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تبلور عقالنیت شیعی

اســام و مذهب تشــیع در طول 
تاریخ،  از دو گروه دشمنان عالم و 
آگاه از یک  ســو و  دوســتان جاهل و ناآگاه از 
ســوی دیگر،  ضربه ها خورده و آسیب های 
فراوان دیده اســت. ترویج خرافات با هدف 
القای دوگانه دروغین »عقانیت  ـ مذهب «، 
یکی از راهبردهای اصلی دشمنان اسام و به 
ویژه شــیعه در طول تاریخ است. ترویج این 
خرافات در جوامع اسامی،  کار را به جایی 
رســاند که تا پیــش از انقاب اســامی و 
پدید آیــی جمهــوری اســامی،  عــده ای 
روشنفکرنمای ضد دین و وابسته به کانون های 
قدرت شــرق و غرب، نظریــه »دین افیون 
توده هاســت« را  با صراحت مطــرح و آن را 
تبلیــغ و ترویج می کردند. هــر چند با وقوع 
انقاب اســامی، سســت بنیان بودن این 
نظریه ها آشکار شد و به تاریخ پیوست؛ ولی 
در چهل و یک سال گذشته، هر از چند گاهی 
با پدیدآیی یک موضوع و مسئله ای، همان دو 
گروه یاد شده فعال شده،  تا به مقصد خویش 
نایل آیند. دشمنان آگاه با شیوع بیماری کرونا، 
 تصور کردند با یک فرصت طایی  برای دامن 
زدن به دوگانه های دروغین، همانند »مذهب ـ 
سامت«، »زیارت ـ سامت« و »عزاداری ـ 
سامت« روبه رو شده اند. آنها با نزدیک شدن 
ماه محرم، دشمنان درصدد برآمدند تا از یک  
ســو، بر طبل دوگانه »ســامت ـ عزاداری« 
کوبیده  و از سوی دیگر،  با تحریک هیئت های 
مذهبی و عشاق امام حسین)ع( و عزاداران، 
به اختافات داخلــی دامن بزنند؛ اما در این 
میان،  آنچه رخ داد، برخاف تصور دشمنان،  
برپایی مراسم های عزاداری به بهترین شکل 
ممکــن، براســاس عقانیت بــه اقتضای 
وضعیت کرونایی در سراســر کشور بود. به 
عبارت دقیــق می توان گفت، محرم ســال 
1399 مظهر عقانیت شیعی و فرصتی برای 
آشکارسازی هر چه بیشتر جایگاه عقل،  دانش 
و نظرات کارشناسی در حکمرانی دینی شد و 
نشــان داد عقل و احکام عقلی در فقه شیعه،  
جایگاه خاصی دارد؛ چرا که منابع و مآخذی 
که فقها و مجتهدان جامع الشــرایط شیعه، 
احــکام و قوانیــن الهی را از آن اســتنباط و 
اســتخراج می کننــد، عبارتنــد از: کتاب،  
ســنت، اجماع و عقل. حجیت عقل از نظر 
شیعه،  به این معناست که اگر در زمینه موضوع 
و مسئله ای،  عقل یک حکم قطعی داشت، آن 
حکم به حکم اینکه قطعی و یقینی اســت، 
حجت اســت. رهبر حکیم و فرزانه انقاب 
اســامی را باید پرچمدار حرکت عقایی 
تشــیع در عصر حاضر دانست. معظم له در 
بیانات روز عید قربان و در آســتانه ماه محرم 
خطاب به ملت ایران فرمودند: »عزاداری ماه 
محرم باید براساس ضوابط ستاد ملی مبارزه با 
کرونا برگزار شــود. در عزاداری ها معیار آن 
چیزی است که کارشناسان و ستاد ملی کرونا 
اعــام می کنند؛ بنده به توصیــه این عزیزان 
عمل می کنم.«رهبر معظم انقاب اسامی، 
خــود پیشــگام رعایت معیارهــا و ضوابط 
اعامی از ســوی ســتاد ملی کرونا شــده، 
 متفاوت از سال های قبل برگزار 

ً
 مجلس کاما

کردند. رفتارهای عقایی عزاداران در محرم 
ســال 1399، تصویر زیبایی از ملت ایران را 
برای جهانیان به نمایش گذاشت. همین امر 
موجب شد تا رهبر معظم انقاب اسامی، 
 ســوگواری ملت در دهــه اول محرم را  یک 
پدیــده دانســته و فرمودنــد: »بــا وجــود 
محدودیت های شدید ناشی از کرونا،  مردم،  
گویندگان و مرثیه خوانان، ضمن حفظ شور 
حسینی و تشکیل مجالس عظیم و معنوی، 
دستورالعمل ها را رعایت کردند که به عنوان 
یک مریــد اهل بیــت)ع( صمیمانه از همه 

عزیزان تشکر می کنم.« 

سرمقاله

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

تصمیمــات گرفته شــده در عرصه های 
سیاســت های داخلی و خارجی، اعم از 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعــی و امنیتی، در چهار 
ســطح تکنیکی، تاکتیکــی، عملیاتــی و راهبردی 
دسته بندی می شود. تصمیمات تکنیکی، تاکتیکی و 
عملیاتــی که می تــوان از آنها بــه تصمیمات »غیر 
راهبردی« نــام برد، تفاوت اساســی با تصمیمات 
راهبردی دارند. تصمیمات غیر راهبردی، بر اهداف 
جزئی تمرکز دارند و نتایج کوتاه مدتی دارند و اثرات 
آن، حوزه های محــدودی را در بــر می گیرد که در 
صورت بروز خطا و اشــتباه در این قبیل تصمیمات، 
پیامدهای آن نیــز کوتاه مدت، محدود و قابل جبران 
اســت؛ اما تصمیمات راهبردی، کل نگر است و بر 
اهداف کان و اساسی تمرکز دارد و نتایج بلندمدتی 
داشته و حوزه های وســیعی از جامعه را تحت تأثیر 
خــود قــرار می دهد. بــروز خطــای راهبــردی، 
جبران ناپذیر یا به ســختی جبران پذیر است. با این 
تعریف، رهبر معظم انقاب بــرای چندمین بار در 
سال های اخیر فرمو دند: »این یک خطای راهبردی 
اســت که ما اقتصــاد را موکول کنیــم به تحوالت 
خارجی.« این بیان رهبر معظم انقاب این سؤال را به 
ذهــن متبادر می کند که چرا عــده ای با وجود اینکه 
اســتدالل های متقنی برای این امر وجود دارد و گره 
زدن مسائل داخلی به خارج را آزموده اند، باز هم راه 
امتحان شده را تبلیغ و توصیه می کنند؟ شاید این دسته 
از افراد مصداق این سخن حکمت آمیز امیرالمؤمنین 
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پندپذیری اندک است. آنها یک روز مشکل اقتصادی 
کشــور را به برجام موکول کردند، امــا این امر هم 
نتوانست مشکات را حل کند، یک دوره هم حضور 
آمریکا در مذاکرات را کلید مشکل گشا دانستند، که 
همه دیدیم چه اتفاقی افتاد. جالب این است که هنگام 
خروج آمریکا از برجــام، برخی گفتند یک موجود 
مزاحم از برجام خارج شده است. یک روز مشکات 
را به بسته اروپایی ها، اعم از SPV، INSTEX، اعتبار 
15 میلیاردی مکرون و... موکول کردند، اما این بسته 
نیز آبی برای مردم ایران گرم نکرد. اکنون نیز بسیاری 
از همان افراد، حل مشکات را در مذاکره با ترامپ 
توصیه کرده یا انتظار گشــایش درها پس از پیروزی 
دموکرات ها در آمریکا را القا می کنند. با این وصف، 
شرح کوتاه از مبانی خطای راهبردی خالی از لطف 

نیست:
مبنای خطای مزبور در نگــرش راهبردی 

اقتصاد برون نگر ریشه دارد که فکر می کند ۱
 از طریق عوامل خارجی تعیین 

ً
رونق اقتصادی عمدتا

شده و عوامل داخلی در ایجاد آن نقشی ندارند. نکته 
بسیار تأمل برانگیز این اســت که برخی از طرفداران 
همین دیدگاه، گرفتار خطای مضاعفی هم هستند و آن، 
منحصر کردن عوامل خارجی بــه رابطه با آمریکا و 
اروپاســت؛ از این رو در یک پروپاگاندای قوی، تبلیغ 
می کنند که اگر سیاست خارجی را تغییر دهیم، همه 
مشکات حل خواهد شد. اما وقتی از انعقاد قرارداد با 
کشــورهای شــرقی، مانند چین و روســیه صحبت 
می شود، هجمه وسیعی را مبنی بر خاف منافع ملی 
بودن، تکرار قرارداد ترکمن چای، مستعمره شدن ایران 
و... راه می اندازند. در واقع، این نوع مواجهه را باید به 

جای خطای راهبردی، شیفتگی راهبردی دانست.
 دومین مبنای خطای راهبردی طرفدارانی 

که علت العلل مشــکات داخلــی را به 2
دولت های آمریکایی و اروپایی نسبت می دهند، در 

تحلیل برآورد رفتار راهبردی آنهاست. در این تحلیل 
حداقل سه خطای بزرگ رخ داده است؛ اول، خطای 
معرفتــی در ماهیت رفتار آمریکا علیه ایران اســت 
)آمریکا شرایط جنگی را بر ما تحمیل کرده است(. 
دوم، خطای شناسایی موضوع است؛ نداشتن اشراف 
بــر داده های الزم و کافــی و بی توجهی و غفلت در 
و  تصمیم ســازی  نظــام  فرآیندهــای  شناســایی 
تصمیم گیری آمریــکا و اروپا در قبال ایران به چنین 
خطایی دامن زده است و چه بسا به کار بردن وجود 
جهــل مرکب بــرای طرفــداران رویکــرد مزبور 
مناسبت تر از نداشتن اشراف اطاعاتی باشد. سومین 
خطــا در فرآیند تحلیل اســت که شــامل ارزیابی 
اطاعات، دســته بندی و سپس تحلیل اطاعات و 
نفوذ در عمق آن می شــود. بی توجهــی، ناتوانی و 
اختال در این فرآیند، مانع از کشــف واقعیت های 
رابطه آمریکا و تروئیکای اروپایی با ایران شده است. 
خوش بینی پایان ناپذیر این دســته از افــراد در این 
خطای سوم ریشه دارد. البته غرب باوری را که افراط 
آن بــه شــیفتگی و خودباختگی منجر می شــود، 

نمی توان در خطای فوق نادیده گرفت.
 سومین خطای راهبردی به تحلیل ماهیت 

نظام بین المللی بر می گردد. اگر چه هندسه ۳
قدرت در حال گذار است، اما نمی توان وجود نظام 
سلطه را که نماد آن »آمریکا« است، نادیده گرفت. 
این خطای راهبردی پس از ناکامی برجام و بی بهره 
شدن ایران از همه امتیازات آن به گونه ای آشکار شد 
که »سریع القلم« در نقد به دیپلماسی دولت اذعان 
کرده است، مذاکرات برجام از سوی ایران بر اساس 
دانش بین المللی نبود؛ اما عده ای نظیر »زیباکام« 
همچنان به هزار دلیل حل مشکات را در توافق با 
ترامــپ می داننــد یــا برخــی تصمیم ســازان و 
تحلیل نویسان روزنامه های اصاح طلب، حل مسئله 
را به پیــروزی بایدن در انتخابات آمریکا مشــروط 

می کنند که خطای راهبردی این افراد را باید مصداق 
این سخن پندآموز ابن سینا دانست: »اگر برای یک 
اشتباه هزار دلیل بیاورید، در واقع هزار و یک اشتباه از 

شما سر زده است.«
 چهارمین خطای راهبــردی، جابه جایی 

بر ۴ دســتاوردهای »اقتصــادِی زودگذر« 
»آورده های مبنایی« است. به بیان دیگر، جابه جایی 
ن سازی 

ّ
»مصون سازی اقتصاد از تحریم« به »ُمَسک

اقتصاد از تحریم« اســت. در برابــر این ایده، رهبر 
معظم انقاب تصریــح دارند: »مــن از ُبن دندان 
معتقدم که کلید حل مشکات کشور عبارت است 
از »ترویج تولید داخلی« به جای چشــم دوختن به 
بیــرون. چراکه برپایه ماهیت تفکــر حاکم بر نظام 
سیاسی غربی، تحریم ها با توافق ریشه کن نمی شود و 
برای نجات اقتصاد کشور نباید منتظر پایان تحریم ها 
و بودن یا نبودن فان شــخص یا اقدام فان کشــور 

بود.«
بــه جز مبانی ذکر شــده، بخشــی از خطاهای 
راهبردی، پیامد تفکر گره زدن حل مسائل به خارج و 
 به آمریکا و تروئیکای اروپایی است. در این 

ً
منحصرا

جا به سه مورد اشاره می شود:
الف-  یکی از برون دادهای خطاهای راهبردی، 
شرطی کردن اقتصاد کشور به تصمیم بیرونی است 
که نتیجه آن باتکلیفی بخش هــای تولید، فضای 

کسب وکار و نوسانات لحظه ای ارز و قیمت هاست.
ب-  دومین نتیجه خطای تفکر مزبور غفلت از 

ظرفیت های فراوان و بی نهایت کشور است.
ج ـ ســومین پیامد خطای راهبــردی غفلت از 
فرصت سازی از فشارهای تحریمی است. در حالی 
که استراتژیست های واقعی به جای ارجاع دادن حل 
مشــکات به خارج، اندیشــه ها را برای استخراج 
فرصت های بزرگ فعال می کننــد و از این رهگذر 

اقتدار می آفرینند. 

پایان   ناپذیر! خطای 
   نیم نگاه    

گروه سیاسی
صبح صادق

آمریکا پس از دو ســالی که از برجام خارج شــده، به دنبال فعال ســازی 
سازوکار ماشه است. این پرسش مطرح می شود که چرا آمریکا در همان 
سال خروج از برجام بند 36 و 37 ) اسنپ بک( را فعال نکرد؟ پاسخ این 
پرسش را می توان با تحلیل رفتار دولت ترامپ و کشورهای اروپایی عضو 
 ایران به برجام نیاز مبرم دارد 

ً
برجام داد. تصور دولت ترامپ این بود که اوال

و با خروج از برجام دولت روحانی همچنان تعهدات خود را اجرا خواهد 
 ترامپ برای کارآمد نشان دادن خود نسبت به دولت قبلی به دنبال 

ً
کرد. ثانیا

مذاکره مجدد بود و هیچ گاه تصور نمی کرد در این مسیر با شکست مواجه 
شــود. »برایان هوک« و »جان بولتون« که چندی پیش در دولت ترامپ 
مســئولیت داشتند، به صراحت صحبت از رسیدن به مذاکره جدید و در 
 دولت ترامپ به صورت 

ً
نتیجه ســکوت ایران را مطرح کرده بودند. ثالثا

پنهانی با اروپایی ها تقسیم کار کرده بود که آنها ایران را مشغول در برجام 
کنند و آمریکا نیز با فشــار حداکثری، در نهایت ایران را مجبور به تسلیم 

کند؛ سیاستی که با راهبرد مقاومت فعال به شکست سنگینی برای غرب 
تبدیل شد و سیاستمدارانی، چون بولتون را قربانی خود کرد.

 Bآمریکا توان فعال سازی سازوکار ماشه را دارد؟
فعال ســازی سازوکار ماشــه به طی مراحلی منوط است که در برجام به 
آن اشاره شده اســت. این روند ذیل بند 36 و 37 برجام این گونه تعریف 
شده که هر یک از طرف های برجام می توانند در صورتی که طرف مقابل 
بــه تعهدات خود عمل نکرد، موضــوع را در کمیته حل اختاف مطرح 
کنند.  بنابراین آمریکا که عضو برجام نیســت و مراحل سازوکار ماشه را 
نیز طی نکرده، از لحاظ حقوقی امکان فعال سازی آن را ندارد؛ مگر اینکه 
آمریکا با قانون جنگل بخواهد دنبال فعال ســازی آن باشد البته دنیا دیگر 
ایاالت متحده را به عنوان قدرت بامنازع نمی شناســد. شکست آمریکا 
در اجماع ســازی علیه ایران، تداعی کننده افول جایــگاه آمریکا در نظام 

بین المللی و سازمان ملل متحد بود. 

 Bاروپا در مقابل آمریکا می ایستد؟ 
برجام بــرای اروپا اهمیت راهبردی دارد، تروئیکای اروپایی به هیچ وجه 
 فعال ســازی 

ً
نمی خواهند برجام از بین برود. این در حالی اســت که اوال

سازوکار ماشه با واکنش سخت ایران مواجه خواهد شد و انقضای برجام 
 اروپایی ها به این جمع بندی 

ً
تنها یکی از واکنش های ایران خواهد بود. ثانیا

رســیده اند که با فعال سازی اســنپ بک اتفاق جدیدی در تحریم ایران 
رخ نخواهد داد؛ زیرا ایران به صورت کامل تحریم اســت، لذا همراهی 
ظاهری آنهــا با آمریکا در وضعیــت کنونی، به ضرر خودشــان و حتی 
آمریکایی هاست. اما باید مواظب خدعه جدید اروپا بود؛ چرا که ممکن 
است با دیپلماســی خنده خواسته های شوم خود را به کرسی بنشانند. به 
نظر می رســد، کشورهای اروپایی »تصویب قطعنامه ضد ایرانی اخیر در 
آژانس« را در راســتای تاش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 
صورت دادند. آنها درصددند هزینه های لغو تحریم تسلیحاتی ایران را باال 
نشان داده و از این طریق، مانع از رفع این تحریم ها شوند. به این صورت 
که اروپا ادعا کند آمریکا می خواهد تحریم های مورد اشاره را برای همیشه 
نگه دارد و پیشنهاد ما این است که تحریم را به صورت موقت تمدید کنیم، 
 همان هدفی که آمریکا دنبال می کند! بازیگران اروپایی همچنان 

ً
یعنی دقیقا

درصدد تمدید تحریم تسلیحاتی کشورمان با فعال سازی سازوکار ماشه 
هستند. 

 سایه آمریکا در برجام
بررسی نقش اروپا در پیاده سازی سیاست واشنگتن در برابر تهران

»کاظم غریب آبادی« نماینده دائم کشــورمان در سازمان های 
بین المللی با اشاره به انتشار گزارش مدیرکل آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی در رابطه با موافقتنامه پادمــان ان پی تی با  ایران، 
اظهار داشــت: »این گزارش از دو بعــد دارای اهمیت و قابل 
ارزیابی اســت؛ از لحاظ شــکلی، این گزارش به تحوالت و 
پیشرفت های روابط و همکاری بین ایران و آژانس طی سه ماه 
گذشــته می پردازد و حاکی از تعامل ســازنده است. از لحاظ 
 با ترســیم تصویری روشن از 

ً
محتوایی نیز این گزارش صریحا

وضعیت کنونی همکاری ها، دورنمای مثبت و سازنده ای را در 
روابط بین ایران و آژانس ترسیم می کند.«

سازنده همکاری 
سردبیر صبح صادق در یادداشتی در صفحه شخصی خود خطاب 
به وزیر بهداشت با اشــاره به تصمیم نابه جا و غیرکارشناسی وزیر 
آموزش و پرورش، نوشت: با توجه به حضور دانش آموزان در مدارس 
حتی به صورت پاره وقت و با تعداد کم و با توجه به عدم آماده سازی 
مدارس برای آموزش در شرایط کرونایی و فقدان امکانات بهداشتی 
مدارس و... به نظر می رســد به زودی شــاهد اوج گیری چندباره 
ویروس کرونا در سراســر کشور باشیم.»علی حیدری« خطاب به 
»دکتر نمکی« خاطرنشان کرد که در جایگاه وزیر بهداشت به عنوان 
عضو مؤثر ستاد ملی کرونا با مدیریت موضوع مدارس جلوی فاجعه 

انسانی ناشی از شیوع بیشتر این ویروس را بگیرد.

انسانی! فاجعه 
آیت الله »شیخ عیسی قاســم« گفت که ایران اسامی امروز 
از نعمت رهبری، ولی فقیه برخوردار اســت و یاری و والیت 
ایشــان، یاری و والیت امام حســین )ع( است. رهبر شیعیان 
و انقاب بحرین: »با نزدیک شــدن عاشــورا فکر ما متوجه 
اهمیت موضوع حلقه زدن بــه دور رهبریت خردمند دین که 
مورد رضایت الهی اســت می گردد، که این رهبریت در زمان 
مــا و در عصر غیبت در رهبری فقیه عــادل، خبره و با کفایت 
نمود می یابد«. »محرم امتحانی برای ماســت که دست مان را 
در دست حسین(ع( می گذاریم یا در دست یزید؟ حسین)ع(، 

ولی الله است و یزید از اولیای شیطان.

زمان حسین 

در حاشیه هشدار رهبر معظم انقالب درباره اعتماد به خارج مرزها

سیامک باقری
عضو شورای سیاست گذاری 

صبح صادق
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۳
دیدگاه

چهار گروه در واقعه عاشورا

در جریان قیام عاشــورا،  امام حسین)ع( 
برای مبارزه با ظلم، ســتم و بی عدالتی و 
احیای دین به یاری مردمان زمان خود نیاز 
داشت. اما متأسفانه مردم آن عصر و زمان 
امام خود را تنها گذاشــتند. در این مجال 
به نقش چهار گروه در قیام عاشورای امام 

حسین)ع( اشاره ای کوتاه داریم:
گروهــی مقابله کردند؛ فــردی مانند 
»عبدالله بن جعفر« در قیام عاشورا دچار 
تردید شــد، وقتی امام بــه کربا می رود 
همراه او نیست، برای امام تعیین تکلیف 
می کند، مقابله می کند و می گوید به سمت 
کوفه نرو!   یکی دیگر از این افراد »عبیدالله 
حر جعفی« بود که از کوفه خارج شــد تا 
در جریان نباشد، امام حسین)ع( فرمودند: 
وضع تو به خاطــر عثمانی بودنت خوب 
نیســت، اگر بــه ما ملحق شــوی، همه 
گذشته ات جبران می شود. وی گفت من 
از کوفه خارج شدم تا خیالم راحت باشد، 
من نه با شــما هســتم، نه با ابن زیاد. در 
دوران انقاب اســامی نیز از این دست 
خــواص بی بصیرت و دنیاطلــب فراوان 
داشته ایم؛ برای نمونه در فتنه سال 1388 
کسانی که ســال ها با مقام والیت حشر و 
نشر داشــتند، نامه نوشتند، تهدید کرده و 
مردم را علیه نظــام و والیت به خیابان ها 

هدایت کردند.
گروهی متارکه کردند؛ عده ای از آغاز 
قیام امام حســین)ع( جدا شدند، عده ای 
در مسیر حرکت امام به کربا به بهانه های 
مختلف جدا شــدند، عده ای نیز در شب 
عاشــورا امام را ترک کردند؛ برای نمونه، 
یکــی از این افــراد »ترماح بن عدی« بود 
که تهیه آذوقه برای خانواده را بهانه کرد و 
وقتی امام)ع( از ایشان دعوت به همراهی 
می کنــد، وی می گوید اجــازه بفرمایید 
آذوقــه ای که برای خانواده تهیه کرده ام، به 
آنها برسانم برمی گردم، طرماح برگشت 
و در بین راه با شــخصی برخورد کرد و از 
جریان کربا پرســید و آن شخص گفت 
اباعبدالله شــهید شــد. یک عده ای هم 
دیر بیدار شــدند که کم بصیرت بودند و 
عده ای هم زود فهمیدند، اما به عمد کنار 
کشیدند و تعلل کردند، مانند توابین که به 
وظیفــه خود عمل نکردند و نه لحظه و نه 
عاشورا را نشناختند،این در حالی است که 
والیت مدار واقعی در لحظه نیاز در خانه 

نمی نشیند. 
گروهــی مقاتله کردنــد؛ دنیاطلبی، 
اشرافی گری، انحراف به کجا می رسد که 
افرادی که زمانــی جانباز جنگ های امام 
علی)ع( بودند و از مبــارزان و همراهان 
پیامبــر)ص( و امام علــی)ع( بودند، نوه 
پیامبر را سر می برند. رهبر معظم انقاب 
در وصف اینها می فرمایند: »کســانی که 
دوره های نزدیک به پیامبر را دیده بودند، 
بعد از پنجاه ســال کارشان به آنجا رسید 
که جمع شــدند، فرزند همیــن پیامبر را 
بــا فجیع ترین وضع کشــتند؟! انحراف، 
عقبگرد، برگشــتن به پشت ســر، از این 

بیشتر چه می شود؟!«
 گروهی معاشــقه کردنــد؛ هفتادودو 
عاشــق که اگر بخواهیــم در وصف آنها 
بنویسیم باید کتاب ها نوشت، آنها عاشقانه  
پای امام و والیت ایســتادند. در دوران پر 
فــراز و فرود انقاب اســامی نیز بودند 
کســانی که بــا الگوپذیری از شــهدای 
کربا در دفاع از اســام و قرآن و والیت، 
جان شان را نثار کردند؛ مانند شهید حاج 
قاسم ســلیمانی که چون مقتدایش امام 

 اربا شد.
ً
حسین)ع( اربا

   عکس و مکث   

آموزش در ســایه ترس / مدارس سراســر جهان بعد از تقریبا 9 ماه تعطیلی از اول این هفته بازگشــایی شدند و 
دانش آموزان سر کالس ها رفتند. در ایران مناطقی که قرمز بودند کماکان با محدودیت مواجه هستند، اما باید 
دید این شــرایط تحصیل تا کی دوام دارد و آیا باز مدارس تعطیل خواهند شــد؛ در حالی که بســیاری از والدین 

مخالف بازگشایی در این شرایط بودند.

کرونا هســت، اما مشکالتی که سال ها حل نشده هم هستند/ با وجود اینکه کرونا بسیاری از اتفاقات اجتماعی 
و دیدارهــای مســئوالن را محدود کرده، اما مناطقی هم وجــود دارند که در زمان غیرکرونایی هم مردمش تصور 
نمی کردند یک روز عالی ترین مســئوالن کشــور پای مشکالت شان بنشینند. برای شنیدن مشکالت مردم به این 

مناطق باید رفت وگرنه در مناطق باالی تهران کسی مشکلی ندارد!

تو از خودمی نمیر ولی تو بمیر/ سیاست گوگل و نبود انسانیت در آن که باعث شده وقتی در این موتور جستجو 
به انگلیســی عبارت چگونه خودکشــی کنیم را بگردیم، کلی راهکار مشــاوره ای و کمک های اولیه ارائه شود، اما 
وقتی به فارسی همین عبارت را جستجو کنید، انواع و اقسام روش های خودکشی و اینکه چگونه کلک خودتان 

را بکنید ارائه می شود!

یه لقمه حالل / نماینده هیئت رژیم صهیونیســتی در امارات به آشــپزخانه هتل خود رفته تا نظارت کند غذا با 
نکات کوشر )چیزی شبیه حالل( طبخ شود! عجیب است جنایت کاران صهیونیستی که از ریختن خون بی گناهان 
ترســی ندارند به دنبال رعایت پاکی غذا از خون حیوانات طبخ شــده هســتند! احتماال در آداب آنها خون انسان 

جزء نکات کوشر نیست.

محمدحسن فشی
معاون سیاسی قرارگاه 

سازندگی خاتم االنبیاء)ص(

   روزنه    

سال پایانی دولت دوازدهم آغاز شد و آقای روحانی و 
کابینه اش کمتر از 365 روز فرصت دارند تا برنامه های 
خود برای خدمت به کشور را عملیاتی کرده و بر ثقل 
کارنامه خــود بیفزایند. به صدا درآمــدن زنگ پایان 
دولت، نوید فرارسیدن انتخابات 1400 را برای گروه ها 
و جریان های سیاسی به همراه دارد؛ از این رو مراحل 
آماده سازی برای این رقابت را، که در بهار سال 1400 
و کمتر از 9 ماه دیگر برگزار خواهد شد، در دستور کار 
خود قرار داده اند؛ انتخاباتــی که در آن رئیس جمهور 
حضــور ندارد و این امــر رقابت را بــرای نامزدهای 

گوناگون متوازن کرده است.
در این میان، اوضاع در میان جریان اصاح طلب به 
طور گسترده  آشفته است. این آشفتگی در سال پایانی 
دولت مورد حمایت آنان و پس از ناکامی در انتخابات 
اســفند ماه سال گذشته بیش از پیش شده و اختافات 
در میان فعاالن این اردوگاه باال گرفته اســت. تعطیلی 

شورای  عالی سیاست گذاری که با همه ضعف ها، در 
حداقل همگرایی ایــن اردوگاه نقش آفرین بود، مزید 
بر علت شده که شــاهد تفرق و تشتت آرای شدیدی 
در این جریان باشیم. هرچند برخی فعاالن سیاسی و 
رسانه های مربوطه تاش دارند به نوعی آبروداری کرده 
و با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند. برای نمونه، 
روزنامه »شرق« مدعی است: »اصاح طلبان در شرایط 
کنونی که مدت زیادی تا انتخابات ریاســت جمهوری 
ســال آینده باقی  نمانده است، می کوشند به راهبردی 
واحد برسند تا شرایطی مانند آنچه در انتخابات مجلس 
 تمام 

ً
رخ داد، بــه  وجود نیاید. تا این لحظــه نیز تقریبا

نیروهای اصاح طلب و حتی تا حدی نیرو  های حزب 
کارگزاران هم به این نتیجه رســیده اند که باید با تکیه 
بر کاندیدای اصاح طلب وارد انتخابات شــد و دیگر 
از نامزهای غیر اصاح طلب حتی علی الریجانی که 
در چند سال اخیر نزدیک به اصاح طلبان بوده است، 
حمایت نکرد.« واقعیت آن اســت که آنان از یک سو 
کارنامه عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم را در دست 
دارند که با حمایت این جریان به قدرت رسید و ضعف 
عملکرد و شکست سیاست های بین المللی اش موجب 
افت شــدید محبوبیت آن نزد مردم شد و از دیگر سو 

کارنامه افراط گرایی اصاح طلبان رادیکال که در سال 
1388 کشور را ناامن کرده و بساط رأی مردم را به آتش 
کشیدند نیز در چشم مردم منفور است. این وضعیت 
موجب شده است انتقادات درون گروهی سر باز زند 
و اضاع مختلف ایــن اردوگاه همدیگر را متهم کنند 
و وضع موجــود را به گردن هــم بیندازند.  البته خط 
تخریبی این جریان همچنان هدف خود را زدن شورای 
نگهبان قرار داده و در تاش است علت اوضاع آشفته 
و برزخ گونــه اردوگاه خود را رفتار پیش بینی ناپذیر این 
شورا معرفی کنند! در حالی که اوضاع چنددستگی در 
این اردوگاه برهم ریخته تر از آن است که عاملی بیرونی 
را بــرای توجیه آن بتوان علم کرد!  در نگاهی کان نیز 
بخشــی از اصاح طلبان ادامه حیات سیاسی خود را 
در ماندن در قــدرت می دانند و معتقدند بیرون ماندن 
موجب زوال اصاح طلبی خواهد شــد. طیفی دیگر 
اردوگاه اصاح طلبان را نیازمند آرامش و یافتن فرصتی 
برای بازاندیشی گفتمانی و بازگشت به جامعه می بینند 
و معتقدند ناکامــی در 1400 می تواند این فرصت را 
برای این جریان فراهم آورد تا به ســاماندهی فکری ـ 
تشکیاتی خود بپردازد و با توانی دوچندان در سال های 
آتی وارد میدان سیاســت شــود. گزینه های مطرح از 

جانب این اردوگاه نیز چنــدان چنگی به دل هواداران 
نمی زند! چهره هــای تکراری که حــرف نویی برای 
جامعه و حل مشــکات آن ندارند. خیلی ها سودای 
ورود به انتخابــات دارند که از همین اآلن ناکامی آنان 
مشــخص است. ورود برخی از این نام ها خود عاملی 
برای ایجاد اختاف و چنددستگی خواهد بود و وفاق 
عمومی در میان اصاح طلبان پیرامون آن وجود ندارد. 
همین امر موجب شــده اســت ائتاف با چهره های 
میانه رو نیز همچنان به مثابه یک سناریو در دستور کار 
این جریان باقی بماند. در همین هفته گذشته، از ترکیبی 
با محوریت علی الریجانی و معاون اولی محمدجواد 
ظریف سخن به میان آمده بود. ترکیبی که هرچند تحقق 
آن بعید به نظر می رسد، اما حکایت از آن دارد که اتاق 
فکرهای این جریان با همه توان در حال فعالیت هستند 
که به هر نحو ممکــن انتخابات 1400 را از دســت 
ندهند. این جریان به خوبی آگاه اســت که هرکس بر 
 برای 

ً
کرسی ریاست جمهوری سیزدهم بنشیند، تقریبا

یک دهه، اداره کشور را در اختیار خواهد داشت. این 
جریان که انتخابات اسفندماه مجلس شورای اسامی 
را از دست داده است، نمی خواهد آخرین سنگر رسمی 

خود در قدرت را نیز از دست بدهد.

