی را به نمایش گذاشته است.  وی در پایان 
تأکید کرد: باید یاد بگیریم که با هم کارکنیم و از همه مهم تر در 
کنار مردم و با مردم بودن شــعار ماست، فعالیت ما باید در دل 

مردم، امیدآفرین باشد.

کمک به ازدواج آسان



عکس

وارد  ســاختمان  پشــت  در  از 
می شــود. راهــروی باریک بین 
میزهــا را رد می کنــد و پشــت میــزش 
می نشــیند. بین میز من و سمانه ده متری 
فاصله هســت، امــا دل های مــان به هم 
نزدیکند. سال هاســت هر دو در این شعبه 
مشغولیم و دوستان خوبی برای هم هستیم. 
باز مشغول تماشــای عکس های پسرش 
شــده، چند ماه پیش پسرش فرزاد را بری 
ادامه تحصیل فرستاد اروپا. به قول خودش 
مادر اســت و تــاب دوری از فرزندش را 
ندارد. بی تابی می کرد و انگار عزیزی را از 
دســت داده باشــد،حتی طاقت یک روز 
بی خبری از پسرش را ندارد. بلند می شوم و 
آرام کنار صندلی اش می ایســتم، سالم و 
احوالپرسی می کند و نگاهش را می دزدد. 
چشــم هایش قرمز و متورمند. بازهم گریه 
کرده، با کمی دلخوری می گویم: »سمانه... 
بازم که گریه کردی!« لبخندی از سر اجبار 
تحویلم می دهد و همان طور که چانه اش از 
بغض می لرزد، می گوید: »دیشب بچه های 
هیئت اومده بــودن در خونه، دنبال فرزاد، 

بچه ام نیست که بره عزاداری آقا...«
می خندم و با لحن دلسوزانه ای حرف را 
عوض می کنم: »چار روز دیگه بر می گرده 
بایــد براش زن بگیری و کلــی کار داری، 
خودتو مریض نکن، تو عروسی، مادرشوهر 

مریض نمی خوایم.«
می خندد و تلفن همراهش را نشــانم 
می دهد، عکس های فرزاد را با دوســتان 
جدید و در دانشگاه جدید. بعد می گوید: 
»بیــا یه عکس از من بگیر بفرســتم برای 

فرزاد، گفته عکس بفرست...«
دو سه تا عکس می فرستیم. عکس هایی 
که در آنها لب های ســمانه خندان است، 
شاد و خوشحال و پر انرژی است، دوست 
ندارد پســرش بفهمد که یک دل ســیر از 

دلتنگی گریه کرده است.
با خــودم فکر می کنــم، عکس ها چه 
دروغ گوهای خوبی هســتند. می خندی، 
شادی، با امیدواری به افق خیره می شوی، 
لباس های رنگی و شــاد و چهره  خندان، 
از دل پــر درد هیچ کس خبــر نمی دهند، 
می خندی و انگار در گرمای محبت کسی 
غرق شــده ای، در حالی که در ســینه ات 
برف می بارد. با خودم فکر می کنم، فرزاد 
از گریه های شــبانه  مــادرش چه می داند، 
از دوری و تنهایی او، فرزاد فقط عکســی 
را می بیند کــه در آن زنی نقابی از خنده بر 

چهره دارد.

 کمش زیاد، زیادش کم
حواسم بود که فکرم را جمع و جور بکنم. 
همه خیاالتم را پشت در هیئت جا بگذارم؛ 
بعد وارد بشــوم. حواســم بود سالمم را با 
بغض بدهم، حتی شــده به بازی و ریا. من 
حواسم بود که توی هیئت خیره بشوم به نام 
مبارکت و اعتراف بکنم همه زندگیم را. آقا 
جان نام شما هم یک دنیاست؛ این زیبایی 
پرچم ســبز »یاصاحب الزمان)عج(«ات، 
زبان را به سق دهان می چسباند. پراز اعتراف 
می شــوم، اما خالــی از کالم. اصال مگر 
می توانســتم زبان باز کنم، هرچه می گفتم 
بازهم خیلی ناگفته هــا را جا می انداختم. 
پلک باز و بســته می کنم؛ امروز را می بینم. 
امروزی که عاشورا را گذرانده، اما کوله باری 
از مســئولیت را به دوشــم گذاشته  است. 
مســئولیت های از جنس انتظار حقیقی که 

کمش زیاد، زیادش کم است.

