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فرارسیدناربعینحسینیراتسلیتمیگوییم

»اربعین«یکیازنقاطعطفتاریخاســاماســتکهدرطولنزدیکبه
1400سالگذشتهنمادعشقوارادتعملیشیعهبهاماممظلومشبوده
وبهجرئتمیتوانگفتاهتمامشیعیانبهپیادهرویاربعینرمزماندگاری
عاشورادرطولاعصاروقرونبودهاست.اگرچهباوجودمحدودیتهاو
ممنوعیتهاییکهحکامجوربرایحرکتدلدادگانکویحسینیایجاد
میکردند،اماهمتوغیرتدینیشیعیانهیچگاهنگذاشتتاشعلهاین
چراغروبهخاموشیبگذارد،امادرسالهایاخیروبافراهمشدنفضا،
پیادهرویاربعینبهیکحماســهبزرگوتابلوییعظیمازعشقوارادت
مسلمانانودلباختگانعزتوشرفبهراهسرخحسینیتبدیلشدهاست.
اربعیندرکنارعشقوشورودلدادگیکارکردهایدیگریدرحوزههای
فرهنگی،سیاســیواجتماعیداردکهشــناختوژرفاندیشیدرباره
کارکردهایآناهمیتفراوانیدارد.اگرچهامســالبهجزشیعیانعراق،
ملتهایدیگرازفیضحضوردرایناجتماععظیممحرومهستند؛اما
نگاهیبهکارکردهایسیاسیاربعینبهامیدتکرارپرشورترآندرسالهای

آیندهخالیازلطفنیست.
اولاینکه،اجتماعبــزرگومنحصربهفرداربعیننمادوحدتجهان
اساماست.پیادهرویاربعینازآندستهآیینهایمذهبیودینیاستکه
باتوجهبهماهیتقیامعاشوراظرفیتباالییبرایبسترسازیتحققامت

واحدهدارد.
دومجنبهاقتدارآفرینیاربعیناستکهدروضعیتکنونیوباتوجهبه
گسترشگروههایانحرافی،بسیجسیاسیعبادیاربعیننمادیازقدرت
سیاســیشــیعهرابهمنصهظهوردرمیآورد.حضوربیمانندشیعیاناز
قومیتهــاوملیتهایمختلفوازاقصانقاطجهاندراربعیننشــان
میدهد،مکتبحسینی،قابلیتوقدرتبسیاریبرایبسیجکردنملتها

دارد.
نکتهســومپاسداشــتعملیوتاشبرایزندهنگهداشتنیادونام
سیدالشهداءبهمنزلهنمادظلمســتیزیوآزادیخواهیاستوازاینرو
اربعیــنمبدأحرکتماندگاربرایتبلیغوترویجفرهنگحســینیبوده،

هستوخواهدبود.
چهارمیننکتهتوجهبهجریانسازیاست.اجتماععظیماربعینمانند
رودخانهایپرخروشوجوشــاننگاههاواحساسهایعاشوراییرابه
همنزدیکوبهیکدیگرضمیمهمیکندوازدلآنهمهدفیواشــتراکات

روحی،اخاقیواعتقادیپدیدمیآیدکهمیتواندجریانسازباشد.
پنجمینمسئلهنمادسازیاست.عاشورامضامینبلندیداردکهقابلیت
بازنماییونمادســازیدارند.حضورســایقوباورهایمختلفتحت
پرچمشیعهدراربعیناینفرصتراایجادمیکندتاباالگوسازیازفرهنگ
عاشورابرایشرایطامروزملتهامدلحرکتیمتناسبطراحیوعملیاتی

شود.
البتهعاشــوراهمچوناقیانوسبیکرانیاســتکــهدرهمهعرصهها
میتواندحرکتآفرین،اثربخشوثمربخشباشدواربعینخودبهتنهایی
یکرســانهاســت؛چراکهازچهلمآنواقعهبزرگتابهامروز،پیامرسان
عاشوراوکرباســت.همانطورکهرهبرفرزانهانقابیکسالپیشدر
مراسمدانشآموختگیدانشجویاندانشگاهافســریوتربیتپاسداری
امامحســین)ع(فرمودند:»اهمیتاربعیِناولاینبودکهرسانهپرقدرت
عاشوراســت.ازروزعاشوراتاروزاربعینـبنابریکروایتروزیاست
کهاهلبیتبرگشتندبهکرباـاینچهلروز،چهلروِزفرمانرواییمنطق
حقدرمیاندنیایظلمانیحاکمیتبنیامیهوسفیانیهابود.رسانهحقیقی
]یعنی[فریادزینبکبری،فریادحضرتسجاد؛درکجا؟درکوفه،درشام،
درآنجاییکهظلماتمحضبود؛اینهابزرگترینرسانهبود.همینهابود

کهعاشورارانگهداشت،همینهابودکهعاشورارابهامروزرساند.«

  بازخوانی ماجرای سپاه تهران در آذرماه سال 1362 
در گفت وگو با سردار محمد کوثری فرمانده اسبق لشکر27محمد رسول الله)ص( دیدگاه

۳

عاشورا پرقدرت  رسانه    اربعین 
علی حیدری

سردبیر

پرونده
 خانواده

بازنگاهی به جایگاه خانواده و راه های  تحکیم بنیان آن
۹۸-

ببخشیم؟ تحکیم  چگونه  را  خانواده  بنیان 

وز  برای جبران شکست  یف  امر تحر
در دفاع مقدس است

ونی عقب  راندن دشمن با قدرت در
در آیین تجلیل از جانبازان نمایندگی ولی فقیه در سپاه عنوان شد
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 مناظره یا نشانه افول

اولین مناظره و رویارویی دو رقیب 
در  جمهوری خواه  و  دموکــرات 
انتخابــات  پنجاه ونهمیــن  آســتانه 
جنبه های  از  آمریــکا،  ریاســت جمهوری 
گوناگــون قابل تحلیل و ارزیابی اســت؛ از 
جمله این زوایا و جنبه ها نقش این مناظره در 
پرده برداری از واقعیات آمریکاست. به تعبیر 
زیبای برخی کارشناسان، این مناظره خود به 
تنهایی یک دوره آمریکاشناسی است. مردم 
جهان و آمریکا در این مناظره، با چهره های 
برجســته سیاســی  روتوش رهبران  بدون 
ایاالت متحده بیش از پیش آشــنا شدند؛ به 
همیــن دلیل آقای »ریچــارد هاس« رئیس 
شــورای روابط خارجــی آمریکا می گوید: 
»دعــا می کنم مارشــال لوهان)فیلســوف 
کانادایی ـ اشــاره به نظریه دهکده جهانی( 
اشتباه کرده باشــد و کل جهان نظاره گر این 
مناظره نباشــند، در غیر ایــن صورت این 
مناظره باقی مانــده نفوذ آمریکا را در جهان 
تضعیف می کند و آرمان دموکراســی را با 

مشکل جدی مواجه می سازد.«
پرسش اصلی آن است که چرا شخصیت 
صاحب نظری چــون ریچارد هــاس، این 
مناظــره را یک خطر و تهدیــد جدی برای 

»آرمان دموکراسی« ارزیابی می کند؟
 پاسخ آن است که وضع کنونی آمریکای 
به نمایش گذاشــته شــده در ایــن مناظره، 
محصول تفکر و اندیشه لیبرال دموکراسی 
و نظام سرمایه داری است. آرزوی »ریچارد 
هاس« مبنــی بر اینکه، دعــا می کنم مردم 
جهان نظاره گر این مناظره نبوده باشــند، به 
آن جهت اســت که مردم جهان با دیدن این 
مناظره، با ماهیت نظام لیبرال دموکراســی 
و نظام ســرمایه داری، بیش از پیش آشــنا 
می شــوند. این مناظره، خــط بطالنی بود 
بر تمامی ادعاهای حقوق بشــری آمریکا و 
فرهنگ پیشرو این کشور، که می تواند الگو 
برای دیگر ملت ها و کشورها باشد! در این 
مناظره، ترامپ و بایــدن هر یک بددهن تر 
از دیگری ظاهر شــدند؛ بــه همین دلیل با 
قاطعیت می توان گفت، این مناظره خود به 
تنهایی از نشانه های انحطاط اخالقی و افول 
قدرت آمریکاست. این مناظره سرعت افول 
را هم نشــان می دهد. آمریکایی ها تاکنون، 
میلیاردها دالر در جهــان هزینه کرده اند تا 
چهره مثبتی از خود به نمایش بگذارند، اما 
این مناظره به شــکل طبیعــی چهره واقعی 

آمریکا را به مردم جهان نشان داد. 
نظام سیاسی حاکم بر آمریکا با ماهیت 
لیبرال دموکراسی که دارد، کارش به جایی 
رسیده که مردم تحت ســیطره این نظام در 
کشور خودشان شعار »مرگ بر آمریکا« گفته 

و »پرچم« ایاالت متحده را آتش می زنند!
این واقعیات برای کســانی که از بیرون 
و از جملــه از ایران به آمریکا نگاه می کنند، 
باید درس آموز و مایه عبرت باشد. کسانی که 
همچنان در دانشگاه های کشور و رسانه ها به 
طرق مختلف، در باب مزایا و محاسن »نظام 
سیاسی لیبرال ـ دموکرات« سخن می گویند. 
کســانی که به دامن آمریکا و کشــورهای 
اروپایی پناه برده و با حمایت بیگانه، به زعم 
خود می خواهند برای رسیدن به آزادی! در 
ایران یک نظام »لیبرال ـ دموکراسی« برقرار 

کنند!
درباره واقعیات آمریکا  روزنامه لیبراسیون 
فرانسه به قلم »فردریک اوتران« و به نقل از 
»ســلیا بلین« محقق و کارشناس فرانسوی 
امور آمریکا، با اشاره به نخستین دوئل آشفته 
تلویزیونی میان دونالــد ترامپ و جوبایدن 
می نویسد: »مناظره ترامپ و بایدن این ایده 
را که ایاالت متحده دوره تاریکی را پشــت 