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

سردرگمی

»شــما یک یخ را می خواهید از تهران به خوزستان 
برســانید، هیچی از آن نمی مانــد«؛ این جمله یک 
خانم خوزستانی خطاب به آقای قالیباف در جریان 
بازدید از نقاط مختلف استان بود.« برخاف دیگر 
انقاب ها و اعام اســتقال کشــورهای جهان که 
از طریــق احــزاب، دخالت کشــورهای خارجی 
و حتی اقشــار طبقه متوســط به وقوع پیوســته اند، 
 با یاری خداوند و پیوند 

ً
انقاب اسامی ایران صرفا

راســتین ملت با رهبری به وقوع پیوست؛ به همین 
دلیل کلمه »مردم«، »مستضعفین« و »پابرهنه ها« 
یکی از پرکاربردترین واژه ها در بیان معمار انقاب 
اســت. امام خمینی)ره( برای حفظ و بقای انقاب 
اسامی مسئوالن را به مردم داری سفارش می کنند و 
می فرمایند: »اگر مردم پشتیبان یک حکومتی باشند، 
این حکومت سقوط ندارد. کاری نکنید که مردم از 
شما بترســند. کاری بکنید که مردم با شما صحبت 
کنند.« حضور مســئوالن در بین مردم یا سفرهای 
استانی در چند سال گذشته با شدت و ضعف هایی 
دنبال شده است و رهبر معظم انقاب نیز همواره بر 

رابطه مستقیم دولتمردان و مانند مردم زندگی کردن 
تأکیــد کرده اند توجه به  نکات زیر برای پیمودن این 
مسیر بســیار حســاس و ضروری مورد توجه قرار 

بگیرد:
1ـ وعده ها براساس وظایف و ظرفیت ها؛ وعده های 
»دولت« با »مسئوالن قضایی« و همچنین »مجلس« 
متفاوت است و دولت نمی تواند به مردم وعده ای را 
بدهد که هنوز در مجلس به تصویب نرسیده است 

یا اینکه منبع درآمدی برای آن پیشنهاد نشده است.
2ـ مردم را صاحب و ولی نعمت انقاب دانســته 
و دیدار با آنها و حل مشکات شــان را وظیفه خود 
بدانیم؛ زیرا صاحبان اصلی انقاب آنها هستند و ما 

باید برای مردم نوکری کنیم.
3ـ به وعده های داده شــده جامه عمل بپوشانیم. در 
برخی سفرها مسئوالن به اســتان ها و شهرستان ها 
درخواست های متعددی از سوی مردم و مسئوالن 
محلی مطرح می شــود و حتی نامه ها را با گونی به 
هواپیمای مسئول مربوطه می دهند. این رفتارهای به 
ظاهر مردمی نه تنها مشکات را حل نکرده است؛ 

اما مشــکل دیگری به نام بدبینــی و ناامیدی را هم 
ایجاد کرده است که پیامدهای سیاسی و امنیتی برای 

نظام دارد.
4ـ حضــور مســئوالن در بین مــردم ظرفیت های 
انقاب اســامی را در بین مردم افزایش می دهد و 
جریان ضد انقــاب راـ  که همواره از این فاصله ها 
با شایعه سازی سبب بدبینی مردم به مسئوالن شده 
است ـ ناکام می کند. اگر مشکات به طور مستقیم 
 مصونیت 

ً
به مسئوالن محترم رسانده شــود، قطعا

انقاب اسامی در مقابله با هجمه های رسانه ای را 
به دنبال خواهد داشت.

5ـ ریاکاری های سیاسی و کشاندن مردم به استقبال 
از مسئوالن، نمایش هایی هستند که افزون بر افزایش 
هزینه های جاری کشــور، نوعی خودشــیفتگی در 
مســئوالن و تن پروری آنها را به دنبال دارد؛ البته در 
این زمینه واکنش های سرد مردم به چنین مسئوالنی 
سبب عقب نشینی هایی در راه اندازی کارناوال شده 

است.
6 ـ »زندگی مثل مردم« یکی از خواســته های رهبر 

معظم انقاب اســت؛ بنابراین مردم باید ســطح 
زندگی خود را به مردم نزدیک کنند تا ســخن آنها 
در بیــن مردم نوعی همدلی ایجــاد کند و حتی اگر 
نمی تواند غمی از دل آنها پاک کند با حضور متفاوت 

خود در بین مردم بر غم های آنها نیفزاید.
در روزهای گذشــته حضــور رئیس مجلس در 
میان مردم خوزستان و بیان آزادانه خواسته ها، نوعی 
ارتباط بی واسطه را بین مردم و مسئوالن ایجاد کرد 
که به حتم ســبب آشنا شدن مســئوالن با دردهای 
مردم و تصمیمــات عاجل برای رفــع آنها خواهد 
شــد.چنین حرکت هایی که بدون استقبال رسمی و 
اقدامات تشــریفاتی صورت می گیرد، نه تنها امید 
را در دل مردم افزایش می دهد؛ بلکه سبب خواهد 
شد مســئوالن فرصت بیشــتری برای رسیدگی به 
مشکات مردم داشته باشــند و در الیه های زیرین 
اجتماعی به اطاعاتی دســت پیدا کنند که در هیچ 
گزارشــی وجود ندارد. امید است که این بازدیدها 
بتواند در هنگام تصویب طرح ها و لوایح مؤثر شود و 

مردم نتیجه سفر مسئوالن را احساس کنند.

 سفرهای  راهگشا
   دریچه    

اصالح طلبان و انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم
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۴
راهبرد

 آیت الله علی اکبر رشاد، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در گفت وگو با صبح صادق

اجرای سند 2030 حرام قطعی است

»نفوذ گاهی اوقات با ســر و صدا مثل ســند 2030 
است که ســر و صدایش دنیا را گرفت که برای همه 
هم هست. این به معنای نفوذ فرهنگ و سبک زندگی 
غربی و اهداف غربی در همه  کشــورهای دنیاست. 
چرا؟ به چه دلیل؟ چرا باید یک کشوری مثل کشور 
ما با این فرهنگ ریشــه دار و عمیق و فرهنگ الهی و 
ایمانی، فرهنگ برجسته  درخشان ایرانی تحت تأثیر 
ن شــان و فرهنگ شان یک 

ّ
تعلیمات کسانی که تمد

چیز جدید و ماّدی و غلط و شکســت خورده است 
]قرار بگیرد؟[ امروز فلسفه  اجتماعی غرب در خود 
غرب شکست  خورده اســت؛ خب ببینید چه خبر 
اســت! در آمریکا از هالیوود تا پنتاگون ـ یعنی فاصله  
هالیوود و پنتاگون را در نظر بگیرید ـ همه جا فســاد 
هست؛ چرا بایستی فرهنگ یک کشوری مثل کشور 
اسامی ایران و یا کشورهای اسامی و شاید بعضی 
کشــورهای دیگر در دنیا تحت تأثیر یک سندی قرار 
ن ها، این کشورها، جوامع 

ّ
بگیرد که آدم های این تمد

فاســد و غلط آن را تنظیم کرده انــد؟ بنابراین به این 
توّجه داشــته باشید که نفوذ آنها و اصرارشان بر نفوذ 
به خاطر تأثیر آموزش و پرورش است؛ به خاطر این 
است که اینها کارهایی را که به وسیله  نظامی به آسانی 
نمی توانند انجام بدهند، به این وسیله می توانند انجام 
بدهنــد؛ یک جایی و در یک مواردی با یک وســیله  
عمومی مثل همین ســند 2030؛ که متأّســفانه در 
کشور ما هم به آن توّجه شد، االن هم شنیده ام گوشه 
و  کنار بعضی از اجزای این سند همین  طور به وسیله  
بعضی آدم های ناباب یا غافل دارد اجرا می شــود و 
دنبال می شــود ـ و این را خواهش می کنم آقای وزیر 
بــه طور جد دنبال کنند ـ چه مثــل نفوذ در آموزش و 
پرورِش بعضی از کشورهای منطقه که ما خبر داریم 
بی  سر و صدا و بدون هیاهو دارند کتاب های درسی 
مین را، آموزش ها را ]تغییر می دهند،[ 

ّ
را، وضع معل

افرادی را جدا می کنند از بین مجموعه و می برند در 
کشورهای خودشان یک چند صباح تربیت می کنند 
برمی گردانند. در آموزش و پرورش می خواهند نفوذ 
پیدا کننــد. این به نظر من خیلی مهم اســت. الزم 
است که یک حّساســّیتی در زمینه  نفوذ دشمن همه 
پیدا کنند، همه ]حّساســّیت[ داشته باشند و مراقب 
باشند. او اصرار دارد به نفوذ؛ شما باید بدانید او چرا 
اصرار دارد. او با این نفوذ می خواهد مقاصد خودش 
را، اهداف پلید خــودش را عملّیاتی کند و آدم هایی 
درســت کند که مثل او فکر کننــد؛ بنابراین فرض 
کنیــد او که می خواهد یک کشــوری را غارت کند، 
وقتی در داخل کشــور کسانی بودند که با این غارت 
موافق بودند، با او هم فکر بودند، این غارت به راحتی 
و آســانی انجام می گیرد. به  هرحال بایســتی به این 
معنا توّجه کرد.« این جمات بخش هایی از بیانات 
حضــرت آیت الله العظمی خامنــه ای، رهبر معظم 

انقاب در روز 11 شهریور امسال در ارتباط تصویری 
با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش بود.

چند ماه پیش نیز حجت االســام والمســلمین 
»جعفر منتظری« دادستان کل کشور ضمن هشدار 
به مسئوالن حوزه آموزش و   پرورش در  زمینه اجرای 
بخش هایی از ســند 2030 در کشور، گفته بود: »در 
این راستا به برخی مسئوالن مختلف در عرصه های 
گوناگون هنری، علمی و ادبی هشدار داده و مکاتبات 
مختلفی داشته ایم. با مسئوالن ذی ربط جلسه گذاشته 
و هشــدار های جدی به آنها داده ایم و حتی با برخی 
افراد هم برخورد های قضایی داشته ایم که آنها را علنی 
نکرده ایــم.« این موضوع بهانه  ای شــد تا با آیت الله 
»علی اکبر  رشاد« رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اســامی و عضو شــورای عالی انقاب فرهنگی به 

گفت وگو نشسته ایم.
آیت الله رشاد می گوید: »رهبر معظم انقاب طی 
ســالیان اخیر بارها نسبت به توطئه و ترفندهای نفوذ 
بیگانگان در ساختار فرهنگی و اجتماعی جمهوری 
اســامی، بــه ویژه در حــوزه آموزش و پــرورشـ  
که بنیادی ترین عرصه ســاختاری کشــور اســت ـ 
هشــدار داده بودند؛ اما متأســفانه باید اذعان کنیم 
تاکنون مســئوالن ذی ربط این هشدارها و انذارها را 
جدی نگرفته انــد یا اینکه راهکارهای عملی مؤثری 
برای مقابله با این نفوذ به کارگیری نشــده  اســت.« 
وی می افزایــد: »متأســفانه قبل از شــیوع کرونا که 
مهد کودک ها باز بود، گزارش های گوناگونی داشتیم 
که می گفت در مهدکودک ها بحث آموزش جنســی 

اجرا می شود.«
آیت الله رشــاد با بیان اینکه آمــوزش و پرورش 
خطیرترین شــأن یک کشور و ملت است و به همین 
دلیل ُپــر بازده  ترین پروژه نفوذ بیگانــگان، ورود در 
قلمرو آموزش و پرورش است، می گوید: »بیگانگان 
در مــدت زمان بســیار کوتاهی از طریــق آموزش 
و پرورش می توانند نســل یک کشــور را بر اساس 

آموزه های غربی تربیت کنند.«
این عضو شــورای عالی انقاب فرهنگی  با بیان 
اینکه هیچ مســئولی حق ندارد استقال اقتصادی، 
سیاســی و فرهنگی ملت را تضعیف و تضییع کند، 
تأکید می کند: »بر اساس مسلمات فقهی و از جمله 

به استناد قاعده نفی سبیل، زیر یوغ بیگانه رفتن و قبول 
سلطه کفار حرام شرعی است.«

آیت الله رشــاد با بیان اینکه ملت شــریف ایران 
برای حفظ اســتقال اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
خود و همچنین تحصیل اقتــدار ملی، صدها هزار 
شهید را تقدیم اســام و مکتب اهل بیت)ع( کرده 
اســت ، می افزاید: »آمران و مباشران امضا و اجرای 
سند مشکوک، خفت بار و تحقیرآمیز 2030 باید از 
پیشگاه رهبری، ملت و خاصه خانواده های شهدا و 

شاهدان انقاب و دفاع مقدس عذرخواهی کنند.«
عضو شــورای عالی انقاب فرهنگی کشورمان 
ادامه می دهد: »در ســند 2030 که فصل مهمی از 
آن به آموزش   و پرورش اختصاص دارد، آمده اســت 
که نظام آموزشی باید به نحوی تنظیم شود که فلسفه، 
سبک زندگی و مفهوم حیات بر اساس مبانی غربی به 

کودکان و نوجوانان آموزش داده شود.«
وی  با بیان اینکه سندهایی نظیر سند 2030، در 
ذهن آدمی قراردادهــای جهالت  آمیز دوران قجری 
و معاهده  هــای خفت بار عهد پهلوی هــا را تداعی 
می  کند، تصریــح می کند: »ســند 2030 با مبانی 
دینی، منافع ملی و اسناد و قوانین جمهوری اسامی 
تناقض آشکار دارد. این سند همچنین مخالف صریح 
نظرات ولی فقیــه و رهبر معظم انقــاب در حوزه 

آموزش و پرورش است.«
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی با بیان 
اینکه بیگانگان سعی دارند با تحمیل سند 2030 به 
حوزه آموزش و پرورش کشور ما، سبک زندگی غربی 
را در ایران اسامی ترویج دهند، اظهار می کند: »ما 
به برخی نهادهای تحت امر ســازمان ملل همچون 
یونســکو که ســند 2030 متعلق به آن است، به این 
دلیل بدبین هســتیم که آنها نوچه و آتش  بیار معرکه 
قداره  کشــی  های قدرت های مســتکبر و جنایتکار 
هستند و این بدبینی ما هم مستند به ده ها شاهد زنده و 
دهه ها تجربه  رفتار استعماری و استکباری آنهاست. با 
اجرای مفاد مختلف سند 2030، عاوه  بر تغییراتی 
که در نظام آموزشی کشور پدید می آید، این تعهد به 
وجود می آید که مهم ترین آمار ها و اطاعات مربوط 
به نســل جوان و نوجوان کشور، به صورت مداوم به 
نهادهای بیگانه اعام شود.« وی با بیان اینکه اصرار 

بر تغییر متون کتب درسی از دیگر مفاد ذلت بار سند 
2030 است، می گوید: »در کشورهای ضعیف عربی 
طبق همین سندهای به اصطاح بین المللی، آیه  های 
جهاد را از کتب درسی حذف کردند تا ملت شان را 

تسلیم پذیر بار بیاورند.«
آیت الله رشــاد با بیان اینکه مــا امروز دقیق  ترین 
و کامل  ترین ســندهای علمی، آموزشــی و تربیتی 
آموزش و پرورش را در شورای عالی انقاب فرهنگی 
تصویب کرده ایم، اما این اســناد طی سال های اخیر 
بارهــا و بارها مــورد بی اعتنایی مســئوالن اجرایی 
قرار گرفته اســت، می گوید: »متأسفانه امروز نه تنها 
مســئوالن حوزه آموزش و پرورش کشــور، اجرای 
ســند »تحول بنیادین آموزش و پــرورش« را که در 
شــورای عالی انقاب فرهنگی تصویب شــده و به 
تأیید رهبر معظم انقاب هم رســیده اســت، دنبال 
نمی کنند؛ بلکه بارها و بارها از گوشه و کنار خبرهایی 
به گوش می رسد که پارامترهای سند 2030 در اماکن 
آموزشی کشور ما به اجرا در می آید.« وی با تأکید بر 
این نکته که افکار هزاران نخبه دانشگاهی و حوزوی 
در تولید سند »تحول بنیادین آموزش و پرورش« نقش 
داشته اند، عنوان می کند: »در حالی که چندین سال 
از تصویب این ســند مهم گذشته است؛ ولی شاهد 
هستیم دولتمردان هیچ اقدام محسوس و مقبولی را 

در اجرای این سند انجام نداده اند.«
عضو شــورای عالی انقاب فرهنگی کشورمان 
با طرح این پرســش کــه چرا وقتی خودمان ســند 
آموزشــی داریم، بایــد از ابزار و برنامه ای اســتفاده 
کنیم که دیگران طراحــی کرده اند، می گوید: »اقدام 
تأسف آوری که چهار پنج سال پیش انجام شده بود، 
آن بود که بدون اطاع مردم و همچنین شورای  عالی 
انقاب فرهنگی و مجلس شورای اسامی که مرجع 
تصویب معاهده ها هستند، سندی از سوی مسئوالن 
امضا شد که در راســتای بی مباالت کردن جامعه و 
سکوالر کردن آموزش و پرورش و به نوعی لیبرالیسم 
در فضای آموزش و پرورش تدوین و برنامه ریزی شده 
بود.« وی با بیان اینکه اجرای سند 2030 در کشور 
بسیار خطرناک اســت، عنوان می کند: »این مسئله 
می تواند هویــت دینی و انقابــی  را از فرزندان مان 
بگیرد و آنان را تســلیم محــض ایدئولوژی غربی و 

صهیونیستی کند.«
آیت الله رشاد یادآور می شود: »ما باید از ماجرای 
ســند ملی آمــوزش 2030 درس بگیریــم و نباید 
سند توســعه  پایدار را به عنوان محوری برای تدوین 
چارچوب عمل کشور قرار دهیم، بلکه سند توسعه 
و دیگر تعهدات بین المللی را باید شرایط مساعد یا 
بازدارنده برای اجرای برنامه هایی ببینیم که بر مبنای 

ارزش ها، سیاست ها و اسناد بومی نوشته می شوند.«
عضو شــورای عالی  انقاب فرهنگی کشورمان 
در پایان خاطرنشــان می کند: »ما باید نگاه خود را 
به درون بیندازیم و ضمن استفاده از تجربیات موفق 
دیگر کشورها، مراقب باشیم که چارچوب متن و سند 
تحولی ما متأثر از بیگانگانی نباشــد که با اهداف و 

آرمان های انقابی ما دشمنی دارند.«

انعکاس
 مروری تحلیلی بر کتاب جان بولتون  ـ10 

 شروط ترامپ
 برای اردوغان 

تصمیم دونالــد ترامپ مبنی بر خروج 
سریع نیروهای آمریکایی برای بسیاری 
از کسانی که سیاست های آمریکا در قبال 
منطقه را بررســی و تحلیل می کردند، 

شگفت انگیز و باورنکردنی بود. 
»جان بولتون« در کتاب خود در این 
زمینه مطرح می کند کــه ترامپ برای 
بیرون آمدن از سوریه، به دنبال بهانه بود 
و بعد از تماس تلفنی با اردوغان به این 
نتیجه رسید که بهتر است کار مبارزه با 
داعش را به آنکارا بســپارد و نیروهای 
آمریکایی را از این کشــور خارج کند. 
با این حال، اطرافیان ترامپ به اردوغان 
نداشتند و احساس می کردند  اطمینان 
شــاید او از این مســئله برای مبارزه با 
رد ســوری اســتفاده کند؛ 

ُ
گروه های ک

بنابراین بــار دیگر ترامپ بــا اردوغان 
تماس گرفت. بولتون درباره این تماس 
تلفنی می نویســد: »اما ماجرای سوریه 
همچنان داغ بــود. در طول آخر هفته، 
ترامپ تصمیم گرفت کــه می خواهد 
بار دیگر بــا اردوغان صحبت کند تا دو 
نکته را به او بگوید: اول اینکه هیچ کدام 
از نیروهای آمریکایی در سوریه را مورد 
هدف قــرار نده و دوم مطمئن شــو که 
داعش را هدف قرار می دهی و نه کردها 
را. هر دو نکته درســت بودند اما کمی 
برای اشــاره کردن به این دو نکته، بعد 
از تماس اولیه اش با اردوغان و رسانه ای 
کردن خبرها دیر شده بود. به این ترتیب، 
بعد از ســام و احوالپرسی، ترامپ در 
وهله اول گفت که از اردوغان می خواهد 
از شــر داعش رهــا شــود و اینکه اگر 
ترکیه نیاز داشته باشد، ما به آنها کمک 
می کنیم. دوم، او تأکید کرد که اردوغان 
نباید به دنبال کردها و کشــتن آنها برود 
و به این مسئله اشــاره کرد که بسیاری 
از مردم به دلیل اینکــه آنها به همراه ما 
علیه داعش جنگیده اند، دوست شــان 
دارند. ترکیه و کردها باید با هم به دنبال 
باقی مانده نیروهای داعش بروند. ترامپ 
می دانست که چنین استراتژی ای شاید 
تغییری برای اردوغان باشد، اما دوباره 
تأکید کرد که چقدر از کردها در ایاالت 
متحده حمایت می شــود. ترامپ بعد 
از این به ســراغ چیزی که فکر می کرد 
نتیجه گیری اش از این بحث باشد رفت: 
چشم انداز تجارت گسترده تر و بزرگ تر 
ایاالت متحده بــا ترکیه. اردوغان زمان 
و انرژی زیادی صــرف کرد که بگوید 
عاشق کردها هست و بالعکس اما اضافه 
کرد که YPG,PYD,PKK )سه گروه از 
کردهایی که در ترکیه و ســوریه حضور 
دارند و اردوغان به گونه ای الفبای نام آنها 
را می گفــت که گویی نام خود را هجی 
می کند( در حال به هــم ریختن وضع 

کردها هستند و نماینده آنها نیستند. 
از من خواســت که نظرم را راجع به 
صحبت های اردوغان بیان کنم. در همان 
لحظه گفتم که باید این نوع جزئیات را 
در گفت وگوهای بین نظامیان مشخص 
کنیم کــه بتوانیم بین تروریســت ها و 
غیر تروریســت ها تفاوت قائل شویم. 
احساسم این بود که تجزیه و تحلیل این 
ســؤال و تاش برای پاسخ دادن به آن، 
به هیچ جا ختم نمی شــود به جز عقب 

افتادن زمان خروج ما از سوریه.« 

ثمانه اکوان
کارشناس بین الملل

سفیر ایران با وزیر دارایی عراق دیدار کرد و دو طرف با بررسی 
نتایج و توافقات انجام شده در سفر اخیر نخست وزیر عراق به 
تهران بر پیگیری و نهایی شــدن موافقت نامه ها تأکید کردند. 
»مســجدی« و »عــاوی« همچنین درباره اجتنــاب از اخذ 
مالیات مضاعف، همکاری های گمرکی و موافقت نامه تشویق 
و حمایت متقابل از سرمایه گذاری و نیز پرداخت مطالبات ایران 
در موضــوع فروش گاز و برق از ســوی دولت عراق گفت وگو 
و تبادل نظر کردند. وزیر امور اقتصــاد و دارایی عراق در آینده 

نزدیک به  ایران سفر خواهد کرد.

همه جانبه توافق 
 »جو بایدن« معاون نامزد انتخاباتی آمریکا، دونالد ترامپ را 
متهم به تاش برای لطمه زدن به مشروعیت انتخابات 2020 
با تشویق رأی دهندگان برای دو بار رای دادن کرده است. بایدن 
تأکید کــرد: »به نظر من هدف از کل این ماجرا آن اســت که 
هرج و مرج به قدری زیاد شــود که در انتخابات فارغ از نتیجه 
نهایی آن، ابهام ایجاد گردد. دلیل حرف های ترامپ می تواند 
این باشــد، چون چیزهایی که او می گوید و کارهایی که انجام 
می دهد، تا آنجا که من می دانم، هیچ رئیس جمهوری در تاریخ 

آمریکا انجام نداده است.«

نامشروع انتخابات 
روزنامه »گاردین« در گزارشی نوشــت که »بن والس« وزیر دفاع 
انگلیــس برای اولین بار بدهی بریتانیا به ایران بر ســر یک معامله 
تســلیحاتی را به رسمیت شناخته و در تاش است تا این بدهی را 
از طریق قانونی تســویه کند. وزیر دفاع انگلیس با اشاره به قرارداد 
مربوط به اداره صنایع تسلیحاتی بریتانیا و ایران و اختاف حقوقی در 
این زمینه به بدهکار بودن دولت بریتانیا اذعان کرده و گفته است که 
تمامی راه های قانونی و حقوقی  برای بازپرداخت این بدهی ها باید 
بررسی شود. بریتانیا بابت عدم تحویل تانک های »چیفتن« سفارش 
شده از سوی ایران حدود 400 میلیون پوند به تهران بدهکار است.

تهران بدهکار 

حسین چخماقی
خبرنگار

ذره بین

۱- آمران و مباشران امضا و اجرای سند مشکوک، خفت بار و تحقیرآمیز 

2۰۳۰ باید از پیشگاه رهبری، ملت و خاصه خانواده های شهدا و 

شاهدان انقالب و دفاع مقدس عذرخواهی کنند

2- متأسفانه امروز نه تنها مسئوالن حوزه آموزش و پرورش کشور، 

اجرای سند »تحول بنیادین آموزش و پرورش« را که در شورای عالی 

انقالب فرهنگی تصویب شده و به تأیید رهبر معظم انقالب هم رسیده 

است، دنبال نمی کنند
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جهان

یادداشت

 هوشیاری دوستان
 ناکامی دشمنان

انتخاب »مصطفی ادیب« دیپلمات لبنانی 
به نخست وزیری لبنانی در آغازین روزهای 
هفته با گمانه زنی های بسیاری همراه بود. 
گذشــته از رأی بــاال و موافقــت 90 نفر 
از اعضــای پارلمان با انتخــاب او، آنچه 
جلب توجه می کند، همراهی بســیاری 
از گروه های سیاســی، از جمله نیروهای 
ســنی و اعضای وابســته بــه گروه های 
مقاومت از جمله حزب الله و جنبش امل 
با این گزینه به ظاهر فرانســوی است؛ اما 
در کنــار این موضوع توجــه به چند نکته 
درباره نخســت وزیر جدید لبنان و آینده 
پیش روی او در تشکیل کابینه ضروری به 

نظر می رسد:
الــف ـ بســیاری از تحلیلگــران لبنانی 
و غیرلبنانــی مصطفــی ادیــب را گزینه 
فرانسوی ها و ماکرون برای ایجاد تغییرات 
دیکته شده در کشور لبنان معرفی می کنند؛ 
ایــن در حالی اســت که با وجــود رابطه 
نزدیک وی با فرانســوی ها بررسی سابقه 
سیاســی ادیب از شــخصیت مستقل او 
حکایت دارد؛ چراکه همواره تاش کرده 
اســت ضمن توجه به بازیگران خارجی 
منافع لبنــان را اســاس تصمیمات خود 
در مســئولیت های محوله قــرار دهد. از 
نمونه های بارز این مشی، تاش وی برای 
جلوگیری از معرفــی حزب الله به منزله 
گروه تروریستی از ســوی آلمان در دوران 

سفارتش در این کشور است؛
ب ـ مصطفــی ادیــب در حالــی با طی 
رونــد قانونی بــه نخســت وزیری لبنان 
معرفی می شود که نیروهای غربی، رژیم 
 صهیونیستی و ســعودی ها در پی بحران 
کنونــی که از انفجار عظیــم بندر بیروت 
نشــئت می گیرد، به دنبال ســقوط نظام 
سیاسی لبنان بودند یا شکل گیری دوره ای 
از بحران و جنگ های داخلی با چرخاندن 
انگشــت اتهــام ایــن انفجار به ســمت 
حزب الله و همچنیــن تحریک گروه های 
سیاسی برای ســهم خواهی های فراتر از 
چارچوبی که قانون اساســی این کشــور 
مشخص کرده است، اما طرح این گزینه 
و جلب نظر نیروهای ســنی و هوشمندِی 
سیدحسن  نصرالله و حمایت از او سبب 
نقش برآب شدن بسیاری از سناریوهایی 
شد که دســتگاه های اطاعاتِی دشمنان 

لبنان و مقاومت دنبال می کردند؛
ج ـ نخست وزیر پیشــین )حسان دیاب( 
طی دوره ای از اعتراضات عمومی جایگاه 
نخست وزیری را به دست آورده بود که با 
کنار کشیدن وی به دنبال انفجار بندر بیروت 
بیرونی، اوضاع اجتماعی  و تحریک های 
لبنان بار دیگر به ســمت تزلزل و شــروع 
دوباره این اعتراضــات پیش می رفت؛ از 
این رو در این وضعیت می توان گفت ادیب 
از جمله بهترین گزینه ها بود، در عمل نیز با 
انتخاب او شاهد فروکش  کردن اعتراضات 

عمومی در لبنان هستیم؛
د ـ مســیر پیش روی مصطفــی ادیب با 
ســه چالش اساســی نیز همــراه خواهد 
بــود: 1ـ تشــکیل کابینه، که همــواره از 
نخســت  اقدامات  چالش برانگیزتریــن 
 وزیــران لبنــان بوده اســت؛ چــرا که با 
ســهم خواهی های گوناگــون از ســوی 
بازیگران داخلی و خارجی همراه است؛ 
2ـ بحــران اقتصــادی گســترده و تورم 
لجام گسیخته ای که روز به روز بر نارضایتی 
مردم می افزایــد؛ 3ـ کارشــکنی رقبای 
سیاســی و بازیگران داخلــی و خارجی 
کــه با روی کار آمــدن ادیب اهداف خود 
برای بحران آفرینی در لبنان را نقش بر آب 

می بینند. 

محمدصادق مصطفوی
کارشناس روابط بین الملل

محمدرضا بلوردی
 پژوهشگر 

مسائل غرب آسیا

سالم گرگ بی طمع نیست

خبرگزاری فرانسه: برای چندین دهه، پادشاهی 
ثروتمند سعودی میلیاردها دالر به متحدانش و به 
دشمنان دشمنانش تزریق کرده است تا موقعیت 
خودش به عنوان یــک منبع قدرت عرب و رهبر 
جهان مســلمین را تقویت کند، امــا از آنجا که 
کاهش شــدید تقاضا موجب کاهش درآمدهای 
نفتی شده است، این پادشاهی در حال بازنگری 
درباره ائتاف های قدیمی اســت کــه پول آنها 
را بلعیده انــد، در حالی کــه در عوض خدمات 
اندکــی ارائه دادند، آن هــم در زمانی که تاش 
برای برتری منطقه ای به طور فزاینده ای از سوی 
رقبا شــامل ایران، ترکیه و قطر به چالش کشیده 

می شود؛ بنابراین از پاکستان تا لبنان، عربستان 
سعودی دیپلماسی مشــهور به »دسته  چک« 
خود را کاهش می دهد؛ سیاست دیرینه بذل 
و بخشش دالرهای نفتی در ازای نفوذ که به 

گفته ناظران، دستاوردهای ملموس 
چندانی هم نداشته است. 

متحدان بی مغز

المیادین: کشوری که زیرساخت ها و ارتباطات 
و مسائل امنیتی اش را در گرو کشوری دیگر قرار 
دهد، راه گریزی از تحت سلطه قرار گرفتن ندارد؛ 
در موضوع توافق اسرائیل، امارات و آمریکا که با 
هدف عادی سازی رسمی و جامع روابط امارات با 
اسرائیل است، هیچ گونه اختاف یا تردیدی وجود 
ندارد که این توافق به سود اسرائیل است، به ویژه 
شخص نتانیاهو در رقابت با رقیبان داخلی اش و به 
نفع آمریکا و باالخص شخص ترامپ در کارزار 
انتخاباتی اش که او را شخصیتی صلح طلب 
و وفــادار بــه اســرائیل در میان 
هواداران صهیونیست انجیلی 

نشان می دهد.

شکست در پی بی کفایتی

واشنگتن پست: مایک پمپئو به عنوان وزیر امور 
خارجه آمریکا ناظر بر شکســت های متعدد از 
فروپاشی مذاکرات با کره شمالی گرفته تا شکست 
در کمپین اعمال فشار بر ایران و همچنین تاشی 
ناکام برای ســرنگون کردن حکومــت ونزوئا 
بوده اســت. پمپئو کــه احتماال بــرای نامزدی 
بلندپروازی  ریاست جمهوری در ســال 2024 
می کند، بی تردید امید دارد مسئولیت اکثر فجایع 
دیپلماتیک نهایتا به گردن دونالد ترامپ بیفتد؛ به 
ویژه اگر که ترامــپ در انتخابات نوامبر پیش رو 
شکست بخورد، اما این نماینده سابق 
ایالت کانــزاس در کنگره 
آمریکا نباید آنقدر راحت 
شــانه خالی کنــد. بله 
این سیاســت خارجی 
اما  بوده است،  ترامپ 
پمپئو  هدایــت  نحوه 
در قبال آن سبب شد 
که یک ســری 
بدتریــن  از 

آســیب های دیپلماتیک چند دهه گذشته، به ویژه 
در ارتباط با هم پیمانان نزدیکش به آن وارد شود. 

پای در گل مانده

فارن پالیســی: چندین مقام ســابق و فعلی در 
اسرائیل و آمریکا به فارن پای در گل مانده پالیسی 
گفتنــد که فروش اف ـ  35ها بــه امارات متحده 
عربی می تواند عواقب نامطلوبی برای امنیت ملی 
هر دو کشــور داشته باشــد. در اسرائیل، نگرانی 
اصلی این است که فروش این جنگنده ها برتری 
نظامی اســرائیل در منطقه را تضعیف کند، چرا 
که ویژگی های منحصر به فرد اف ـ35 به اسرائیل 
کمک می کند تــا برتری نظامی منطقه ای خود را 
حفظ کند. در این بین یکی از نگرانی های جدی 
آمریکا و انگلیس برای فروش ساح های پیشرفته 
به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس می تواند 
امکان جاسوسی چین باشد. چه تضمینی وجود 
دارد که با نزدیک شــدن کشورهای غرب آسیا به 
شرق این تکنولوژی به راحتی در اختیار آنها یعنی 

چینی ها قرار نگیرد. 