حسن ختام

   تلخند    
بازگشایی مدارس و کرونا/ با وجود خطراتی که کرونا برای دانش آموزان می تواند داشته باشد، بسیاری از کشورها کماکان مدارس شان بسته  است، با این وجود کشورهایی 

هم هستند که اعالم بازگشایی مدارس کرده اند.

امام باقر)ع( به یکی از یاران فرمودند: »ای میســر، آیا شــیعیان مان را به تو معّرفی کنم؟« میّسر گفت: 
»فدایت شوم بفرمایید.« حضرت فرمودند: »آنها دژی محکم، سینه های امانتدار و صاحبان عقلی وزین و 
سرار را فاش نمی کنند و آدمی خشک، خشن و ریاکار هم نیستند، 

َ
متین هستند، شایعه پراکنی نمی کنند، ا

راهبان شب و شب زنده داران و شیران روزند.«

حقیقی شیعه   
   صادقانه    

گناه فقط آن خطایی نیست که انجام می دهی، بلکه بیشتر آن کاری است که ناکرده می گذاری و این است 
کــه در پایان روز، هنگام غروب، قلب تو را به درد می آورد. آن کلمۀ لطیف و مهربان که فراموش کردی 
بگویی، نامه ای که ننگاشتی، آن سنگی که می توانستی از سِر راه برادرت برداری و برنداشتی، نصیحت و 
راهنمائی ای که به آن نیازمند عرضه نکردی، آن نوازش گرم و آن صدای مهربان و دالویز را که در غوغای 

هواهای خویش از یاد بردی، لطف و محبتی که به سادگی به فراموشی سپردی و... .

بی بازگشت لحظه های   
   صبحانه    

پرســش: پســر نوجوانی دارم که درباره مسائل اعتقادی سست شده 

اســت، مدام به مراســم های مذهبی ایراد می گیرد، گاهــی آنها را به 

تمسخر می گیرد و با دالیل من قانع نمی شود. بسیار عصبی می شوم و نمی دانم با 

او چطور رفتار کنم. راهکار شما در این زمینه چیست؟

پاسخ: پرسشــگر عزیز، در این زمینه، توجه به این نکات ضروری است : 1 ـ 
تعصب را کنار بگذارید. فرزندان از اینکه درباره مسائل دینی با خانواده بحث 
کنند، نباید ترس داشــته باشــند. 2ـ خانواده و مدرسه باید فرصت تفکر را به 
نوجوان بدهند و راهنمایی دوستانه و منطقی را به او منتقل کنند، پس همیشه 
کنار او باشــید نه مقابلش. 3ـ تأثیرگذارترین گروه در تربیت دینی نوجوانان، 
هم ساالن و هم کالسی ها هستند. دوستان، هم ساالن و مدرسه پسرتان را زیر 
نظر داشته باشید. 4ـ معلمان و مدیران مدرسه کمک فکری و عملی زیادی در 
قوی تر شــدن اعتقادات فرزندان خانواده ها دارند که به شناخت و تقویت دین 
کمک می کنند. 5ـ فضای مجازی که در دسترس فرزندتان است را کنترل کنید. 
اگر کنترل نشده باشــد می تواند برای این سن که دوره حساسی است، بسیار 
خطرناک باشــد. 6ـ از تأثیر رفتارهای فرهنگی و اجتماعی حاکم بر خانواده 
اعم از تشویق فرزند به اعمال مذهبی و مشارکت والدین در مراسم های مذهبی 
غافل نشــوید. 9ـ الگودهی در حوزه تربیت دینی بسیار حائز اهمیت است. 
نوجوانان رفتار الگوهای مطلوب شان را بســیار دوست دارند و مایلند با آنها 
همانندسازی کنند. الگوی دینی پسرتان را بشناسید. 10ـ از نعمت ها، مهربانی، 
بخشندگی و توجه خاص خدا نسبت به بندگانش با زبانی نافذ سخن بگویید، او 
را بهترین دوست انسان ها معرفی کنید و روحیه شکرگزاری را در او برانگیزانید. 
12ـ با توجه به منابع تربیت عبادی ـ اسالمی)قرآن کریم، نهج البالغه، احادیث و 
روایات و...( بهره گیری از تمثیالت و تشبیهات بسیار مهم و اساسی است، این 

روش مانند حکاکی روی سنگ است که به راحتی پاک نخواهد شد.