سر می گذارد، تقویت می کند.«

یادداشت

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

این روزها مهم ترین مسئله کشور چگونگی مواجهه 
با مشکالت اقتصادی است. نوسانات غیرمعقول 
ارز و مســکن و بورس و دیگــر بازارهای مؤثر در 
اقتصاد کشــور، مردم را ســخت درگیر خود کرده 
است. وضعیت موجود هم ناشی از سوء تدبیرهای 
دولتی است که سال پایانی خود را می گذراند و هم 
به دلیل کرونایی اســت که اقتصاد جهان را تحت 
تأثیرخود قرار داده اســت و هــم برآمده از تحریم 
ظالمانه ای اســت که برای مقابله با آن باید بیش از 

این تدبر کرد. 
اما در ورای این مســئله که به گفت وگوی همه 
محافل خصوصــی و عمومی جامعه بدل شــده 
است، روند شکل گیری رقابت های انتخاباتی سال 
1400 ریاست جمهوری در حال رقم خوردن است 
و احزاب، گروه ها و فعاالن سیاســی مشــغول آن 
شــده اند. یکی از مهم ترین مسائل انتخابات توجه 
به همین اوضاع اقتصادی است که آثار آن می تواند 
موجب کم رونقی انتخابات شود. این کم رونقی را 
از کم توجهی این روزهای مردم به اخبار انتخابات 

هم می توان مشاهده کرد.
با این حال جریان های سیاســی در تالشــند تا 
هم خود را ســامان بخشــند و هم با ارائه برنامه ها 

و گزینه های جذاب برای جامعه، هــواداران را به 
شرکت در انتخابات ترغیب کنند و هم وعده تغییر و 
تحول دهند. در این میان اوضاع خاصی بر اردوگاه 
اصالح طلبان حاکم اســت. اصالح طلبان از یک 
ســو میراث دار دولت روحانی شده اند؛ دولتی که 
در نگاه عموم جامعه مســئول اوضاع امروز کشور 
اســت! تالش آنان برای جدایی سبد اردوگاه شان 
از اعتدالیون مــورد قبول افکارعمومی قرار نگرفته 
است. از طرفی راهکار مشخصی نیز برای خروج 
از وضعیت کنونــی ندارند. حداکثــر منتظرند تا 
انتخابــات آبان مــاه آمریکا رقم بخورد تا شــاید 
دموکرات هــا با محوریت بایدن به قدرت برســند 
و همین را بهانه ای برای تداوم سیاســت شکست 

خورده خود قرار دهند!
در کنار این قصه از لحاظ تشکیالتی نیز اوضاع 
به شدت آشفته است. شورای عالی سیاستگذاری 
که در چند انتخابات گذشته نقش کلیدی در ایجاد 
انســجام انتخاباتی را بر عهده داشــته، ماه هاست 
که بدون رئیس رها شــده اســت و کسی داوطلب 
پذیرش مسئولیت و ساماندهی به امور نیست. فراتر 
از آن حتی اعتبار این تشکیالت نیز زیر سؤال رفته و 
بخشی از اصالح طلبان از ضرورت انحالل کامل 
این شورا و شکل دهی به پارلمان اصالحات سخن 
می گویند. تشکیالتی نوین که شکل دادن به آن نیز 
خود با مشــکالت متعددی همراه اســت و به این 

سادگی اجماع شکل نخواهد گرفت. 
شــخصیت های کلیدی چون رئیــس دولت 

اصالحــات و... نیز این روزها کــم اعتبارتر از آن 
هستند که بتوانند در لحظات حساس با پیامی کوتاه 
همه اضالع این اردوگاه را گردهم جمع کنند! اجازه 
طرح چهره های جدیدتر برای محوریت یافتن در 
این اردوگاه نیز وجود ندارد. به زعم برخی فعاالن 
سیاســی، نامه نگاری های موســوی خوئینی ها در 
این روزها با هدف محوریت یافتن در این اردوگاه 
دنبال می شــود؛ اقدامی که با واکنش تند بخشی از 
فعاالن سیاســی اصالح طلبان روبه رو بوده است. 
صادق زیبــاکالم به تازگــی گفته اســت: »آقای 
موسوی خوئینی ها به هیچ وجه نمی تواند در جایگاه 
رهبــری اصالحات قرار بگیرد و اگر صد بار دیگر 
نامه بنویسد، در این اصل تغییری ایجاد نمی شود و 
آقای خوئینی ها اگر قرار است با اطالع آقای خاتمی 
یا بدون اطالع او، سخنگو یا لیدر جنبش اصالحات 
باشــد، یک فاجعه برای اصالحات رقم خورده و 
عقبگردی بزرگ برای این جریان است و به نوعی 
لیدری موســوی خوئینی ها تیر خالص به شــقیقه 

جنبش اصالحات است.«
در مــورد چگونگی مواجهه با انتخابات 1400 
نیز اختالفات بســیار اســت. برخــی از ضرورت 
حضور حداکثری در انتخابات و تالش برای کسب 
قدرت سخن می گویند و معتقدند پس از واگذاری 
مجلس، باید تالش کرد تا قدرت در دستگاه اجرایی 
را در اختیــار گرفت، وگرنــه جریان اصالح طلبی 
دچار انحالل و فروپاشی خواهد شد. نامه موسوی 
خوئینی ها و دعوت به حضور حداکثری در انتخابات 

را در این راستا می توان تحلیل کرد. 
از سویی دیگر بخش رادیکال اصالح طلب به 
نحوی خروج از حاکمیت را در دســتورکار خود 
قرار داده و رفتارهای ساختارشــکنانه خود را دنبال 
می کند. اینــان معتقدند اوضاع به گونه ای اســت 
کــه مانــدن در حاکمیت منافــع اصالح طلبان را 
تأمین نخواهد کرد. حضور هفت ســاله در قدرت 
دســتاوردی برای شــان نداشــته و موجب ریزش 
هواداران شده است. بیرون ماندن از قدرت و اتخاذ 
رویکرد اپوزیسیونی، گویا برای شان منفعت بیشتری 
دارد! در این مســیر حتی پیشــنهادهای عجیب و 
غریبی هم مطرح می شود. برای نمونه، عباس عبدی 
آقای روحانــی را به اســتعفا و کناره گیری دعوت 
می کند یــا تاج زاده از حذف ریاســت جمهوری و 

ادغام آن با رهبری سخن می گوید!
البته این اظهارات بدون پاســخ نمانده است. 
برای نمونــه، محمد هاشــمی از اعضای حزب 
کارگزاران می گوید: »شخصی این درخواست را 
مطرح می کند که ارزش عکس العمل نشان دادن هم 
ندارد. آقای عبدی از چه موضعی چنین سخنی را 
می گوید. او کیست که از رئیس جمهور درخواست 

استعفا می کند یا دستور می دهد.«
همه ایــن اظهارات بــه خوبی از آشــفتگی و 
تشتت در این اردوگاه حکایت دارد و نشان می دهد 
اصالح طلبان تا رسیدن به انسجام و وحدت فاصله 
بســیار دارند؛ وضعیتی که تــداوم آن می تواند به 

ناکامی در انتخابات 1400 منجر شود.

 تشتت در اردوگاه
   نیم نگاه    

حسین چخماقی
خبرنگار

وزارت صنعت، معدن و تجــارت یا همان وزارت 
»صمت« در روز هشــتم مهر امســال، ســکان دار 
خود را شــناخت تا این وزارتخانه سرانجام بعد از 
141 روز، روی »وزیــر« به خود ببیند. در جلســه  
رأی اعتماد هشــتم مهر کــه رئیس جمهور به دلیل 
رعایت پروتکل های بهداشتی در آن شرکت نکرده 
بود و معــاون اول خود را به مجلس فرســتاده بود، 
»علیرضا رزم حسینی« با 1۷۵ رأی موافق، ۸0 رأی 
مخالف و ۹ رأی ممتنع نمایندگان مجلس به عنوان 
سومین وزیر صمت در دولت دوازدهم معرفی شد. 
رزم حسینی که ۵۹ سال دارد و تحصیل کرده مقطع 
کارشناســی علوم اقتصادی و بازرگانی از دانشگاه 

شــهید باهنر کرمان اســت، اســتانداری کرمان و 
خراسان رضوی در دولت های یازدهم و  دوازدهم را 

در کارنامه مدیریتی خود دارد.
رئیس جمهــور نیز در پیوســت حکم انتصاب 
رزم حسینی به عنوان وزیر جدید صمت، ۳۵ اولویت 
عمومی و اختصاصی این وزارتخانه را به وی ابالغ 
کرد. روحانی در این پیوست و در تعیین اولویت های 
تخصصــی وزارت صنعت، معــدن و تجارت در 
آخرین ســال فعالیت دولت دوازدهم، برنامه ریزی 
برای توسعه اشــتغال مولد در بخش های تولیدی و 
خدماتی، توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقای 
فضــای رقابتی و امنیت ســرمایه گذاری در محیط 
کســب وکار و همچنین مقررات زدایــی به منظور 
تسهیل شروع و فعالیت کسب وکارهای خصوصی 
را از جمله اولویت های اصلی این وزارتخانه تعیین 

کرد.
کارشناســان حوزه صنعت، معدن و تجارت و 
کسانی که دستی بر آتش تحلیل های اقتصادی دارند، 

اولویت اقدامــات وزیر جدید صمــت را این گونه 
برشــمرده اند: جلوگیــری از واردات غیرضــرور، 
تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز مردم، تنظیم بازار 
با مدیریت همــراه با نظارت و مشــارکت اصناف 
و اتحادیه ها، اصالح سیاســت های تنظیم بازار از 
طریق توزیع شبکه ای کارآمد کاالها، حذف دالالن 
و واســطه ها، پرهیز از التهاب در بازار و استفاده از 
شناســه کاال برای جلوگیری از قاچاق، استفاده از 
ظرفیت خالی واحدهای صنعتی، احیای واحدهای 
تعطیل شده یا راکد در شهرک های صنعتی، تثبیت و 
حتی کاهش قیمت انواع خودرو، تأمین به موقع مواد 
اولیه واحدهای صنعتی، افزایش بهره وری از معادن 
موجود در کشور و پشتیبانی از شرکت های فناورانه 