   رصد    

بی مغز متحدان 

اوایل شــهریورماه »مصطفی الکاظمی« نخست 
 وزیر عراق در گفت وگویی بــا روزنامه  آمریکایی 
»واشنگتن پســت« و در حالی که یک روز از سفر 
پنــج روزه  او به آمریکا گذشــته بــود، از پروژه ای 
جدید پرده برداشــت. پروژه ای با عنــوان »باد 
الشام الجدید« )شــام جدید( که به گفته کاظمی 
قرار اســت در ماقات سه جانبه ای که با »عبدالله 
السیســی«  و »عبدالفتــاح  اردن  پادشــاه  دوم« 
رئیس جمهوری مصر در امان برگزار می شــود، از 
آن رونمایی شود. نخســت وزیر عراق در توضیح 
این پروژه اظهار داشت، با اجرای این طرح تبادل 
سرمایه و فناوری بین این سه کشور به صورت آزاد 

انجام خواهد شد. 
نخســت وزیر عــراق در حالی از پروژه شــام 
جدید ســخن گفت که به گفته »عقیل الردینی« 
عضو ائتاف پارلمانی النصر در عراق )به ریاست 
حیدرالعبادی( پیشــینه پروژه مورد نظر مصطفی 
الکاظمی مربــوط به زمان حال نیســت و طرح 
اولیه آن در زمان »حیدر العبادی« نخســت وزیر 
اســبق عراق داده شــده که تفاهمات سیاســی و 
اقتصادی بین مصر و عراق دربر داشــته اســت و 
اکنون اردن هم به این دو کشور اضافه شده است. 
همچنان که »عامر الفایز« عضو کمیسیون روابط 
خارجــی پارلمان عراق نیز تأکیــد کرد، اجاس 
سه جانبه سران عراق، اردن و مصر از حمایت های 
بین المللی نیز برخوردار است؛ زیرا این سه کشور 
که اشتراکات متعددی در حوزه های گوناگون و به 
طور مشخص در زمینه مســائل اقتصادی دارند، 
می توانند توافق نامه های اقتصادی و امنیتی را بین 
خود امضا کنند.  در واقع نشست سران عراق، اردن 
و مصر سومین نشستی بود که با حضور هیئت های 
امنیتی و اطاعاتی در دو سال اخیر برگزار شده و 

سه کشور برنامه های سیاسی و اقتصادی اعامی و 
غیراعامی خود را بررسی کرده اند. اولین نشست 
در مــارس 2019 در قاهره برگزار شــد و دومین 
نشست هم در سپتامبر 2019 و در حاشیه جلسات 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بین 

مقامات سه کشور برگزار شده بود. 
گفتنی است، هرچند همکاری های اقتصادی 
بین سه کشور موضوع اصلی در پروژه شام جدید 
به نظر می رسد، اما طبیعی است که مباحثی مانند 
مبارزه با تروریسم و مسائل منطقه ای هم در نشست 
امان بررسی شود. در حقیقت، سران بغداد، امان و 
قاهره در اندیشه احیای »شورای همکاری عربی« 
هســتند که در فوریه 1989 با مشــارکت این سه 
کشور و البته یمن تأسیس شــده بود. شورایی که 
برخاف عمر کم خــود، از پویایی قابل توجهی 
برخوردار بود؛ اما حمله عراق به کویت در ســال 

1990 نقطه پایان آن به شمار می آید.
پرونده مربوط به گروه تروریســتی داعش هم 
یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده در نشست 
سران سه کشور اســت که مسئوالن دستگاه های 
امنیتی هم در آن حضور داشــته اند. در واقع، پس 
از آنکه داعش پایگاه های اصلی خود را در عراق و 
سوریه از دست داد، این نگرانی برای مقامات امان 
و قاهره به وجود آمد که به مقصد بعدی این گروه 
تروریستی تبدیل شوند؛ به همین دلیل سه کشور در 
تاشند تا در زمینه موضوعاتی مانند امنیت مرزها، 
تبادل اطاعات و مجرمان و... با یکدیگر همکاری 

اطاعاتی و امنیتی داشته باشند. 
در حوزه مســائل اقتصادی، مباحث مربوط به 
همکاری های بازرگانی و ســرمایه گذاری بین سه 
کشــور به ویژه در زمینه انرژی، اتصال شبکه برق 
سه کشور به یکدیگر و افزایش مبادالت تجاری، 
توسعه پروژه خط انتقال نفت عراق به اردن )که قرار 
بود در بندر عقبه به پایان برسد( و متصل کردن آن 
به مصــر از جمله موضوع های اصلی مورد بحث 
نشســت بوده اســت. در این زمینه گفتنی است، 
عراق و اردن در آوریل 2013 توافق کردند با خط 

لولــه ای به طول 1700 کیلومتر نفــت عراق را از 
بصره به بندر عقبه منتقل کنند. هزینه این خط لوله 
که ظرفیت انتقال یک میلیون بشکه در روز را دارد، 
حدود 18 میلیارد دالر برآورد شــده است. عراق 
امیدوار است از این طریق صادرات نفت خود را 
افزایش دهــد، همچنانکه اردن هم که 98 درصد 
از انرژی مورد نیاز خــود را وارد می کند، امیدوار 
اســت تا با هزینه ای کمتر نیاز خود به نفت خام را 

برطرف کند. 
بخش دیگــری از اهداف پروژه شــام جدید 
توسعه ســرمایه گذاری ها بین ســه کشور است. 
در این زمینه مصر تــاش می کند توافق نامه های 
تجاری با عراق امضا کرده و ســهمی از بازسازی 
عــراق را به خــود اختصاص دهد کــه برای یک 
دوره ده ســاله 100 میلیارد دالر برآورد می شود. 
همچنان که اعزام نیروی کار مصری به عراق ـ که 
در دهه های هشتاد و نود قرن گذشته حضور قابل 
توجهی در این کشور داشتندـ از دیگر اهداف قاهره 

در حوزه همکاری های اقتصادی است.
با وجــود آنچه دربــاره اهــداف و برنامه های 
سیاسی، امنیتی و اقتصادی سه کشور عراق، اردن 
و مصر در چارچوب پروژه موسوم به »شام جدید« 
گفته شد، توجه به چند نکته درباره ماهیت اصلی 

این پروژه ضروری است: 
ـ نشست سه جانبه امان می تواند هسته اولیه شکل 
گیری ائتاف عربی ـ منطقه ای باشــد که عراق را 
)که به واسطه منابع عظیم نفتی دارای ثروت تلقی 
می شود( از طریق کانال و پلی به نام اردن به مصر 
متصل می کند که نیروی انسانی قابل توجهی برای 

تحقق اهداف این ائتاف در اختیار دارد.
ـ نشست »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر عراق 
با دو کشــوری که با رژیم صهیونیستی توافق نامه 
صلح امضا کرده و آن را به رســمیت می شناسند، 
تنها چند روز پس از آن انجام شد که عادی سازی 
روابط بیــن رژیم صهیونیســتی و امارات متحده 
عربی اعام شد. از همین رو به نظر می رسد عراق 
نیز به منزلــه یکی از گزینه ها برای عادی ســازی 

روابط با صهیونیست ها مد نظر باشد. امری که البته 
اجرای آن مستلزم مقابله با نفوذ جمهوری اسامی 
ایران در عراق و روی کارآمدن گروه های سیاســی 
در عراق است که از این موضوع استقبال می کنند. 
ـ ائتاف جدیدی که نخســت وزیر عراق مجری 
آن شــده اســت، باید در چارچــوب برنامه ها و 
خواســته های ایاالت متحده آمریکا ارزیابی کرد 
که تمایل دارد صف بندی جدیدی در منطقه برای 
همکاری های اطاعاتی و امنیتی ایجاد کند. به ویژه 
پس از آنکه نقش شــورای همکاری خلیج فارس 
پس از اختافاتــی که از ژوئن 2017 بین اعضای 
آن )به طور خاص بین عربستان سعودی و امارات 

متحده عربی با قطر( به وجود آمده، کمرنگ شد. 
ـ ائتــاف جدید به دنبال این اســت که منطقه را 
بیشتر به سمت همســویی با اهداف آمریکایی ها 
ســوق دهد که بالطبع خواســته های امنیتی رژیم 
صهیونیســتی را نیز در بطن خــود دارد و در عین 
حال با نفوذ قدرت های منطقه ای مانند جمهوری 

اسامی ایران و ترکیه نیز مقابله می کند. 
ـ این احتمال نیز مطرح اســت که با تثبیت شدن 
اوضاع در سوریه و با چراغ سبزی که آمریکایی ها 
می دهند، سوریه نیز وارد این پروژه جدید شود که 
هدف از این امر دور کردن دمشــق از تهران و البته 
مقابله با نفوذی است که ترکیه در بخش هایی از این 

کشور پیدا کرده است. 
پایان ســخن اینکه طرح موضوع پروژه موسوم 
به »باد الشام الجدید« تاشی برای تحقق چند 
هدف اســت: پرکردن خألیی که در ســال های 
اخیر عملکرد شــورای همــکاری خلیج فارس 
موجب آن شــده اســت، همراهی و همسویی با 
برنامه هایــی که ایاالت متحده آمریکا در ســطح 
منطقه دنبال می کند، پایه ریــزی خاورمیانه ای که 
مشتاق عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی 
اســت، ایجاد بلوک اقتصادی جدید در ســطح 
منطقه، محدود کردن نفوذ ترکیه که از عراق تا لیبی 
چالش هایی را به وجود آورد و در نهایت مقابله با 

آنچه غرب با عنوان خطر ایران تبلیغ می کند. 

 بازنمایی پشت پرده پروژه شام جدید

تدارک خیانتی دیگر!
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شــاید بیراه نباشــد اگر در حــال حاضر صفحه 
اینســتاگرام رئیس کل بانک مرکزی را مهم ترین 
صفحه در فضای مجازی در تبیین سیاست های 
کان پولی کشور بدانیم. صفحه ای که بسیاری از 
اقدامات کشــور در حوزه مسائل پولی در آن بیان 
می شــود و حاال دیگر خیلی های مان به شــنیدن 
اینســتاگرامی رئیس کل«  عبارت »یادداشــت 
عادت کرده ایم. نکاتی درباره مدیریت نقدینگی 
تا متغیرهای پولی و اقدامات بانک مرکزی برای 
اصاح نظام بانکی و... که ســبب شــده است 
صفحه اینستاگرامی آقای رئیس کاربردی بیشتر از 
روابط عمومی بانک مرکزی داشته باشد و بسیاری 
از اهالی رسانه اتفاقات و اخبار ارزی و پولی کشور 

را از این صفحه دنبال کنند. 
اگر »حفظ ارزش پول ملی« و »ذخایر ارزی« را 
دو وظیفه اصلی بانک مرکزی بدانیم، باید پذیرفت 
طی دو سال اخیر این نهاد در هر دو حوزه عملکرد 
ناموفقی داشــته اســت؛ به گونه ای که نرخ ارز از 
زمان روی کارآمدن »همتی« در بانک مرکزی به 
بیش از دو برابر افزایش یافته اســت. ذخایر ارزی 
ایران نیز با سیاســت هایی از قبیل توزیع بیش از 
40 میلیارد دالر ارز 4200 تومانی طی دو سال، 
توزیع ارز ســهمیه ای از طریق ارائه شناســنامه؛ 
اعمال سیاســت هایی که منتهی به بازنگشــتن 
ارزهای صادراتی شده و... به حراج گذاشته شد. 
بــرای نمونه، اقتصاد ایران در حالی در دو ســال 
گذشته شــاهد تورم های 30 و 40 درصدی بوده 
که فقط طی بازه زمانــی 21 فروردین ماه 1397 
تا تاریخ 14 مرداد ماه 1399 معادل 44 میلیارد و 
249 میلیون دالر ارز 4200 تومانی و 21 میلیارد 
و 949 میلیون یورو )معــادل 26 میلیارد و 103 
میلیون دالر( ارز نیمایی صرف واردات شده است 
که شکست کامل سیاست دالر 4200 تومانی را 
نشان می دهد. با این حال، آقای رئیس کل همچنان 
و در حالی که کمتر از یک سال به پایان مأموریت 
وی در ســاختمان میرداماد باقی مانده است، از 
کنترل نرخ تورم سخن می گوید. سخنانی که البته 
هیچ تناســبی با واقعیت های اقتصاد ایران ندارد. 
آخرین آمار مرکز آمار ایران، نشان می دهد در پنج 
ماهه اول سال 1399 شاخص کل تورم افزایشی 
بیش از 15 درصدی داشــته است؛ این در حالی 
است که طی 10 ســال اخیر سابقه نداشته است 
نرخ تورم طی پنج ماهه اول ســال چنین افزایشی 
داشته باشد؛ موضوعی که به نوعی می توان آن را 
نشانه ای از طوفان تورمی در سال جاری دانست. 
بر اســاس آمارهای منتشره، فشــار عمده تورم 
با اعــداد 13/6 و 14/3 بــر روی دهک های اول 
و دوم درآمدی اســت که این یعنی عمده فشــار 

تورمی ایجاد شده در سال جاری روی دهک های 
پایین درآمدی بوده و ســفره اقشــار پایین دست 
جامعه کوچک تر شده اســت. با این حال و فارغ 
از آمارهای مرکز آمــار و با توجه به واقعیت های 
اقتصادی جامعه، آقای رئیس کل همچنان معتقد 
است بر اساس سیاست گذاری های بانک مرکزی 
قرار اســت نرخ تورم در سال جاری عددی مابین 
20 تا 24 درصد باشد. در همین راستا، همتی در 
آخرین یادداشت اینستاگرامی خود نوشته است: 
»افزایش موقتی تورم در ماه های ابتدایی سال که 
 ناشــی از شیوع کرونا و تحریک انتظارات 

ً
عمدتا

بود با اقداماتی که در حال انجام است، کنترل شده 
و تاش جدی برای نیل بــه هدف تورمی اعام 
شده انجام و استمرار خواهد داشت.« اقداماتی که 
البته در بازار قیمت کاالهای اساسی دیده نمی شود 

و قیمت ها با شدت در حال رشد است. 

 B اثرات حذف ارز ترجیحی
تأثیرات دالر و نــرخ آن بر قیمت کاالها و میزان 
تورم در ایران بر کســی پوشــیده نیست. افزایش 
نرخ ارز افزون بر افزایش هزینه های واردات )چه 
کاالهای مصرفی و چه مــواد اولیه تولید( مانند 
پالســی برای افزایش قیمت در ســایر بازارهای 
مالی بــوده و بر بازارهایی، چون مســکن، طا 
و خودرو نیز تأثیر می گذارد. با این حال، شــاید 
موضوع مهم تر و البته تأثیرگذارتر از افزایش نرخ 
ارز بازار آزاد و عبور قیمت آن از 23 هزار تومان، 
افزایش عجیب و شدید نرخ دالر در سامانه نیما و 
رسیدن به عدد 21 هزار تومان است. به بیان ساده، 
میزان و تعداد کاالهایی که در سال گذشته با ارز 
ترجیحی 4200 تومان وارد کشــور می شده در 
ســال جاری با کاهش قابل توجهی مواجه بوده و 
به جای تخصیص 14 میلیارد دالر ارز ترجیحی، 
قرار اســت امســال 8 میلیــارد دالر ارز 4200 
تومانی بــه واردات تخصیص یابد. افزون بر این، 
نرخ دالر سامانه نیما از حدود 10 هزار تومان در 
سال گذشــته به بیش از 20 هزار تومان )دوبرابر( 

رسیده است.

 عایم و شواهد نشــان  می دهد، نه تنها تورم 22 
درصدی هدف گذاری شده از سوی بانک مرکزی 
قابلیت تحقق ندارد؛ بلکه صدای پای یک ابر تورم 
به گوش می رســد. »مرتضی افقه« اقتصاددان و 
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در 
این باره معتقد است: »حذف ارز 4200 تومانی 
قیمت کاالها را به شــکل سرســام آوری افزایش 
خواهد داد. دولت هم نمی تواند مابه التفاوت این 
ارز را با قیمت بازار آزاد به دســت مردم برساند. 
هنگامــی که توانایی الزم بــرای مدیریت وجود 
نداشته باشــد، نابســامانی ایجاد خواهد شد و 
در بســیاری از مواقع برای رفع مشکات ناشی 
از نابســامانی ها دولــت مجبور بــه روی آوردن 
به طرح هــای یارانه ای خواهد بــود.« وی ادامه 
می دهد: »در صورت حذف ارز 4200 تومانی، 
به دلیل ناکارآمدی ها، بروکراسی باال، فساد حاکم 
بر ســاختارها این مابه التفاوت به دست مردم نیز 
نخواهد رســید و افراد از هــر دو طرف متضرر 
می شوند. به عبارتی دیگر از یک سو قیمت کاالها 
افزایش می یابد و از ســوی دیگــر این یارانه یا به 
دست  مردم نمی رسد یا اگر هم برسد بسیار کمتر 
از افزایش قیمت ها خواهد بود.«افقه می گوید: »ما 
بارها چنین اقداماتی را تجربه کرده ایم و هر بار با 
شکست مواجه شده ایم بنابراین نباید سیاست های 

شکست خورده را بار دیگر تکرار کنیم.«

 B ناترازی ارزی کشور
»وحید شــقاقی شــهری« اقتصــاددان و رئیس 
دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه 
بانک مرکزی سیاست قابل دفاعی در زمینه حفظ 
ارزش پول ملی نداشته است، می گوید: »اگرچه 
ارزش پول ملی نســبت به ارزهــای خارجی در 
همــه دولت ها کاهش یافته، اما در دولت یازدهم 
و دوازدهم به دلیل سیاست های نادرست پولی و 
ارزی ارزش پول ملی افت چشمگیر و بی سابقه ای 
داشته است. زمانی که دولت یازدهم کار خود را 
آغاز کرد، قیمت دالر در کانال سه هزار تومان قرار 

داشت.

 اما اکنون به بیش از 23 هزار تومان رسیده است که 
این موضوع نشان از نبود سیاست های مناسب در 
بخش پولی و ارزی کشور دارد.«رئیس دانشکده 
اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه نرخ ارز به 
عوامل گوناگونی بستگی دارد، تصریح کرد: »یکی 
از دالیل نوســان نــرخ ارز، بدهی های خارجی 
کشورهاست که ایران از این نظر بدهی بسیار کمی 
دارد؛ بــه گونه ای که ما در حال حاضر کمتر از 10 
میلیارد دالر بدهی داریم که سررسید بازپرداخت 
آن نیز ســاالنه یک تا دو میلیارد دالر است.«وی 
ادامه داد: »عامل دیگر برای حفظ ارزش پول ملی 
کنترل تورم است که تورم های ساختاری و باال در 
اقتصاد ایران سبب رشد قیمت ارز در بازار داخلی 
شده است.« شقاقی شهری در تشریح این موضوع 
افزود: »بخشــی از افزایش قیمت دالر به تفاوت 
تورم داخلی و خارجی بستگی دارد. در حالی که 
تورم جهانی چیزی حدود ســه تا 5 درصد است؛ 
اما تورم ایران بیش از 30 درصد اســت و افزایش 
سالیانه 25 درصدی نرخ دالر موضوع طبیعی به 
شــمار می رود.« این اقتصاددان با اشاره به اینکه 
کسری تجاری در اقتصاد ایران از عوامل تعیین نرخ 
دالر است، گفت: »زمانی که درآمدهای نفتی به 
دلیل تحریم ها کنار گذاشته شد، فشارهای زیادی 
به اقتصاد ایران وارد شد؛ در حالی که سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی از سال 1392 تأکید داشت 
که درآمدهای نفتی از بودجه جدا شــود، از این رو 
به صادرات غیر نفتی بهای بیشــتری داده شد؛ اما 
صادرات غیر نفتی کمتر از میزان واردات اســت 
که این موضوع بر نرخ ارز تأثیر می گذارد.«به گفته 
وی، ناتــرازی ارزی و وارد نشــدن ارز حاصل از 
صادرات به کشور در کنار خروج سرمایه از کشور 
از عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز هستند که همه این 
موارد در اقتصاد ایران اتفاق افتاده و بانک مرکزی و 
وزارت صمت در این زمینه نقش اساسی داشته اند. 

بازار

میالد شکری
خبرنگار  سیاست گذاری ها با 

هدف گذاری ها نمی خواند

درباره عملکرد بانــک مرکزی به منظور 
مهــار تــورم و سیاســت های پولی باید 
اذعان داشــت، برای تحقــق یک هدف 
ضروری است مســیر درست تحقق آن 
هدف را پیش بینی کرده و در راســتای آن 
گام برداشــت. برای نمونه، وقتی فردی 
می خواهــد قوی ترین مرد جهان شــود، 
اگر برنامه ای برای رســیدن به این هدف 
نداشته باشد و تاشی در این راستا نکند، 
به حتــم به هدف خود، یعنــی قهرمانی 
نخواهد رســید. بانک مرکزی در حالی 
هدف گذاری تــورم در ســال 1399 را 
رســیدن تورم به نرخ 22 درصدی اعام 
کرده اســت که نه تنها برنامه خود برای 
رســیدن به این هدف را اعام نمی کند؛ 
بلکه در عمل عکس این موضوع مشاهده 

می شود.
در حال حاضر و با توجه به تحریم های 
موجود، درآمد دولــت از بخش نفت با 
کاهش قابل توجهی مواجه شــده است 
که این موضوع به دلیل وابستگی بودجه 
به نفت، موجب کســری بودجه شــده و 
این مسئله به افزایش تورم دامن می زند. 
یعنی در سال 1399 ما روی کاغذ به دلیل 
کاهش درآمدهای ارزی و افزایش کسری 
بودجه شــاهد یک تورم خواهیم بود. از 
ســویی، وضعیت تحریمی کشور سبب 
شده است تا متأسفانه برخی افراد سودجو 
به احتکار کاال دست زده و به بهانه کمبود 
کاال، قیمت برخــی از کاالها را افزایش 
دهند. از ایــن رو تیم اقتصــادی دولت 
بایــد برنامه های خــود را در بخش های 
پولی، ارزی، تجارت، تنظیم بازار و تورم 
مشــخص می کرد؛ اما اکنون و در حالی 
که در اواخر نیمه اول سال هستیم، دولت 
هنوز برنامه مشخصی اعام نکرده است.  
اگــر تــورم در ســال 1399 بنــا به 
هدف گذاری بانک مرکزی چیزی حدود 
22 درصــد افزایش یابد، ایــن تورم به 
اضافه تــورم 35 درصدی اعامی مرکز 
آمار در ســال 1398 به این معناست که 
خانوارهای ایرانی طی ســال های 1398 
و 1399 حــدود 57 درصــد قــدرت 
خریدشــان را از دســت داده اند؛ این در 
حالی است که دو سوم جمعیت کشور را 
کارگران و کارمندانی با حقوق های ثابت 

تشکیل می دهند. 
در سال 1397 که ارز 4200 تومانی 
از ســوی دولت اعام شــد، فسادهای 
زیادی اتفاق افتاد؛ در حالی که وضعیت 
و زیرســاخت های اقتصاد ایران در حال 
حاضــر بهتــر از وضعیت موجــود در 
ســال های دفاع مقدس است؛ اما دولت 
در این ســال ها عملکرد ضعیف تری در 
مقایسه با ســال های جنگ داشته است. 
دلیل عمــده این موضوع این اســت که 
دولت در آن ســال ها، کاالهای اساسی 
را وارد و توزیــع می کرد؛ اما اکنون ارز را 
در اختیار کســانی قرار داده اســت که به 
جای واردات کاالهای اساسی، کاالهای 
لوکس و غیر ضرور وارد کشور می کنند. 
این در حالی اســت که اگر دولت قصد 
دارد کاالهای اساســی را بــا ارز 4200 
تومانی به دست مردم برساند، باید افزون 
بر واردات، توزیع کاالهای وارداتی را نیز 
بر عهده بگیرد. یعنی مجموعه دولت باید 
هم واردات و هم توزیع را انجام دهد که 
در وضعیت فعلی شرکت بازرگانی دولتی 
و ستاد تنظیم بازار می توانند نقش مهمی 

در این زمینه ایفا کنند.

یادداشت 

آلبرت بغزیان
اقتصاددان

گزارش صبح صادق درباره حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت دالر نیمایی و تأثیر بر قیمت کاالها 

وعده بانک مرکزی محقق می شود؟

طبیعتا یکــی از راه های جدایی بودجــه از درآمدهای نفتی را 
می تــوان افزایش درآمدها یا کاهش هزینه ها دانســت. در این 
راســتا افزایــش صرفه جویی و مقابله با اتــاف منابع یکی از 
اقداماتی اســت که می تواند منجر به افزایش درآمد )صادرات 
منابع( یا کاهش هزینه ها شود؛ برای نمونه در حال حاضر یارانه 
قابل توجهی به بخش انرژی کشور تعلق می گیرد، در حالی که 
این یارانه به هدف مورد نظر برخورد نمی کند و موجب افزایش 

رفاه جامعه نمی شود. 

 مقابله با اتالف منابع
منهای نفت

به گزارش بلومبرگ زمانی هند سریع ترین میزان رشد اقتصادی 
را در جهان داشت، اما بحران شیوع کرونا باعث شد این کشور 
آُسیایی با بدترین سقوط اقتصادی در تاریخ خود روبه رو شود. 
هند به سرعت در حال تبدیل شدن به مرکز اصلی شیوع کرونا 
در جهان است. به نظر می رسد هند برای بهبود اوضاع اقتصادی 
خود با راه طوالنی و بســیار سختی روبه روســت. آن گونه که 
پیداست اجرای سیاست های پولی و مالی برای کمک به اقتصاد 

این کشور کافی نبوده است. 

سقوط تاریخی  
شاخص

ستانده هر واحد تولیدی، مجموع کاالها و خدماتی است که در 
آن واحد تولید می شود و برای استفاده در دسترس قرارمی گیرد. 
ســهمی از کاالها و خدمات که تا پایان دوره حســابداری به 
صورت ناتمام یا کار در جریان ساخت باقی  مانده باشد، جزو 
ستانده واحد به حســاب می آید. کاالها و خدماتی که در یک 
واحد در دوره حسابداری معین تولید و در همان دوره در دیگر 
فرایندهای تولید آن واحد مصرف می شــود، جزء ســتانده آن  

واحد منظور نمی شود. 

چیست؟ ستانده 
افزوده
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دین

امام حسین)ع( و قرآن ـ ۲

واقعه عاشورا از نشانه های 
عجیب خداوند

قرآن تاوت کردن سر مقدس سیدالشهدا)ع( 
از معتبرترین و مستندترین روایات و اسناد 
تاریخی است که نشان از رخدادی بزرگ و 

اعجاب برانگیز دارد. 
رقم« می گوید: »سر مطّهر را که 

َ
1ـ »زید بن  ا

باالی نیزه ای بود، از پیش من عبور دادند، من 
در غرفه ای بودم. چون برابر من رسید، شنیدم 
ْهِف 

َ
ک

ْ
ْصَحــاَب ال

َ
نَّ أ

َ
ْم َحِســْبَت أ

َ
که آیه »أ

اُنوا ِمْن آَیاِتَنا َعَجًبا«؛ آیا پنداشتی 
َ
ِقیِم ک َوالرَّ

که اصحاب کهف و رقیم، آیات شــگفتی 
از نشــانه های مــا بودند؟!)کهــف/ 9( را 
می خواند. به خدا سوگند، مو بر تنم راست 
شد و صدا زدم: ای پسر رسول  خدا)ص(، به 
خدا سوگند،)داستان( سر تو بسیار شگفت تر 
اســت.« )اإلرشــاد، ج 2، ص 117( این 
جریان به گونه ای دیگر هم بیان شده است که 
می توان فهمید تاوت این آیه چند بار از سر 
بریده و مطهر اباعبدالله)ع(، مشاهده شده که 

در تاریخ آمده است. 
2ـ »قطب الدین راوندی« نیز می نویســد: 
»از منهال بن عمرو اسدی روایت می کند که 
به خدا ســوگند! من در دمشق دیدم که سر 
مطهر امام حســین)ع( را بر ســر نیزه کرده 
بودند و مردی پیش روی سر مبارک، سوره 
کهف را می خواند. همین که به آیه 9 رسید، 
ناگهان ســر مطهر اباعبد الله)ع( به قدرت 
خدا ســخن گفت و به زبان فصیح و شیوا، 
فرمود: ماجرای من از قصه اصحاب کهف 
شگفت انگیزتر است!« )الخرائج و الجرائح 

راوندی، ج 2، ص 577(
اتفاقاتی در کربا افتاد که نظایر و شــواهد 
زیادی در طول زندگانی بشریت داشت. این 
تفاوت ها گاهی عجیب  به نظر می رســد و 
گاهی عجیب به نظر نمی آید، چه آنکه بشر تا 
این حد می تواند سقوط کند. امام صادق)ع( 
در تفســیر آیه 9 ســوره کهف می فرمایند: 
»اصحاب کهف ایمان را پنهان کردند و کفر 
را اظهار و اجــر و ثواب اینکه کفر را اظهار 
کردند، بیشتر از پنهان  کردن ایمان شان بود.« 
از تفاوت هــای ماجــرای کربا و اصحاب 
کهف این اســت که آنها ایمان شان را پنهان 
کردند تا زنده بمانند، اما در زمان درســت 
خود، ولی مسلمانان در زمان امام حسین)ع( 
اسام و حق را پنهان کردند تا زنده بمانند، 
منتهــی در زمــان نامناســب. آن زمان که 
شــجاعت در اظهار دین و دفــاع از حق و 
آشکار کردن آن به کار می آید، باید فریاد زد 
و آن زمان که فریاد زدن به ضرر دین اســت، 
باید ســکوت کرد. نمونه های زیادی از این 
ســکوت و فریاد در سیره اهل بیت)ع( دیده 
می شود. شاید بگوییم تشخیص راه درست 
در آن روز ســخت بود. بله، تشــخیص راه 
درست برای کسانی که به امام خود اعتماد 
ندارند و همیشــه عقب تر هستند، سخت 
اســت و خود را بی نیاز از امام)ع( پنداشتن 
ســخت تر اســت. در کل قــرآن خواندن 
امام)ع( نشــان از معجزه ایشان و در پی آن 
نشان از حقانیت شان داشت. همان طور که 
پیامبران)ص( با معجــزه مردم را گرد خود 
جمع می کننــد تا ایشــان را هدایت کنند. 
امــام)ع( نیز معجزه ای به مردم نشــان داد. 
»حرث بن وکیــده« می گویــد: »من همراه 
با کسانی بودم که ســر حسین)ع( را حمل 
می کردند. شنیدم که می فرماید: ام حسبت 
ان اصحاب... من در خودم شک کردم که آیا 
من دارم صدای ابی عبدالله)ع( را می شنوم؟ 
حضرت)ع( به من فرمود: ای فرزند وکیده 
آیــا نمی دانی که ما ائمه نــزد پروردگارمان 
زنده هســتیم؟« )موسوعه امام حسین)ع(، 

ص 523( 

آیه

 محمدرضا قضایی
کارشناس علوم اسالمی

 
َ

ْیک
َ
اُم َعل در زیارت عاشورا چنین می خوانیم: »الَسّ

وِر«؛ سام بر تو ای 
ُ
َر الَمْوت

ْ
ِه َو اْبَن ثاِرِه َو الِوت

ّ
یا ثاَرالل

خون خدا و فرزند خون خدا، سام بر تو ای تک و 
تنها مانده ای که انتقام خونت گرفته نشد. »ثارالله« 
در زیارت عاشورا به معنای »خون خدا« و به مفهوم 
گرفتن انتقام خون حســین)ع( به دست خود خدا 
ؤره« است و 

ُ
أر« و »ث

َ
آمده اســت. ثار از ریشــه »ث

در برخی کتب اهــل لغت به معنای »خون ریخته 
شــده قابل قصاص کردن، خون خواهی، خون بها، 
خون خواه و قصاص کننده، قیام برای خون خواهی« 
 
ً
آمده است. »اگر »ثار« به معنای خون باشد، قطعا
مراد از »ثارالله«، معنای حقیقی نیست، بلکه یک 
م است که خدا 

ّ
نوع کنایه و مجاز است. چون مسل

موجودی مادی نیست تا دارای جسم و خون باشد. 
پس این تعبیر، از باب تشــبیه معقول به محسوس 
است. یعنی همان گونه که نقش خون در بدن آدمی، 
نقشی حیاتی است، وجود مقدس امام حسین)ع( 
نســبت به دین خدا نیز چنین نقشی دارد و احیای 
اسام، با نهضت عاشــورا بوده است.« )فرهنگ 
عاشورا، واژه ثار( در قرآن و حتی در حدیث »قرب 

النوافل« این مجازها زیاد استفاده شده که در آنجا از 
دســت خدا، گوش و چشم و زبان خدا صحبت به 
میان آمده اســت. پس مفهوم خون خدا را این طور 
گفته انــد؛ خونی که صاحب آن خداســت و خدا 
انتقام آن را می گیرد. طریحی در »مجمع البحرین«، 
ثار را به معنای »انتقام گرفتن« معنا کرده اســت، 
َرَمِنی 

ْ
ک

َ
شاید این معنا کامل نباشد، زیرا در فراز »َوأ

ارک« چنین خواهد شــد 
َ
َب ث

َ
ل

َ
ِنی ط

َ
ْن یْرُزق

َ
)ِبک( أ

اِرَک« که بی معنا به نظر 
َ
َب ث

َ
ل

َ
َب ط

َ
ل

َ
ِنــی ط

َ
ْن یْرُزق

َ
»أ

می رســد. خداوند در قرآن از حق قصاص سخن 
گفته و می فرماید: »آن کس که مظلوم کشته شده، 
برای ولی اش، سلطه )و حق قصاص( قرار دادیم.« 
)اسرا/ 33( امام باقر)ع( در ذیل این آیه می فرمایند: 
»این آیه در شأن امام حسین)ع( نازل شده است«. 
)تفسیر اهل  بیت)ع(، ج 8، ص 166( همچنین امام 
صادق)ع( می فرمایند: »آن نفسی را که خدا قتل او 
را حرام کرد امام حســین)ع( بود که وی را در میان 
اهل بیتش شــهید نمودند.« )تفسیر اهل  بیت)ع(، 
ج 8، ص 166( خداونــد حرمت حســین)ع( را 
حرمت خود و بی حرمتی به ایشــان را بی حرمتی 
به خــود می داند. امام صــادق)ع( به معاذبن جبل 
می فرمایند: »ای معــاذ، هفت گناه کبیره داریم که 
دستور آنها درباره ما نازل شده و از جهت مخالفت 
ق پیدا می کنند... ]یکی از[ 

ّ
و هتک حرمت ما تحق

آنها قتل نفسی است که خداوند حرام نموده است. 

اینان حســین  بن  علی)ع( را با یارانش کشــتند.« 
)من الیحضر، ج3، ص562( هر کســی)صرف 
نظر از مســلک و مذهبش(، اگر مظلومانه کشــته 
شــود، صاحبان خون او، حق خون خواهی دارند 
و از آنجا که اهل بیت )ع( به ویژه امام حســین)ع( 
مظلومانــه و در راه ایمان و حق و خداوند کشــته 
شده اند، »ولی دم« و خون خواه آنان، خود خداوند 
وًما 

ُ
ل

ْ
 َمظ

َ
ِتل

ُ
است. امام باقر)ع( می فرمایند: »َوَمن ق

اًنا«؛ ما اولیــاء و ولّی دم 
َ

ط
ْ
ِه ُســل َنا ِلَوِلیِّ

ْ
 َجَعل

ْ
ــد

َ
ق

َ
ف

حســین بن علی)ع( هســتیم و بر دین او هستیم. 
)بحــار، ج 29، ص 452( خداونــد انتقام خون 
حضرت اباعبدالله)ع( را هم به دســت حضرت 
بقیة الله)عج( خواهد گرفت. همچنین امام باقر)ع( 
َنا 

ْ
 َجَعل

ْ
د

َ
ق

َ
وًما ف

ُ
ل

ْ
 َمظ

َ
ِتل

ُ
می فرمایند: »منظور از َو َمن ق

اَن َمْنُصوًرا؛ 
َ
ُه ک ْتِل ِإنَّ

َ
ق

ْ
ی ال

ِّ
 ُیْسِرف ف

َ
ا

َ
اًنا ف

َ
ط

ْ
ِه ُسل ِلَوِلیِّ

حســین بن علی)ع( است که مظلومانه کشته شد و 
ما ولّی دم او هســتیم و قائم)عج( وقتی ظهور کند، 
انتقام خون حسین)ع( را می گیرد...« )العیاشی، ج 
2، ص 290( در یکی از زیارات امام حســین)ع( 
این فراز آمده اســت: »و همانا تو خون خدا هستی 
در زمیــن و خونی که هیچ کســی از زمینیان خون 
آن را درک نمی کنــد و درک نمی کند کســی آن را 
مگر خداوند متعال.« )بحــار، ج 98، ص 168( 
همچنین در زیارت دیگری از امام حسین)ع( آمده 
است: »السام علیک یا قتیل الله و ابن قتیله السام 

علیک یا ثارالله و ابن ثاره«؛ سام بر تو ای کشته ]در 
راه[ خدا و فرزند چنین کسی، سام بر تو ای خون 
]ریخته شــده[ در راه خدا و ای فرزند چنین کسی. 
خون امام حسین)ع( متعلق به یک خانواده یا قبیله یا 
ملت نیست که خون بهایش را رئیس خانواده یا قبیله 
یا کشــور بگیرد، بلکه متعلق به همه عوالم وجود 
اســت و شهید راه خداســت. پس ثارالله در چند 
معنا به کار رفته است؛ الف ـ خون خواهی و انتقام؛ 
ب ـ کســی که خداوند انتقام خونش را از قاتانش 
به وســیله قائم آل محمد)ص( خواهد گرفت؛ ج ـ 
گفته شده اســت لفظ »اهل« در تقدیر است. پس 
ثارالله یعنی اهــل ثارالله، اهل خون خواهی الهی 
که خداوند انتقام خونش را می گیرد و خون خواهی 
شــما از خدا خواســته می شــود؛ دـ ثار به معنای 
مفعولی)مثئور( اســت، یعنی کشــته شده ای که 
خون خواه دارد و ثارالله به کســی گفته می شود که 
خدا خون خواه اوســت؛ ه ـ کسی که خون بهایش 
متعلــق به خداســت و او خون بهایش را می گیرد. 
یعنی او و خون بهای او را خدا باید بگیرد؛ وـ کسی 
که خــودش در دوران رجعت می آید و انتقام خون 
خود و یارانش را می گیرد؛ زـ خون ریخته شده در 
راه خدا؛ ح ـ خون خدایی و الهی؛ که اضافه شــدن 
خدا به خون، برای شــرافت و کرامت بخشــیدن 
است. یعنی از باب اضافه تشریفی است، چنانکه 

گفته می شود بیت الله و روح الله.