   راه نرفته    

دین و نوجوان

استقالل مالی فرزندان یکی از مسائل مهم هر جامعه ای است که جنبه های 
مختلف فرهنگی و اقتصادی جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. این مسئله 
در جوامع و حتی نسل های مختلف یک جامعه متفاوت بوده و با تغییراتی 
مواجه است؛ برای نمونه در جوامع سنتی، خانواده ها از کودکی به استقالل 
مالی فرزندان اهمیت می دهند و می کوشــند تا هرچه زودتر، آنها را وارد 
بازار کسب و کار و تجربیات مالی خود را به آنها منتقل کنند. چنانچه در 
گذشته، پسران از کودکی به کسب مهارت های حرفه ای مشغول می شدند 
و با پس انداز درآمدهای شــان، ســرمایه آینده خــود را تأمین می کردند؛ 
درحالی که در خانواده های امروزی، فرزندان، بیشــتر نگاه شان به جیب 
والدین است و حمایت های مالی افراطی خانواده، گاهی تا سال های پس 
از ازدواج ادامه می یابد و همین مســئله سن بلوغ مالی فرزندان را عقب 
می اندازد؛ به طوری که بســیاری از جوانان تمایلی به اســتقالل مالی از 
والدین نشان نمی دهند. اگر چه به طور دقیق، سن و سالی برای استقالل 
مالی فرزندان تعیین نشده، اما جوانی دوره مهمی از زندگی  است که الزم 
اســت فرد در این زمان به بلوغ فکری و اســتقالل و مهارت مالی رسیده 
باشد تا بتواند آینده اقتصادی خودش را تضمین کند. آشنایی با رویکردها 
و استراتژی های صحیح مالی؛ البته نه در این دوران بلکه از سنین پایین تر 
آغاز می شود؛ به اعتقاد کارشناسان، عادت ها و نگرش های مالی افراد از 
سنین کودکی و قبل از هفت سالگی شکل می گیرد. جوانی که این مهارت 
را از کودکی نیاموخته و از نظرمالی به خانواده وابســته بوده و خودکفایی 
در این زمینه را کســب نکرده باشــد، نمی تواند رشد شخصیتی خود را 
تجربه کنــد. مدیریت پول توجیبی و پس انداز این مبالغ اندک، می تواند 
سرمایه گذاری های کوچکی باشد که به پس اندازهای بزرگ تبدیل شده و 
استقالل مالی را در پی  داشته باشد؛ ضمن اینکه با راه اندازی کسب وکار 
مناسب، می توان پشتوانه مالی را گسترش داد و به آزادی مالی دست یافت.

   جوان    

جوان و استقالل مالی
محبوبه ابراهیمی

فعال اجتماعی

نکته: آورده اند که یکی از بازرگاناِن بغداد با غالِم خود در کشتی نشسته و 
به عزم بصره، در حرکت بودند و نیز در همان کشتی بهلول و جمعی دیگر 
بودند. غالم از تالطم دریا وحشــت داشت و مدام گریه و زاری می کرد. 
مســافران از گریه و زاری آن غالم به ســتوه آمدنــد و از آن میان بهلول از 
صاحِب غالم خواست تـــا اجازه دهد به طریقی آن غالم را ساکت کند. 
بازرگان اجازه داد. بهلول فوری دستور داد تـــا غالم را بـه دریا انداختند 
و چون به هالکت نزدیک شــد، او را بیرون آوردند. غالم از آن پس بـــه 
گوشه ای از کشتی رفت و ساکت و آرام نشست. اهل کشتی از بهلول سؤال 
کردند در این عمل چه حکمتی بود که غالم ســاکت و آرام شد؟ بهلول 
گفت: این غالم قدر عافیت این کشتی را نمی دانست و چون به دریا افتاد 

فهمید که کشتی جای امن و آرامی است.