و دانش بنیان.
در همیــن زمینه »عبدالحســین روح االمینی« 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و 
پردیس به صبح صادق گفت: »تمرکززدایی و مبارزه 
با امضاهای طالیی، باید اولویت اصلی رزم حسینی 

در صندلی وزارت وزارتخانه صمت باشد.«
وی با بیــان اینکه فرصت خدمــت در وزارت 
صمت برای رزم حسینی بسیار کم است، اما او  این 
فرصت را دارد که در همین مدت کمتر از یک سال، 
نام نیکی از خود به جای بگذارد و رضایت اقشــار 
مختلف مردم را به دســت بیاورد، عنوان کرد: »در 
سال جهش تولید حداقل انتظار این است که وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت، با اقدامــات انقالبی و 
جهادی خود، گام های بلندی را برای حل مشکالت 

کشور بردارد.«
حال باید منتظر مانــد و دید که برنامه های وزیر 
جدید صمت برای سامان بخشیدن به وضعیت این 
حوزه، بر روی چــه مداری حرکت می کند! آیا قرار 
اســت همچنان زور واردات کاالهــای غیر ضرور 
بر اســتفاده از توانمندی های داخلی بچربد یا اینکه 
قرار است با فرصت دادن به ظرفیت های موجود در 
کشور، خونی تازه در رگ های بخش صنعت، معدن 

و تجارت به جریان بیفتد.

یر صمت!  فرصت کم  وز

مناظره فیل و االغ بهتر از این هم نمی شود، اینکه برخی 
آمریکایی ها از این مناظره ابراز ناراحتی کرده اند جای 
تعجب دارد؛ زیرا آنها سال هاســت به همه ملت های 
جهان گفته اند که خفه شــو! حال اکنون به خودشــان 
می گویند و سخن بســیار عجیبی نیست. اما نمایش 
همین دعواهای لفظــی برخی از واقعیت های فعلی و 
آینده جامعه و ساختار سیاسی آمریکا را نشان می دهد.

قدرتنــرم: هنگامی که قــدرت نظامی 
آمریکا )قدرت ســخت( دچار فرسودگی و 1

کهنگی شده بود، اندیشمندی به نام »جوزف نای« در 
ســال 1۹۹0 در کتابی با عنوان »تغییر ماهیت قدرت 
آمریکایی« شــعبه ای دیگر از قدرت را به روی چشم 
آمریکایی ها گشــود و آن هم قدرت فرهنگی )قدرت 
نرم( بود و آمریکا چون رسانه های قدرتمندی داشت، به 
سرعت به تولید ساختارها، تصمیمات و فعالیت های 
مرتبط با قدرت نرم پرداخت و قرار بر این شد که قدرت 
نرم هویت بخش و مشروعیت آفرین قدرت سخت باشد 
و این تعریف را از قدرت نرم ارائه دادند که »قدرت نرم 
توانایــی تأثیرگذاری بــر دیگران برای کســب نتایج 
مطلــوب از طریق جذابیت به جــای اجبار یا تطمیع 

است.« سخنان بایدن و ترامپ جذابیت های حاکمیت 
و حکمرانی آمریکایــی را در زمینه قدرت نرم فنا داد. 
البته قدرت نرم در سال های گذشته روند نزولی داشته و 
امروزه قدرت نرم آمریکا از رتبه اول به سوم نزول پیدا 
کرده است؛ ولی از آنجایی که مدعیان ریاست جمهوری 
آمریکایی در یــک برنامه زنده این گونــه همدیگر را 
 در نزول قدرت نرم و ســخت 

ً
تخریب می کنند، قطعا
آمریکا بیشتر تأثیر دارد.

 دهکدهجهانی: از حدود ۵0 ســال پیش 
نظریه روســتای جهانی یا دهکده جهانی را 2

»مک لوهان« مطرح کرده است )Global Village( و 
معنای این نظریه این است که جهان مشابه یک دهکده 
جهانی است که رسانه های الکترونیکی با گسترش خود 
فاصله های زمانی و مکانی موجود میان انسان ها را از 
بین برده اند و همه جهان مانند یک روستا از احواالت 
همدیگر خبر دارند و زندگی روزمره شان به همدیگر 
پیوند خورده است. از همان سال ها حاکمان آمریکایی 
بیشــترین تالش خود را بــه کار برده انــد که معنای 
شبکه های این روستا از نظر سیاسی، اقتصادی، امنیتی 
و... به صورت مویرگی به هم مرتبط باشــد و از طریق 
حکمرانی بــر آن بتوانند بر جهان حکمرانی کنند و به 
همیــن دلیل اکنــون حکمرانی ســایبر نیــز یکی از 
اصطالحاتی اســت که در عرصه ملی و جهانی مورد 
توجه قرار گرفته است. چند ماه پیش قتل »جرج فلوید« 
به دســت پلیس آمریکا و انتشــار آن در شــبکه های 
اجتماعی دهکده جهانی خشم و نارضایتی مردم جهان 

و مردم آمریکا را برانگیخت. همان موقع رهبر معظم 
انقالب فرمودند: »این چهره واقعی آمریکا است. این 
چیزی است که همیشه این کشــور در سراسر جهان 
انجام داده اســت، در افغانستان، عراق، سوریه و دیگر 
کشــور ها و قبل از آن نیز در ویتنام. این کار های عادی 
آمریکا و چهره واقعی رژیم آنهاســت.« اکنون دهکده 
جهانی که واقعیت های درون آمریکا را بروز می دهد، به 
وسیله ای علیه آمریکا بدل شــده است و واقعیت های 
زشت و ناجور داخل آمریکا را بازتاب می دهد. بایدن 
در این مناظــره گفت: »یک بی عدالتــی نظام مند در 
اجرای قانون در نیروی پلیس وجود دارد. اگر افراد بدی 
در نیروی پلیس باشند، باید آنها را مجازات کرد.« در 
دهکــده جهانــی در روزهــای آینده شــاهد نکات 
جذاب تری از انتخابات و رفتار سیاســتمداران آمریکا 

خواهیم بود.
 جهانیشــدن: تعبیر جهانی شدن یکی از 

اصطالحاتی است که آمریکا از حدود دهه ۳
1۹۶0 تمام تالش خود را برای تحقق آن گذاشته است. 
بر اســاس این نظریه »وابستگی به سرزمین« به عنوان 
یک اصل وحدت بخش در زندگی اجتماعی و فرهنگی 
از بین خواهد رفت و جامعه ای مستقر خواهد شد که 
حدود و ثغور جغرافیایی ـ به معنای امروزین آن ـ از بین 
خواهــد رفت و عمدتا یک جامعــه و یک فرهنگ در 
سراسر سیاره زمین مستقر خواهد شد. اکنون آمریکای 
ترامپ خود را از بسیاری از توافق نامه ها و قوانین جهانی 
به بیرون انداخته است، با کشورهای اروپایی آمریکایی 

و چین مشــکالت جدی پیدا کرده و حتــی به دنبال 
کشــیدن حصار در اطراف خود است. ترامپ در این 
مناظره با افتخار اعالم می کند: »من مرزها را بســتم و 
گفتند که این تبعیض نژادی است.« کسی که به دنبال 
 نمی تواند در جامعه جهانی 

ً
بستن مرزهاســت، قطعا

نقش رهبری خود را ایفا کند.
هژمونیآمریکا: طبق نظریه ثبات هژمونیک، 

یک مکتب فکری پیشرو در شرایطی می تواند 4
بر جهان حکمرانی داشــته باشد که خود ظرفیت های 
حکمرانی را داشــته باشــد و نه تنها به راحتی بتواند 
ســاختارهای خود را اصــالح کند؛ بلکــه درصدد 
شکل دهی و ساختارسازی برای جهان باشد؛ از زمانی 
که کرونا در جهان شناســایی شــده اســت، ضعف 
هژمونیک آمریکا در پدافند غیر عامل از شهروندان خود 
بیشتر از سایر کشورها نمود داشته است، عالوه برآن، 
سرقت ماســک و واکسن از سایر کشورها را نیز دنبال 
کرده است. در مناظره انتخاباتی موضوع سالمت مردم 
آمریکا به مثابه یک موضــوع ابتدایی مورد بحث قرار 
می گیرد و بایدن بــه ترامپ می گوید: »۲00 هزار نفر 
تحت کووید ـ 1۹ جان خود را از دست دادند.«  ترامپ 
هم می گوید: »4۷ ســال زمام امور را داشــتید و هیچ 
کاری نکردید.« و بایدن می گویــد: »این همان آدمی 
است که گفت تا عید از بین می رود، حتی گفته بود که 
وایتکس تزریق کنید. ما برای یک لحظه حرف او را باور 
نمی کنیم، آیا شما با همه دروغ هایی که گفته است، باور 

می کنید؟«

پیام های مناظره فیل و االغ

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

بررسی چند دستگی اصالح طلبان در آستانه انتخابات 1400

فرهاد مهدوی
کارشناس رسانه
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دیدگاه

 زیارت اربعین و چرایی 
شهادت امام حسین)ع( 

شیخ عباس قمی)ره( در مفاتیح روایتی از 
امام حسین)ع( نقل می کنند مبنی بر اینکه 
شــیعه پنج عالمت دارد. از جمله زیارت 
امام حســین )ع( در روز اربعین، زیارتی 
که صفوان جمال از امام صادق)ع( روایت 
می کننــد و زیارت اربعین کــه فرازهایی 
دارد که عالوه برمعرفی امام حســین)ع( 
وارث تمام انبیاء نجــات مردم از جهل و 
ســرگردانی دالیل شــهادت حضرت به 
دست مردم را بیان می کنند و می توان آنها 