خداوند صاحب خون حسین)ع( و منتقم اوست

   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

 بررسی القاب امام حسین)ع( در زیارت عاشورا ـ ۲

سیره  امام حسین)ع( مقابله با ظلم بود. روایات 
فراوانــی وجود دارد مبنی بر اینکه کســی که به 
دوســتان اهل بیت)ع( ظلم کند، به ایشان ظلم 
کرده است. خیلی مواظب ظلم و اذیت باشیم. 
ِل ِطیَنِتَنا یُسوُؤُهْم 

ْ
ض

َ
وا ِمْن ف

ُ
ِلق

ُ
ا خ »ِشیَعُتَنا ُجْزٌء ِمنَّ

َنا« آیت الله قاضی در  ُهْم َما یُسرُّ َما یُسوُؤَنا َو یُسرُّ
لحظه جان دادن فرمودند: »عزیزان من ســعی 
کنید در زندگی کســی را نرنجانیــد.« راه امام 
حسین)ع( این است که نه مظلوم باشید نه ظالم، 
ولی اگر سر دو راهی قرار گرفتید، مظلوم باشید 
نه ظالم. اگر به شما آب ندادند، شما به آنها آب 

بدهید. 
راضی بودن به رضای خدا و نداشتن روحیه 
طلب کاری از خــدا و پیامبر)ص( یکی دیگر از 
سیره های حسینی است. شهید مطهری می گوید: 
»ما همه می گوییم انقاب برای ما چه کار کرده 
اســت. چرا نمی گوییم ما برای انقاب چه کار 
کردیم؟« آدمی هســت که ســه تا شهید برای 

انقاب داده است ولی توقع ندارد و می گوید من 
کاری نکرده ام. نمی توان خدا را دوســت داشت 
و شــکایت کرد که خدایا من چرا رئیس نشدم، 
ثروت مند نشدم. یک جایی حضرت موسی)ع( 
هــم زبان بــه گایه گشــود و گفــت: »خدایا 
بنی اسرائیل به من تهمت رابطه با زن فاحشه ای را 
می زنند و من خیلی ناراحت شده ام، اگر می شود 
زبان مردم را ببند تا به من حرف نزنند.« خداوند 
در پاسخ فرمود: »ای موسی جان، پشت سر من 
حرف می زنند و همه انبیاء و رسوالن قبل از تو را 
هم مسخره می کردند و اگر زورشان می رسید من 

را هم می کشتند«. 
آقا اباعبدالله)ع( در کربا بهترین دارایی هایش 
را انتخاب و در راه خدا فدا کرد. بهترین فرزندان، 
خواهران، برادران، نزدیکان و دوستانش را در راه 
خدا و دین خدا قربانی کرد و عاوه بر اینها بهترین 
لباس و اسب و خیمه را برای شهادت آماده کرد. 
امام ســجاد)ع( هم که زنده ماند، مصیبت هایی 

که تحمل کرد کمتر از ایثار و شهادت نبود. این 
در حالی اســت که اگر ما بخواهیــم به فقیر و 

بیچاره ای کمک کنیم، می گردیم و یک جنس 
کهنه، قالی دور افتاده و دست دوم را به فقرا 
می دهیم. برای نمونه، می توان به داستان 
هابیل و قابیل اشاره کرد. قابیل کشاورز 
و هابیل چوپان بود. خدای متعال فرمود 
که من دوست دارم شما بهترین هدیه تان 
را در راه مــن بدهیــد. حضرت هابیل 
بهترین گوسفندش را هدیه کرد و قابیل 

گندم های خرابش را هدیه کرد و خدای 
متعــال قربانی و هدیــه هابیل را قبول 

کرد، ولــی گندم های قابیل را رد 
کرد. قابیل حســادت کرد و 

هابیل را کشت، به جای 
اینکه بگوید من باید 

آدم بشوم.

 ظلم ستیزی و اخالص در سیره حسینی
گفتاری از حجت االسالم والمسلمین حبیب الله فرحزاد

   منبر    

و  نامه هــا  مرحــوم ســیدرضی)ره( خطبه هــا، 
امیرالمؤمنین علــی)ع( را  برخی حکمت هــای 
در نهج الباغــه جمع آوری کرده؛ اما بســیاری از 
نامه هایی که امــام علی)ع( ارســال می فرمودند 
جواب هایی داشت که در نهج الباغه نیامده است 
که در کتب تاریخی می تــوان آنها را یافت. معاویه 
در نامه هایش چنان امیرالمؤمنین)ع( را نصیحت 
می کرد که گویا تنها دلســوز اســام و مسلمانان 
اوســت! وی که به دلیل سیاستمدار بودن به »داهیة 
العرب« معــروف بود، بــرای کنترل شــامات و 
فتوحات غربی خلفا تصمیــم گرفت که دین را به 
روش خود به مردم برســاند و آنها را متدین به دین 
خود کند! نه دین اســام و پیامبر اعظم)ص(؛ ابن 

اعثم کوفی در الفتوح می نویســد: »معاویه پیوسته 
تاش می کرد تا اهالی شام با عراق و حجاز ارتباط 
اندکی داشته باشند و مردم شام، اسام را از منظر او 
ببینند. او با حصر فرهنگی مناطق حاکمیتی خود، از 
این روش اســتفاده فراوانی برد؛ برای مثال می توان 
به منع رفت و آمد محدثین ســایر باد اســامی 
به حــوزه حکومتی خود، جلوگیــری از خروج و 
اقامت شــامیان در خارج از شام به مدت طوالنی، 
جلوگیری از کتابت و نقل احادیث نبوی در شــام 
و ترویــج علوم و فنون دیگــر به جای علم حدیث 
)که منشأ ورود بســیاری از اسرائیلیات و فرهنگ 
ساختگی یهود به کتب اســامی شد( اشاره کرد. 
معاویه سخت مراقب بود تا مردم شام، از ناحیه ای 
جز خود او تغذیه فکری نشــوند. عدم اجازه وی به 
ابوذر که تبعیدی عثمان به دمشق بود، برای ماندن 
در این منطقه، به همین دلیل بود. بعدها نیز هر کسی 
که به شام می آمد و معاویه متوجه می شد که افکار او 
ممکن است ذهن مردم شام را به قول او فاسد کند، 

وی را از شام بیرون می کرد.« شاید فکر کنیم آن روز 
مسلمانان می دانستند که در شامات چه می گذرد؟ 
امــا وقتی به شــواهد تاریخی مراجعــه می کنیم، 
می بینیم حتی بسیاری از علما و صحابه نمی دانستند 
معاویه با مردم شام و شهرهای اطراف آن چه کرده 
و از اســام چه تعریفی برای آنان داشته است؟ در 
بحث »واقعه حّره« گفته شد که مردم مدینه با پسر 
زبیر بیعت کردند، یزید اطاع پیدا کرد و دستور به 
بازگشت آنان به ســوی خود داد. هیئتی از بزرگان 
مدینه به ســمت شام رفتند تا وضعیت را بررسی و 
میــان زبیر و یزید بهترین را انتخاب کنند. وقتی که 
بازگشتند با تعجب فراوان به مردم از یزید و رفتار او 
و فسق علنی او گفتند و پیشنهاد دادند در این شرایط 
باید در کنار زبیریان بمانیم تا دین مان حفظ شــود. 
البته این راه هم اشــتباه بود که نتیجه آن گفته شد. 
معاویه با هر کسی که فهمی از دین داشت، مبارزه 
می کــرد. وی در زمان عثمان اختیــارات کمتری 
داشت و نمی توانست جلوی تبعیدها را بگیرد، از 

این  رو دستورات عثمان درباره تبعید برخی افراد به 
شام، برای او دردسرآفرین بود. به جز اباذر، قاریان و 
مفسرانی بودند که با خلیفه سوم اختاف داشتند و 
به شام تبعید شده بودند. وقتی آنها در شام مشغول 
تفســیر و بیان نکات قرآن شــدند، معاویه با آنان 
اختاف پیدا کرد، زیرا می ترسید حقایق اسام را به 
گوش مردم شام برسانند و از اصل دین بگویند. این 
نوع رفتار معاویه هم به مرگ بزرگان و مبلغان دین 
می انجامید و هم با ایجاد تحریف در دین، اسام را 
نابود می کرد. معاویه که به بی کفایتی یزید اطمینان 
داشت و می دانست نمی تواند راهش را ادامه دهد، 
از یزید خواست پس از مرگش از حسین بن علی)ع( 
بیعت بگیرد، اگر بیعت نکرد ایستادگی نکند و او را 
به حال خود بگذارد، اما یزید با به شهادت رساندن 
حضرت اباعبدالله)ع( حقیقت اســام را به شام 
آورد و مردم شــام را با پرسش های گوناگون درباره 
حقیقت اســام، پیامبر)ص( و امام حســین)ع( 

مواجه کرد.

وشنگران ر اخراج 

   سلوک    

سید مرتضی رضایی
کارشناس علوم اسالمی

 وضعیت شامات در زمان امام حسین)ع(  ـ 1
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پرونده

صلح 
سیاه

درآمدی برعادی سازی ننگین 
رابطه امارات و رژیم صهیونیستی

۱ بازدارندگی مردمی
ســازماندهی بازدارندگی مردمی به معنای استفاده 
از ظرفیت های نهفتــه در افکار عمومی عربی علیه 
هر گونه عادی ســازی و روابط دیپلماتیک با رژیم 
صهیونیســتی است. بر اســاس افکارسنجی های 
معتبری کــه در داخل کشــورهای عربی از جمله 
عربســتان، بحرین، ســودان، مصر، سرزمین های 
اشــغالی، عــراق و ... صــورت گرفته اســت، تا 
ســال 2018 به طور دقیق 92 درصد شــهروندان 
کشورهای عربی مخالف برقراری روابط دیپلماتیک 
با رژیم صهیونیستی بودند. این رقم در سال 2016 
به حدود 89 درصد و در ســال 2011 به حدود 83 
درصد رسیده بود. بنابراین، برای مقابله با طرح های 
مخفیانه یا آشــکاری که به منظــور برقراری روابط 
عربی و صهیونیستی در دست اقدام بوده و هست، 
استفاده از فرصت های ناشی از افکار عمومی، یک 
راهبرد مؤثر است. اینکه تا به امروز در هیچ کشور 
عربی حرکت مردمی علیه رابطه امارات و این رژیم 
ایجاد نشــده اســت، آن هم با وجود مخالفت 92 
درصدی رابطه با رژیم صهیونیستی، نشان می دهد 
سیاست های رسانه ای و فرهنگی و نرم و به طور کلی 
دیپلماسی عمومی کشورهای اسالمی مخالف رژیم 
صهیونیستی در این کشــورها چندان موفقیت آمیز 

نبوده است. 

۲ فضاسازی رسانه ای
فضاسازی های گسترده در بستر شبکه های اجتماعی 
و فناوری های نوین ارتباطی با موضوع مخالفت با 
روابط عربی ـ صهیونیستی با یک برنامه ریزی دقیق 
و محتواســازی هوشــمندانه و هدفمند و جذاب 
می تواند ملت ها به ویژه گروه های جوان را در مقابل 
دولت هــا و حکام عربی قرار دهد. با توجه به اینکه 
استفاده از شــبکه های اجتماعی در بین گروه های 
مختلف در کشــورهای عربی به ویژه جوانان رشد 
بسیار ســریعی داشته اســت، این راهبرد می تواند 

بسیار مؤثر باشد.

افشاسازی  ۳
باید این مسئله را در سطح نخبگان سیاسی، فرهنگی 
و... عربی آشــکار و افشا کرد که این رابطه پیش از 
آنکه ابعاد اقتصادی و تجاری داشــته باشد، دارای 
ابعاد امنیتی است. به این معنا که رژیم صهیونیستی 

در حال فروش امنیت به کشورهای عربی است.

تحریم اقتصادی ۴
ضروری است ملت های عربی به تحریم اقتصادی 
حکام و دولت ها و کشورهایی که درصدد برقراری 
هرگونه رابطه با رژیم صهیونیستی هستند یا با تل آویو 
مناســبات دوجانبه همانند آنچه در امارات دیدیم، 

برقرار کرده اند، ترغیب و تشویق شوند.

تحرکات دیپلماتیک  ۵
باید تحرکات دیپلماتیک در سطح منطقه، بین الملل 
و ســازمان های بین المللی برای اعمال فشارهای 
سیاســی بر روی حکام عربی متمایــل به رابطه با 
رژیم صهیونیســتی افزایش یابد. باید توجه داشت 
توســل به ســازوکارهای دیپلماتیک در سه سطح 
داخلی، منطقه ای و بین المللــی یکی از راهبردها 
و دستورکارهای رژیم صهیونیســتی در سال های 
گذشته برای اعمال فشار بر محور مقاومت و توسعه 

روابط با کشورهای عربی بود.

۶ مقابله با وارونه سازی!
رســانه های صهیونیســتی و غربی با یک سیاست 
رســانه ای معنادار تالش می کننــد »تهدید ایران« 
را عاملــی بــرای افتادن اعــراب در دامــن رژیم 
صهیونیســتی معرفــی کنند؛ از ایــن رو ضرورت 
مبرم هست که ســفرای جمهوری اسالمی ایران، 
به ویژه در کشــورهای عربی با این »انگاره ســازی 
صهیونیستی ـ غربی« مواجهه فکری و دیپلماتیک 
کرده و افکار عمومی، نخبگان، علما، اســتادان و 
گروه هــای گوناگون عربی را توجیــه کنند که این، 
دروغ و فریبی بیش نبوده و ایران همواره خواســتار 
تعامــل در منطقه بوده و به امنیــت دیگران بیش از 
امنیت خود توجه داشته اســت. اینکه مدام گفته و 
نوشته شود ایران دشمن مشترکی است که دشمنان 
قدیمــی را به پای ائتالف و اتحاد آورده اســت، در 
رأس انگاره سازی صهیونیستی برای توجیه مناسبات 
عربی ـ صهیونیستی است. مسئوالن وزارت خارجه 

باید سفرهای شــان را به کشــورهایی که درصدد 
برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی هستند، تشدید 
کرده و برای جلوگیری از آن اقدام دیپلماتیک کنند. 
اینکه »دومینیگ راب« وزیر خارجه انگلستان برای 
تأمین آغاز مجدد دیالوگ بین رژیم صهیونیستی و 
فلســطین، دیداری از قدس غربی و رام الله به عمل 
می آورد، نشــان می دهد تالش ها بــرای برقراری 
روابط عربی و صهیونیستی تا کجاها کشیده شده و 

از چه جاهایی پیگیری می شود!

جنباندن رگ غیرت عربی ۷
تبیین این مسئله که عادی ســازی روابط هر کشور 
عربی با رژیم صهیونیستی ولو در کوتاه مدت ممکن 
اســت عواید اقتصادی، امنیتی و ... داشــته باشد، 
ولی چون به آرمان فلســطین خیانت شــده است، 
نه تنها موجب شرمســاری حکام عربی که موجب 

سرافکندگی شهروندان عربی هم می شود. 

معرفی عوامل مؤثر  8
از جمله راهبردهای دیگر، شناســایی دقیق عوامل 
و مؤلفه هایــی اســت که موجب کشــش اعراب 
مرتجع به سمت رژیم صهیونیستی شده و می شود. 
ایــن مؤلفه ها عبارتنــد از: الــف ـ حمایت آمریکا 
از روند عادی ســازی و علنی ســازی روابط؛ ب ـ 
بهره برداری هــای انتخاباتی و دستاوردســازی از 
عادی ســازی روابط عربی و صهیونیستی در داخل 
ســرزمین های اشــغالی و آمریکا؛ ج ـ درگیر بودن 
کشــورهای عربی با بحران هــای داخلی و فراهم 
بودن فضا و بســتر برای رژیم صهیونیستی با هدف 
بهره برداری از وضعیت موجود؛ د ـ وجود شکاف بین 
کشورهای عربی که موجب شده است شاهد نوعی 
مسابقه برای رسیدن به خط پایانی رژیم صهیونیستی 
باشــیم؛ ه ـ ناتوانی محور ریــاض در مقابل محور 
مقاومت و روی آوردن به رژیم صهیونیستی. اینها از 
جمله عوامل مهمی اســت که باید مورد توجه قرار 
داده و به افکار عمومی و نخبگان جوامع عربی گفته 
 در جهت منافع خاندان های 

ً
شود که این روابط صرفا

حاکمه است. 

۹ مهندسی معکوس 
یکــی از کانال های مهم عادی ســازی روابط رژیم 
صهیونیســتی با اعراب، مجاری فرهنگی اســت. 
پخش ســریال های صهیونیســتی از شــبکه های 
تلویزیونی عربی، تــور بازدید روزنامه نگاران عرب 
برای بازدید از فلسطین اشغالی، مشارکت با برخی 
کارگردان های عــرب برای تولید فیلــم در داخل 
فلسطین اشغالی، دعوت از سینماگران برای حضور 
در جشــنواره های فیلم رژیم صهیونیستی، پذیرش 
تیم های ورزشــی صهیونیستی در ســرزمین های 
عربی، برگزاری نشســت های علمی و فرهنگی و 
موارد بســیاری دیگر. ایران با همکاری کشورهای 
عربی مخالف ســازش با رژیم صهیونیستی باید از 
طریق مهندســی معکوس تالش کنند با برگزاری 
برنامه هــای نــرم و فرهنگــی، بــر ســر راه رژیم 
صهیونیستی برای استفاده از کانال های فرهنگی به 
منظور پیشبرد طرح رابطه با اعراب سد ایجاد کنند. 

۱۰ تقویت مواضع 
باید تالش شــود مواضع سیاسی، امنیتی و نظامی 
کشــورهایی که بــه ویــژه در شــورای همکاری 
خلیج فــارس مخالــف هرگونــه رابطه بــا رژیم 
صهیونیستی هســتند، تقویت شــود. برای نمونه، 
»کویت« از جمله کشــورهایی اســت که همواره 
مخالف برقراری رابطه حتی دیگر کشورهای عربی 
با رژیم صهیونیستی بوده است. به بیان دیگر، گرمی 
روابط کشــورهای عربی با رژیم صهیونیستی، در 
حالی انجام می شــود که کویت با این رویه موافق 
نیست و قصد حفظ استقالل در سیاست خارجی 

خود را دارد.

۱۱ تقویت سازوکارها
توسل به ســازوکارهای مذهبی و دعوت از مراجع 
شــیعی و سنی در جهان اسالم برای ابراز مخالفت 
علنــی هرگونه روابط کشــورهای عربــی با رژیم 
صهیونیســتی، یکی دیگر از راهبردهایی است که 
می تواند روند عادی سازی روابط عربی ـ صهیونیستی 
ند کــرده و در بلندمدت از آن تا 

ُ
را در کوتاه مدت ک

حدودی جلوگیری کند. 

۱۲ ائتالف سازی
تالش برای ایجاد جبهه ای واحد با کشــورهایی در 
جهان اسالم )ترکیه، سوریه و...( که مخالف رابطه 
با رژیم صهیونیســتی هستند، ولو اینکه کشورهای 
مذکور در حوزه های دیگری اختالفات سیاســی، 

امنیتی و ... با یکدیگر داشته باشند. 

حمیدخوشآیند
کارشناسبینالملل

مقابله  راه 

بازنده اصلی توافق!

خیانت امارات در امضــای توافق نامه به اصطالح 
صلح با رژیم صهیونیســتی، واکنش های متعددی 
را به دنبال داشت. برخی کشورها، همچون آمریکا 
بازیگر اصلی در این توافق بودند، اما افکار عمومی 
در غرب آســیا به شــدت این رفتار حاکم مرتجع 
ابوظبی را محکوم کردند. ایران نیز با توجه به فلسفه 
حضور صهیونیســت ها و همچنین به دلیل آرمان 
فلســطین به شــدت تالش اماراتی ها در کشاندن 
پای صهیونیســت ها بــه خلیج فــارس را محکوم 
کرد. در این زمینه رهبر معظم انقالب اســالمی در 
ارتباط تصویری با سی وچهارمین اجالس مسئوالن 
آموزش و پرورش، فرمودند: »امارات متحده عربی 
هم به دنیای اســالم خیانت کرد، هم به ملت های 
عــرب و کشــورهای منطقه خیانت کــرد و هم به 
فلسطین خیانت کرد. البته این خیانت دیری نخواهد 
پایید، اما این لکه ننگ بر آنها خواهد ماند.«ایشان 
افزودند: »پای صهیونیست ها را به منطقه باز کردند 
و مسئله فلسطین را که مســئله غصب یک کشور 
است، به فراموشی ســپردند و عادی سازی کردند. 
ملت فلسطین زیر فشارهای شدید قرار دارند از همه 
جهات، آن وقت آنها می آیند با اسرائیلی ها و عناصر 
پلید آمریکایی مثل آن یهودی که در خانواده ترامپ 
وجود دارد علیه مصالح دنیای اســالم کار می کنند 
و با قســاوت تمام با دنیای اسالم برخورد می کنند. 
امیــدوارم اماراتی ها زود بیدار شــوند و کاری که 
کرده اند را جبران کنند.«بیانات رهبر معظم انقالب 
که دربرگیرنده نکات راهبردی است، از جنبه های 
گوناگون قابل ارزیابی است. به نظر می رسد، با توجه 
به گفتار مقامات اماراتی، هدف از امضای قرارداد 
صلح با رژیم صهیونیستی تأمین امنیت این کشور 
کوچک عربی است؛ غافل از آنکه رژیم صهیونیستی 
خود عامل اصلی ناامن سازی منطقه است. تقویت 
و ارائــه خدمات بــه داعش برای ادامــه ناامنی در 
منطقه، بمباران ســوریه، لبنان و غزه و... بخشی از 
رفتار صهیونیست ها در ناامن سازی منطقه است و 
احتماال این بار نوبت امارات است. در طول دوران 
تشکیل رژیم منحوس صهیونیستی، هر کشوری که 
به دنبال صلح با این رژیم بوده، به شدت آسیب دیده 
است. نفوذ رژیم صهیونیستی در سودان سبب تجزیه 
این کشور شد، امضای کمپ دیوید یا قرارداد صلح 
مصر بــا این رژیم موجب عقب ماندگی مصر با آن 
تمدن دیرینه شد و مصر برای همیشه جایگاه خود 
را به عنوان کشور تأثیرگذار در جهان عرب از دست 
داد. نفوذ صهیونیســت ها در بین حاکمیت کشور 
آذربایجان، موجب جدایی مردم این کشور با دولت 
مرکزی و همچنین وابستگی شدید این کشور شد. 

اما در این میان موضوع همــکاری دریایی را نباید 
فراموش کرد که بخشی از توافق رژیم صهیونیستی و 
امارات برای مقابله با تهدیدهای امنیتی نامیده شده 
است. این نوع همکاری به گفته کارشناسان می تواند 
شــامل موضوع پشــتیبانی دریایی و رزمایش های 
دریایی باشــد که برنامه های راهبــردی در عرصه 
امنیت ملی اســت و آمریکا بــر آن نظارت خواهد 
داشت. بنابراین در وضعیت کنونی که امارات متحده 
عربی توانســته اســت از طریق تجارت و ترانزیت 
کاال در دریا خود را مطرح کند، گرایش به ســمت 
مأموریت های نظامی به  شــدت جایگاه اقتصادی 
این کشــور را متزلزل خواهد کــرد؛ موضوعی که 
حساســیت چینی ها را نیز برانگیخته است. نکته 
بعدی در بیانات رهبر معظم انقالب درباره خیانت 
امارات به جهان اســالم و آرمان فلســطین بود. در 
وضعیتی که فلسطینی ها به شدت از طرف آمریکا و 
رژیم صهیونیستی در فشار اقتصادی، امنیتی، روانی 
و ارتباطی قرار دارند، امضای توافق نامه صلح بین 
امارات و صهیونیست ها، در حقیقت خیانتی آشکار 
به اسالم و جامعه عربی است. امارات با این اقدام، 
یکپارچگی جهان عرب را در مقابل صهیونیست ها 
 نه تنها حمایت از آرمان فلسطین 

ً
از بین برد و عمال

را کنار زد؛ بلکه از این پس باید امارات را نیز شریک 
صهیونیســت ها در دشمنی با فلسطینی ها دانست. 
همان طور که رهبر معظم انقالب اشاره فرمودند، این 
توافق دیری نخواهد پایید و به زودی از بین خواهد 
رفت. در این زمینه دالیل و شواهد گوناگونی وجود 
 نگاه رژیم صهیونیســتی به کشورهایی، 

ً
دارد: اوال

همچون امارات متحده عربی یک نگاه ابزاری و از 
باال به پایین است. بنابراین هر وقت رژیم منحوس 
صهیونیســتی به اهداف خود برسد، تعهدات خود 
را نقــض خواهد کرد و امارات هیچ نفعی عایدش 
نخواهد شــد. چرا که بدعهدی صهیونیســت ها 
 رجوع به فلسفه 

ً
سابقه ای به اندازه تاریخ دارد. ثانیا

تشکیل اسرائیل در منطقه روشن می کند که هدف 
نهایی صهیونیســت ها، تضعیف و وابســته کردن 
کشورهای منطقه به خودشان است؛ از این رو هیچ 
گاه رژیم صهیونیستی برای منافع کشورهای منطقه 
گام برنخواهد برداشت. سیاست تجزیه کشورها، 
ناامن ســازی منطقه، جلوگیری از توسعه اقتصادی 
و... برنامه صهیونیست ها در منطقه است. بنابراین، 
پس از نابودسازی امارات دیگر قرارداد صلح معنا و 
 به تصور کارشناسان 

ً
مفهومی نخواهد داشت. ثالثا

امارات برای رژیم صهیونیستی به مثابه دروازه ای به 
منظور فتح و ناامنی برخی کشورهای منطقه است 
که بعد از آن حکام ابوظبی به زباله دان تاریخ خواهند 
پیوست. در این میان این پرسش مطرح می شود که 
امارات پس از انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 
چه جایگاهــی خواهد داشت؟ســخن پایانی این 
است که به نفع حاکمان امارات متحده است که تا 
دیر نشده اشتباه راهبردی خود را اصالح کرده و به 
مسیر خود برگردند و از خام اندیشی دست بردارند و 

خیانت خود را جبران کنند.

پیش درآمد 

حذف فلسطین 

یکی از مهم ترین اهداف عادی سازی روابط اعراب با رژیم 
صهیونیســتی، ایجاد ائتالف عبری ـ عربی و از میان بردن 
مسئله فلســطین و آرمان آزادی قدس از معادالت امنیتی و 
سیاسی منطقه است؛ به گونه ای که مسئله فلسطین دیگر در 

اولویت دول عربی قرار نگیرد.
کنار رفتن فلسطین از اولویت جهان اسالم و جهان عرب به 
معنای  کاهش توجه ها به قدس شریف و تامین امنیت رژیم 
صهیونیستی در راستای جنایت علیه مردم مظلوم فلسطین و 

ادامه اشغالگری است.

تغییر موازنه

از دیگر اهدف پشــت پرده عادی سازی روابط کشورهای 
عربی و رژیم صهیونیســتی ایجاد تغییــر در موازنه قدرت 
منطقه ای، آن هم علیه محور مقاومت اســت. در صورت 
عادی ســازی روابط و شــکل گیری ائتالف رســمی بین 
صهیونیست ها و حکام عربی، توازن قوا در سطح منطقه ای 
دچار دگرگونی و دگردیســی خواهد شد. در پی این تغییر 
موازنه، امنیت رژیم شیشه ای صهیونیستی باید حفظ شود 
و به سیاســت های تل آویــو که منافع غرب و زرســاالران 

صهیونیسم را تأمین می کند، مشروعیت داده شود.

تضعیف جبهه مقاومت 

پس از شکست پروژه صهیونیســتی ـ آمریکایی »داعش« 
کــه مأموریت ذاتی آن شــعله ور کردن جنــگ داخلی در 
کشور های محور مقاومت بود و در نهایت به چالش کشیدن 
توان مقاومت به ویژه جمهوری اســالمی ایــران را دنبال 
می کرد، جریان صهیونیسم در سناریویی جدید تالش کرد با 
ایجاد ائتالف منطقه ای علیه محور مقاومت آن هم با عنوان 
»ناتــوی عبری ـ عربی«، موجب ایجاد انشــقاق در جهان 
اسالم و تغییر در الگوهای سیاسی منطقه، که مهم ترین آن 

جهاد علیه استکبار است، شود.

ائتالف علیه ایران

تمرکــز غرب بــر  ایران هراســی و بزرگ نمایــی تهدید 
جمهوری اسالمی در منطقه غرب آســیا، یکی از عوامل 
اصلی تسریع ســناریوی عادی سازی روابط اعراب با رژیم 
صهیونیستی اســت که با هدف ایجاد جبهه عبری  ـ عربی 
علیــه ایران دنبال می شــود؛ ائتالف منطقــه ای که تنها به 
 دنبال مقابله با ایران و آرمان های ضد اســتکباری آن است.

 اینجاســت که به یکباره شاهد ســفرهای متعدد مقامات 
صهیونیستی به کشورهای عربی هســتیم و روابط پنهانی 

علنی می   شود.

پشت پرده  اهداف 
عادی سازی روابط رژیم غاصب صهیونیستی و اعراب که زمانی به صورت مخفیانه و پنهانی 
دنبال می شــد، از سال ۲۰۱8 شکل رســمی پیدا کرده و دیدارهای میان مقامات آنها آشکارا 
انجام می شــود که یکی از مهم ترین این دیدارها سفر نتانیاهو و یوسی کوهن، رئیس موساد به 
عمان در ۲۵ اکتبر ۲۰۱8 بود. این روابط که در سال گذشته میالدی)۲۰۱۹( به باالترین سطح 
خود رســید و ابعادی چون سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حتی فرهنگی به خود گرفت، با اقدام 
اخیر دونالد ترامپ در عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی و ابوظبی وارد مرحله جدیدی شده 
است؛ مرحله ای که سناریوی عقیم مانده عادی ســازی روابط میان رژیم صهیونیستی و دول 
عربی غربگرا را یک گام به جلو برد. حال با توجه به شکست های پی درپی صهیونیسم بین الملل 
در منطقه، جا دارد اهداف پشت پرده عادی سازی روابط رژیم اشغالگر قدس با کشورهای عربی 

بررسی و تبیین شود. 