نظر: برخی در داخل نسبت به مسائل گوناگون اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگی، اقتصادی، حتی امنیتی گله مندند؛ اگر چه در برخی موارد 
مثل اوضاع اقتصادی گله مندی وجــود دارد، ولی در زمینه اوضاع 
امنیتی، زبان به اعتراض گشودن ناسپاســی است. کافی است نیم 
نگاهی به اوضاع امنیت در منطقه بیندازند تا امنیت مثال زدنی ایران در 

میان کشورهای ناامن منطقه برای شان بیشتر روشن شود.

   نکته و نظر    

 قدِر امنیت
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صدیقه سادات شجاعی
مشاور خانواده

»سرطان پروستات« یکی از شــایع ترین سرطان ها در آقایان است که در 
80 درصد مردان باالی 65 ســال دیده می شــود و در 50 سالگی به بعد 
ظهور می کند، اما راهکارهــای مؤثری وجود دارد که بتوان خطر ابتال به 
این سرطان را کاهش داد. لیکوپن، ویتامین E و سلنیوم بخورید. غذاهای 
دریایــی و آجیل ها بهترین منابع ســلنیوم و گوجه فرنگی عالی ترین منبع 
لیکوپن است. به طور کلی آقایان با خوردن سبزیجات فراوان، میوه، لوبیا، 
عدس و غالت کاملی مثل برنج قهوه ای، نان یا ماکارانی سبوس دار و جو 
دوسر سالمتی خود را در برابر انواع سرطان های شایع در مردان تضمین 
می کنند. روزانه یک ونیم لیوان سبزیجات بخورید و بهتر است سبزیجاتی 
را انتخاب کنید که رنگ تیره تری داشــته باشند، مثل اسفناج. چربی های 
سالم مانند روغن زیتون، روغن کلزا و آجیل را جایگزین چربی های اشباع 
مثل روغن جامد، خامه، لبنیات پرچرب، کره و انواع شــیرینی ها کنید. 
فعالیت بدنی و تحرک کافی کمک بســیاری بــه جلوگیری از ایجاد این 
بیماری می کند. حداقل پنج بار درهفته هر بار 30 دقیقه با شدت متوسط 

ورزش کنید. 

   سالمت    

بخوانند آقایان   
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه

داستان

بزرگ مردی کوچک

علی از دانش آموزان درس خوان 
مدرسه بود. وقتی بحث جنگ و 
دفاع از کشــور پیش آمد، به هیچ چیز جز 
ورود به جبهه فکر نمی کرد. شعله عشق و 
ارادت بــه انقالب اســالمی بــا وجود 
خردسالی سراســر وجودش را متالطم 
کرد. وقتی علی به شــهادت رسید، چنان 
موجی در میان جوانان و هم کالسی های 
شهرستان آبدانان و استان ایالم به پا کرد که 
پس از شهادت وی صدها نفر از جوانان و 
نوجوانان بــرای ادامــه راه او عازم جبهه 

شدند.
 به نقل از یکی از هم کالسی های 
شهید علی جرایه

علی در 1 مهر ماه 1350 در اســتان ایالم 
دیده به جهان گشــود. فکر دفاع از آب و 
خاک و اسالم آنچنان او را به خود مشغول 
کرده بود که درس و بحث و مدرسه را رها 
کرد و با کوله باری از عشق رهسپار میدان 
مقدس دفاع شد. خردسال ترین دانش آموز 
کشور به گردان ســپاه پاسداران پیوست 
و مردانه جنگید. پــس از نبردی دلیرانه و 
نابرابر، سرانجام در تاریخ 1 اسفند 1362 
در عملیات والفجــر5 در مهران از ناحیه 
ســر مورد اصابت قرار گرفت و به درجه 

رفیع شهادت نائل شد. 

   قبیله عشق    

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

 غریب مادر
یک جهان روضه و یک ماه محرم داری

آه، آقای غریبم، چقدر غم داری
تا ابد هم که بخوانند همه مرثیه ات

باز هم روضه  ناخوانده به عالم داری
بهترین نوحه ما هست »غریب مادر«

صاحب روضه بگو، بهتر از این دم داری؟
تا که نومید نگردد ز درت محتاجی

تو هم انگشت، هم انگشتر خاتم داری

محسن عرب خالقی 

کتیبه سبز