را در چند بخش خالصه کرد.
فریبخوردگاندنیا؛ فریب خوردگان دنیا 
چنان چشم و گوش شان کور و کر شده بود 
که ندای امام خــود را درک نمی کردند و 
به همین دلیل امام)ع( در ســخنرانی روز 
عاشورا آنها را از دنیا برحذر می داشت و 
می فرمود اگر دنیا مانــدگار بود، پیامبران 
در اولویــت بودند و حتی بعضــی را به 
اســم صدا کردند یا به شــخصه دعوت 
کردند؛ ولی مردمان گرفتار در ویرانه دنیا 
حاضر نشدند بندگی و بردگی دنیا را رها 
کنند و بالعکس ریختن خون امام را مباح 

دانستند.
قومیکهامامحســین)ع(ویارانش
رابهشــهادترساند؛کســانی که امام 
حسین)ع( و یارانش را به شهادت رسانده 
واهل بیت)علیهم السالم( او را به اسارت 
بردند، معامله زشــت کردنــد. آنها برای 
زندگی ذلیالنه چند روز دنیا انســانیت و 
شرافت خود را به حراج گذاشتند و برای 
دست یابی به غنایم خیمه های حجت الهی 
را آتش زدند و حتی لباس تن آن حضرت 

را به غارت بردند. 
هواپرســتی؛ خداوند در آیه ۷0 ســوره 
مائده می فرماید: »ما از بنی اســرائیل بر 
اطاعــت از خداوند و پیروی از موســی 
پیمان گرفتیم و پیامبران به ســوی ایشان 
فرســتادیم.« هــرگاه پیامبــری احکام و 
قوانینــی برای آنــان مــی آورد که مطابق 
هوای نفس شان نبود برخی از پیامبران را 
تکذیب می کردند و برخی را می کشتند. 
همان هواپرستی که مایه هالکت بسیاری 
از ملت ها شــده، دامن کوفیان و شامیان 
را گرفت و آن جنایت بی نظیر رقم خورد 
و خود را مشــمول غضب الهی و نفرین 

عالمیان کردند.
تبعیتازگمراهانومنافقان؛در جامعه 
نبوی با انحرافی که پس از ارتحال رســول 
اکــرم)ص( رخ داد و جماعــت منافــق و 
گمراهان بر مســند نشستند و کاری کردند 
آنهایی که آب وضوی پیامبر)ص( را تبرک 
می بردند حاضر شدند فرزند عزیزش و امام 
بحق را با آن وضعیت زیرپرچم منافقان به 
شــهادت برســانند؛ منافقانی که در طول 
تاریخ اسالم ضربه های سنگینی بر جامعه 
دینی وارد کردند، توانستند مردمان عاشق 
پیامبر)ص( و اهل بیــت)ع( را زیر پرچم 
شخصی مانند یزید جمع کنند، در مقابل 
امام شمشیر بکشــند. در حقیقت زیارت 
اربعیــن معیــاری را ذکر می کنــد که اگر 
جامعه دچار چنین بالیای چهارگانه شدند، 
محصول شان شــبیه عصر امام حسین)ع( 
خواهد شد و تالش بی وقفه دشمنان انقالب 
تحقق علل چهارگانــه در میان ملت ایران 
هستند که البته ملت رشید و بابصیرت ایران 
بــا عبرت گیری از نهضــت اباعبدالله)ع( 
تا به امروز اهداف آنها را ناکام گذاشــتند و 
البته درآینده هم بــا هدایت رهبر حکیم و 
باتدبیرمان آرزوی تکرار کربالیی دیگر را با 

خود به جهنم خواهند برد.ان شاءالله

   عکس و مکث   

ریختــت رو هــم نمی خــوام ببینم دیگه!/ این تصویر رو یک شــهروند آمریکایی منتشــر کرده و نوشــته اســت: 
»شــیوه ای کــه من مناظــره رو نگاه کردم!« او حوله ای بر روی بخشــی کــه تصویر ترامپ اســت، انداخته و او را 
کاماًل پوشــانده تا تصویرش را نبیند! دور اول مناظره های انتخاباتی آمریکا با آبروریزی های بســیاری همراه بود، 

مناظره هایی که ادامه آن با ابتالی ترامپ به کرونا، در هاله ای از ابهام قرار دارد.

برســان ســالم ما را/ شــهادت، مردان خدا را جاودانه می کند. اگرچه ایرانی ها سعادت حضور در راه پیمایی اربعین امسال را 
نداشــتند، اما حاج قاســم ســلیمانی به نیابت از ما در همه جای مســیر بین مردم اســت و از کودک و بزرگ به او و دوست 
شــهیدش ابومهــدی اظهــار ارادت می کننــد. به امید روزی که مــا به نیابت از حاج قاســم چند قدمــی در راه پیمایی اربعین 

برداریم و حرم امام حسین)ع( را زیارت کنیم. ان شاءالله

غرب وحشــی/ این قفســه های فروشگاهی در آمریکاست، اما قفسه های مواد غذایی نیست که به دلیل کرونا خالی شده 
باشــد. اینها قفســه های فروش اسلحه و لوازم جانبی آن اســت که این روزها کاماًل خالی شده و تنها چند بسته تیر باقی 
مانده است. کارشناسان معتقدند با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا، این کشور انبار باروت شده است و هر لحظه امکان 

جنگ داخلی وجود دارد.

مگه فیلمه؟/ مثل اینکه واقعًا فیلمه! این هموطنان برای تماشای درگیری های بین آذربایجان و ارمنستان به مرز اصالندوز 
آمده اند تا رد و بدل شــدن موشــک ها و آتش بین دو کشور را مشاهده کنند! تو دعوا حلوا خیرات نمی کنن! در این مدت 
چنــد راکــت به اشــتباه داخل مرزهای ایران افتاده و وزارت امور خارجه به طرفین درگیری هشــدار داده  اســت که مراقب 

رفتارهای خود باشند.

   روزنه    

 حجت االسالم
علی معبودی

مسئول نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه قزوین

 BBBB.ازماجرایروایتبیبیسیشروعکنیم
چقدرشدرستاست؟

موضوعی که بی بی سی به تازگی بعد از ۳۷ سال آمده 
و به آن پرداخته و با تصور اینکه یک کار شــاقی کرده 
اســت و نوارهای چند جلسه را بازنشــر داده، ارزش 
 برخی از عوامل داخلی هم 

ً
چندانی ندارد. احتمــاال

پشــت این ماجرا برای خط   دهی ساخت این مستند 
بودند.ماجرای اختالفــات در دفاع مقدس نه فقط در 
تهران، بلکه در خیلی جاهای دیگر هم بوده است. من 
خودم شــاهد کامل این ماجرا در تهران بودم. ممکن 
است در اصفهان و شــیراز و جاهای دیگرهم برخی 
نمونه ها را در تاریخ دفاع مقدس پیدا کنید؛ اسناد همه 
 دقیق ترین اسناد 

ً
این نمونه ها هم موجود است و اتفاقا

از دفاع مقدس هم که سپاه جمع آوری کرده، به بهترین 
شکل در حال انتشار است.

 BBBBاساسًااختافبرسرچهبود؟
ماجرای ســال های 1۳۶۲ و 1۳۶۳ در سپاه تهران از 
پادگان ابوذر در ســرپل ذهاب شروع شد. آقا محسن 
)سرلشــکر رضایــی( بازدیدی از پادگان داشــت و 
بچه های تهران در همان جا انتقاداتی به ایشان درباره 
عملکرد شخص ایشــان و برخی فرماندهان داشتند. 
برخی هم تحت جو آن جلسه قرار گرفتند و سؤاالت 
و مسائل شان هم تند شد. بعد مسائل به تهران و سپاه 
تهران در محل فعلی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 

کشیده شد.

 BBBBشماآنزمانچهمسئولیتیداشتید؟
 در کشــاکش عملیات والفجر 1 مجروح شده بودم و 
می خواســتم بعد از درمان و بهبودی به منطقه برگردم 
که قرار شــد بشوم جانشــین عملیات و بعد مسئول 
عملیات که مجموعه بسیاری از واحدهای سپاه را باید 
مدیریت می کردم. از این رو در سپاه شاهد کل ماجرا 
بودم و عوامل را هم می شناختم. یک اعتراض بچه های 
تهران نسبت به پیگیری نکردن وضعیت حاج احمد 
متوسلیان بود. حتی برخی مانند برادر کوچک محسنی 
نقل قولی از آقای شــمخانی داشتند که در مورد حاج 
احمد خیلی مناسب نبود. البته من خودم چیزی از آقای 
شمخانی نشنیدم، ولی افرادی این را نقل می کردند. 
این بچه ها را بدبین کــرده بود. از طرفی بعد از چهار 
عملیات بزرگ و پیروزمندانه و عدم موفقیت در تعقیب 
متجاوز در عملیات های سال 1۳۶۲ برخی بچه ها از 
این وضعیت ناراحت بودند. همینجا بگویم که احمد 

متوســلیان از نگاه آقا محسن یک فرد خاص بود و ما 
می دانیم که آقا محسن نسبت به او بی تفاوت نبود. حاج 
 به غرب رفت 

ً
احمد اینقدر برایش مهم بود که شخصا

و بعد از صحبت با محمد بروجردی، احمدمتوسلیان، 
ابراهیم همت و محمود شهبازی را برای تشکیل تیپ 
بچه های تهران به جنوب آورد.  لذا بحث هایی صورت 
می گرفت. من خودم در اوایل تشــکیل سپاه یکی از 
همین بحث ها را دیدم که نیروهای ستاد مرکزی سپاه 
در محل فعلی وزارت اطالعات با نیروهای سپاه تهران 
در پادگان ولی عصر به اختــالف خوردند؛ حتی کار 
به اینجا کشــید که همدیگر را در پادگان های هم راه 
نمی دادند، دعوا هم بر سر بنی صدر بود. در جلسه ای 
که شــهید آیت الله محالتی و شهید کالهدوز بودند، 
می خواستند این مسائل را حل کنند که جلسه با اشتباه 
یک نفر و شعار دادن او به هم ریخت. وضعیت در سپاه 
این گونه بــود. برای نمونه، ما 10 روز آموزش دیدیم و 
بعد به ســرعت وارد عملیات شدیم. از مبارزه با ضد 
انقــالب تا مقابله با گروه های جدایی طلب در مناطق 
مختلف. کسی به عنوان شــغل در سپاه حاضر نبود. 
متوسط عمر پاسداری خیلی از بچه ها شاید چهار پنج 
ماه بیشــتر نبود. اختالفات بر سر کارهای بنی صدر و 
مخالفت با او عامل اختالف در نیروهای سپاه می شد.