روابط    رژیم صهیونیستی   و   عمان
   یک   رمان  قدیمی

دیدار رســمی نخســت وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس 
موســاد از عمــان در نوامبــر 2018، توجه ویــژه ای به 
این قلمرو دوردســت در خلیج فارس داشــت که برای 
بیشتر صهیونیست ها ناشــناخته است. رابطه میان رژیم 
 
ً
صهیونیســتی و عمــان مســئله جدیدی نبــوده و دقیقا
مشــخص نیست از چه زمانی آغاز شــده است؛ اما این 
روابط از ابتدای حکومت »سلطان قابوس بن سعید« که در 
سال1970کودتا کرد و از آن زمان به قدرت رسید، جریان 
داشــته اســت)قدیمی ترین حاکم عربی(. در آن دوره، 
»قابوس« مجبور شــد با شورش منطقه ظفار در جنوب 
این کشــور و در مرز یمن مقابله کنــد. بریتانیا از طریق 
ارتش مزدوران)خارجی( و ایران همسایه شرقی عمان، به 
»سلطان قابوس« در سرکوب این شورش کمک کردند، 
اما رژیم صهیونیستی هم آنجا بود و بخشی از این کمک ها 
هرگز مشخص نشد، اما به نظر می رسد در حد مشاوره و 

راهنمایی و شاید هم عرضه سالح بوده باشند. 
فراتــر از این واقعیت که رژیم صهیونیســتی به دنبال 
متحدانی در خاورمیانه عربی اســت، امــا عمان از نظر 
جغرافیایی و اســتراتژیک از اهمیت ویــژه ای برخوردار 
است؛ چرا که بر ورودی خلیج فارس و همچنین بر تنگه 
هرمز از سمت بخش عربی احاطه دارد. رابطه ای که در 
دهه 1970 با قابوس ایجاد شــد و گویا طی این ســال ها 
ادامه داشته، اهمیت بسیاری داشته است؛ زیرا این رابطه، 
زیربنای روابطی را که میان دو طرف از سال های دهه90 
آغاز شد، پایه گذاری کرد و بنابراین، اینجاست که قابوس 
از دهه 70 تا کنون، موضع معتدلی را درباره حل و فصل 

مناقشه صهیونیستی ـ عربی از خود نشان داده است. 
گفتنی است، عمان از توافق »کمپ دیوید« میان رژیم 
صهیونیستی و مصر در ســپتامبر 1978 حمایت کرد و 
حتی پس از امضای معاهده صلح در سال 1979، یکی 
از سه کشور عربی)همراه سودان ومراکش( بود که روابط 

دیپلماتیک خود را با مصر قطع نکرد؛ تصمیمی که موضع 
عمان را در برابر همســایگان عرب خود در خلیج فارس 
که مصر را تحریم کرده بودند، ضعیف و شــکننده کرد؛ 
به گونه ای که این رفتار مســتقل به یک ویژگی دائمی در 

سیاست خارجی سلطان قابوس تبدیل شد. 
از ابتدای 1980، »ناهیک ناووت« یکی از افســران 
 با مقامات عمان دیدار می کرد. این 

ً
ارشد موســاد غالبا

دیدارها در راســتای منافع مشــترک دو طرف صورت 
می گرفت که موضوعاتی چون نگرانی در زمینه گسترش 
نفوذ شــوروی و ورود گســترده تســلیحات روسی در 
خاورمیانه، انقالب ایران و پیشرفت روند صلح را شامل 

می شد. 
به دنبال نشســت مادرید، امضای توافق اسلو و توافق 
صلح بــا اردن، نقطه عطفی در روابط میان عمان و رژیم 
صهیونیســتی بود. تماس های غیر رسمی میان دو طرف 
در کریدور ســازمان ملل صورت می گرفــت. در فوریه 
1994، »یوســی بیلین« معاون وزیر امور خارجه وقت 
رژیم صهیونیســتی دیدار مخفیانه ای را در زمینه روابط 
میــان دو طرف با یکی از مقامات ارشــد عمانی ترتیب 
داد. ایــن دیدار و دیگر تماس ها بــه تصمیم عمان برای 
میزبانی برگزاری نشســت پنجم »گــروه کاری آب« که 
در چارچوب مذاکرات چندجانبه توافق اســلو صورت 

می گرفت، در »مسقط« پایتخت این کشور منجر شد.  
حضور و مشــارکت عمــان در »گــروه کاری آب« 
محرمانه نبود. با این حال، دیدارهای پنهانی میان »بیلین« 
و »یوسف بن علوی« وزیر وقت خارجه عمان در جریان 
بود که با هدف زمینه ســازی برای دیدار اسحاق رابین، 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی و ســلطان قابوس در 
27دســامبر1994، آن هم دو ماه پس از امضای معاهده 
صلح میــان رابین و ملک حســین انجام می شــد. این 
نخستین دیدار رسمی و علنی یک مقام صهیونیستی و یک 
حاکم عربی بود که در آن تهدید ایران به منزله یک موضوع 

مشترک قدیمی مطرح بود. 
این دیدار بسیار تبلیغاتی، انتقاداتی را از سوی جهان 
برای عمان در پی داشت؛ به همین دلیل، عمده دیدارها 
و تماس ها در پس پرده انجام می شــد، با این حال برخی 
از آنها از جمله دیدار میان »شــیمون پــرز« وزیر وقت 
خارجه رژیم صهیونیستی و همتای عمانی وی، »علوی« 

در ژوئن1995 در واشنگتن علنی می شد. ترور »اسحاق 
رابین« که طی آن علوی، وزیر خارجه عمان در مراســم 
خاکسپاری وی شرکت کرد، سبب تقویت روابط علنی 
میان رژیم صهیونیســتی و عمان شــد؛ به گونه ای که در 
ژانویه 1996، رژیم صهیونیستی و عمان توافق کردند تا 

یک »دفتر نمایندگی تجاری« را ایجاد کنند. 
در آوریــل 1996، پرز از عمــان )و قطر( دیدار کرد. 
این دیدار در کاخ تابستانی سلطان در صالله انجام شد. 
»دنی گیلرمن« رئیس فدراسیون های اتاق بازرگانی رژیم 
صهیونیستی و تعدادی بازرگان صهیونیستی او را به منظور 
ارتقای روابط)دوجانبــه( اقتصادی همراهی می کردند. 
از آنجایی که این دیدار خــاص و ویژه بود، »آوی گیل« 
مشاور پرز اصرار داشت تا شــیمون پرز در سان نظامی 
که موسیقی »امید« از برنامه های اصلی آن بود، شرکت 
کند. در سپتامبر 1999، »داوید لوی« وزیر وقت خارجه 
رژیم صهیونیستی با علوی)وزیر خارجه عمان( در حاشیه 
مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کردند. در این مقطع، 
دیدارهای میان نمایندگان صهیونیستی و دیپلمات های 
کشورهای عربی در)حاشیه( مجمع عمومی سازمان ملل 

به یک امر عادی تبدیل شده بود. 
با این حال، عمان مجبور بود بازگشایی دفتر نمایندگی 
رژیم صهیونیستی را تا اوایل دهه اول قرن بیست ویکم آن 
هم در نتیجه تأثیرات قیام)انتفاضه( سراسری فلسطین بر 
افکار عمومی جهان عرب به تأخیر بیندازد. تنها در سال 
2008، اعالم شــد که »زیپی لیونــی« وزیر وقت امور 
خارجه رژیم صهیونیستی با »علوی« وزیر خارجه عمان 
که در نشست دوحه در قطر حضور داشتند، دیدار کردند. 
پروژه مهم تر میان رژیم صهیونیســتی و عمان، مرکز 
تحقیقاتی آب شیرین کن خاورمیانه)MEDRC( بود که در 
سال 1994 تأسیس شده بود. این پروژه به دنبال مذاکرات 
در گروه کاری آب و محیط زیســت ایجاد شد که ایاالت 
متحده، اتحادیه اروپا، ژاپن، عمان و اسرائیل از آن حمایت 
می کردند. عمان  کــه به نمک زدایی نیاز مبرم داشــت ، 
به ایجاد این مرکــز در قلمرو خود عالقه مند بود. گفتنی 
اســت، تحت حمایت یک پروژه تکنولوژیکی، عمان و 
اسرائیل می توانستند روابط مخفی سیاسی برقرار کنند که 
در میان رسانه های عربی از مشروعیت کمتری برخوردار 
بود. همچنین نمایندگان صهیونیستی می توانستند از این 

 از خلیج فارس( 
ً
طریق با مقامات کشورهای عربی)عمدتا

که با این رژیم روابط دیپلماتیک)رسمی( نداشتند، دیدار 
کنند. این مرکز آب شیرین کن طی انتفاضه و پس از بسته 
شــدن نمایندگی تجاری رژیم صهیونیســتی در عمان، 
همچنان به فعالیت خــود ادامه داد. منطقی اســت که 
فرض کنیم، تحت لوای این مرکز، ارتباطات و مناسبات 
سیاســی رژیم صهیونیســتی با عمان و دیگر کشورهای 
حوزه خلیج فارس برقرار بوده باشد. در این راستا، اسناد 
ویکی لیکس، از ارتباطات میان رژیم صهیونیستی، عمان 
و دیگر کشورهای خلیج فارس که تحت پروژه همکاری 
مشــترک احتمالی علیه تهدید هســته ای ایران متمرکز 

بودند، حکایت دارد. 
صرف نظر از دیدار نتانیاهو، »اسرائیل کاتص« وزیر 
حمل ونقل رژیم صهیونیســتی طی هفتــه جاری برای 
شــرکت در یک نشست بین المللی در زمینه حمل ونقل 
و همچنین به منظور ارائه پروژه بلندپروازانه خود، یعنی 
»راه آهن صلح« که قرار اســت اسرائیل را از طریق اردن 
بــه خلیج فارس پیوند دهد، به عمان ســفر خواهد کرد. 
هنوز راه زیادی برای تحقق این ایده مانده است، اما این 
دیدارها ثابت می کنند رژیم صهیونیستی بازیگر مشهوری 

در عرصه جهان عرب و خاورمیانه است. 

تل آویو     و     ابوظبی 
  مناسبات اطالعاتی

روابط با ابوظبی برای اولین بار از سوی تاجری صهیونیستی 
به نام متی »کوخاوی« افشــا شد. او در یک سخنرانی در 
ســنگاپور با افتخار اعالم کرد، از طریق شرکت های خود 
در سوئیس )و شرکت الجیک در پارک صنعتی کیبوتس 
یاکوم( قراردادهای خوبی با ابوظبی به دست آورده است تا 
تجهیزات امنیتی و امنیت میادین نفتی و گازی به آنها بدهد.
»متی کوخاوی« از طریق بازوی تجاری شناخته شده 
خود، یعنی شرکت سوئیسی »AGT International« یکی 
از واســطه های انتقال هواپیماهای جاسوســی به امارات 

است. شرکت AGT که در زوریخ مستقر است، در حوزه 
تأمین تجهیزات امنیتی فعالیت می کند. همین شرکت بود 
که در ســال 2012 در ازای حدود 43 میلیون یورو برای 
Bom� )هر فروند، دو جت تجاری از شــرکت بومباردیر 
bardier( کانــادا خریداری کرد و در عین حال مســئول 

تأمین بخش اعظم سیستم هایی است که روی آنها نصب 
شــد. کار نصب این سیستم ها را شرکتی بریتانیایی به نام 
»مارشال« و طی قراردادی به ارزش نزدیک به صد میلیون 

دالر انجام شد.
به نوشته بلومبرگ، کوخاوی پس از حوادث تروریستی 
یازده سپتامبر چندین شــرکت محافظت فناوری تأسیس 
کرده اســت. یکی از این شــرکت ها»D4«  »سکیورتی 
سولوشــنز« از ســاوث پلین فیلد در نیوجرسی است که 
the security fence-mon� )»سیستم های کنترل فنس« 

itoring systems( در فرودگاه هــای نیویــورک را ایجاد 

کرد. شــرکت های تحت مالکیت کوخاوی از جمله در 
سرزمین های اشغالی، سوئیس، بریتانیا، آلمان و قبرس ثبت 
شده اند یا ثبت شده بودند. بهینه کردن هواپیما برای امارات 
اولین پروژه کوخاوی برای این کشــور نیست. او مسئول 
محافظت از تأسیســات زیربنایی و شبکه بندی ابوظبی به 
عنوان »شــهر هوشمند« اســت. در پروژه شهر هوشمند 
هــزاران دوربین، حس گر و پالک خــوان در طول حدود 
هــزار کیلومتر مرز بین المللی امارات و سراســر ابوظبی 
نصب شــده است. به نوشــته بلومبرگ، پلت فورم هوش 
مصنوعی شرکت AGT با نام رمزی »Wisdom« تصاویر و 
اطالعات دریافتی از دستگاه ها را تحلیل کردند. طبق این 
گزارش، کوخاوی این واقعیت را مخفی نمی کند که بخش 
عمده فناوری های شرکت او همانند بسیاری از کارمندان 

شرکتش صهیونیستی هستند.
مهم تریــن مصــداق در روابط اطالعاتــی میان رژیم 
 NSO صهیونیستی و ابوظبی فعالیت شرکت صهیونیستی
در امارات اســت که نرم افزار پگاســوس را به این کشور 
فروخته اســت. دولت ابوظبی با این نرم افزار می توانست 
وارد سیستم تلفن همراه شده و اطالعات آن را سرقت کرده 

و حتی مسیرهای تلفن همراه را تعقیب کند.
گفته می شود در آگوست 2018، امارات قراردادی را 
به منظور جاسوسی از مخالفانش با شرکت صهیونیستی

NSO، امضــا کرد که با اســتفاده از بدافزارها، تلفن های 

همراه مخالفان خود را به ابزار جاسوســی تبدیل می کرد. 
بنا به منابع عربی، همین شــرکت صهیونیستی در کنترل 
قتل روزنامه نگار عربستانی، )جمال خاشقجی( به دست 

عربستان به کار گرفته شد. 
 NSO این در حالی اســت که نام شرکت صهیونیستی
مرتب در جنگ سایبری تهاجمی و فروش خدمات امنیتی 
به دولت های مســتبد، از جمله میانمار مطرح است. در 
مکزیک هم نام این شرکت با قتل یک خبرنگار گره خورده 

است. 
گفته می شود شرکت دیگری که تجهیزات اطالعاتی 
به ابوظبی فروخته اســت، »ورنیت« نام دارد که ســازنده 

دستگاه های شنود و پردازش داده هاست.

عربستان     و تل آویو 
  د و   یار    اید ئولوژ یک

هفتم سپتامبر 2017 بخش عربی رادیو رژیم صهیونیستی 
گزارش داد، یکی از شــاهزاده های ســعودی مخفیانه از 
سرزمین های اشغالی دیدار و با برخی مقامات ارشد این 
رژیم درباره صلح در منطقه گفت وگو کرده است. بعدها 
یکی از مقامات رسمی صهیونیستی که نامش فاش نشد، 
به خبرگزاری فرانسه گفت که فرد مذکور »بن سلمان« بود.

بــا این حال، روابط عربســتان با رژیم صهیونیســتی 
ریشــه دار تر از اینهاســت. در اکتبر 2018 گزارش شد، 
عربســتان 250 میلیــون دالر ابزار جاسوســی از رژیم 
صهیونیستی خریداری کرده است. این معامله با وساطت 
آمریکا انجام شد و شامل آموزش کاربرد جدیدترین ابزار 

جاسوسی به یک گروه عربستانی بود.
 پیــش از این، بن ســلمان در مصاحبــه ای گفته بود 
صهیونیســت ها حق دارند در »ســرزمین خود« با صلح 
زندگی کنند. این سخنان برخالف اصرار ظاهری عربستان 
است که مدعی بود عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
مستلزم عقب نشینی از سرزمین های عربی غصب شده در 

جنگ سال 1967 است.

پنهانی! هم آغوشی 
اکبرمعصومی

کارشناس
مسائلبینالملل

دبیر گروه پرونده:متین محجوب
تهیه و ترجمه:ابوذر احمدی
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۱۰
تاریخ

واگرایــی و مرزبنــدی بنی صدر بــا نیروهای خط 
امام)ره( پیش از ریاست جمهوری وی آغاز شده بود 
و همین امر موجب شــد تا حزب جمهوری از وی 
حمایت نکند؛ امــا پس از تکیه زدن وی به صندلی 
قدرت، نیروهای انقاب تــاش فراوانی کردند تا 
از اختافات کاســته و در مسیر حمایت از وی قدم 
بگذارند. آقای هاشــمی می گوید: »  ما اندیشه   ها و 
راه و روش بنی صدر را نمی پسندیدیم، اما به واسطه 
انتخاب مردم،     همکاری با او را قبول کردیم؛ به همین 
خاطــر بود که با انجام کارهایی، از جمله ســپردن   
  ریاست شورای انقاب و جانشینی فرماندهی کل قوا 
به او، تاش داشتیم که اختافات و      مشکات هر چه 
سریع تر حل شود، اما او حاضر به همراهی نبود.« در 
همین ایام بزرگان حزب جمهوری تصمیم می گیرند 
نامه ای به حضرت امام)ره( نوشته و نظرات شان را به 
ایشان منتقل کنند. در بخشی از این نامه که در تاریخ 

28 بهمن 1358 نوشته شده، آمده است:
»    چه خوب بود ضرورتی برای نوشتن این مطالب 
در این شــرایط نبود، اما مع االسف     پس از بحث و 
بررسی، تذکر ندادن را گناه تشخیص دادیم و تذکر 
دادن را وظیفــه. لذا     برخاف میل و احســاس و به 
حکم عقل و مســئولیت، موارد زیر را به اختصار به 
نظر     شریف می رسانیم:... پیش از پیروزی و بعد از 
آن و امروز معتقد بودیم و هســتیم که نظام اسامی 
در ایران     بدون پشــتوانه ای از تشــکیات مذهبی ـ 
سیاســی تضمین دوام ندارد و بــه همین جهت با   
  مشورت با جناب عالی و جلب و موافقت و گرفتن 
وعده حمایت غیرمستقیم از شما، با همه     گرفتاری ها 
از همان روزهای اول پیروزی، مســئولیت تأسیس 
»حزب جمهوری اســامی« را      به عهده گرفتیم و 
قیت های چشــمگیری به دست 

ّ
در ماه های اول موف

آوردیم... دشمنان و مخالفان به عمق و عظمت اقدام 
پی بردند و برای تضعیف حــزب و     رهبران حزب 
دست به کار شدند. غرب و شرق در خارج و راستی 
 
ً
و چپی ها و بعضــی از     خودمانی ها در داخل، عما

در این خصوص هماهنگ گردیدند؛ کار را با ترور 
اشخاص و     شخصیت ها شــروع کردند و هنوز هم 
کشتن ها و پخش شایعات و رواج دادن اتهامات ادامه   
  دارد... تبلیغات گمراه کننده آنها موقعی کارگر شد که 
بعضی از نزدیکان و منتسبان به بیت     جناب عالی با 

آنان هم صدا شدند. اگر چه تأییدات گاه و بی گاه شما 
و روابط رسمی ما با     حضرت عالی از اثر این اقدامات 
می کاست و در مقابل سکوت ما به خاطر مراعات   
  مصلحت انقاب و داشــتن فرصت بررسی و دفاع 
هم از عوامل جرئت و پیشرفت آنان     بوده و هست... 
 حذف »حــزب جمهوری اســامی« از جریانات 
انتخابات ریاست جمهوری که با     مقدمات حساب 
شــده ای پیش آمد، مخالفان را جری و امیدوار کرد 
و تاش هــا را مضاعف     کردند...  پخش شــایعاتی 
حاکی از خشــم امام نســبت به حزب جمهوری 
اسامی و به ما در     چنین شرایطی اوج گرفت و هیچ 
چیز نبود که بتواند کذب شایعات را ثابت کند و بلکه   
  اظهارات برادر و نوه داماد و افرادی دیگر از نزدیکان 
شــما، محیط را بــرای پذیرش     شــایعات آماده تر 
کرد... دســتور جناب عالــی در خصوص حمایت 
 بجا و     الزم بود 

ً
از رئیس جمهور منتخب که کامــا

و ما خود بدان معتقد و پایبندیم، مورد سوءاستفاده 
در جهت پیشــبرد اهداف     خاصی قــرار گرفت و 
می گیرد و ما در شــرایطی نبوده و نیستیم که بتوانیم 
جلوی سوء    استفاده را بگیریم؛ زیرا هر گونه اظهار 
و عمل مستقلی برای جلوگیری از انحراف به     عنوان 
ف از دســتور امام و قدرت طلبی 

ّ
کارشکنی و تخل

ی 
ّ

معرفی می شــود و متأسفانه این     خطر به طور جد
وجود دارد که انتخابات مجلس شورای ملی، تحت 
تأثیر همین جّو نا   سالم منجر به انتخاب شدن افرادی 

که تســلیم رئیس جمهور بشود و از داشتن مجلسی   
  مســتقل و حافظ اسام در مقابل انحراف احتمالی 
مجرمان، محروم گردیم...  در شــرایطی این چنین 
که هــر گونه تاش ما برای جلوگیــری از انحراف 
در محتوای     اســامی انقاب، اتهام قدرت طلبی به 
همراه دارد )چیزی که با همه وجود از آن تنفر     داریم( 
چگونه می توان انتظار داشت که ما در جهت حفظ 
راه انقاب نقــش خودمان را ایفا     نماییم... از اینکه 
تحت تأثیر عوامل خارج از اراده و خواست خود که 
مسئولیت کمتری     به عهده داشته باشیم، ممکن است 
ناخرسند نباشــیم، ولی از اینکه انقاب اسامی به 
این     آسانی و سادگی برخی از وسایل)هر چند ناچیز( 
تضمین محتوای اســامی خود را از     دست بدهد، 
نمی توانیم نگران و ناراحت نشویم... عایم تکرار 
دهای 

ّ
تاریخ مشــروطه به چشــم می خورد. متجد

شــرق زده و     غرب زده علی رغم تضاّدهای خودشان 
با هم در بیرون راندن اســام از انقاب همدست   
  شده اند )نمونه جلسه ای که از مذهبی های چپ گرا 
و محافظه کاران غرب گرا یا ملی گرا     برای همکاری 
در مقابله با حزب جمهوری اسامی در انتخابات 
اخیر تشکیل شده بود(...   احتمال اینکه روال موجود 
مانع تشکیل مجلس شورای اسامی احتمالی گردد 
که     جناب عالی بدان دل بسته اید و امیدوارید بتواند 
نارسایی ها و کمبودهای رئیس جمهور را     جبران کند، 
قابــل توجه و تکلیف آور اســت...   ما به امید اینکه 

رهبری های پیامبرگونه آن امام عزیز و عظیم، بتواند 
نگرانی های ما را از     آینده مرتفع کند، در این موقع ـ که 
ـ    اگر خیلی سرنوشت ساز نبود، مزاحم تان نمی شدیم 
   بخشی از ناگفتنی ها را به عرض تان رساندیم و بقیه را 
به زمانی موکول می کنیم که جناب عالی     آماده شنیدن 
ه و برکاته /   محمد 

ّ
باشید. والسام علیکم و رحمه الل

حسینی بهشــتی ـ عبدالکریم موســوی)اردبیلی(ـ 
ـ     محمدجواد باهنر ـ اکبر هاشمی  سیدعلی خامنه ای 

».)1358/11/28 ( 
  آقای هاشمی نقل می کند: »قرار بود در ماقات 
دسته جمعی مان با امام )در تاریخ 29 بهمن 1358( 
در بیمارســتان     قلب، من نامه را بــه امام بدهم، اما 
من با دیدن حال امام و شــنیدن حرف های ایشــان 
منصرف     شــدم و مجال مشــورت با همراهان هم 
نبــود.    وقتی که از اتــاق بیرون آمدیم، دوســتان از 
من بازخواســت کردند و مــن توضیحاتی دادم     اما 
نمی   دانــم با توضیحات من قانع شــدند یا نه؟ پس 
از آن تاریــخ، یاد آن تصمیم تک روانه     همواره رنجم 
می داد و خیلی دلم می خواست که در فرصتی دیگر 
آن را جبران کنم.    این فرصت حدود یک سال بعد و 
در زمانی که بار دیگر اختافات ما با بنی صدر     بیشتر 
شــده بود، فراهم شد و من این نامه را به همراه نامه 
دیگری که فقط امضای خودم را     داشت و در تاریخ 
بیســت وپنجم بهمن 1359 نوشته شده بود، تقدیم 

امام کردم.«

پس از پیــروزی انقاب نیز حضرت 
امام)ره( تاش کردند تا مطبوعات را 
همسو با منافع ملت و کشور به خدمت بگیرند و 
آزادی آنان را تضمیــن کنند. این تضمین البته 
آنگاه تأمین می  شــد که متولیــان مطبوعات، 
مرزهــای آزادی را رعایت و خــود را مقید به 
رعایت قانون کنند؛ بنابراین با پیروزی انقاب 
اسامی نه تنها مطبوعات گذشته تعطیل نشدند، 
بلکه ده ها نشــریه ریز و درشــت جدید شکل 
گرفت که تنــوع، تکثر و تشــتت جدیدی در 
جامعه ایجاد کرد. در اســفندماه 1357 دولت 
موقت اولین تاش های خود را برای ساماندهی 
به مطبوعات آغاز کرد. »ناصر میناچی« که در 
آن زمان وزارت اطاعات و تبلیغات و خیرات 
را در اختیــار داشــت، اعام کــرد در زمینه 
مطبوعات فعلی و نشر روزنامه های جدید باید 

تجدید نظر اساسی شود. 
در این ایام روزنامه ها نقش مهمی در ایجاد 

یا بــر هم ریختن آرامش کشــور 
هر  که  نوشته هایی  داشتند. 

روز منتشر می شــد و در 
فضای ملتهب آن روزها، 
ملتهب تــر  را  اوضــاع 
می کرد. حضرت امام)ره( 
هشــدار  با  کردند  تاش 
گرداننــدگان  بــه  دادن 
مطبوعــات، آنــان را بــه 
رعایــت مرزهــای آزادی 
بیان دعوت و از حرکت در 
مسیر توطئه، تفرقه و... باز 

دارند. علی رغم هشدارهای صریح و دلسوزانه 
امام)ره( این نشریات کار را به جایی رساندند که 
دولت موقت نیز که خود را لیبرال می دانست، 
اذعان نمود آنچه تحت عنوان آزادی مطبوعات 
دنبال می شود، چیزی جز توطئه و هرج و مرج و 

خیانت به کشور نیست.
»مهنــدس مهــدی بــازرگان« در مهرماه 
1358، در بخشــی از گفتگویی که با »اوریانا 
فاالچــی« روزنامه نــگار ایتالیایی داشــته به 
ماجــرای تعطیلی برخی مطبوعــات پرداخته 
است. این اظهارات در کتاب »گفت وگوهای 
اوریانا فاالچی«، توســط »غامرضا امامی« 
گردآوری و ترجمه شــده و در انتشارات افق به 
چاپ رسیده اســت. بازرگان در آن گفت وگو 
می گوید: »انقابی نیست در دنیا که اجازه دهد 
به آن چه شما از ما توقع دارید، آن روزنامه هایی 
که بســته شدند ضد انقابی بودند پس تعطیل 
شــدند، چاپخانه هایی که در آن روزنامه ها را 
چــاپ می کردند مصادره شــدند، 
برای اینکه متعلق به سرمایه داران 
فراری بودند و برای اینکه با شاه 
دادگاه های  داشــتند.  همکاری 
انقاب با بســتن این روزنامه ها 
اراده  توده هــا را اعمال کردند... 
ایــن توده ها بودند کــه انقاب 
کردند و جنازه های شان خیابان ها 
را پــر کرده بــود و اگر مــا اراده 
آنــان را در نظر نگیریــم آنان با 
خشونت این اراده را بر ما تحمیل 

می کنند.«

ماجرای بستن برخی مطبوعات در سال 1358

ضدانقالبی وزنامه های  ر

   دهلیز    

تقویم انقالب

 اولین نشانه های 
 فروپاشی رژیم شاه

بی شک، واقعه 17 شهریور سال 
1357 روند ســقوط رژیم شاه را 
رقم زد و نقطه آغاز فروپاشــی این رژیم به 
شمار می آید. در اینجا به ذکر چند دلیل اکتفا 

می شود. 
1ـ اوایل شــهریور ماه جعفر شریف امامی 
چهره انگلیسی با سابقه طوالنی فراماسونری 
با شعار »آشتی ملی« حکم نخست وزیری 
را از شاه گرفت و با تظاهر به دین،  مذهب و 
سابقه خانوادگی اش به نیرنگ های متعددی 
متوسل شــد. وی کابینه خود را به مجلس 
وقــت معرفی کــرد و رأی اعتماد گرفت و 
شعارهای ملی پســندی سر داد؛ اما طولی 
نکشید که شب 17 شهریور حکومت نظامی 
را به تصویب رســاند و بدون اطاع رسانی 
در دســتور کار قرار داد. این در حالی است 
که مردم متأثر از فضای معنوی  ماه رمضان 
بودند و تظاهرات های گســترده خیابانی را 
تا عصر روز 16 شــهریور انجام داده بودند. 
لذا دولت می دانســت مردم در مراسم های 
صبح جمعه شرکت خواهند کرد. این اقدام 
عجوالنــه و بدون تدبیر به قصد ســرکوب 
موجب واکنش مردم و ریزش بیشتر پایگاه 

اجتماعی رژیم شاه شد.
2ـ بســیاری از احزاب و گروه های سیاسی 
بی شــرمانه حضور مردم را در میدان شهدا 
اقدام افراد خودســرانه تحلیل کردند،  برای 
نمونه، »ســیدکاظم شــریعت مداری« به 
عنوان مرجــع تقلید برای مقابلــه با روند 
انقاب وارد میدان می شود و در مصاحبه ای 
بلندباال بر حفظ ســلطنت و اجرای قانون 
اساســی مشــروطه تأکید می کند. به این 
ترتیب، معلوم می  شود دستگاه های امنیتی 
رژیم شاه توطئه ای از قبل طراحی کرده اند. 
گفتنی است، این نقشه شوم با یک پیام امام 
خمینی)ره( به مناســبت فاجعه خونین 17 
شهریور خنثی می شــود. اعامیه امام)ره( 
بافاصله پس از این واقعه در نجف منتشر 
شد و به ســرعت بیشــتر مردم ایران از آن 
آگاهی یافتنــد.  در واقع، این پیام به حرکت 
مردم مشروعیت بخشــید و مردم شادمان 
از تأییــد مرجع و رهبرشــان به مبــارزه تا 
ســرنگونی رژیم پهلوی ادامــه دادند. امام 
خمینی)ره( در پیامی به ملــت ایران آرزو 
کردند که »ای کاش خمینی  در میان شــما 
بود و در کنار شما در جبهه دفاع برای خدای 

تعالی کشته می شد.«
3ـ پــس از موضع گیری قاطــع و انقابی 
امام)ره( از چند طریق اهرم های فشار علیه 
امام به کار برده شــد؛ از جمله اینکه خود 
شخص شــاه با ابراز نگرانی و با تحکم به 
دستگاه هایش فرمان داد که باید این صدایی 
که از نجف می آید، »خفه شــود«. در این 
رابطه ساواک و دستگاه های دیپلماسی شاه 
تــاش کردند تا با رژیم بعــث عراق از در 
آشتی و مذاکره وارد شوند تا امام از صدور 
بیانیه و پیام های صوتی جلوگیری کنند، که 
با پاسخ قاطع امام)ره( به رژیم بعث عراق 
کاری از پیش نبردند. امام)ره( با قاطعیت  و 
صراحت از مواضع خود در جهت حمایت 
از انقاب مــردم ایران دفاع کردند و در این 
رابطه دســتگاه های امنیتی رژیم شاه رو به 
ضعف گراییدند؛ به ویژه نیروهای شهربانی 
و ساواک در سرکوب مردم دچار تردید شده 
بودند و بســیاری از سران امنیتی رژیم شاه 
در جســت وجوی راه فــرار از ایران بودند، 
 بنابراین مقاومت انقابــی امام که از هیچ 
امکاناتی برخوردار نبــود، روز به روز رژیم 
شــاه را بیشتر ترساند و این اثر جاوید خون 
ریخته شــده مظلومان شهدای 17 شهریور 

1357 بود. 

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

وطه!  خطر تکرار مشر
نگرانی بزرگان حزب جمهوری اسالمی از قدرت گرفتن لیبرال ها و نامه نگاری به حضرت امام)ره(

سرنوشت حقوقی برخی سرزمین ها متفاوت 
از آن چیــزی اســت کــه در سراســر جهان 
حکم فرماست که ریشه آن را باید در رقابت های 
قدرت های استعماری قرون گذشته و همچنین 

اختافات مرزی باقی مانده دنبال کرد. 
کمتر از شش کیلومتر قبل از آنکه رودخانه ی 
»بیداســوآ« نزدیک مرز فرانســه و اسپانیا به 
اقیانوس اطلس بریــزد، جزیره کوچکی روی 
این رودخانه قرار گرفته است که »قرقاول« نام 
دارد. زمانی که در سال 1659، نمایندگانی از 
فرانسه و اسپانیا »پیمان پیرنه« را امضا کردند 

به صورت رسمی به جنگ 
سی ساله پایان دادند؛ این 
پیمان شامل مرز جدیدی 
می شــد کــه از کوه های 
و ســپس  پیرنه گذشــته 
امتداد رودخانه بیداســوآ 
را تــا اقیانــوس اطلــس 
آنجا که  از  دنبال می کرد. 

همواره وقتی پای یک رودخانه وســط باشد، 
مسئله تعریف مرز مشکل می شود، دو کشور 
تصمیم گرفتند که مرز مشــترک آنها از وسط 
رودخانه بگذرد. در چنین شرایطی مرز تعریف 
شده باید از وسط جزیره قرقاول می گذشت و 
آن را به دو قســمت تبدیل می کرد که هر کدام 
از کشورها کنترل یکی از قسمت های آن را بر 
عهده بگیرند. اما پیمان پیرنه روی گزینه دیگری 
به توافق رســید که طبق آن، جزیره به مکانی با 

مالکیت مشترک تبدیل شد.  
مالکیت مشترک گویای قلمرویی است که 

کشورهای مختلف بدون تقسیم آن به مناطق 
مجزا حق ســلطه و حاکمیت برابر روی آن را 
دارند. قطب جنــوب یکی از نمونه های موفق 
قلمرویی با مالکیت مشــترک است. در طول 
تاریخ، چندین مکان با مالکیت مشترک وجود 
داشته اند که البته هیچ کدام برای مدت طوالنی 
دوام نیاورده اند. موفقیت چنین توافق هایی نیاز 
بــه همکاری تمام طرفین ذی نفــع دارد که در 
درازمدت امری بسیار سخت است. هر زمان 
که درک متقابل طرفین از شرایط از دست رود، 
توافق مالکیت مشــترک نیز از دست خواهد 
قرقاول  جزیــره  رفت. 
قدیمی ترین  تنهــا  نــه 
مالکیت مشترک پابرجا 
مانده تا به امروز است، 
بلکه تنها جایی اســت 
کــه حاکمیــت آن نــه 
بــه صــورت هم زمان، 
صورت  تناوب  به  بلکه 
می گیرد. به این ترتیب که شــش ماه از سال، 
جزیره قرقاول فرانسوی است و شش ماه دیگر 
اسپانیایی. نیویورک تایمز در این باره می گوید: 
»مالکیت مشترک این جزیره مانند توپی در یک 
مسابقه پینگ پنگ بین فرانسه و اسپانیا است که 
سرعت آن را بســیار کاهش داده باشند.« قبل 
از جنگ و امضای پیمان پیرنه شــرایط جزیره 
قرقاول مشــخص نبــود. در آن زمــان از این 
جزیره به عنوان مکانی خنثی برای ماقات بین 
پادشاهان اســپانیا و فرانسه و همچنین مکانی 

برای تبادل زندانیان استفاده می شد.

جزیره قرقاول و قرارداد اروپایی!

مشترک مالکیت   

   حافظه    
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تنــدروی و افراط گری مجــال تأمل و 
تفکر عقایــی را از آدمــی می گیرد. 
 