 BBBBاختافاتمشکلسازنبود؟
این اختالفات سبب می شد کارها خیلی خوب پیش 
برود و جنگ اقناعی مدیریت می شــد. در عملیات 
والفجر ۸ یادم هســت که برخی فرماندهان لشکرها 
مجاب نبودند در انجام کار که آقا محســن گفتند این 
لشکرها در موج دوم حمله وارد شوند که با قایق باید 
به خط بزنند و غواص نداشــته باشند. شهدایی مثل 
حاج احمد کاظمی و حاج حســین خــرازی از این 
جمله بودند. حتی برادر عزیزمان سردار جعفری هم 
مخالف بود و قرار شد ایشان عملیات فریب را انجام 
دهد و در اصل عملیات حضور نداشــته باشــد.  این 
اختالفات طبیعی بود و خوب هم مدیریت می شــد و 
برای بهبود طراحی ها کمک می کرد. انگیزه همه الهی 
و برای انجام تکلیف بود. درست چیزی که امام راحل 
برای مان ترسیم کرده بود.این اختالف در خود لشکرها 
هم بود. اختالف حاج ســعید قاسمی و حاج ابراهیم 
همت بر سر عملیات در ارتفاعات بمو در غرب را یادم 
هست. یک نظراتی هم از سوی آقا که رئیس جمهور 
بودند و آقای هاشــمی که فرمانده جنگ بودند، وجود 

داشــت و وقتی خبــر این اختالفات بــه این دو عزیز 
می رسید، هر کدام یک مدل رفتار خاص داشتند. آقای 
هاشمی از فرمانده سپاه بازخواست می کرد و حضرت 
آقا معتقد بود اینها حاشیه است و باید فرمانده سپاه به 

اصل وظیفه اش بپردازد. 

 BBBBبرگردیمبــهاصلماجــرا،ازمعترضان
بفرمایید.

برخی مثل اکبر گنجی را در ســپاه تهران داشتیم که 
شیطان صفت بودند. او در بخش سیاسی سپاه تهران 
بود و ارتباطی هم با پادگان امام حســین داشــت. با 
ســازمان مجاهدیــن انقالب و هم بــا بیت مرحوم 
منتظری هم ارتباط داشت. البته مانند او چندتای دیگر 
هم بودند.  آقای محسن انصاری که جانشین سردار 
دهقان در ســپاه تهران بود، برایم تعریف می کرد که 
اکبر گنجی وســط جنگ به جای اینکه بخواهد برود 
منطقه، دنبال مجــوز ادامه تحصیل بود. یک روز هم 
جبهه نرفت. در نهایت مأمور شــد به وزارت ارشاد 
دوران آقای خاتمی و بعد رایزن فرهنگی در ترکیه شد 
و مابقی ماجراها. اینها هم پشت ماجرا بودند. در آن 
جلسه که صوتش را منتشــر کردند، بحث زیاد بود؛ 
ولی باید بدانیم که ســه مدل معترض در سپاه تهران 
وجود داشــت. یک عده مانند همین اکبر گنجی ها و 
نیروهای سازمان مجاهدین و افراد متصل به قم و دفتر 
 مهدی هاشــمی که از سپاه 

ً
آقای منتظری مخصوصا

کنار گذاشته شــده بود، یک مدل بچه های عملیاتی 
درگیر در دفاع مقدس و جبهه از مجموعه فرماندهان 
که دغدغه جنگ را داشتند و خیلی از اینها هم شهید 
و سعادتمند شــدند، یک عده هم دوستانی بودند که 
به دلیل فشار جنگ و شهادت دوستان و مجروحیت 
خودشان و مسائل معیشتی مشکل داشتند و معترض 
بودند.  آقا محسن دائم می آمد و با صبوری و صبر باال 
چندین جلسه می نشست و حرف های این عزیزان را 
گوش می کرد. در آن جلســه که منتشر شده، عده ای 
شــعارهای خیلی تنــدی دادند کــه از همان بخش 
اول یعنی اکبر گنجی ها بودند. دســته دیگر بچه های 
عملیاتی هستند مثل حسین بهمنی، کاظم رستگار، 
احمد غالمی، حســین الله کــرم و... اینها بودند و 
اعتراض شــان این بود که جنوب قفل شده و از غرب 
عملیات کنیم. آقا محسن هم ساعت ها با اینها جلسه 
گذاشــت و توجیه کرد. اینکه توانایی و لجســتیک 
چگونه است، تصمیم گیران اصلی چه کسانی هستند 

و امکان عملیات در غرب هســت یا نه یعنی یا باید 
روی تصرف بصره متمرکز می شدیم یا تصرف بغداد، 
که بصره ممکن بود؛ اما بغداد با امکانات و شــرایط 
مــا ممکن نبود. عدم موفقیت ها هــم مورد اعتراض 
بچه ها بود و در آن شرایط عملیات از هور به صورت 
خیلی محرمانه از ســوی شهید علی  هاشمی داشت 
بررسی می شد. مهدی مبلغ فرمانده سپاه تهران بود. 
آقا محسن بارها آمد و جلسه گذاشت و حتی در پاگرد 
پله ها نشستند و چندین ساعت صحبت کرد. خیلی 
از این معترضان نیروهای تحت امر خود من در واحد 
عملیات بودند و لذا من کامل در جریان بودم. دو دسته 
دیگر که عرض کردم هم وضعیت شان طور دیگر بود. 
آذر ماه سال 1۳۶۲ قضایا باال گرفت. شهید محالتی 
خدمت امام)ره( رفتند و ایشــان پیــام دادند. من در 
پادگان ولی عصر بودم، آقا محســن کــه وارد پادگان 
شــد برخی آمدند می کوبیدند روی کاپوت ماشین و 
شــعار می دادند و می گفتند »خمینی بت شکن بت 
جدید را بشکن«، آقا محسن با خونسردی آمد و پیام 
حضرت امام)ره( را رساند که مضمون آن این است 
که اگر رزمنده ای در صحنه نبرد بیاید اسبش را وسط 
جنگ عوض کند من هم فرمانده ام را عوض می کنم. 
آن دسته از معترضان که عملیاتی بودند تکلیف خود 
را دانســتند و جنگ را ادامه دادند. شهید هم شدند. 
بعد کار به تغییر فرمانده سپاه منطقه 10کشید و سردار 
حسین دهقان، فرمانده سپاه تهران و محسن انصاری 
هم جانشــین وی شــد. من و حاج علی فضلی هم 
 خرداد سال 

ً
فرمانده لشــکرهای تهران بودیم. دقیقا

1۳۶۳ ما با هم حکم فرماندهی لشکرها را گرفتیم. 
ورود حاج علی به لشــکر10 باعــث آن تحوالت و 
افتخارآفرینی ها شد. بنده هم در این مدت لشکر ۲۷ 
را فرماندهی کــردم. در این مدت هم به نظر بنده آقا 
محسن خیلی موفق عمل کرد. در خیلی از جلسات 
ما با فرماندهان دیگر اختالفات شدیدی داشتیم حتی 
ســر هم داد هم می زدیم؛ امــا در وادی برادری مثل 
برادران واقعی بودیم، خیلی جاها خود آقا محســن 
دعواهای طراحی و تصمیم گیری فرماندهان را ختم 
به خیر می کرد. به طور کل بعد از آن ماجرا وضعیت 
سپاه تهران تا پایان جنگ و بعد از آن عادی شد. حاال 
دشمن شکست خورده در دفاع مقدس می خواهد با 
ابزار تحریف و بازخوانــی ناقص جنگ ما را در این 

جبهه شکست دهد که نمی تواند.

تحریف  امروز  برای جبران شکست در دفاع مقدس است
  بازخوانی ماجرای سپاه تهران در آذرماه سال 1362 

در گفت وگو با سردار محمد کوثری فرمانده اسبق لشکر27محمد رسول الله)ص(

علیرضا جاللیان
کارشناس دفاعی

بهتازگی»بیبیســیفارسی«درمستندیباعنوان»کودتایخزنده«وانتشاربرخیاسنادغیرمحرمانهوموجودسعیدرالقایبرخیمفاهیمدرذهن
مخاطبانداشته،درستهمانچیزیکهرهبرمعظمانقابازآنبهجریانتحریفیادکردند.بیانبرخیمسلماتدوراندفاعمقدسبهشکلناقص
براینسلیکهیانبودهیافراموشکرده،یکیازابعاداینتحریفاتاست.درادامهتوضیحاتسردارسرتیپپاسداراسماعیل)محمد(کوثریرادرباره
اینواقعیتهاوابعادمختلفاینماجرامیخوانید.ویازنیروهایباسابقهتهرانودردوراناتفاقاتسال1۳62و1۳6۳ازمعاونانسپاهمنطقه10
تهرانبودهاست.کهبعدهافرماندهیلشکر27محمدرسولاللهرانیزعهدهداربودهاست.آخرینمسئولیتویجانشینیفرماندهکلسپاهدرقرارگاه

ثاراللهتهرانتاهمینچندماهقبلاست.
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راهبرد

بازنگاه صبح صادق به مقصرتراشی های سیاسی و مدیریتی روزهای اخیر

کار کنید فرافکنی نکنید!

دکتــر روحانــی رئیس جمهــور کشــورمان روز 
شنبه)1۳۹۹/۷/۵( در جلســه ستاد ملی مقابله با 
کرونا گفــت: »یک عده ای بــه خاطر منافع غلط 
گروهی و باندی به مردم آدرس غلط ندهند. آدرس 
صحیح تمام جنایات و فشــار بر مردم عزیز ایران 
واشــنگتن دی سی کاخ سفید اســت و آنهایی که 
داخل این ساختمان هستند، این همه جنایات علیه 

ملت ایران روا داشته اند.«

 B ...این سخن غلط نیست اما
این ســخن، سخن غلطی نیســت؛ اما در زمانه و 
زمینه  و از سوی کسی گفته می شود که تا دیروز تنها 
راه حل مشــکالت ایران را تعامل با غرب و دیدن 
کدخدای دهکده جهانی می دانست و امروز خود 
و دولتش به گونه ای عمل می کنند یا به تعبیر بهتر با 
گونه ای از بی عملی در مواجهه با مشکالت عدیده  
مردم در حوزه اقتصاد و مســائل معیشتی روبه رو 
 مسئولیتی متوجه آنها نیست! 

ً
هستند که گویی اساسا

بله این سخن غلط نیست و هیچ گاه در طول چهار 
دهه از انقالب غلط نبوده است؛ چرا که ملت ایران 
با تمام تار و پود جانش دشمنی و نامردی آمریکا و 
اذنابش را حس کرده و بــه این بیان امام راحل که 
»تمام بدبختی های ما زیر سر آمریکاست« اعتقاد 
داشته و دارد. البته عالج کار را نیز منطبق بر کالم 
امام و رهبری عزیز »روی پای خود ایستادن و مردانه 
به مصاف دشمن غدار رفتن« می دانست و می داند؛ 
ازاین رو ملت ایران هیچ گاه متوقف نشد و به راه ها 
و ظرفیت های بومــی و ملی در تقویت مؤلفه های 
قدرت ملی اندیشید و پیش رفت تا این پیشبرندگی 
در حوزه ســاخت صنایع دفاعی خود به مسئله و 
مستمسک تازه دشــمنان علیه جمهوری اسالمی 

تبدیل شد. 
اما چرا این بازخوانی واقعیت دشــمنی آمریکا از 
سوی دولتمردان با نقد مواجه می شود؟ تصور کنید 
در ایام دفاع مقدس که جمهوری اســالمی نوپا به 
دلیل ایدئولوژی اســالمی و انقالبی اش شدیدتر و 

ناجوانمردانه تر از امروز تحت تحریم غرب و شرق 
بود، با همین نگاه گره زدن حل مشکالت به زلف 
تحوالت خارجی و مذاکره با آمریکا می خواستیم 
از نهال نورس انقالب صیانت کنیم، چه می شد؟! 
امــا امام و مردم ایران راه ایســتادگی و مقاومت را 
برگزیدند و فتح الفتوح ها در عرصه های مختلف از 
انسان سازی تا مهمات سازی، از ایثار و ترجیح برادر 
مؤمن بر خود در برخورداری از ارزاق و کاالها در 
جامعه جنگ زده دیروز تا جان بر کفی در جبهه ها 
و صدها ارزش دیگر آفریدند و از این منظر جنگ 
ما به تعبیر رهبر عزیزمان، گنجی تمام نشدنی است. 

 Bبازتاب و بازیگران خط تحریف
مردم اصل آدرس دهی رئیس جمهور به دشــمنی 
آمریــکا را قبول دارند؛ اما به دلیل استشــمام بوی 
مســئولیت گریزی از آن نگرانند. مسئوالن محترم 
دولت تا لحظــه آخر موظفند همانند ســال های 
آغازین کار دولت با شــور و شوق و میدان دادن به 
استعدادهای درونی کار کنند و پای کرده و ناکرده 
خود بایســتند. مردم ایران ریشــه مشــکالت را 
می فهمند و فراتر از اثرگذاری ۳0 تا 40 درصدی 
مرتبط با تحریم و شــرایط رکود کرونایی، با تمام 
وجود تعطیلــی و توقف نظارت ها و کاهش اقتدار 
دولت و سازمان های مسئول در برخورد با مشکالت 
و مســببان آنها را حس می کننــد و به آن معترض  
هســتند. البته بدتر از آن، از تحلیل و تفســیر های 
افراد و جریان هایی که به دنبال صید ماهی مقصود 
 آنها آدرس 

ً
سیاسی خود از آب ِگل آلود هستند و اتفاقا

غلط در راســتای اهداف و انگیزه های جناحی و 
سیاســی خود می دهند، عصبانی و ناراحتند. این 
افراد و جریان ها که دیروز سینه چاک دولت بودند 
ر کرده 

َ
و صــدای حمایت شــان گوش فلــک را ک

بــود، امروز نه تنها به دولت متبوع یا اجاره ای خود 
کمک نمی کنند، بلکه حســاب خــود را از دولت 
جــدا کرده اند تا کالهی از این نمد برای انتخابات 
1400 برای جریان و هم کیشان خود بدوزند. حتی 
در گامی فراتر از نقد و نامطلوب خواندن عملکرد 
دولت، به نقد عاری از سنجه  انصاف نظام و رهبری 
نظام اسالمی روی آورده اند. این صداهای نامبارک 
در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی دشمنی غدار 
به جای ایســتادن در صف خودی و مساعدت به 

دولت و قوای دیگر برای برون رفت از مشکالت، با 
ارائه تصویری مشوش و برهم ریخته، سمت و سوی 
پیکان مشکالت را به سمت حاکمیت و نظام دینی 
شیفت می دهند تا به زعم خود هم دامن خویش را 
از مشــکالت مطهر کنند و هم حساب سیاسی و 
انتقام از موفقیت رویکرد و الگوی حکومت دینی 
بر مدل سکوالر پیشنهادی خود را با نگاه انقالبی 
تســویه کنند! البته نتیجه کار آنها امروز مشخص 
اســت؛ آنها در این راه، دانســته و نادانسته آب به 

آسیاب دشمن می ریزند!! 
این خط سیاسی تحریف آمیز در تحلیل وضعیت 
کشــور را می توان در نامه سرگشــاده جدید آقای 
موســوی خوئینی  ها، مصاحبه حجاریان با سایت 
انصاف نیوز)با عنوان حق بی اعتمادی مردم،۲مهر 
1۳۹۹( و یادداشــت عبــاس عبــدی در روزنامه 
اعتماد)به صــورت تیتر یک با عنوان »پیشــنهاد 
رئیس جمهوری«،۶مهــر1۳۹۹(  کناره گیــری 
مشاهده کرد. هر سه اینها به گونه ای مطالب شان را 
با عناوین مختلف پردازش کرده اند که مدیریت و 
هماهنگی رسانه ای و بازگشت عنوان »روزنامه های 
زنجیره ای« دهــه ۷0 را تداعی می کنند. مضاف 
بر یک دستی شــکلی، اینها در یک نقطه به تالقی 
مشترک می رســند وآن، احاله مشکالت و آدرس 
غلط دادن به سمت رهبری و نظام اسالمی است. 
البته در کالم ســران اصلی دولــت و به ویژه مردم 

شریف ایران چیزی نمی توان در این باره دید.
 روی ســخن تفکر انقالبی با همین جریانی 

ً
اتفاقا

اســت که همواره با اســتانداردهای دوگانه رفتار 
کرده اســت. آقای موســوی خوئینی ها که معتقد 
است کسانی که مانع اصالحات شدند و نگذاشتند 
مشکالت حل شود، باید در دادگاه وجدان مردم و 
تاریخ به این پرسش جواب دهد که مگر اصالحات 
ادعایی شما چیزی جز وابســتگی کامل و حاکم 
کردن تفکر غربی بر این کشــور بــود که مردم آن 
در 1۳۵۷ بیــرون کرده بودند؟ یا باید از کســی که 
پیشــنهاد کناره گیری رئیس جمهــوری را در این 
شــرایط می دهد تا در انتهای یادداشــت خود در 
پاسخ گویی ضمنی به چرایی این پیشنهاد بی وجه 
این گــزاره را محکم کند که»چــون نمی گذارند 
رئیس جمهور کار کند«!! آیا اینها از این دلیل تراشی 
نخ نما خسته نشده اند و ملت آگاه از الیه درونی این 

فرافکنی مشکالت، حق ندارد فرار از مسئولیت آنها 
خالی کردن و پشت دولت در این شرایط حساس 
را بفهمد؟ رفیق دیگر آنها نیز با اتهام به دولت سابق 
و فعلی به دروغ گویی، این دروغ را ناشی از »دروغ 
باالدستی« دانست. آقای حجاریان! منظور روشن تر 
از روز شما از »دروغ باالدستی« کیست و چیست؟ 
آیا راهی که امروز شما و دولت مورد حمایت شما 
به انتهای بی نتیجه آن رســیده اید، از ســوی همان 
باالدست روشن بین نهی نشــده بود؟! چرا گوش 
نکردید؟ چرا دیروز حل مشکالت از طریق سازش 
با غــرب را در بوق و کرنا کردیــد و رأی گرفتید، 
ولی امروز جســارت قبول اشتباه محاسباتی خود 
را ندارید؟ این است فرهنگ سیاست ورزی شما؟ 

 Bنتیجه
روند رو به تصاعد و افزایش فشــارهای اقتصادی 
و معیشــتی به مردم عزیز ایران، امــروز گزاره ای 
انکارناپذیر در کشــور است؛ اما نحوه تحلیل آن و 
بررسی علت شناسی مســائل اخیر کشور در این 
 
ً
حوزه اگر همراه با تأمل و دقت نظر نباشد و صرفا
با قصد و منظور مقصرتراشــی باشد که به تبع آن، 
اختالفات جناحی سر برآورد و این روند دومینویی 
در کشور ِکشدار شده روی اعصاب مردم خسته از 
مشــکالت رژه رود، زود باشد به معضل ثانویه ای 
منتهی شود که تبعات و آثار سوء آن به مراتب بیشتر 
و عمیق تر از مشــکالت خواهد بــود. آن خطر در 
کمین چیزی جز سایش سرمایه اجتماعی و اعتماد 
عمومی نیست! به عبارت دیگر، پینگ پنگ نقدها 
و طعنه هــای عــاری از ذره ای عمل و حل میدانی 
مشکالت بین دولت و جریان های سیاسی همسو 
و منتقد، نه تنها گرهی از مشکالت نخواهد گشود 
که بــر گره ها خواهد افزود و آنچــه در این میان با 
سایش و کاهش مواجه خواهد شد، اعتماد مردم به 
دولت در وهله اول و نظام اسالمی در مرحله غایی 
اســت.امروز چاره ای نداریم جز ایستادگی و کار 
برای حل مشکالت مردم و ما می توانیم اگر دست 
روی زانوی خود بگذاریم و متحد و منســجم ذیل 
والیت و رهبری حکیم انقالب کار کنیم و به دولت 
با تمام نقدهایی که وارد اســت کمک کنیم، از این 
مرحله خطیر هم به فضل الهی عبور خواهیم کرد. 