ً
»حشمت طبرزدی« که در ســال 1376 رسما

اعام کرد رهبری باید دوره ای باشد، همان کسی 
که به تعبیر خودش لفظ »امام خامنه ای« را برای 
اولیــن بار در ایــران به کار برده اســت، او خود 
ماجرای رسیدنش به این نقطه را این گونه شرح 
می دهد: »طرح امام خامنه ای اوج رادیکالیســم 
مذهبــی ـ انقابــی و در عیــن حــال، یأس و 
ســرخوردگی ما از وضع موجود بود. هر اندازه 
فشارهای وارده از سوی دولت حاکم ـ اعم از قوه 
دولــت  اطاعــات،  وزارت  قضائیــه، 
هاشمی رفســنجانی، بنیاد مستضعفین و صدها 
نهاد و شــخص حقیقی و حقوقــی دیگر ـ بر ما 
افزایش می یافت، مواضع مذهبی ـ انقابی ما نیز 
رادیکال تر می شد. با این توهم که سوراخ دعا یا 
علت العلل را پیدا کرده ایم! یعنی علت العلل را 
عملکرد این افراد و نهادهای حکومتی می دانستیم 
که از خط انقاب و ایدئولوژی منحرف شده اند. 
دیدگاه ایدئولوژیک مــا، آن گاه ضربه خورد که 
شخص رهبر که او را »امام« لقب داده بودیم، در 
یک موضع گیری آشکار به دفاع از وضع موجود، 
دولت هاشمی رفسنجانی پرداخت و ما دریافتیم 
کــه از ابتدا بی راهــه رفته ایم.« ایــن اظهارات 
بی اســاس از علــت کــج روی طبــرزدی پرده 
برمی دارد و آن، رویکرد افراطی به مسائل انقاب 
و نظام اســامی بدون مؤلفه عقانیت رفتاری 
است. از قضا، به اذعان دوست و دشمن، مروری 
بر ســیره رهبری امام خامنه ای نشــان می دهد، 
ایشان همواره از همه دولت ها حمایت کرده و به 

هنــگام اتخــاذ رویکردهــای غیرانقابــی و 
عملکردهای نادرســت آنها را به صراحت نقد 
کرده و راهکار ارائه کرده اند و این رویه ای درست 
مطابق با قانون اساسی و اختیارات رهبری است. 
، تندروی غیرعقایی و غیراصولی همین جا 

ً
اتفاقا

خودش را نشــان می دهــد. رادیکال هــا دنبال 
منهدم سازی روندها و رویه های درست به جای 
ترمیم، تقویت و اصاح آنها هستند. طبرزدی در 
حالی امروز ژست روشنفکری گرفته و به اسم نقد 
رادیکالیسم، انقابی گری را نقد کرده و بی ارزش 
جلوه می دهد که در همان روزگار دانشــجویی 
خود و دوســتانش در نشــریه »پیام دانشجو« از 
حامیان اصلی هاشمی و دولت سازندگی به شمار 
می آمدند. در حالی کــه رهبری همان موقع نیز 
انتقــادات گاه تنــدی را درباره نســبت رویکرد 
اقتصادی دولت ســازندگی با عدالت اجتماعی 
متوجه دولت وقــت می کردند. از باب نمونه در 
یکــی از این انتقادات در موضعی صریح در نقد 
دولت می فرمایند: »عده ای مســائل را اشــتباه 
گرفته اند، عده ای، ســازندگی را با مادی گرایی 

اشتباه گرفته اند.«

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی عالمه نائینی-18

 مشروطه و مصاف
 با مثلث شوم!

اگــر به تاریخ این گونــه بنگریم که در پرتو 
روایت گری گذشته، معلم و چراغ راه آینده 
اســت، می تواند برای امروزمان درس ها و 
عبرت هایی داشته باشد. جنبش مشروطه، 
رخدادی سیاســی، اجتماعــی، اقتصادی 
و دینی بــود که همه صنــوف و گروه های 
جامعه در آن نقش داشــتند؛ اّمــا به تعبیر 
»فریــدون آدمیت« نقش ســه گروه از همه 
بیشتر و خاص تر جلوه کرد؛ »روشنفکران«، 
»بازرگانــان« و »عالمــان دینــی«.1 گروه 
اول روشــنفکران، خواهــان آن نبودند که 
حرکت مشروطیت در بستر شریعت بیفتد 
و همکاری با روحانیــت را در چارچوبی 
خــاص پذیرفته بودنــد.2 در حقیقت، آنها 
از نیروی مذهب و عالمــان دینی، به مثابه 
پلی برای رســیدن بــه هدف های خویش 
سود جســتند و به وقت نصرت و پیروزی، 
روحانیت اصیل و رنــج دیده نهضت را از 
صحنه قدرت و سیاســت کنار زدند. گروه 
دوم بازرگانان، با هر گونــه نفوذ اقتصادی 
بیگانگان مخالــف بودند و از ایــن رو، با 
نظام وابســته به بیگانه مبارزه کرده، در همه 
مراحل نهضــت، فتوای عالمــان دینی را 
ماک عمــل و رفتار خود قــرار می دادند، 
بازویــی توانمنــد برای علما در اســتمرار 
نهضت به شمار می رفتند.3 گروه سوم که در 
حقیقت، محور اصلی حرکت مشروطیت 
را عهــده دار بود و نقطه پرگار آن به شــمار 
می رفت، علما و فقهای برجسته و رده اول 
حوزه علمیه عراق و ایــران بودند. مراجع 
ه 

ّ
ماعبدالل تقلید)آخوندخراسانی،  ثاث 

مازندرانی و حــاج میرزا خلیل تهرانی( در 
ه بهبهانی، سیدمحمد 

ّ
نجف و ســیدعبدالل

طباطبائی و شــیخ فضل الله نوری در ایران 
در رأس نهضت قرار داشــتند و به حرکت 
مشــروطه رنگ مذهبی و دینــی دادند. در 
این میــان، »میرزای نائینی« در بین علمای 
فعال در نهضت مشروطه به مثابه مغز متفکر 
انقاب در ایجاد و استقرار آن نقشی اساسی 
ایفا کرد. گزاف نیســت اگر بگوییم نائینی 
در استوارســازی بنیاد مشروطیت سهمی 
ماندگار داشته است. به گفته شهید مطهری، 
»از نظر اندیشه اصاحی و طرح اصاحی 
در جهان شیعه نیز، شخصیت هایی ظهور 
کرده انــد کــه اندیشــه های اصاحی در 
بعضی از زمینه ها داشته اند. مرحوم آیت الله 
محمدحســین  شــیخ  عامه  بروجردی، 
کاشف الغطاء و عامه سیدمحسن عاملی و 
عامه سیدشرف الدین عاملی و بالخصوص 
عامه نائینی را از این نظر نباید از نظر دور 
داشت. شایسته است اهل نظر اندیشه های 
اصاحی ایــن شــخصیت ها را هر چند 
محدود بــه زمینه ای خاص اســت، مورد 
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند.«4 اما 
این روند مطابق خواســت علما و مراجع 
پیش نرفت و به آفات و آســیب های زیادی 
مبتا شــد و هزینه هایی سنگین، همچون 
فدا کردن جان انقابیون و رهبران نهضت 
تحمیل کرد. این هزینه هــا و آفات در پرتو 
فعالیت فراوان مثلث شوم »انحراف«، »نفوذ 
بیگانه« و »تحریــف واقعیات«، وقایعی را 
رقم زد که محوریــت نقش  علما و مراجع 
مجاهد شــیعه دگرگون شــد و کم نقشان 
مشروطه بر صدر قدرت نشستند و بر جان 
و حیثیت روحانیت و ملت تاختند. صیانت 
از نضج و رشد و بالندگی انقاب درسی بود 
که مردم و رهبران انقاب اسامی آموختند 
و الزم است امروز نیز در مسیر تداوم نظام 
انقابی در مصاف با موانعی، نظیر تحریف 

غافلگیر نشویم.
پی نوشت ها در دفتر نشریه موجود است.

شــهادت مظلومانه امام حســین)ع( و 
یاران گرانقدرشان در عاشورای سال 61 
هجری، آیینه تمام نمایی از نتایج بروز انحراف در 
جامعه اسامی اســت؛ انحرافی که ریشه  آن به 
تعبیر رهبر معظم انقاب در دیدار با فرماندهان 
لشکر 27 محمدرســول الله )1375/3/20( در 
دنیاگرایی خواّص جبهه حق بود و این دلبستگی 
آنان به دنیا مانع دفاع از حق شد و زمینه شکل گیری 
حادثه عاشورا را فراهم کرد. از دیدگاه رهبر فرزانه 
انقاب، این موضوع عبرت مهمی است که حادثه 
عاشــورا بر ما نمایان می کنــد و چنانچه خواّص 
طرفدار حق که اسیر دنیا شده  و از یاری حق روی 
گردانده اند در جامعه اســامی در اکثرّیت قرار 
گیرند، حادثه عاشورا در تاریخ تکرار خواهد شد. 
معظم له این بحــث را در خطبه های نماز جمعه 
تهران در 18 اردیبهشــت ســال 1377 بار دیگر 
مطرح کردند و در آنجا میان درس ها و عبرت های 
عاشــورا تفکیک قائل شدند. ایشــان درس های 
عاشــورا را بحثی »زنده و جاودانه« دانستند که 
مخصوص همه زمان هاست و مواردی، همچون 
ه، 

ّ
فداکاری، دینداری، شجاعت، مواسات، قیام ِلل

عشــق و محّبت را از جمله این درس ها تعریف 
کردند، اما عبرت های عاشورا را مخصوص زمانی 
دانستند که »اسام حاکمّیت داشته باشد«، یعنی 

»زمان ما و کشور ما«.

 B درس های عاشورا
تأمل در این بحث چنین معنا می دهد که درس های 
عاشورا فضایلی هستند که روح انقاب علیه ظلم 
و ستم را تشکیل می دهند و در مقابل، عبرت های 
عاشورا که بیان کننده حاکمّیت انحراف بر جامعه 
اسامی است، ضرورت دفاع از امامت و والیت 
دینی و دوری ُجستن از فساد و دنیاطلبی نامشروع 
را یادآور می شوند. عبرت های عاشورا گویای این 
هستند که در حکومت دینی هم امکان بروز فساد 

و دنیاطلبی نامشــروع وجود دارد و فراگیر شدن 
این مفاسد سبب تکرار عاشورا در تاریخ می شود. 
روشن است که درس های عاشــورا فرد دینی را 
برای جلوگیری از بروز چنین وضعّیتی در جامعه 
اسامی تجهیز می کند؛ درس های عاشورا همواره 
امربه معروف و نهی  ازمنکر  را به منزله فلسفه اصلی 
قیام امام حسین)ع( یادآور می شوند تا زمینه های 
انحراف در جامعه اسامی را از بین ببرند. درس 
نش های 

ُ
گرفتن از عاشورا همواره روح حاکم بر ک

انقابی ملت ایران بوده و انقاب اسامی ایران بر 
همین مبنا پیروز شده است. اکنون در زمانه ای که 
حکومت اسامی بر جامعه حاکم است و بیم نفوذ 
انحراف در جامعه اسامی و تکرار عاشورا وجود 
دارد، آیا درس آموزی از عاشــورا مجّوز انقاب 
علیه وضع موجود را صادر می کند؟ این موضوع 
بســیار مهمی اســت که خط فارق میان مبارزه و 
عدالت خواهی بی قاعده با مبارزه و عدالت خواهی 
قانون مند را تعیین می کند. در وضعیت کنونی و با 
گسترش دامنه فساد در جامعه، برخی از نیروهای 
سیاســی جوان که در مکتب انقاب اســامی 
پرورش یافته  اند و نســبت بــه ارزش های دینی و 
 دغدغه دارند، خــود را در عصر 

ّ
انقابــی به  جد

عاشورا تصّور می کنند و به اقدام انقابی علیه نظام 
سیاسی موجود گرایش می یابند. حال آنکه زمانه 
کنونی، عصری قبل از عاشوراست و در حالی که 
عاشورا می تواند تکرار شود، اما هنوز تکرار نشده 
است. شعار ـ و نه حدیث ـ »کل یوم عاشورا و کل 
ارض کربا« قبــل از هر چیز به معنای ضرورت 
زنده نگه داشــتن فضایل، درس ها و ارزش های 
نهضت عاشــورا در همه زمان ها و مکان هاست. 
این درس ها و فضایل همــواره باید در مقام فکر 
و فرهنگ زنده باشــند که البتــه چگونگی اقدام 
بر مبنــای آنها در زمان حکومــت دینی با دوران 
حاکمّیت طاغوت متفاوت خواهد بود. در زمان 
حکومت دینی، درس قیام برای خدا، فداکاری و 
جانفشانی در راه مبارزه با ظلم و ستم از رهگذر 
تمکین در مقابل قانــون و البته اصاح قوانین بر 
مبنای ارزش های دینی و مصالح جامعه اسامی 
و طبق ســازوکاری که قانون تعیین کرده اســت، 
مشروعّیت دارد؛ چرا که هر گونه عدالت خواهی 
بی قاعــده و خارج از این چارچوب خود ســبب 

تضعیف و در نهایت برانداختن حکومت اسامی 
می شود و عاشورا به گونه ای دیگر در تاریخ تکرار 
خواهد شد. به این ترتیب، همان طور که ضرورت 
حفــظ نظام سیاســی نمی تواند مجــوزی برای 
چشم پوشــی از عدالت خواهی و مبارزه با فساد 
باشــد، این فضایل و درس های عاشورا نیز نباید 
به گونه ای دنبال شــوند که به تضعیف و براندازی 

حکومت دینی بینجامد. 

 Bجمع میان درس ها و عبرت ها
بنا بر آنچه گفته شد، راهبرد اصلی باید نهادینه سازی 
مبــارزه و مقاومت دینی در مقابل فســاد، ظلم و 
بی عدالتی در ساختار سیاسی حکومت دینی باشد 
و ایــن همان نظریه نظام انقابی اســت که رهبر 
معظم انقاب در بیانیه گام دوم بر آن تأکید دارند 
و می گویند: »انقاب اسامی پس از نظام سازی، 
به رکود و خموشــی دچار نشــده و نمی شــود و 
میان جوشش انقابی و نظم سیاسی و اجتماعی 
تضاد و ناسازگاری نمی بیند، بلکه از نظرّیه  نظام 
انقابی تا ابد دفاع می کند.« نظریه نظام انقابی 
که از یک منظر نســخه ای برای جمع بستن میان 
درس هــا و عبرت هــای عاشوراســت، در مقام 
یک راهبرد و تئــوری کان قرار دارد و چگونگی 
عملیاتی کردن آن کم اهمیت تر از اصل این راهبرد 
نیست. جمهوری اسامی از چه سازوکاری باید 
حمایــت کند که هم عدالت خواهی به شــکلی 
اثرگذار در جامعه جریان داشــته باشد و تنها در 
حیطه فکر و فرهنگ باقی نماند، بلکه زمینه های 
نش های واگرایانه 

ُ
فساد را از بین ببرد و هم سبب ک

و تضعیف کننده نشــود؟  نسخه های رایج در دنیا 
حمایت از جامعه مدنی و شــکل گیری احزاب 
و گروه های مســتقل اســت، اما می دانیم که این 
احزاب و گروه ها در بسیاری از مواقع از آرمان ها 
و ارزش ها فاصله می گیرند و تنها به کانالی برای 
رسیدن جمعی محدود از نخبگان صاحب ثروت 
به قدرت تبدیل می شــوند. بنابراین هرچند این 
نسخه را نباید سراسر کنار گذاشت، اما الزم است 
به نسخه ای بومی و متناسب با ارزش های حاکم بر 
جامعه اسامی فکر کرد. با مراجعه به بیانات رهبر 
معظم انقاب در دیدار ماه رمضان با دانشجویان 
در ســال گذشــته )1398/3/1( می توان الگویی 

بومی از حضور نیروهای سیاسی ارزشی در عرصه 
عمومی و مبارزه سیاسی بر محور ارزش های دینی 
و انقابی اســتخراج کرد که تفصیل آن را باید به 

مجالی دیگر سپرد.
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رادیکالیسم! بی راهه  در 

   ریزش ها    

 نسبت ســنجی دو مفهوم بنیادیــن »نظام« و 
»انقــاب« در نظریه نظام انقابی از شــماره 
گذشته در دســتور کار این ستون قرار گرفت و 
به نسبت تباین یا جداانگاری در قالب دو طیف 
متفاوت اشاره شد. طیف نخست، انقاب ها را 
پدیده های زودگذری می دانند که مأموریت شان 
با استقرار نظام سیاسی پایان می یابد. در نقطه 
مقابل، طیــف دیگری معتقدنــد علت العلل 
انقاب اســامی برپایــی کامــل آرمان ها و 
شــعارهای آن بــوده و به بهانــه انقابی گری 
می توان ارکان نظام را زیر ســؤال  برد یا اگر در 
مسئله ای ساختار کنونی نظام، قابلیت تحقق آن 

را نداشت، از آن عبور کرد.
این در حالی است که در نظریه نظام انقابی، 
انقاب محدود به تغییر رژیم و تعویض حکام و 
منحصر به لحظه وقوع در زمانی خاص نبوده و 
همزمان با حفــظ اصول و مبانی الیتغیر خود، 
به ســوی حیات طیبه گام برداشته و استکمال 
می یابد. افزون بر این، نظــام انقابی، نظامی 
است که انقابی گری را با هرج و مرج و آنارشی 
مساوی ندانسته و هر گونه تغییر در چارچوب 
نظام را با توجه به قواعد و قوانین موّجه می داند؛ 
از ایــن رو، نقطه تمایز نظریــه نظام انقابی با 
دو طیف متفاوت مورد اشــاره در دیدگاه تباین 
و جدایــی، این اســت که نظریه یادشــده، نه 

آنارشیسم ناشی از عبور از ساختارهای نظام، به 
بهانه تحقق شعارهای انقابی را می پذیرد و نه 
محافظه کاری و تسلیم صرف ساختارها شدن را 

به رسمیت می شناسد. 
رهبــر معظم انقاب در نفــی دیدگاه های 
غلط فوق می فرمایند: »انقابی گری هم فقط 
در بســتر نظــام امکان پذیر اســت؛ این جور 
نباشــد که بعضی نظام را نفی کنند به عنوانی 
که ما انقابی هستیم. ارزش های نظام، ارکان 
نظام، بنیان هــای نظام را زیر ســؤال ببرند به 
عنوانی که ما انقابی هســتیم. انقابی گری به 
معنــای ویرانگری نیســت. انقابی گری یک 
مشــی صحیح، عاقانه، پرانگیزه و پرامید و 
شجاعانه به سمت اهداف واالست و این فقط 
در بستر و مسیر نظام اسامی یعنی نظام موجود 

امکان پذیر نیست.« 
همچنین رهبر معظم انقاب دیدگاهی که 
روحیه انقابــی را تنها مربوط به زمان پیروزی 
انقاب می دانند، نفی می کنند و آن را »یک فکر 
غلط« از »اول انقاب در مجموعه  انقابی« به 
شــمار می آورند. با این نگاه عمیق، در واقع در 
نظریه نظام انقابی، افراط و تفریط معنا ندارد. 
فرد انقابــی، قانون مدار، اهل مدارا و مهربان، 
هنجارمند، پایبند به اصــول و مبانی، معقول، 
همراه مردم، با بصیرت، اهل گفت وگو، مقّید 
بــه نظم فــردی و اجتماعی اســت و حرکت 
انقابی را در چارچــوب منطق و عقانیت و 
ساختار برآمده از انقاب اسامی دنبال می کند 
و برای رسیدن به هدف به هر وسیله ای تمسک 

نمی جوید. 

 نظریه نظام انقالبی  - 1۹

تباین نسبت  رد 

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

 درس هایی در سایه عبرت
واقعه عاشورا و نظریه نظام انقالبی
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سیاست
۱2

مجازستانزندگی

 پــس از مــرور تاریخ چهل ســاله انقالب 
یازدهم مجلس  دوره  می تــوان  اســالمی، 
شورای اسالمی را یکی از مهم ترین دوره های 
حیات مجلس و تجلی عملــی اراده ملت 
در تعیین مســیر آینده قانون گذاری کشــور 
در نظر گرفــت؛ زیرا مجلس جدید به دالیل 
گوناگونی، از جمله عملکرد دولت و مجلس 
در سال های گذشته و به ویژه چند سال اخیر، 
 مســئول احیای اعتماد افکار عمومی 

ً
عمال

به جایگاه مجلس در ساختار سیاسی کشور 
اســت و تحقق این مأموریــت به منزله یک 
تکلیف انقالبی بر عهده نمایندگان این دوره 

از مجلس قرار گرفته است.
در واقــع، همان گونه کــه رئیس مجلس 
پیشــتر در توئیتــر خــود نوشــته، مجلس 
یازدهــم را می توان »مجلــس امید و انتظار 
مردم« دانســت؛ چرا که مردم در وضعیت 
ســخت اقتصادی و با وجود همه  عواملی 
که دست به دســت هــم داده بودنــد تا آنها 
را از مجلــس و انتخابــات مأیوس کند، به 
پای صندوق های رأی آمدنــد و امیدوارانه 
نمایندگان مجلس نشــین فعلی را انتخاب 
کردنــد تا به دســت آنها گره از مشــکالت 
کشور گشوده شود. البته بدخواهان داخلی 
و خارجی نظام که خواهان موفقیت جریان 

انقالبی در حل و فصل چالش های پیش روی 
کشور نیستند، از همان شروع فعالیت مجلس 
یازدهم، خط حاشیه سازی علیه نمایندگان را 
در دستور کار خود قرار دادند و با اقداماتی از 
جمله مصاحبه های هدفمند، مانند »آخرین 
کتب مطالعه شده توسط اعضای کمیسیون 
فرهنگی« عملیات تخریب سرمایه اجتماعی 
مجلس انقالبی را کلید زدند و پس از آن نیز 
هر روز خط تخریب مجلس و نمایندگان را 

دنبال می کنند.
بــرای نمونه، طی دو هفته گذشــته طرح 
»صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی 
اجتماعی«  پیام ر ســان های  ســاماندهی  و 
کــه از آن بــا عنــوان شــیطنت آمیز »طرح 
خارجی«  اجتماعی  شــبکه های  فیلترینگ 
یاد می شــود، به بهانه ای برای تحریک افکار 
عمومی جامعه، به ویژه اقشــار جوان علیه 
مجلس یازدهم و نمایندگان آن بدل شــده و 
بدخواهان از طریق رسانه های رسمی و غیر 
رســمی پر تعداد خود با طرح مســائلی، از 
اینستاگرام«  قریب الوقوع  »فیلترینگ  جمله 
 جوان را تحت تأثیر قرار 

ً
افکار عمومی عمدتا

داده و این گونه وانمود می کنند که نمایندگان 
ملت به جای تمرکز بر حل و فصل مشکالت 
اقتصــادی توجه خود را به مسدودســازی 
و تحدید آزادی های اجتماعی و رســانه ای 

معطوف کرده اند!
البته باید به این نکته مهم توجه داشــت 
که حساســیت باالی افکار عمومی جامعه 
نســبت بــه سیاســت گذاری های مرتبط با 

حوزه فضای مجازی بــی راه و غیر منطقی 
نیســت؛ زیرا امروزه فضای مجــازی تأثیر 
انکارناپذیری بــر زندگی فردی، اجتماعی و 
حتی اقتصادی توده های مردم دارد و دشمن 
با درک این موضوع به شیطنت هایی از جنس 
سیاه نمایی طرح اخیر دست می زند؛ آن هم 
در حالی که طرح مذکور پیش از اینکه طرح 
ساماندهی پیام رسان ها باشد، طرح صیانت 
از فضــای مجــازی و به ویــژه حفاظت و 
حمایت از کســب وکارهای مبتنی بر فضای 
مجازی اســت.البته به نظر می رســد، یکی 
از دالیل هجمه علیــه این طرح، تأکید آن بر 
لزوم تشــکیل »هیئت ساماندهی« در حوزه 
راهبردی فضای مجازی کشــور است؛ زیرا 

بر اساس این طرح هیئت ساماندهی، وظیفه 
ارائه مجوز فعالیت، نظــارت بر عملکرد و 
محتوا، رســیدگی به شکایات و تخلفات و 
حمایت از پیام رســان ها را بر عهده خواهد 
داشــت.  ترکیب اعضــای ایــن هیئت به 
این صورت اســت که دولت یــا همان قوه 
مجریــه اکثریت اعضا را در دســت ندارد و 
دیگر دولت ها به دالیلــی از جمله توجه به 
سیاست های انتخاباتی قادر به نادیده گرفتن 
سیاســت گذاری های کالن حــوزه فضای 
مجازی کشور نخواهند بود، از این رو شاید 
بتوان از همین یک نکته به چرایی شکل گیری 
بخشی از هجمه ها علیه طرح جدید مجلس 

پی برد!  

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

محمدجــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجه: 

ایــاالت متحده آمریــکا اقدام بــه تحریم 
دادستان کل دیوان بین المللی کیفری کرده 
اســت. این رویه ای بود که از )تحریم( افراد 
آغاز شــد، سپس با تســری به قدرت های 
کوچک، متوسط و بزرگ تشدید شد و هم 
اکنون شــخصیت های بین المللی را شامل 
شده اســت. تنها راه برای توقف این جنون 
بی پایان، توقف تن دادن به خواست )آمریکا(
ست. تسلیم شــدن به خاطر ترس از خشم 

آمریکا صرفا اشتهای آن را زیاد می کند.

سیدعزت الله ضرغامی، عضو شورای عالی 

فضای مجــازی: عدالت و مواســات، دو 

بال پروازند. قطبی ســازی میــان این دو 
مفهوم هم صحیح نیست. عدالت، عمدتا 
معطوف به حاکمیت و مواسات مربوط به 
اخاق فردی است. دوره هیچ کدام، هیچ 

وقت تمام نمی شود.

مالــک شــریعتی، نماینده مجلــس: برای 

جلســات کاری متعدد به مراکز مختلف 
نظام تــردد دارم، محترمانه ترین رفتار در 
پرســنل یگان حفاظت را ضمن رعایت 
باالترین اصول حفاظت در مجموعه دفتر 
رهبری و بدترین رفتــار با مراجعان را در 
مجمع تشخیص مصلحت دیدم؛ ظاهرا 
خوی کاخ نشینی از زمان »مرحوم« حتی 
در اداره حفاظت مجمع باقی مانده است.

مجتبی توانگر، نماینده مجلس:  روحانی از ترس 

 کرونا مجلس نیامد، مجلس رفت وسط مردم 
تا مشکات شان را از نزدیک ببیند، بشنود و 
پیگیری کند. مگر خون ما از خون کادر درمان 

و جهادی ها و خبرنگاران رنگین تر است؟

فعاالن  حجت الله عبدالملکی، اقتصاددان: 

عزیز تازه وارد به بورس توجه داشته باشند، 
ســرمایه گذاری در بازار سرمایه )بورس( 
حتما سودآور است، به دو شرط: 1ـ داشتن 
نگاه بلندمدت، 2ـ فعالیت آگاهانه. پیش تر 
درباره رفتار هیجانی خیل عظیمی که برای 
سود نجومی و آنی به بورس هجوم آورده 

بودند، هشدار داده بودیم.

کیانوش جهان  پــور، مدیــر کل روابط عمومی 

وزارت بهداشت: به عنوان یکی از عوام شیعه 

معتقدم زیارت عاشــورا جامــع اصول دین 
است، مانیفست اعتقادی شیعه است، مصداق 
بارز تولی و تبری اســت، مخالفت برخی با 
آن بی جهت نیست، ســطر سطر آن حساب 
و کتاب دارد، چه بســا سبک شمارندگان آن 
اهل تقصیر باشند. اگر این روزها توفیق آن را 

داشتید، ما را هم فراموش نکنید. 

 طرح نمایندگان مجلس در زمینه صیانت از فضای مجازی

نوید کمالی
دبیر گروه رسانه

طرح نمایندگان مجلس در جهت ساماندهی هر 
چه سریع تر فضای مجازی کشورمان، به یکی از 
مهم ترین ترندهای رسانه ای کشور بدل شده است؛ 
به گونه ای که با یک جست وجوی ساده می توان به 
حجــم انبوهی از اخبار و گزارش های رســانه ای 
دســت یافت که ماحصل بیشــتر آنها چیزی جز 
تشویش اذهان عمومی و افزایش نگرانی کاربران 
نسبت به احتمال اعمال محدودیت های جدید در 
زمینه فضای مجازی نیســت. در راستای بررسی 
دقیق تر ایــن موضوع با »ســعید باقری« مدرس 
دانشــگاه و دانش آموخته دکترای مهندســی برق 
گفت وگویی داشتیم. وی درباره چرایی هجمه های 
صورت گرفته علیه طرح صیانت از حقوق کاربران 
در فضای مجازی و ســاماندهی پیام رســان های 
اجتماعی معتقد اســت: »طرح اخیر مجلس در 
واقع سبب شــکل گیری یک ســازوکار منسجم 

و کارآمــد در حوزه نظارت و ســاماندهی فضای 
 به رهاشــدگی فضای 

ً
مجازی می شــود و عما

مجازی کشورمان پایان می دهد؛ به همین دلیل این 
طرح مطلوب دشمنان و حتی برخی جریان های 

داخلی نیست.«

 BBBB رابطه طرح اخیر مجلس با شــبکه ملی 
اطالعات چیست؟

شــبکه ملی اطاعات به منزله زیرساخت ارتباطی 
فضای مجازی کشــور، یکی از مهم ترین پروژه های 
ملــی در عرصه فضای مجازی به شــمار می آید که 
تحقق آن بنابر ضرورت های ملــی، همچون »ارائه 
خدمات زیرساختی پیشرفته« و »بهره مندی از مزایای 
زیست بوم ملی فضای مجازی« در کنار »حفاظت 
از اطاعات و ارتباطات کاربران ایرانی«، در اســناد 
باالدستی نظام الزام شــده است. مطابق با الزامات 
تعریف شــده برای شبکه ملی اطاعات، این شبکه 

باید در شــش محور مشخص، از جمله زیرساخت 
ارتباطی فضای مجازی کشور، استقال، مدیریت، 
خدمــات، سالم ســازی و امنیت و تعرفــه و مدل 

اقتصادی راه اندازی شود.

 BBBB نماینــدگان مجلس چرا ایــن طرح را 
پیشنهاد دادند؟

پیرو بیانات رهبر معظــم انقاب و بیان دغدغه های 
مؤکد ایشان درباره مسائلی، همچون عقب ماندگی در 
حوزه ایجاد شبکه ملی اطاعات و رها شدگی فضای 
مجازی، نمایندگان مجلس طرح اخیر را پیشــنهاد 
دادند تا روند تحقق زیرساخت شبکه ملی اطاعات 
تســریع شــود؛ اما جنگ روانی و فضاســازی های 
صورت گرفته در سطح رسانه های زاویه دار با انقاب 

نگرشی منفی نسبت به این طرح ایجاد کرده است.

 BBBB چگونه می توان اقبال کاربران نســبت به 
شبکه ملی اطالعات را افزایش داد؟

با بررســی تطبیقی تجربیات بین المللی و داخلی به 
این نتیجه می رســیم که بهترین و مهم ترین رویکرد 
در راســتای تشــویق و ترغیب کاربران به استفاده از 
بســترهای داخلی ارتباطات مجازی، ارتقای سطح 
خدمات ســایبری و کیفیت بخشــی به شبکه های 
ارتباطــی داخلی اســت که ایــن مهم نیــز بدون 
سیاست گذاری مناسب در حوزه توسعه شبکه ملی 
اطاعات محقق نمی شــود. البته بایــد به این نکته 
توجه کرد که ارتقای سطح سواد سایبری و رسانه ای 
کاربران کشورمان نقشــی کلیدی در افزایش اقبال و 
اعتماد آنها به شــبکه ملی اطاعات دارد؛ زیرا یک 
کاربر بدون درک درســت از چرایی لزوم استفاده از 
بسترها و سامانه های داخلی همچنان به فعالیت خود 
در بسترهای خارجی و غیر بومی ادامه خواهد داد که 
تداوم حضور برخی کاربران در پیام رسان تلگرام خود 

مؤید این مسئله است.

بررسی نگرانی جریان  خاص از ساماندهی اینترنت در گفت وگو با سعید باقری

یف تیر ی به  قلب تحر
   تریبون    

آمارهای بین المللــی از افزایش 
تقاضــای کشــورهای جهــان 
برای خرید نفــت خبر می دهد 
که این مســئله برای کشورهای 
صادرکننده نفت از جمله کشور 
ما از اهمیت ویــژه ای برخوردار 
است؛ اما هم اکنون بنا بر آمارهای 
اوپک، اعضای این سازمان نفتی 
به طور میانگین 24 میلیون و 270 
هزار بشــکه در روز تولید نفت 

داشته اند که این به معنای افزایش تولید یک میلیون بشکه ای نفت 
نسبت به ماه گذشته میادی است. از این رو کارشناسان اقتصادی 
پیش بینــی می کنند با افزایش تقاضای جهانــی، صادرات نفت 

کشورمان بیش از پیش رونق خواهد گرفت.

اقتصاد  بهبود 
بازگشت رونق به صنعت نفت

رژیم صهیونیستی در طول یک 
دهه گذشــته به صورت جدی 
در حــوزه دیپلماســی مجازی 
فعال شده اســت، به طوری که 
دیپلماسی دیجیتال  اداره  اکنون 
رژیم صهیونیســتی، مسئولیت 
نظارت و هدایت صدها حساب 
مجازی در رسانه های اجتماعی 
پر مخاطب از جمله فیس بوک، 
توئیتــر و یوتیــوب را بر عهده 

گرفته اســت. هدف رژیم صهیونیســتی از ورود به این عرصه 
ارتباط گیری آســان و بدون محدودیت با افکار عمومی جهان، 
به ویژه کشورهای اسامی برای زمینه سازی پذیرش روابط با 

رژیم صهیونیستی است. 

 سفارت مجازی!
تقالی صهیونیستی در اینترنت

حفظ قرآن کریم همواره در منابع 
دینی ما مــورد تأکید قرارگرفته 
اســت، چرا که قرائت و حفظ 
قرآن کریــم می تواند به حفظ و 
توسعه ســاختارهای اجتماعی 
ابتا  بــدون  و فرهنگی جامعه 
اجتماعــی  آســیب های  بــه 
 رایــج در عصــر حاضر کمک 

کند.
اگر شــما نیز به حفظ قرآن 

عاقه مند هســتید می توانید بــه راحتی بــا دریافت و نصب 
اپلیکیشن »مدرسه حفظ قرآن کریم« از خدمات آموزشی این 
نرم افزار ایرانی بهره برده و به ســرعت به مهارت حفظ آیات 

دست پیدا کنید. 

 مدرسه قرآن
تربیت حافظان کالم وحی

 شورش علیه شبکه ملی اطالعات
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 BBBB آقای دکتر، امروز بازی های رایانه ای در 
کشــور ما، از نظر محتوایی و فرهنگی 

چه وضعیتی دارد؟
از سال 1393، تولید بازی های رایانه ای به سمت 
بازی های موبایلی شــیبی محســوس داشــت و 
افراد حرفه ای هم از بازی های کنســولی استفاده 
می کردند که رفته رفته بیشتر بازار بازی چه در زمینه 
تولید و چه در مصرف، حتی در تبلیغات به سمت 

بازی های موبایلی رفت.
در این راســتا، متأسفانه، نظارت در بازی های 
موبایلی کاهش چشــمگیری یافــت. در دوران 
وزارت آقایان جنتی و صالحی امیری بیشتر به بازی 
به مثابه یک کاالی تجاری و صنعتی نگاه می شد 
و کمتر دید فرهنگی بر این بازی ها حاکم بود و در 
واقع، بازی را به منزله پدیده فرهنگی رتبه اولی که 
وزارت ارشــاد و دستگاه های حاکمیتی به آن نظر 

کنند، مورد توجه قرار ندادند.
نتیجه اولین نشست های شورای عالی فضای 
مجازی تشــکیل برخی مصوبــات عجوالنه در 
حوزه تنظیم بــازار بازی های رایانه ای بود که به آن 
مصوبات در مقام اجرا توجه چندانی نشــد. بنیاد 
هم کمتر توجه نشان داد و در قسمت »اسرا« و آن 
هیئتی که بتوانند نســبت به همه بازی های مطرح 
شده داخل بازار، به صورت پیشینی نظارت کنند، 

بیشتر به یک نظارت پسینی و کمرنگ رو آوردند.

 BBBBمصوبه ای که اجرا نشد، چه بود؟ 
پس از تشــکیل نشســت شــورای عالی فضای 
مجازی در دوره جدید و به ویژه از ســال 1393، 
نســبت به برنامه راهبردی بازی هــای رایانه ای به 
منزله نقشــه جامع بازی ها و خــط عمل هایی که 
برایش در نظر گرفته شــده بود و در جهت اصاح 
بازار و رونق بازی های داخلی قدم برمی داشــت،  
تغییر نگاه هایی اتفاق افتاد. در این دوره، درباره این 
نکته که باید بازی های خارجی مدیریت شده و یک 

نظام تعرفه ای قوی بر آن حاکم باشد، غفلت شد و 
به صورت پوسته ای و ظاهری چند مصوبه تصویب 

شد که البته این مصوبات هم اجرا نشد.
برای نمونه، می توان به ورود یکسری بازی های 
برخط خارجی یا آزاد شدن بازی هایی مانند »کلش 
آف کلنز« اشاره کرد. در این وضعیت، بسیاری از 
عرضه کنندگان بازی ها، مانند کافه بازار به سمت 
عرضــه بازی های خارجی رفتند و به این ترتیب و 
به بهانه اینکه کســب و کار این استارت آپ ها باید 
برقرار شود، بازی های خارجی توانستند از شبکه 
شتاب کشــور برای درو کردن پول بچه ها و واریز 
آن به جیب شرکت هایی، مانند سوپرسل فناند یا 
کشورهای دیگر استفاده کنند و بیشترین سهم بازار 

بازی ها به سمت بازی های خارجی رفت.
در واقع نظارت فرهنگی که باید انجام می شد، 
به محاق کشیده شد و حتی عده ای قصد تعطیلی 
»اسرا« را داشتند که با آن مخالفت شد و به صورت 

کمرنگ کارش ادامه یافت.

 BBBBاسرا زیر نظر بنیاد است؟ 
بله، »اسرا« سازمانی زیر نظر بنیاد است که شورایی 
در آن تشــکیل می شــود و بازی های ویژه در آنجا 
رده بندی می شوند تا مشخص شود بازی برای چه 
سنی مناسب است تا از خط قرمزها عدول نشود. 

اما حتی به مجوز ســاخت هــم اهمیتی داده 
نشد و گفتند الزم نیست! در واقع، به بهانه افزایش 
سرعت تولید، مجوز ساخت ها کنار گذاشته شد و 
یکسری از وظایف ذاتی بنیاد که در حوزه نظارت 

بود، انجام نشد.

 BBBB با این اوصاف، این سیاســت ها چه 
نتیجه ای داشته است؟

در دو سه سال گذشته که آقای سیدعباس صالحی، 
وزیر جدید به بازی به شکل مسئله ای فرهنگی نگاه 
می کند، فضا و روند تعطیلی چند ســاله ویترین 

بازی های داخلی تغییر کرده است؛ این در حالی 
اســت که هیچ نمایشگاهی از محصوالت ایرانی 
در هیچ جایی عرضه نمی شد؛ اما خوشبختانه این 
نگاه به وجود آمد که باید بازار بازی فعال شــود و 
بازی های داخلی به شکل »ارتباط مردمی« برقرار 
شود. البته این نمایشــگاه هم که به اصرار هیئت 
امنــای بنیاد و خود وزیر قرار بود برگزار شــود، به 
دلیل کســری بودجه در سال 1398 و شیوع کرونا 
در سال 1399 لغو شد. در هر صورت، تا پیش از 
دو سه ســال اخیر، این روند ارتباط فرهنگی بنیاد 
بازی های رایانه ای با خانواده ها و گیمرها به شکل 
مســتقیم تعطیل بود که آثار بــدی در زمینه توجه 
بازی ســازان به بازار داخل و ارزش های فرهنگی 
داشت و بسیاری از بازی ســازها تصمیم گرفتند 
برای خارج از کشور بازی بسازند و با ممیزه های 
فرهنگی که در اصل »ولنگاری فرهنگی« است، 
بازی تولید شود. بنابراین، می توان گفت وقتی بنیاد 
به منزله نهاد حامی نمی تواند وارد شــود، از نظر 
محتوایی هم نمی تواند چندان نظارت داشته باشد 

و اعمال نظر کند.

 BBBB آقای دکتر، چند سال قبل گفته بودید 
بازار بازی های رایانه ای در دنیا در دست 
صهیونیست ها و فراماسون هاست؛ در 
حال حاضر هم همیــن وضعیت در 

جهان حاکم است؟
از نظــر عمومی این وضعیت همچنان ادامه دارد، 
اما توجه داشــته باشیم که بازار بازی های رایانه ای 
به دو بخش تقسیم شده است؛ بازی های حرفه ای 
سخت یا بازی هایی که به مهارت خاصی در بازی 
کردن و بازی ســازی نیاز دارد که در اینها وضعیت 
 سهمی 

ً
به همان شــکل قبلی ادامه دارد و ما عما

نداریم.
اما بــازار بازی به این طیف از بازی ها خاصه 
نشــده و بازی های موبایلی و برخط هم به عنوان 

شــکل دوم بازی های رایانه ای به صورت بســیار 
فراوان گسترش یافته اســت و کسانی در استفاده 
از بازی وارد شــده اند که پیشــتر به عنوان بازیگر 

حرفه ای در بازار بازی ها نبودند. 
گفتنی است، صهیونیست ها قصد گرفتن این 
طیف از بازی ها را هم داشــته اند؛ اما چون فراگیر 
است، خیلی از اســتودیوها در تولید این بازی ها 
وارد شده اند و بازی سازهای ایرانی هم از این بازار 
اســتفاده فراوان کرده اند و توانســته اند بازی هایی 
بسازند که بیش از 10 تا 12 میلیون مورد نصب در 
کشور داشته باشد؛ مانند بازی های آمیرزا و باقلوا 

و غیره.
طیف بازی های معمایی یا بازی های راهبردی 
هم مطرح اســت؛ اینها بازی هــای محبوب بین 
بچه های ما نبود؛ ولی پس از فراگیری بازی هایی 
همچون ِکلش و امثال آن، یک ســری از بازی های 
ایرانی هم توانســتند با بازی با کلمات و الهام از 
بازی هــای خارجی موقعیت خوبی را به دســت 

بیاورند.
در مجموع، درباره وضعیــت فعلی مدیریت 
بازی های رایانه ای در کشــور باید گفت، چون در 
سال های گذشــته به بنیاد ملی بازی های رایانه ای 
اجازه داده نشــد تا در نقش حامی وارد این عرصه 
 از منظــر اقتصادی و 

ً
شــود و به این حــوزه صرفا

صنعتی نگاه شده اســت و مؤلفه های متناسب با 
 
ً
فرهنگ خودی تولید نشده است، بنابراین، عما

بنیاد نتوانسته به رسالتش در این عرصه عمل کند.
بــه تازگــی، بازی های همگــرا و نیــز نظام 
تعرفه گذاری بازی ها قدری رشــد کرده اســت، 
 بیشتر بازار دست 

ً
هرچند هنوز جا نیفتاده و عما

بازی های خارجی اســت؛ از این رو تأکید ما این 
است که فاز چهارم فعالیت »اسرا« )نظام رده بندی 
بازی های رایانه ای( بیشــتر نگاه فرهنگی داشــته 
باشد تا بتوانیم ظرف یک سال آینده اثرات این نگاه 

جدید را در بازار شاهد باشیم.

فرهنگفرهنگ

یادداشت

فرهنگ

کتــاب »ســلوک در مکتــب 
سلیمانی« که با استقبال خوب 
جامع روبه رو شده است. تجدید 
چاپ شد. نکته قابل توجه کتاب 
این اســت که خاطره نویســی 
نیســت، بلکه با رنــگ و بوی 
 در باب 

ً
دیگری کــه معمــوال

زندگی نامه ها یا زیســت نامه ها 
توســط  می شــود،  نوشــته 
والمسلمین  »حجت االســام 

محمدجواد رودگر« به رشته تحریر درآمده است. در مجموع 
یکی از مهم ترین امتیازهای کتاب این است که فتح بابی در ورود 
به عرصه »جهاد تبیینی« مکتب سازنده، سوزنده، پویا و پایای 

»سپهبِد شهید سلیمانی« است.

تبیین جهاد 
چاپ دوم مکتب سلیمانی

   کتاب    

»نقل سرخ« براساس نمایش نامه ای 
از »آرش عباســی« و به کارگردانی 
»سیدامیر حسینی« از 13 شهریور 
روی صحنه می رود و تا 22 شهریور 
اجــرای آن ادامه خواهد داشــت. 
این نمایش از مجموعه برنامه های 
محفل آیینی »زخم عتیق« به شمار 
می رود، که بــه همت انجمن تئاتر 
انقاب و دفاع مقدس اجرا می شود 
»تماشاخانه ســرو« از ساعت 20 

پذیرای عموم عاقه مندان خواهد بود. تماشــاخانۀ سرو انجمن تئاتر 
انقاب و دفاع مقدس به عنوان مرکز تخصصی نمایش های ارزشــی 
با مضامین انقاب اسامی، دفاع مقدس و مقاومت، با ظرفیت 150 

نفر در خیابان آیت الله طالقانی جنب ایستگاه مترو طالقانی قرار دارد.

خ   نقل سر
نمایش عاشورایی در تماشاخانه سرو 

   تئاتر    

از  قبل  تحقیق هــای  مراحــل 
نگارش سریال »شهید بهشتی« 
به قلم »حســین تراب نژاد« این 
این ســریال  دارد.  ادامه  روزها 
بافاصلــه بعد از پایــان یافتن 
مرحلــه تحقیقــی وارد مرحله 
نگارش می شود. منابع تحقیقی 
برای نگارش این سریال عاوه 
بــر کتاب هایی کــه از زندگی 
است،  نوشته شــده  این شهید 

مصاحبه های دوســتان و همکاران ایشان نیز هست و در ادامه 
مصاحبه با دوستان و نزدیکان است. این سریال به تهیه کنندگی 
»محمدرضا شــفیعی« در 40 قسمت از سوی صدا و سیمای 

جمهوری اسامی تهیه و تولید می شود.

    تلویزیون    

 یک ملت
روایت زندگی شهید بهشتی

 جای خالی مؤلفه های 
انقالبی در سینمای ملی

در حالی 21 شــهریور به مناسبت سالروز 
ورود صنعت ســینما در دوره ناصرالدین 
شاه به ایران، روز ملی »سینما« نامگذاری 
شده است که سینمای ایران، با وجود همه 
پیشرفت هایش در نیم قرن اخیر، همچنان با 
مشکات جدی روبه روست. اما چرا این 
مشکات در ســینمای ایران وجود دارد؟ 
با وجــود اینکه پس از انقاب اســامی، 
ساخت سینما، به ویژه پردیس های سینمایی 
رونق خوبی گرفته اســت؛ ولی همچنان 
دسترسی به سینما در کشور بسیار ضعیف 
است. در حالی که بر اساس استانداردهای 
جهانــی، به ازای هر 10 هــزار نفر به یک 
سالن ســینمایی نیاز اســت؛ این رقم در 
ایران، یک ســینما به ازای هر 300 هزار 
نفر جمعیت است. از سوی دیگر، آمارها 
نشان می دهد ســینما جایگاه چندانی در 
سبد فرهنگی خانوارهای ایرانی ندارد و به 
صورت میانگین ایرانی ها هر شش سال یک 
بار به سینما می روند که اگر سینماروهای 
حرفه ای در شــهرهای بــزرگ از این آمار 
خارج شوند، وضعیت بسیار بغرنج تر هم 
خواهد بود. البته فارغ از ضعف زیرساختی 
و مخاطبــی، وضعیت ســینمای ایران به 
لحاظ تعداد تولید فیلم های سینمایی در دنیا 
بد نیست و ایران پانزدهمین کشور جهان از 
نظر تولید فیلم است. این نگاه آماری، نشان 
از وضعیتی کاریکاتوری در سینما دارد؛ به 
گونه ای که هرچقدر تولید کمی فیلم زیاد 
اســت؛ اما در مقابل، زیرساخت مناسب 
بــرای نمایش فیلم ها و نمایــش آن وجود 
ندارد. افزون بر وضعیت نامناسب در حوزه 
زیرساختی، مشکل محتوایی هم موضوع 
دیگری است که ســینمای ایران را تهدید 
می کند. منتقدان بسیاری معتقدند سینمای 
ایــران در حوزه فیلم ســازی اجتماعی از 
وضعیت مناســبی برخوردار اســت، اما 
واقعیت این است که نگاه فیلم سازان ایران 
به موضوعات اجتماعی، فاصله ای جدی 
با وضعیت واقعی اجتماع دارد. فیلم های 
اجتماعی ساخته شده در سال های اخیر، 
که در بعضی موارد با استقبال جشنواره های 
خارجی هم مواجه شــده، بیــش از آنکه 
بازنمایی واقعی وضعیت اجتماعی باشد، 
ســیاه نمایی مطلق از زندگی ایرانیان بوده 
است. در کنار این سیاه نمایی، روی دیگر 
سینما، نشان دادن زندگی های مرفه، مدرن 
و غیر واقعی در برخی دیگر از فیلم هاست 
که موجب حسرت و سرخوردگی جامعه 
می شود. موضوع دیگر، وظیفه و عملکرد 
سینما در جامعه است؛ اگر سینما به منزله 
یک ابــزار فرهنگی در ســاخت فرهنگ 
جامعه مؤثر باشــد، بدون شک، سینمای 
ایران ســهم ناچیزی در این حوزه داشته و 
حتی در برخی موارد به مثابه ضد فرهنگ 
هم عمل کرده اســت. مؤلفه های قدرت 
انقاب اســامی که هم می تواند پاسخی 
به فضاســازی های »ایران هراسی« جبهه 
غرب علیه ایران شــود و هم موجب امید 
و افتخار ملت ایران شود، جایگاه خاصی 
در ســینما ندارد و سینماگران کمتر به این 
حوزه ها ورود کرده یا فیلمی با این مضامین 
ساخته اند. نشان دادن چهره واقعی جامعه 
ایران، به منزله یک جامعه پویا و با نشاط، 
در وضعیتی که ســخت ترین تحریم های 
تاریخ علیه ملت ایران اعمال شــده است، 
می تواند خط بطانی بر ادعاهای دشمنان 
باشد و شاید این وظیفه سینماگران باشد تا 
با هنر خود، هم اعتراض خود را به گوش 
جهانیان برسانند و هم عظمت ملت ایران 

را به رخ بکشند! 

بازی با آینده!
 بازنگاه صبح صادق به حال و روز بازی های رایانه ای در جامعه ایرانی

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

دنیای امروز بازی های بچه ها، با گسترش روزافزون بازی های رایانه ای زمین تا آسمان با دهه های گذشته فرق کرده و تغییرات روحی و فرهنگی نسل کودک و 
 نرم و البته سریع اتفاق می افتد؛ نکته مهمی که توجه سیاست گذاران و مدیران فرهنگی کشور را به این حوزه حساس 

ً
نوجوان در سایه این ابزار جدید، کامال

و راهبردی می طلبد. دکتر بهروز مینایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و مدیرعامل اسبق بنیاد ملی بازی های رایانه ای و عضو فعلی هیئت 
امنای این بنیاد، در گفت وگو با »صبح صادق« از نوع مواجهه مدیران فرهنگی دولت  کنونی با مسئله بازی های رایانه  ای می گوید.

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار
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۱۴
جبهه

 فراموش مان نشود!

 
منتظرم تا تلفنش را جــواب بدهد. ناگهان 
صدای حاج قاســم از آن سوی خط می آید. 
گوشــم را تیز می کنم. صدا خش دار است. 
لحن اســتوارش می خورد توی سینه ام. دو 
جمله که می گویــد به خــودم می آیم. تازه 
می فهمم سخنرانی حاج قاسم را گذاشته اند 
برای پیشواز خط شــان. جالب است. قطع 
می کنم. دوباره شماره را می گیرم. خدا خدا 
می کنم گوشــی را برنــدارد. می خواهم تا 
آخرش گوش بدهم.  ... ما ملت شــهادتیم، 
ما ملت امام حســینیم. بپــرس، ما حوادث 
سختی را پشت سر گذاشتیم. بیا ما منتظریم، 
مرد این میدان ما هستیم برای شما... گوشی 
را برمــی دارد. به کلی فرامــوش کرده ام که 
تماسم برای چه بوده. خانمی آن طرف مدام 
می گوید:  الو... الو... بفرمایید... و من غرق 
در کام حاج قاسمم... صدای بوق ضرب دار 
حواسم را جمع می کند. انگار گوشی را قطع 
کرده است. می خواهم دوباره زنگ بزنم؛ اما 
نمی دانم به کی و چرا؟ در گوگل جست وجو 
می کنم برای دریافت کد پیشواز. نباید عقب 
بمانم. حاال دیگر خیلی از شــماره ها را که 
بگیــرم، قبل از هر چیز می شــنوم: ما ملت 
شــهادتیم، ما ملت امام حسینیم، بپرس، ما 
حوادث سختی را پشت ســر گذاشتیم. بیا 
ما منتظریم. مرد این میدان ما هســتیم برای 
شما. شــما می دانید این جنگ یعنی نابودی 
همه امکانات شما. این جنگ را شما شروع 
می کنید،  اما پایانش را ما ترســیم می کنیم. 
بعدها می فهمم سرلشکر قاسم سلیمانی در 
یادواره عملیات رمضان در همدان خطاب 
به گزافه گویی های ترامــپ این حرف ها را 
گفته اســت. بیش از 10 سال است که آوای 
انتظار به خدمات اپراتورهای تلفن همراه در 
کشورمان اضافه شــده است. در این مدت، 
انواع و اقســام نواها و موســیقی های شاد و 
غمگین، پاپ و کاسیک، مذهبی و ملی و... 
در این خدمات قرار گرفته تا هر کسی بنا بر 
ذوق و سلیقه اش از آن بهره ببرد.  در این میان،  
تعداد کام های بی موســیقی شاید به تعداد 
انگشت های دو دســت هم نرسد. حقیقت 
این است که محتوای کام و ضرباهنگ آن 
باید به گونه ای باشــد که مخاطب را جذب 
کرده و لحظات انتظار در پشت خط را برای 
شنوندگانش دلپذیر کند. آوای انتظار باید در 
کمترین زمان، با شــنونده اش ارتباط بگیرد 
و آن را بــرای لحظاتی به خود جذب کند تا 
سختِی  انتظار برایش آسان شود. این کارکرِد 
آوای انتظار، انتخاب محتوای استاندارد برای 
آن را با ســختی ها و حساسیت های زیادی 
روبه رو می کند. محتوای این آوا باید بی درنگ 
به ســراغ اصل موضوع برود و حرفش را با 
صراحت بزند. بــرای نمونه، نمی توان برای 
یک تصنیف، ســراغ بخش های پیش درآمد 
آن رفت. باید بافاصله تأثیرگذارترین بخش 
از شــعر را انتخاب کرد و ُبرش داد. درباره 
بخش های خاص مانند ســخن بزرگان هم 
همینطور اســت و نمی توان سراغ مقدمه ها 
رفــت و هر جمله ای را به آوای انتظار تبدیل 
کــرد.  در جمــات »حــاج قاســم« هم،  
انتخاب هوشــمندانه ای صــورت گرفته و 
بی مقدمه چینی بخشی از سخنان آن بزرگوار 
را می شنویم در حالی که معلوم است تعارف 
را کنار گذاشته و با صراحت با رئیس جمهور 
آمریکا حرف می زند. نه توهینی در کار است 
و نه تحقیری. هر چه هست، بیان یک واقعیت 
و ترسیم حقیقتی است که بزرگ ترین دشمن 
ایران، یعنی آمریکا هــر از چند گاهی آن را 
فراموش می کند؛ حقیقتــی که باید مراقب 

باشیم فراموش مان نشود.

»شــهید مهدی ثامنی راد« متولد 22 بهمن سال 1361 و اهل 
شهرســتان ورامین بود که در سال 1394 و در شب تولدش در 
منطقه »تل هوبر« سوریه به شهادت رسید، اما پیکرش در منطقه 
جاماند. در زمان شهادت، فرزندش تنها 9 ماه داشت. پیکر این 
شهید مدافع حرم پس از سه سال از شهادت کشف و شناسایی 

شد و به کشور بازگشت. 

 سه سال دوری
   قاب    

از وقتی آقامهدی شهید شد، سر سجاده نماز از خدا می خواستم 
کــه بتوانیم به دیدار رهبری برویم. ماه رمضان بود که به ما زنگ 
زدند و دعوت کردند. موقع نماز نهال، دختر خردســال ما، که 
خیلی هم شــیطنت می کرد، از صف خانم ها جدا شد و رفت 
توی قســمت آقایان. از البه الی صف ها رد شد تا به محافظان 
آقا رســید. آقا که چشم شــان به نهال می افتد، نهال را در آغوش 
می کشند. نهال، عمامه آقا را که می بیند در همان دنیای کودکی 
به حضرت آقا می گوید: این کاه را مادرت برایت درست کرده؟ 
آقا هم با خنده می گویند: بله، نهال می گوید: کاهت را می دهی 
به من؟ آقا جواب می دهند: این مال خودم است، الزمش دارم. 
برای تو یکی دیگر می خرم. نهال هم می گوید پس اگر می خواهی 
برای من بخری، صورتی اش 
را بخر! چند روز بعد از 
آقا یک  بازگشــت ما، 
کاه صورتی برای نهال 
کاه،  این  فرســتادند. 
چتر رهبری و والیت بر 

سر نهال است.

راوی: همسر شهید 
مدافع حرم مهدی 
قاضی خانی

 کاله صورتی
   خاطره    

   یادداشت    

 BBBB از بین این همه شهید مدافع حرم، چرا 
شهید ثامنی را برای نگارش زندگی نامه 

انتخاب کردید؟
»مهدی ثامنی راد« تنها شــهید مدافع حرم شــهر 
ورامین است. وقتی مهدی به شهادت رسید، چهره 
زیبایش در قاب عکــس خیلی خودنمایی می کرد. 
عکس های فراوانی از این شــهید در ورامین نصب 
شده بود و من ابتدا نمی دانستم این شهید در لشکر 
27 بوده و به شــهادت رســیده اســت. مدتی که 
گذشت، تصمیم گرفتم درباره اش کتابی بنویسم. در 
آن زمان من هیچ شــناختی از او نداشتم و به ِصرف 
اینکه همشهری و هم سن و سال من بود، احساس 
ِدین و وظیفه کردم که خدمتی برای این شهید کرده 
 کتاب 

ً
باشم. البته اگر من این کار را نمی کردم، حتما

این شهید بزرگوار به بهترین نحو نوشته می شد؛ اما 
دوست داشتم این افتخار نصیب من بشود.

 BBBB یکی از ویژگی های کتاب شما، تشریح و 
توضیح کامل عملیاتی است که در آن، 
شهید ثامنی راد به شهادت رسیده است. 

چطور به این مدل رسیدید؟
در این کتاب حضور کامل ایشان در دو اعزام تشریح 
شده است. این ماجرا از پیش از اعزام ایشان شروع 
می شود. از زمانی که پیگیری های مجدانه ای برای 
اعزام به ســوریه می کند تا روزی که قرار می شــود 
هواپیمای شان پرواز کند و در پادگان عقبه استقرار پیدا 
می کند؛ قدم به قدم شرح ماجرا را نوشته ام. دغدغه 
من این بود که درباره سوریه مفصل بنویسم. به عقیده 
من اگر قرار است درباره ادبیات جنگ بنویسیم، دور 
از انصاف اســت که ما نان جنگ را بخوریم، اما از 
خود جنگ ننویسیم. بر اساس تجربه ای که داشتم، 
ادبیات ما درباره مدافعان حرم یک واکنش و مواجهه 
احساسی و سطحی داشته  است. من سال گذشته در 
انتخاب کتاب سال شهید همدانی )مدافعان حرم( 
در بخش مســتند نگاری در کنار استادان دیگر داور 

بودم. حدود 30 کتاب درباره مدافعان حرم مطالعه 
کردیم و این شــناخت من برگرفتــه از آن دو ماهی 
بود که با این کتاب ها همراه بودم. یکی از مســائلی 
که در جلســه داوری مطرح شد، این بود که چرا در 
ادبیات اینقدر نســبت به سوریه به صورت سطحی 
برخورد کرده ایم؛ به همین دلیل من در کتابم تاش 
کردم بیشتر به سوریه بپردازم. متأسفانه، در بسیاری از 
کتاب ها جز خاطرات پراکنده که در هاله ای از ابهام 

است، چیزی از سوریه نیامده است. 

 BBBBدالیل این کم لطفی چیست؟ 
دالیل متفاوتی وجود دارد. گاهی دوســتانی که در 
سال های ابتدایِی نبرد در سوریه کتاب نوشته اند، با 
محدودیت های امنیتی مواجه بودند، اما به مرور این 
محدودیت ها رفع شد. بنابراین، این دغدغه در من به 
وجود آمد که برای کار آقا مهدی ثامنی راد به اهمیت 
حضور نیروها در سوریه بپردازم؛ چون سوریه برای 
ما سرزمینی ناشناخته است. جامعه ما که این همه 
شــهید داده و این همه احساس خرج مدافعان حرم 
کرده اســت، حق دارد بداند در سوریه چه اتفاقاتی 
افتاده اســت و بچه های ما با چه شرایطی جنگیدند 
و به شهادت رسیدند. اگر یک مدافع حرم 25 یا 30 
سال زندگی کرده، بخش جنگ هم جزء زندگی این 
فرد است و باید نوشته بشود. شخصیت این بچه ها 
بروز و ظهور تام و تمامی در سوریه دارد. چرا ما این 
را به تصویر نکشیم؟ خانواده آقا مهدی و بستگان شان 
گفتند که ما تازه پس از خواندن این کتاب به شناخت 

کاملی از مهدی دست پیدا کردیم. 

 BBBB برخی معتقدند برای نوشتن از شهدای
مدافع حرم، باید از فضای احساســی 
نزدیک به تاریخ شــهادت، دور شویم. 
بــه روایت های  برای رســیدن  شــما 
غیراحساســی و مستند، چه مسیری را 

انتخاب کردید؟

این موضوع به ویژگی های شــخصیتی نویســنده 
بستگی دارد. شما می توانید پس از سی سال از دفاع 
مقدس ســراغ سوژه ای بروید و با قلمی بنویسید که 
چیزی جز احســاس و معاشقه نباشــد و می توانید 
درباره مدافع حرمی که تازه شــهید شده بنویسید و 
چیزی جز مستندنگاری نباشد. من نمی گویم بی تأثیر 
است. روشن است که هر چه از واقعه دور می شویم، 
عاقانه تر فکر می کنیم؛ اما نویسنده حقیقی، مانند 
عامه مردم نیســت و در جایی باید بایستد که مردم 
نمی ایستند. نویسنده باید بتواند با نگاه واقع گرایانه 
سراغ ســوژه اش برود. البته من احساسی نوشتن و 
مســتندنگاری را از هم جدا نمی کنم؛ چرا که باید 
حق هر طلبی به طور جداگانه ادا بشود. ما باید حق 

همه الیه های روایت را بجا بیاوریم.

 BBBB کدام بخش از کتاب »ماجرای عجیب 
یک جشــن تولد« بیشتر به دل خودتان 

نشست؟
من بسیاری از بخش های کتاب را دوست دارم؛ چرا 
که بارها با راویان این کتاب زندگی کرده ام و اینها در 
ذهن و دل من خیس خورده و روایت شــده است؛ 
اما برخی بخش های کتاب جذابیت بیشتری دارد؛ 
مانند دو ســه فصل آخر کتاب که به نظرم نقطه اوج 
آن اســت. اتفاقات و حواشــی عملیات آخر مانند 
دیالوگ های مهدی و یاســر پورهاشــم خواندنی 
است. به نظرم فصل آخر می توانست فصل سه چهار 
برابری باشد، من نخواستم بعد از قله شهادت،  کار 
از سکه جذابیت بیفتد؛ به همین دلیل موجز گفتم و 
سعی کردم تا جایی که می شود وقایع را روایت کرده 

و جذابیت را حفظ کنم.

 BBBB با توجه به مســئولیت شــما در بخش 
محتوایِی نشر 27 بعثت، سیاست های 
شــما برای تدوین و انتشار کتاب های 

مدافعان حرم چگونه است؟

من در نوشــتن یک نگاه شخصی دارم و همین نگاه 
در کارم تســری پیدا کرده است؛ از طرفی سیاست 
انتشارات 27 بعثت این است که نگاه مان به شهدای 
مدافعان حرم،  نگاه واقع گرا باشد. ما نخواستیم برای 
چاپ شــدن زودتر کتاب های مان و گرفتن بازار به 
کارهای تک بعدی و احساســی دست بزنیم. برای 
نمونه، وقتی یک شــهیدی به شــهادت می رسد که 
مادر و همسر و همرزمانی دارد؛ متأسفانه برخی از 
دوستان خیلی سریع سراغ همسران شهدا می روند 
و در عرض یکی دو ماه می توانند مصاحبه های این 
همسر را بگیرند و کتابی به روایت همسر بنویسند و 
به بازاری بفرستند که تشنه دانستن از مدافعان حرم 
است. در دوره جدید، کتاب شهید مهدی ثامنی راد 
اولین کتاب از این مجموعه است که خواسته ایم حق 
زندگی شهید را در هر مقطع ادا کنیم. این سیاست 

نشر 27 بوده است. 

 BBBB...و کالم آخر 
دربــاره ادبیــات پایداری به گفت وگو و جلســات 
نقد و بررســی نیاز داریم؛ چون در این حوزه دچار 
آسیب های فراوانی هستیم و نمی دانم چرا هیچ کسی 
به فکر ادبیات دفاع مقدس نیســت؟ چرا هیچ کس 
از این همه آســیب دردش نمی آید؟  انتظارم از قشر 
هم صنف شــما، یعنی روزنامه نگاران و خبرنگاران 
این است که زاویه دیدشــان با عامه مردم متفاوت 
باشد. گاهی می بینیم که دوستان عرصه رسانه همگام 
با مردم حرکت می کنند و این اشــتباه است. گاهی 
دیده ایم برخی  خبرنگاران سیاســی و اقتصادی به 
تهور دست می زنند و برخی مفسدان را کشف کرده 
و افشــاگری می کنند؛ چرا خبرنگاران و رسانه های 
حوزه دفاع مقدس نباید چنیــن زاویه دید متفاوتی 
داشته باشــند؟  در کنار تبلیغ ها و ترویج ها،  نگاهی 
به آسیب ها هم داشــته باشند. هر چیزی به پایش و 
مدیریت نیاز دارد و ادبیات هم از این موضوع مستثنا 

نیست.

میثم 
رشیدی مهرآبادی

دبیر گروه دفاع مقدس

 در گفت وگوی »صبح صادق« با جواد کالته عربی
درباره کتاب ماجرای عجیب یک جشن تولد مطرح شد

یم  نان جنگ را بخور
اما از جنگ ننویسیم!

خــرداد 1394 بود که خبر دادند پیکر 175 غواص شــهید در 
جریان عملیات کربای چهار، پس از 29 سال تفحص شده و 
قرار است در خیابان های تهران تشییع شوند. آن روزها این 175 
غواص دست بســته غوغایی به پا کردند. یکی از آنها، اما مانده 
بود که مظلومیت هم رزمانش را روایت کند. نامش محمدرضا 
و فامیلــش یزدیان بود. از غواصان لشــکر پنج نصر مشــهد. 
خاطراتش را در کتــاب »بازماندگان نیمه جان« نوشــته بود، 
اما بســیار کلی و گذرا. انتشارات »ستاره ها« از او خواست که 
خاطراتش را به نحوی کامل تر بنویسد تا به دست چاپ بسپارد. 
»محمدرضا یزدیان« که در همان عملیات به اسارت بعثی ها در 
آمد و تا 20 شــهریور 1369 در اردوگاه های عراق در بند بود. 
که نتیجه آن کتابی با نام »صد و هفتاد و ششــمین غواص« در 

334 صفحه شد.

 غواِص  آخر
   تازه ها    

»جواد کالته عربی« کتاب های متعددی با موضوع شهدای جنگ تحمیلی نوشته و تحقیقات بسیاری انجام داده است؛ اما کتاب »ماجرای عجیب یک 
جشن تولد« که روایت زندگی شهید مدافع حرم »مهدی ثامنی راد« است، اولین کتاب او درباره شهدای مدافع حرم است. این کتاب در روایت وضعیت 
نبرد در سوریه و زیست مدافعان حرم در آن جغرافیا، حرف های جدیدی برای گفتن دارد. با همین انگیزه، گفت وگویی کوتاه با او ترتیب دادیم که حاصل 

آن پیش روی شماست.

زینب گل محمدی
خبرنگار
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۱5
پاسدار

 اقساط بانک انصار 
با اخذ جریمه کم کرد

۰9۱۱۰۰۰2۱۴6/ بــا توجه به شــرایط 

بد اقتصادی کمک هزینه فرزندان دوقلو و 
باالتر، تا شش سالگی ادامه داشته باشد.

اینجانب 26 ســال   /۰9۱۳۰۰۰67۴۳

سابقه دارم، در سال 92 فوق دیپلم با مجوز 
گرفتم، ولی تا به حال اعمال نشده است؟!

فوق العــاده  لطفــا   /۰9۱۴۰۰۰۱۱5۳

عملیاتی بســیجیان 89 شــمال غرب را 
پیگیری کنید.