ان شاءالله

انعکاس
 مروری تحلیلی بر کتاب جان بولتون  ـ13 

 کودتای ناکام در ونزوئال

بولتون در کتاب خاطرات خود به وضوح 
اشاره می کند که دولت آمریکا چه اهدافی 
در ایجاد کودتا در ونزوئال داشــته است و 
چگونه تالش های بی وقفه دولت ترامپ 
برای ســاقط کردن نظام موجــود در این 
کشور به شکست انجامید.  مشاور امنیت 
ملی ســابق ترامپ در فصــل نهم کتاب 
خود به ماجرای اعتراضات خیابانی بعد 
از انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئال 
در سال ۲01۸ اشاره کرده و بیان می کند، 
ترامپ از همان ابتدا خواستار پایان دادن 
به ریاست جمهوری مادورو در ونزوئال بود 
و بارها از مشــاوران امنیت ملی و دفاعی 
اش خواســته بود کار» رژیم مادورو« در 
ونزوئال را یکسره کنند. بولتون در این زمینه 
می نویسد: »ترامپ با تأکید به من گفت: 
»انجامش بده« و معنایش این بود که از شر 
رژیم مادورو خالص شــو. ترامپ اصرار 
داشــت که گزینه نظامی در برابر ونزوئال 
را می خواهــد و ادامه دارد بــه این دلیل 
 بخشــی از ایاالت  متحده 

ً
که »این واقعا

 اعتقاد داشت 
ً
است.« اما بولتون شخصا

که اســتفاده از نیروی نظامــی نمی تواند 
موجب ساقط کردن نظام در ونزوئال شود 
و بیشتر، طرفدار روش تحریم های فزاینده 
بین المللی علیه این کشور بود. »ما شروع 
به تدوین گام هایی کردیم که ســریع علیه 
رژیــم مادورو و همچنیــن کوبا، حامیان 
آنها و کنترل کنندگان احتمالی شان مانند 
نیکاراگوئه انجام دهیــم. چرا نباید دنبال 
هر سه کشــور با هم می رفتیم؟ انتخاب 
طبیعــی، تحریم نفتی بود امــا چرا نباید 
تروریســم«  را »دولت حامی  ونزوئــال 
اعالم می کردیم؟ ایــن اولین چیزی بود 
که روز اول اکتبر ســال ۲01۸ پیشــنهاد 
دادم و چرا نباید کوبا را که در زمان اوباما 
از این لیســت بیرون آمده بــود، دوباره به 
مرتبط  درآمدهای  بازمی گرداندیــم؟  آن 
با صــادرات محصوالت نفتــی ونزوئال 
تحت حاکمیت چاوز و حــاال، مادورو، 
به طرز چشــمگیری کاهــش یافته بود و 
تولیدات شــان نیز از حــدود ۳/۳ میلیون 
بشــکه در روز به 1/1 میلیون بشــکه در 
ژانویه ۲01۹ رســیده بــود. این کاهش 
چشــمگیر، میزان تولیدات ونزوئال را به 
حدی کاهش داد که از دهه 1۹40 تاکنون 
دیده نشده است و به  طور قابل  مالحظه ای 
این کشور را فقیر کرد.«اما علت شکست 
سیاســت های بولتون در قبال ونزوئال چه 
 مشــخص شد که همه به دنبال 

ً
بود؟  فورا

انجــام اقدامات قاطع هســتند، به  غیر از 
اســتیو منوچین وزارت خزانــه داری. او 
می خواست یا کاری انجام نشود یا خیلی 
کم باشد و استدالل می کرد که اگر ما این 
کار را انجــام دهیم، بــا خطر ملی کردن 
بخش هایی از سرمایه گذاری های ایاالت 
 متحــده در بخش نفت ونزوئال شــده و 
قیمت های جهانی نفــت را باال می برد. 
منوچین در اصل از ما تضمین می خواست 
که اقدامات مان موفق می شود و در صورتی 
 که تحریم ها را اعمال کنیم، مادورو برکنار 
می شــود. البته که این تضمین غیرممکن 
بود. اگر فقط یک خاطــره از منوچین در 
دولت داشته باشم ـ که البته بسیاری از این 
خاطرات به  صورت نوشته موجود است و 
البته با توجه به مخالفت های او با اقدامات 
قاطعانه و ســخت به  خصوص در مقابل 
چین ـ این خاطره، تنها چیزی است که به 
یادم می ماند. چرا تحریم های ما در اکثر 
مواقع به  اندازه ای که باید گســترده و مؤثر 

نبوده اند.

ثمانه اکوان
کارشناس بین الملل

به نقل از »اویل پرایس«، با بسته شدن قرارداد ۲۵ ساله با چین، 
ایران برای تمام نفت خود یک مشــتری دائم خواهد داشــت. 
 بنابراین تهران به ســرعت در حال توســعه میادین نفتی خود

 است. 
این توســعه نه تنها شــامل میادین اصلی در غرب کارون 
می شــود؛ بلکه میادین نفتی چالش برانگیزتــر مانند میادین 

مشترک با عراق را هم در برمی گیرد. 
چین متعهد شده است، طی دو سال آینده تولید در میادین 
نفتی غرب کارون را حداقل ۵00 هزار بشــکه در روز افزایش 

دهد.

مشترک همکاری 
کاردار سفارت فلســطین در تهران درباره عادی سازی روابط 
برخی از دولت های مرتجع منطقه برخی کشــورهای منطقه 
با رژیم غاصب صهیونیستی گفت: »عادی سازی کنونی زاییده 

وضعیت کنونی جهان است. 
تا ما فلســطینی ها با هم متحد نباشــیم، تــا اعراب ها هم 
متحد نباشند نمی توانیم فلسطین را آزاد کنیم. ما نمی خواهیم 
کسی فلســطین را برای ما آزاد کند. ما خود نوک پیکان و سر 
نیزه مبارزه با صهیونیســت ها خواهیم بود؛ ما خواستار اتحاد 
 جهان اسالم و جهان عرب هســتیم تا بتوانیم فلسطین را آزاد

 کنیم.«

زبان زور می فهمند
»واســیلی نبنزیا« نماینده دائم روســیه در سازمان ملل درباره 
دستور کار روســیه در دوره ریاســت دوره ای خود در شورای 
امنیــت، تأکید کرد: »آنچه به طور قطــع اتفاق نخواهد افتاد، 
بررسی موضوع به اصطالح »مکانیسم ماشه« یا همان روش 

بازگشت تحریم های شورای امنیت علیه ایران است. 
نمایندگان دائمی کشورهای عضو شورای امنیت و همچنین 
ریاست قبلی شورا، به صراحت غیرقانونی بودن هرگونه تماس 
آمریکایی ها در این زمینه را اعالم کرده و با درخواست مقامات 
 این مسئله در 

ً
واشنگتن در این زمینه مخالفت کرده اند و مسلما

شورای امنیت مطرح نخواهد شد.«

نیست درکار  بازگشت 

فتح الله پریشان
کارشناسی سیاسی
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انزوایبیسابقه

شــورایآتانتیک: در حال حاضــر، اقدامات 
آمریکا به رهبری ترامپ موجب انزوای بی سابقه 
آمریکا شده اســت.نامه ای که مایک پمپئو، وزیر 
خارجه آمریکا در تاریخ ۲0 آگوســت به شورای 
 فاقد اعتبار 

ً
امنیت سازمان ملل ارسال کرده، عمال

اســت. بنابراین، جامعه بین الملل نه به بازگشت 
تحریم ها به خاطر مکانیســم ماشه رضایت داده 
و نه حتی تحریم ها را به رســمیت شناخته است. 
حتی سه کشور اروپایی، یعنی انگلستان، فرانسه و 

آلمان هم همراهی از خود نشان ندادند.

نمایشگند

گاردین:گریه کن ســرزمین دوســت داشــتنی! 
دونالــد ترامــپ کاری کــرد که اولیــن مناظره 
ریاست جمهوری امسال آمریکا به بدترین مناظره 
تاریخ این کشور و یک تحقیر ملی برای آن تبدیل 
 بقیه دنیا و مورخ های آینده به آن نگاه 

ً
شود. احتماال

کرده و اشک خواهند ریخت؛ یک »نمایش گند« 
که باعث تحقیر ملی آمریکا شد. 

باجخواهیجدید!