توجه مسئوالن  قابل   /۰9۱۴۰۰۰۰85۱

محترم سپاه و بانک انصار، اقساط وام هایی 
که در اوایل ســال جــاری بخاطر کرونا 
تنفس داده بودنــد، حاال با جریمه تأخیر 

به صورت سه قسط یکجا دریافت کردند!
بازرسا که  این  ۰9۱۴۰۰۰۰۰۴۱/ میشه 

میان به پایگاه های شهید کاوه ها هم سری 
بزنن، اگر زحمت نباشه به درد دل نیروها 

گوش بدهند.
۰9۱۴۰۰۰۳8۱8/ قبل اســتخدام بیمه 

بازنشستگی تأمین اجتماعی واریز کردیم، 
االن جزء سابقه نیروهای مسلح حساب 

نمی شود!
۰9۱5۰۰۰۴۱28/ چــرا مدت خدمت 

سربازی پایورانی که مدرک تحصیلی شان 
دیپلم یا فوق دیپلم بوده، با وجود خدمت 
ســخت تر ارشــدیت درجه محســوب 
نمی شــود؟ ولی کسانی که موقع خدمت 
لیسانس وظیفه بودند آن مدت ارشدیت 

درجه محسوب می شود؟
پیمانــی  کارمنــد   /۰9۱5۰۰۰7۰77

دور دوم هســتم با ســنوات چهار ســال 
خریدخدمــت که ما به التفــاوت بیمه را 
پرداخت کرده ام؛ تکلیف ســنوات و رتبه 

و وضعیت بعد از 12 سال چه می شود؟ 
۰9۱6۰۰۰۳987/ چــرا بــرای ادامــه 

تحصیــل فقط مدرک دانشــگاه آزاد، آن 
هم فقط مراکز اســتان رو قبول می کنند. 
مــا در جزایر جنوب و بندرلنگه چطور به 

بندرعباس برویم. »خردمند« از لنگه
۰9۱6۰۰۰5۴۳۳/ چرا جانبازان بعد از 

قطعنامه که حین حراست از مرزها جانباز 
و از کار افتاده کلی شده اند، باید شامل ماده 
38 نشوند و مانند جانبازان بمباران با آنها 
رفتار شود، مگر قانون نیروهای مسلح چند 

تاست.
فوق العــاده  چــرا   /۰9۱8۰۰۰8767

عملیاتی بسیجیان کد 89 بعد از 15سال 
هنوز درست نشده.

۰9۱8۰۰۰۴956/ چرا ارشدیت مدرک 

تحصیلی فقط روی حقوق تأثیر داشته؟ از 
سپاه امیرالمومنین)ع(

۰9۱8۰۰۰68۰۴/ چــرا ایثــار بــرای 

ورودهای سال 90 به بعد اعمال نمی شود؟
۰9۱9۰۰۰78۳۴/ لطفــا نــام مصاحبه 

شونده و سمت های آن ذکر شود.
صبح صادق: معموال در مصاحبه ها نام 
کامل، مســئولیت و تخصص مصاحبه 

شونده ذکر می شود.
۰9۳7۰۰۰7665/ ورودی ســال 1379 

هستم، هنوز وام مسکن دریافت نکردم؛ 
با توجه به اینکه تورم در ســاخت مسکن 
سر به فلک کشیده و اجاره مسکن زیاد و 
از توان ما خارج شــده خواهشا به گوش 

مسئوالن مربوطه برسانید.
قول  ودیعه مســکن   /۰992۰۰۰۳528

داده شده طی نامه معاون هماهنگ کننده 
ســپاه به همــکاران دارای فرزند دو قلو، 
استان ها جواب  توسط خدمات کارکنان 
داده نمی شه و میگن ما چیزی به نام ودیعه 

مسکن نداریم.
بیکاری   به  باتوجــه   /۰9۱8۰۰۰6۳7۳

هزاران جوان بسیجی، به کارگیری مجدد 
پاسداران بازنشسته انصاف نیست.

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

سردار مهدی فرهی، فرمانده قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه یا سربازان نیروهای مسلح است. قرارگاهی که حدود سه سال از تشکیل آن می گذرد و طی 
این مدت برنامه ریزی های خوبی برای رفع بسیاری از معضالت اجتماعی متوجه جوانان کشور، از جمله اشتغال داشته و دارد. نیروهای مسلح برخی خألهای 

مدیریتی و خدماتی را در این حوزه با این قرارگاه پر کرده اند، در ادامه گفت و گوی ما را با سردار فرهی درباره فعالیت های این قرارگاه می خوانید.

   روی خط    

»مجتبی کریمی« با 10 سال سابقه پاسداری، 
متولد 1364 و اهل اســتان مازندران اســت. 
وی که بــه عنوان نیروی مرکز خدمات ســپاه 
اســتان مازنــدارن فعالیت می کنــد، با وجود 
نوع شــغل خود از فعاالن و برترین های قرآنی 
سپاه اســت. کســب رتبه اول اذان مسابقات 

قــرآن ســپاه و نیروهای 
مســلح و نیز کسب رتبه 
ســوم و چهارم در همین 
رشــته در مسابقات قرآن 
جمهــوری اســامی از 
این  افتخــارات  جملــه 
فعال قرآنی پاسدار است. 
وی می گویــد: »از دوران 
قرآنی  فعالیــت  ابتدایی 
داشتم، در مسجد، هیئت، 
فعالیت هــای  مدرســه 
مداحی، قرائــت قرآن و 

اذان را داشتم و در دوره دبیرستان در مسابقات 
دانش آموزی سه سال پیاپی رتبه اول، دوم و سوم 
کشــوری اذان را کسب کردم. بعد از عضویت 
در ســپاه زمانــی که از مســابقات قرآن مطلع 
شدم، با شرکت در مســابقات  در سال 1395 
در رشته اذان اول شدم و در سال گذشته نیز در 
مسابقات سراســری قرآن نیروهای مسلح هم 

در این رشــته مقام اول را کسب کردم.« وی در 
زمینه هم راســتا نبودن رسته شغلی و تخصص 
قرآنی خود نیز معتقد اســت: »حوزه فعالیت 
من در مرکز خدمات کارکنان است و در رسته 
قرآنی به کارگیری نشــدم، ولی چــون در این 
حوزه فعال هســتم و برنامه های جامع سپاه در 
این حوزه برگزار می شود 
شرکت  برنامه ها  این  در 
جایی  باألخره  کنم،  می 
قاری  اســت  مراسم  که 
نیاز است و اگر زمان نماز 
برسد موذن نیاز دارند. در 
سپاه باید بیشتر به چنین 
تخصص هایــی توجــه 
می گوید  کریمی  شود.« 
که اذانــش مجوز پخش 
صدا و ســیما را گرفته و 
با توجه بــه نیاز به ضبط 
حرفه ای در اســتودیو در نوبت ضبط در تهران 
اســت، اما او یک گله هم دارد: »دوستان ما در 
این ســطح در سپاه زیاد هســتند و باید از اینها 
خیلی بهتر اســتفاده بشــود، به ویژه در سطح 
خود سپاه حتی در ســطح تصمیم سازی برای 
این حوزه هــا در این حوزه به نظرم برنامه ریزی 

خاصی جدا از مسابقات وجود ندارد.«

تصمیم سازی   با مشارکت چهره های  قرآنی  
آغاز سال تحصیلی جدید اگرچه امسال در 
شــرایط کرونایی و دو هفته زودتر از شرایط 
عادی بود، اما باز موجب نشــد تا این شروع 
رنگی از ایثار، شهادت و دفاع مقدس نداشته 
باشــد. بر این اســاس در اولین سال بدون 
حضور »حاج قاسم سلیمانی« سال تحصیلی 

دانش آموزان کرمانی با 
حضور در گلزار شهدای 
کرمــان و بر ســر مزار 
مدافعان  سیدالشهدای 
حرم، سردار دل ها و در 
بر  بهشــت  از  قطعه ای 
ســر مزار عارفان شهید 
با  ثاراللــه  لشــکر 41 
نواخته شدن زنگ »ایثار 

و شهادت« شروع شد. 
سلیمانی  حاج قاسم 
خــود یــک مکتــب و 

مدرسه بود و حال که دانش آموزان کرمانی، 
ایرانی و دانش آموزان و نوجوانان ملت های 
آزاده جهان فصل نوینی از آموزش و پرورش 
را شروع می کنند، باید در میانه همین آموزش 
و پرورش از حاج قاســم هم گفت، او که هم 

مدرسه هست و هم مکتب.  
در مراســم این روز ســردار »غامرضا 

سلیمانی« رئیس سازمان بسیج مستضعفین  
با حضور در گلزار شهدای کرمان این زنگ 
را نواخت و طی ســخنانی گفت: »در آغاز 
گام دوم انقاب و در راســتای تحقق بیانیه 
گام دوم، سیدالشهدای جبهه مقاومت، فاتحه 
الکتاب این گام محسوب می شود و اولین و 
مهم ترین عرصه، عرصه 
علم و دانش و شهادت 

است.«
وی در ادامــه تاکید 
کــرد: »امــروز امنیت 
پایداری در کشور ما از 
قبل جهاد و دفاع شهید 
سلیمانی به ارمغان آمده 
سال  ما  دانش آموزان  تا 
که  را  جدید  تحصیلی 
یک نیمسال آن در قرن 
جدیــد و در آغازیــن 
سال های گام دوم انقاب است، با آسودگی 
خاطر و با آرامش و امنیت در ســنگر علم و 
دانش به برداشــتن گام های بلند و راهبردی 
برای ســاختن ایران اسامی آینده بپردازند؛ 
ایران اسامی که خواهد توانست یک الگوی 
برتر و ســازنده در جهان اســام و در دنیای 

امروزی قلمداد شود.«

 از مزار حاج قاسم به سنگر علم  و دانش

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

 BBBB درباره علت و چگونگی تشکیل قرارگاه 
مهارت افزایی توضیح دهید.

ســربازی و خدمــت نظــام وظیفــه، از جملــه 
موضوع هایی است که فرمانده معظم کل قوا از قدیم 
روی این موضوع تأکید فراوانی داشــته اند. در این 
راستا، بیش از 173 تدبیر از ایشان داریم که 2 درصد 
آن در ارتباط با مهارت   افزایی، توانمندسازی و ارتقای 

سطح سربازی است که در ارتباط با کار ماست. 
سرلشکر باقری در ســال 1396 به این جمع بندی 
رســیدند که در کنار همه مجموعه هــای مرتبط با 
سرباز در ســتاد کل و سازمان های نیروهای مسلح 
باید پــل جدیدی ایجاد کنند که نقــش آن فقط در 
رابطه با مهارت آموزی و ارتقای ســطح توانمندی 
ســربازان باشــد، از این رو در خرداد ماه آن ســال 
قــرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه به دســتور 
ایشان تشکیل شد و بنده را هم به سمت فرماندهی 

این قرارگاه منصوب کردند. 

 BBBB از آن زمان تاکنون چه فعالیت هایی در 
این حوزه انجام داده اید؟

اولین کار ما مشــخص کردن مأموریت این قرارگاه 
بود که بر اســاس نظارت ســردار باقری در حکم 
اباغی چهار ســر فصــل دارد؛ از جمله جذابیت 
دادن به سربازی در جامعه، نشاط سربازی در میان 
ســربازان، مهارت آموزی و کسب مهارت در طول 
خدمت و آماده ســازی و زمینه سازی اشتغال پس از 
خدمت. کســب مهارت می تواند کمک شایانی به 
اشتغال پس از خدمت کند.برای این کار نقشه راه را 
مشخص کردیم و در قالب 9 کمیته هیئت اندیشه ورز 
تشکیل دادیم. از سال 1397 تا 1401 نقشه راه پنج 
ساله مهارت آموزی کارکنان وظیفه را بر اساس آیه 
29 ســوره فتح نام گذاری کردیم. سال 1397 سال 
رویش، سال 1398 سال پرورش، سال 1399 سال 
خیزش، ســال 1400 سال گســترش و سال 1401 
هم سال پوشش نام گرفت. هر سال هم درصدی از 
کارکنان وظیفه را تحت پوشش قرار دادیم و تا سال 
1401 صد درصد کارکنان وظیفه تحت پوشش این 
طــرح خواهند بود. در این میان، ســه حوزه در 15 
الیه با 54 تا شــاخص و حدود 200 برنامه تعریف 
کردیم. در این فرآیند هفت نفر از معاونان و مدیران 
اصلی ستاد کل با دســتور سردار باقری نقش آفرین 
هستند؛ از معاونت منابع انسانی، آماد و پشتیبانی، 

طــرح و برنامه و... وظایف هــر معاونت و بخش 
بر اســاس حوزه ها، الیه ها، شاخص ها و برنامه ها 

مشخص شد.

 BBBB هدف کلی در پوشــش صددرصد در 
سال ۱۴۰۱ چیست؟

تا افق 1401 صددرصد سربازان ما پس از ترخیص 
از خدمت، باید یک مهارت تخصصی و پنج مهارت 
عمومی داشته باشند. هر ســال درصدی در برنامه 
پیشــرفت خواهیم داشت که امســال 65 درصد، 
ســال آینده 85 درصد و ســال آخر هم صددرصد 
خواهــد بود. البته برای امســال با توجه به شــیوع 
ویروس کرونا هم در تعداد ورودی ســرباز و هم در 
میزان زمان آموزش مشکل داریم که سعی کردیم با 
برنامه ریزی آن را حل کنیم.با توجه به اینکه نمی توان 
برخی مهارت ها را به دلیل طیف ســواد و فرهنگ 
سربازان در مجموعه بیش از 15 هزار محلی که در 
آن سرباز به   کارگیری می شود داشته باشیم، آموزش 
مهارت های عمومی را در همان مجموعه حدود 40 
مرکز آموزشی که همه سربازان به آن وارد می شوند، 
اجــرا می کنیــم. در این زمینه بر اســاس دســتور 
سرلشــکر باقری دو ابزار در اختیار ما قرار گرفت؛ 
یکی مشــارکت حداکثری ســازمان های نیروهای 
مســلح و دیگری مشارکت حداکثری دستگاه های 
غیر نظامی یا به قولی کشوری. در حوزه کشور ما 32 

سازمان و نهاد مرتبط را شناسایی کردیم که تاکنون 
تفاهم  نامــه همکاری را با 26 مجموعه بســته ایم. 
همه مهارت آموزی ها رایگان و با هزینه کرد سازمان 
و نهــاد مربوطه انجام خواهد شــد.در کنار این، ما 
گا مهای مهارت آموزی را توســعه دادیــم. گام اول 
قبل از خدمت است؛ یعنی نوجوانان باید به سمت 
مهارت آموزی در حوزه های مشــخص شده قبل از 
خدمت بروند و با مشــوق هایی روبه رو باشند. گام 
دوم در بدو خدمت است که در 40 پادگان آموزشی 
پنج مهارت عمومی در قالب 100 ساعت با اعطای 
گواهی نامه انجام می شود؛ شــامل مهارت امداد و 
نجات، مهارت زندگی، مهارت کسب وکار، مهارت 
حقوقی و مهارت مالی که همه چند صد هزار نفری 
که طی ســال وارد پادگان آموزشی می شوند، افزون 
بر آموزش هــای رزم مقدماتی، ایــن مهارت های 
رایگان را فرامی گیرند و اگــر گواهی آن را دریافت 
نکنند، کارت پایان خدمــت نخواهند گرفت. 19 
 حیــن خدمت آموزش، مهارت های 

ً
ماه هم عموما

تخصصــی داریم که فــرد باید در ایــن مدت یک 
مهارت تخصصی بر اســاس عاقه و استعداد خود 
بیاموزد که همه این مهارت ها فهرست شده است. 
اوقات فراغت سرباز را داریم که فرصت خوبی برای 
مهارت آمــوزی، از جمله شــرکت در پودمان های 
دانشگاه علمی کاربردی است. گام آخر هم بعد از 
ترخیص از خدمت است که باید حمایت هایی برای 

اشتغال داشته باشیم. 

 BBBBنحوه اجرای این گام ها چگونه است؟ 
ما سامانه هایی را طراحی کرده ایم؛ از جمله »سرباز 
ماهر« برای قبل از خدمت به منظور نام نویســی و 
اطاع از مهارت ها و نحوه شرکت در دوره ها و...، 
سامانه »سازمان وظیفه عمومی« برای حین خدمت 
و ســامانه »ماهرسان« برای پس از خدمت که اینها 
را تجمیع خواهیــم کرد. در قالب این ســامانه ها 
مهارت آموزی ها سازماندهی می شود و سازمان های 
مرتبط هر یــک نقش خود را اجــرا خواهند کرد. 
حمایت هایی مانند بیمه، وام اشــتغال و گواهی نامه 
آموزشی از جمله خدماتی اســت که در قالب این 

سامانه ها ارائه می شود. 

 BBBB در حوزه عقیدتی ـ سیاسی هم گویا به 
تازگــی اقدامات خوبی پس از تفاهم با 
دفتر عقیدتیـ  سیاسی ستاد کل نیروهای 
مســلح صــورت گرفتــه، در این باره 

توضیح دهید.
ما حــدود 500 مهــارت را احصــا کردیم که هر 
مهارت را یک ســازمان و نهاد داخــل یا خارج از 
نیروهای مســلح متولی آموزش آن اســت. در این 
حوزه در بحث هــای مهارت های فرهنگی و هنری 
مانند سینما، تئاتر، نگارگری، گویندگی، خبرنگاری 
و نویسندگی هم حاج آقای سعیدی با وسعت نگاهی 
که داشتند برای ســال جاری 20 هزار نفر سهمیه 
مشــخص کردند که در حوزه بیــش از 50 مهارت 
مرتبط با خودشــان آموزش برگزار کنند. سهم هر 
یک از عقیدتی ـ سیاسی های سازمان های نیروهای 
مسلح هم مشخص شد. شایسته است از استقبالی 
حاجی صادقی،  حجت االسام والمسلمین  که  هم 
نماینده ولی فقیه در سپاه از این طرح کردند، یاد کنم. 
 صحبت های ایشان در حمایت صددرصد از 

ً
واقعا

فعالیت های قرارگاه بــرای ما دلگرم کننده بود. من 
حتی صحبت های ایشان را در جلسه ای که داشتیم، 
مکتوب کــردم و به صورت جزوه در اختیار مدیران 
و مســئوالن قرار دادم. ایشــان تمام قد از این تدبیر 
حضرت آقا و طرح سرلشــکر باقــری و اقدامات 
قــرارگاه حمایــت کردند و آن را نظــر و امر ولی و 
یکی از نیازهای اساسی در خدمت رسانی نیروهای 

مسلح، به ویژه سپاه به انقاب و مردم دانستند.

فرمانده قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

۱+5 مهارت برای سربازان در ۱۴0۱



شادی واقعی

به خانه رســیدم، سروش مشغول 
بازی بود، شیدا پتو را روی سرش 
 خواب بود. نگرانش بودم، 

ً
کشیده بود و مثا

مدت ها بود که دیگر آن دختر شاداب قبل نبود 
و کمتر با مــن و پدرش حرف می زد. پیتزای 
نیمــه آمــاده ای را در مایکروفــر جدیدمان 
گذاشتم و از اینکه چنین امکاناتی در اختیار 
داشــتم لذت بردم؛ ولی بچه ها قدرنشناس 
بودند، این  همــه زحمت و تاش ما را برای 
 با خرید خانه 

ً
رفاه شان نمی دیدند. مخصوصا

جدیــد کــه از نظر مالــی در مضیقــه قرار 
می گرفتیــم و مجبور بودیم هــر دوی مان تا 
دیروقت کار کنیم، البته ارزشــش را داشت؛ 
چون حاال هر کدام شان یک اتاق جدا داشتند. 
بایــد برای تلویزیــون اتاق شــان هم فکری 
 
ً
می کردم. درخواست وام داده بودم و احتماال

تا پایان ماه می توانستم اتاق بچه ها را تجهیز 
کنم، یک اتاق لوکس و پر از وسایل متنوع! / 
بهنام که به خانه رسید، اول از همه حال شیدا 
را پرسید. نگران و مضطرب بود. روان شناسی 
که با شیدا حرف زده بود، از افسردگی دخترم 
گفته بود. برایم عجیب بــود. چطور امکان 
داشت دختری که در آن  همه امکانات و رفاه 
دســت وپا می زند، افســرده باشــد؟/ بهنام 
پیشنهاد سفری به روستای پدری مان را داد، 
چند روزی کنار خانواده های مان، کنار دریا و 
زمین های شالی کاری! چاره ای نبود، اگر دکتر 
این طور صاح دیده بود، باید قید اضافه کار و 
شیفت آخر هفته را می زدم./تمام سفر شیدا را 
زیــر نظر داشــتم. کفش هــای گران قیمت 
مارکش را توی ِگل و خاک از ریخت انداخته 
بــود. بی خیــال تــوی ســبزه ها می دوید و 
گوسفندهای تازه به دنیا آمده را بغل می کرد، 
از شادی اش خوشــحال بودم، اما فکری در 
ســرم رشــد می کرد. با خودم فکر می کردم 
بچه ها نه از اتاق لوکس شان حرف می زنند، نه 
از تلفــن همراه و نــه از کمد پــر از لباس و 
کفش... شیدا با عاقه ماجرای بزغاله فراری 
دخترعمویــش را گوش مــی داد؛ اما حرفی 
برای گفتن نداشت، بچه ها حرف شان حول و 
بی دردســر  و  نــاب  شــادی های  حــوش 
می چرخید؛ چه اصراری بود که بخواهم آنها 
را با دنیای مباهات و غرور توخالی آشنا کنم یا 
خودم را به سختی بیندازم تا آنها کفش و لباس 
لوکس بپوشــند و آخرین امکانات به روز را 
داشته باشند، در حالی  که شادی واقعی جای 
دیگری انتظارشان را می کشید. نباید بین آنها 
و اصالت شان دیواری از فخرفروشی بکشم. 
مرخصی ام را تمدید کردم و نوبت وامم را به 
مهسا همکارم دادم، شاید گره ای از کار مادر 

بیمارش باز می شد.

 سفر شام و سوغاتش
یک هفته ای می شود که تمام شده است. 
یــک هفتــه از همان غروب جگرســوز 
عاشورایی. ما مانده ایم با مشامی پر، از بوی 
خاک، بوی خون، بوی خیمه های سوخته 
و بوی سیب. به بچه ها گفته بودند می رویم 
سفر، سفر که بی ســوغات نمی شود. این 
روزها احتماال توی شام دارند بیشتر هلهله 
می کنند، بیشــتر ســنگ جمع  می کنند، 
خاکستر هم آماده می کنند. راستش گویی، 
ســوغاتی از روضه می سازند. آقاجانم، یا 
صاحب الزمان)عج(، این روزها، بیشــتر 
روضه اش برای شماســت. برای شــما و 
کســی که هیزم دلش خیس گناه نباشد. 
گویا از ما معمولی ها بعد از شام غریبان، 
این غصه هــا، بی تابی هــا و التهاب ها را 
می گیرند. انگار زیر فتیله قلب مان را پایین 

می کشند که قلب مان بخار نشود.

حسن ختام

   تلخند    
جامدادی دانش آموزان در سال تحصیلی جدید                                                                                                                                                                              کارتونیست: اسوال از کوبا

پیامبر گرامی اسام)ص( فرمودند:
»انسان شکرگزار چهار نشانه دارد: برای نعمت هایش شکرگزار است، هنگامی که با می بیند، صبور 

است، به آنچه خدا مقدر کرده است، قانع است و تنها خدا را بزرگ و قادر می داند.« 
)تحف العقول، ص ٢١(

ون کند  شکر نعمت،  نعمتت افز
   صادقانه    

 در زندگی، گاهی اتفاقاتی می افتد که از درک و فهم آن عاجز هستیم، اتفاقاتی که هر انسانی را به فکر یا 
حتی وحشت وامی دارد و هر چه تاش می کند به دلیل آن پی نمی برد، گاهی باید چشم ها را بست و از 
کنکاش و بررسی دست برداشت و در سکوت با خدا چنین نجوا کرد: »خداوندا تو می دانی من ضعیف تر 
از آنم که بی توجه و عنایت تو حتی نفس بکشم، پس کمکم کن تا از این امتحان نیز سربلند بیرون بیایم.« 

بی پایان مهربانی   
   صبحانه    

پرسش: خانمی ۳8 ساله ام که ۱۴ سال است ازدواج کرده ام، همسرم 

با اینکه درآمد زیادی ندارد، اما برای پذیرایی ها یا حتی خرید وسایل با 

اطرافیان رقابت می کند و مدام می خواهد از همه بهتر باشــد، این مسئله هم به 

لحاظ فشــار مالی و هم پذیرایی و تجمالت خسته ام کرده است، چه راهکاری 

برای آن پیشنهاد دارید؟

پاسخ: پرسشــگر عزیز، در اینجا نکاتی را برمی شماریم که توجه به آنها 
کمک کننده خواهد بود: 1ـ همســرتان شایسته قدردانی است و نیاز دارد 
مورد توجه و تأیید شــما قرار گیــرد. 2ـ به جنبه های مثبت رابطه تان فکر 
کنید، به محاسنی که دارد. 3ـ درباره این عادت اشتباه با همسرتان صحبت 
کنید، گفت وگوی صریح و بی پروا، ولی محترمانه! اگر واکنش همسرتان 
نگران تان می کند مسئله تان فراتر از اختافات مالی است. 4ـ برای تغییر، 
اصرار و پافشاری نکنید با لحنی نرم و دلنشین از حقوق و خرج و مخارج 
و قرض و بدهی با همســرتان گفت وگو کنید و کم کم مســیر اشتباه را به 
اصاح تبدیل کرده و تعادل ایجاد کنید. 5ـ نوشتن برنامه ریزی برای خرج 
کردن شیوه مناسبی برای به تعادل رسیدن است. 6ـ سعی کنید از کارت 
اعتباری کمتر استفاده شود پول نقد کنترل و محافظت خرج کردن را بیشتر 
در پس خود دارد. 7ـ هر ماه میزان مشــخصی از درآمدتان را تعیین کنید 
که هر کدام آزادانه بتوانید آن را خرج یا پس انداز کنید. 8ـ هیچ گاه خودتان 
در رفت و آمدهــا و مهمانی ها از تغییرات و تجمــات دیگران و خرج 
کردن های شان با آب و تاب تعریف نکنید، چرا که همسرتان را ناخودآگاه 
ترغیب می کنید. 9ـ برای آینده تان هدف گذاری کنید و برنامه هایی بچینید 
کــه قصد خرید چه چیزهایی را دارید، در این صورت از خرج کردن های 
احساســی و بی هدف و لحظه ای جلوگیری به عمــل آورده اید.10ـ از او 

بخواهید که در خرج زندگی با شما مشورت کند. 

   راه نرفته    

هم چشمی و  چشم 

یکی از مشکات اصلی جوانان عصر جدید، توجه افراطی به راحت طلبی 
و دوری از هرگونه تاش جدی در مســیر هدف مشــخص اســت. در 
سال های اخیر و با توسعه فناوری، اسباب و امکانات این راحت طلبی بیش 
از پیش فراهم شده و شرایط برای تن پروری و راحتی مهیا شده است؛ یک 
کنسول بازی، تلویزیون یا گوشی تلفن همراه کافی است تا جوان ساعت ها 
در گوشه ای از خانه دل مشغول بوده و هیچ انگیزه و هدفی را در ذهن نداشته 

باشد.
 فارغ از آســیب های فردی، فراگیر شدن این روحیه در سطح جامعه، 
تبعات و آســیب های ســخت و جبران ناپذیری را همراه خواهد داشت. 
تسلیم، سازش و پذیرش شرایط موجود، تاش نکردن برای آینده موفق و 
در نتیجه ناامیدی جمعی، از جمله آثار منفی گسترش روحیه راحت طلبی 
در میان جوانان جامعه هستند که زمینه تســلط قدرت خواهان را فراهم 

می کند و نابودی جامعه را در پی خواهد داشت. 
در حالی که به تجربه ثابت شده است پیروزی های بزرگ اجتماعی با 
تکیه بر روحیه جهادی جوانان آن جامعه امکان پذیر بوده و تقویت روحیه 

جهاد و مقاومت در جوانان شاه کلید بازگشایی قفل های موفقیت است. 
روحیه جهــاد، البته تنها به عرصه مقاومت و دفاع محدود نیســت و 
عرصه هــای مختلف جامعه اعم از علم، فرهنگ، اقتصــاد، ورزش و... 
نیز نیازمند روحیه جهادی جوانان است تا با خودباوری و آرمان خواهی، 
دســتاوردهای مهم و بزرگی را رقم بزنند و راه های پیشــرفت جامعه در 

جوانب مختلف را هموار سازند.
ایام ســوگواری ساالر شهیدان فرصت مناسبی است تا تمامی اقشار، 
به ویژه نســل جوان با الگو گرفتن از این اســوه های استقامت، با تنبلی و 
تن پروری به مبارزه برخاســته و ایثار و جهاد و آزادگی را سرلوحه تفکر و 

اندیشه خود قرار دهند. 

   جوان    

نسل ها موفقیت  شاه کلید   
محبوبه ابراهیمی

فعال اجتماعی

نکته: یکی از شــاگردان شــهید مــدّرس می گفت: مــدّرس درِس 
صول را در مدرســه سپه ساالر تدریس می کرد و من مدتی به 

ُ
کفایة اال

درس ایشــان می رفتم. گاهی اوقات اتفاق می افتاد که مدرس هفته ای 
دو روز، روزهای پنج شــنبه و جمعه غیبت می کرد و ما فکر می کردیم 
که به دهات موقوفه می رود. دوســتی داشتیم که ساکن شهریار بود. از 
من دعوت کرد بــه آن جا بروم. دعوتش را پذیرفتم و به منزلش رفتم. 
او ضمن صحبت گفت: سیدی است که گاه هفته ای یک روز به ده ما 
می آید و سر قنات می رود و با مقّنی ها کار می کند. بیشتر از همه آنها هم 
کار می کند. یک روز عصر پنج شنبه به همراه میزبان از ده بیرون رفتم 
و به طور اتفاقی از کنار قنات عبور کردیم. مقنی ها مشغول کار بودند. 
وقتی که دقت کردم دیدم مدّرس نیز باالی چاه مشغول کشیدن سطل 
از چاه می باشد. دیگر نزدیک نشدم و سخنی هم نگفتم. روز شنبه در 
 کار 

ً
مدرسه گفتم: آقا شبیه شــما را در فان محل دیدم. فرمود: »اوال

برای کسی عار نیست، ثانیا پولی را که من از این راه می گیرم، پاک تر 
از هر پولی است.«

نظر: ریشــه اکثر مشکالت اقتصادی مربوط به کار و مشتقات آن 
است، مانند کم کاری، بیکاری، شل کاری و... اما متأسفانه نرخ 

بیکاری در کشورمان بسیار باالست.

   نکته و نظر    

کار عار نیست
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صاحب امتیاز
معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه
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فیبرها نوعی کربوهیدرات هستند که توسط آنزیم های گوارشی بدن قابل هضم 
نیســتند. فیبرها ســرعت عبور مواد غذایی از معده را کند می کنند؛ بنابراین 
موجب ایجاد حس ســیری طوالنی تری می شــوند و به کاهش وزن کمک 
می کنند. فیبرها به دو نوع محلول و نامحلول تقسیم بندی می شوند. فیبرهای 
محلول در آب که موجب کاهش ســطح گلوکز و کلسترول خون می شوند، 
مانند فیبرهای محلول در ســبزی ها، میوه ها، حبوبات، جو و جوی دوســر. 
فیبرهای نامحلول در آب که کمک زیادی به بهبود حرکات دستگاه گوارش و 
جلوگیری از یبوست می کنند. این فیبرها در نان های تهیه شده از گندم کامل، 
برنج قهوه ای و حبوبات فراوان  هســتند. برای وعده صبحانه از غات کاملی 
مثل جودوسر فوری اســتفاده کنید. برای میان وعده میوه جات و سبزیجات 
تازه ای مثل هویج را جایگزین تنقات و چیپس و... کنید. حبوباتی مثل انواع 
لوبیا و عدس را 2 تا 3 بار در هفته مصرف کنید؛ می توانید در انواع ساالدها، 
برنج و آش ها از حبوبات اســتفاده کنید. به جای آبمیوه خود میوه را بخورید. 
اگر بیشتر از حد معمول فیبر مصرف کنید، اما مایعات کافی نخورید، ممکن 

است حالت تهوع یا یبوست را تجربه کنید، پس حتما مایعات کافی بنوشید.

   سالمت    

فیبرها معجزه   
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه

داستان

اولین شهید مدافع حرم

موقع اعــزام چیزی گفت که در 
ذهنم برای همیشــه حک شد و 
همیشه در خاطرم میماند. گفت: »هرکجا 
ظلمی باشــد، وظیفه ماست که حضور 
داشته باشیم« او بحث دفاع از حرم عقیله 
بنی هاشــم را مطرح کرد. برای دخترمان 
فاطمه از حضــرت رقیه)س( و حضرت 
زینب)س( و واقعه کربا میگفت تا فاطمه 
بداند که اگر اتفاقی افتاد پدرش برای چه 
رفته است؟ کجا رفته و چرا رفته است؟ و 
آرمان اصلی پــدرش در زندگی چه بوده 
است؟ به خاطر شغلش همیشه نگرانی از 
دســت دادنش، نبودنــش و ندیدنش را 
داشــتم، هربار که به مأموریت میرفت تا 
برمی گشت برایش دعا میکردم. مأموریت 
آخرش حتی به فکرم نمیرســید که با دو 
هفته مأموریت، محرم را برای همیشه از 

دست بدهم.
به نقل از همسر شهید

»محرم ترک« 1 دی ماه 1357 به دنیا آمد 
و سالها بعد از فرماندهان توانمند بود که 
از اوایل جنگ ســوریه مسئولیت آموزش 
رزمندگان مدافع سوری را برعهده داشت. 
محرم سال 1390 بر اثر انفجار به آرزویش 
رسید و جزء اولین کسانی است که برای 
دفاع از حرم بانوی کربا جان فشانی کرد.  
فاطمه سادات طالیی

   قبیله عشق    

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

غمنامه سجاد)ع(
 ناله  وا عطشا بر جگرش می افتاد
آب می دید به یاِد قمرش می افتاد

با دلی خون شده می گفت که الشام الشام
تا به بازار مدینه گذرش می افتاد

 جلوی پای سکینه دم دروازه شهر
از روِی نیزه علمدار سرش می افتاد

روضه  گم شدن و دفِن رقیه می خواند
تا به صحرا و خرابه نظرش می افتاد

 گوسفندی جلویش ذبح که می شد، یاِد
ند و گلوِی پدرش می افتاد

ُ
خنجر ِک

  وای از آن لحظه که از الِی حصیری کهنه
قطعه هاِی پدرش دور و برش می افتاد

رضا قربانی

کتیبه سبز