رأیالیوم:بگذارید ســفارت آمریکا بسته شود، 
هیچ جای تأســفی ندارد. این سفارتخانه کانون 
توطئه و النه جاســوس ها بوده و یادآور شهادت 
میلیون ها عراقی اســت. ما بــه حفظ امنیت این 
سفارتخانه احترام می گذاریم اما به شرط پایبندی 
آن به کنوانســیون وین، اما آیا سفارت آمریکا به 
این کنوانسیون پایبند بوده است؟ بعید نیست که 
 یک تالش جدید برای 

ً
تهدید به بســتن آن صرفا

باج خواهی از دولت عراق 
و یک طرح برای ایجاد 
فتنه فرقه ای جدید میان 
سنی ها و شیعیان عرب 
و ایــن دو بــا کردها در 

کردستان عراق باشد. 

استمرارسیاستکویت

عربی21: پس از درگذشــت »صباح االحمد 
الجابر الصباح«، امیر ســابق کویت این ســؤال 
مطرح اســت که آیا سیاست خارجی این کشور 
تغییر خواهد کرد؟ باید گفت سیاســت خارجه 
کویت در طول دهه ها ثابت بوده و در گذشته میانه 
و متعادل بوده و به همین شکل باقی خواهد ماند. 
دلیل استمرار این سیاست اتکای آن بر ستون های 
ثابتی اســت که در طول دهه های گذشته در برابر 
فشارهای بســیاری مقاومت کرده اند و مهم ترین 
آنها حمایت از قومیت عربی بدون هیچ تعصبی، 
تالش برای انسان سازی، طرح مسائل توسعه ای 
و دوری از مسائل مورد اختالف است. سیاست 
خارجه کشــور کویت متعادل بوده و بر اســاس 
مبارزه با بحران ها و یافتن نقاط مشــترک است؛ 
به همین دلیل این سیاست به مثابه 
شــناخته  میانجی  دیپلماســی 
می شود و این رویکرد بیان کننده 
رویکــرد کل کشــور کویت 

است.

رویایمضحک

نیویورکتایمز:شــکی نیســت کــه بحرین در 
عادی ســازی روابط با اســرائیل پس از امارات 
متحده عربی، ابتدا موافقت ســعودی ها را جلب 
کرده اســت. ترامپ پیشــتر گفته انتظــار دارد 
عربســتان هم در عادی ســازی روابط مسیر دو 
پادشاهی کوچک ســنی در حاشیه خلیج فارس 
را در پیش بگیرد. همه کارهای محمدبن سلمان 
به اختالل ختم می شــود و عادی ســازی روابط 
عربستان با اسرائیل نهایت اختالل در خاورمیانه 
است. شاید محمدبن ســلمان در تالش است تا 
پدرش، ملک ســلمان را متقاعد کند که ماه آینده 
این کار را تحت برنامه »طلوع خاورمیانه جدید« 
ترامپ انجام دهــد: »زود باش پدر! زمانه عوض 
شده! ترامپ، مرد مورد نظر ماست. می خواهید 
4 سال دموکرات ها خاشقچی و جنگ یمن را به 
خورد ما دهند؟« ملک سلمان امارات و بحرین 
نگران افکار عمومی نیستند؛ اما عربستان به عنوان 
حافظ مقدس ترین اماکن اسالمی مجبور است به 

دیدگاه حدود 1/۸میلیارد مسلمان توجه کند.

   رصد    

یکا آمر تحقیر 

جهان

یادداشت

نقشه ای  برای سازش!

مقامات آمریکایی اعــالم کرده اند در آینده 
نزدیک سفارت این کشور را در بغداد تعطیل 
خواهند کرد. چند مــدت پیش نیز »برهم 
صالح« رئیس جمهور عراق اعالم کرد پیامی 
از آمریکایی هــا دریافــت کرده اند که قصد 
دارند ســفارت آمریــکا را در بغداد تعطیل 
کنند؛ چندی پیش نیــز آمریکایی ها اعالم 
کرده بودند تعداد نیروهای خود در عراق را 
کاهش خواهند داد؛ در این باره چند فرضیه 

را به ذهن متبادر می کند:

1 این اقــدام آمریکا حالت بازدارندگی 
دارد. یــک فرضیــه این مســئله را مطرح 
کرده اســت که واشــنگتن قصــد دارد با 
تعطیلی ســفارت خود حمله متقابلی را به 
گروه های مقاومت صــورت دهد. با حمله 
 گروه های مقاومت نیز پاسخ 

ً
متقابل مطمئنا

خواهند داد؛ به همین دلیل واشنگتن برای 
کاهــش هزینه های خود تصمیم به تعطیلی 
ســفارت گرفته اســت. در ابعاد زمانی نیز 
بســیاری معتقدند، ترامپ قبل از انتخابات 
ریاست جمهوری به این اقدام دست خواهد 
زد؛ زیــرا ترامپ برای نشــان دادن خود به 
عنوان حافظ جان سربازان آمریکایی به چنین 
دســتاوردی تا برگــزاری انتخابات احتیاج 

دارد.

2 آمریکا قصد دارد بــا این اقدام خود 
فشــارهای داخلی را بر گروه های مقاومت 
مضاعف کند. این سناریو این گونه طراحی 
شــده که هر اتفاقی در داخــل عراق به این 
گروه ها نســبت داده شــود و ســپس یک 
فشــار داخلی نســبت به آنها ایجاد شود تا 
ضربه پذیری آنها از بیرون تســهیل شــود. 
برخــی اقدامات داخلــی همچون تعطیل 
کــردن دفاتر وابســته به حشدالشــعبی در 
فرودگاه بغداد و دور کردن حشدالشعبی از 
فرودگاه، در چارچوب تنــگ کردن میدان 
حضور آنها در پایگاه های مهم عراق است. 
در نتیجه براساس این سناریو ابتدا باید یک 
جو تضادگونه ای علیه این گروه ها ایجاد شود 
و سپس در یک سناریوی بیرونی به آنها ضربه 

وارد شود.

۳ آمریکا با این اقدام قصد دارد حضور 
و نفوذ خود را گسترش دهد. آمریکایی ها از 
یک سو قصد دارند سفارت خود را به اربیل 
منتقل کنند و از ســوی دیگر قصد تعطیلی 
کامل ســفارت خود را ندارند. این امر یک 
دوگانگی کامــل در رفتــار آمریکایی ها با 
دولت عراق اســت. از یــک طرف این پیام 
را به دولت عراق می دهنــد که قصد ادامه 
همکاری با بغداد را نخواهند داشــت و از 
ســوی دیگر تحکیم روابط خود را با کردها 
نشان می  دهند. در واقع آمریکایی ها به دنبال 
القای این پیام هســتند که این ســناریو در 
حالت اجرا در هر صورت برای دولت عراق 

دوسرباخت خواهد بود.

4 آمریکا ســعی دارد با این اقدام، فشار 
خود را بــر دولت عــراق در جهت ایجاد 
سازش با رژیم صهیونیســتی قرار دهد. به 
تازگی فشارهایی از ســوی آمریکا به عراق 
وارد شــده که باید روابط خــود را با رژیم 

صهیونیستی عادی کند.

E E E
در مجمــوع منطقــه طــی ماه هــای آینده 
دســت خوش تحوالت مهمی خواهد بود 
و ایــن تحــرکات و اقدامات نشــان دهنده 
چالش هــای امنیتی و نظامــی برای منطقه 
است که قبل از وقوع هر اتفاقی باید واکنش 

متناسب با آن صورت گیرد.

برسام محمدی
کارشناس روابط بین الملل

محمدحسن سجادی
کارشناس مطالعات منطقه ای

محمدرضا فرهادی
کارشناس  مسائل منطقه

»قره باغ« که از اولین و طوالنی ترین 
جنگ های قومــی در اتحاد جماهیر 
شــوروی به شــمار می آید، همچنان یکی از 
کانون های مهم مناقشه در منطقه قفقاز است که 
الینحل باقی مانده است. در روزهای گذشته 
یک بار دیگر شعله های نزاع و درگیری و آتش 
در این منطقه شعله ور شده است. درگیری اخیر 
قره باغ، سومین تبادل آتش در این منطقه بعد از 
جنگ طوالنی مدت سال های 1۳۶۷ تا 1۳۷۳ 
شمسی )1۹۸۸ تا 1۹۹4 میالدی( است. پیش 
از این، قره باغ دو بار یعنی در 1 فروردین 1۳۹۵ 
)به مدت چهــار روز( و در ۲۲ تیر 1۳۹۹ )به 
مدت چهار روز( شــاهد درگیری شدید بین 
نیرو های ارمنــی و آذربایجان بعد از آتش بس 

بیشکک بوده است.
تحلیل درگیری های اخیــر قره باغ و درک 
ابعــاد و زوایای گوناگون آن بــا توجه به اینکه 
مناقشه در این نقطه مهم ریشه های »تاریخی« 
و »روندی« خاص داشته و مسیر مشخصی را 
پیموده است، ساده بوده و تنها مستلزم شناخت 
ابعاد تاریخی و سیاسی و طرف های درگیر در 
آن اســت؛ چرا که مناقشــه قره باغ، موضوعی 
نیست که یک شبه ایجاد شده باشد تا بتوان آن 
را با توجه به مسائل امروزی تحلیل کرد؛ بلکه 
قره باغ طی دهه های گذشته به مثابه »استخوانی 
الی زخم« در منطقه قفقاز جنوبی با پیشــینه 
تاریخی یک بحران قومیتی ـ سرزمینی بوده که 
ریشه  آن به دهه ها و قرن های گذشته می رسد. 
قره باغ آتش زیر خاکســتر اســت که همواره 

مستعد درگیری و زد و بند است. 
در کنــار علل متعدد داخلــی، منطقه ای و 
بین المللی که سبب بروز درگیری های مقطعی 
پیرامون در قره باغ بین باکو و ایروان می شــود، 
یک علت مهم وجــود دارد و آن، »وضعیت« 
ناپایدار و شــکننده ای اســت که تحت عنوان 
»توافق نامه آتش بس« بیشکک در سال 1۳۷۳ 
به جنگ چندساله قره باغ پایان داده است. این 

توافق نامه که فاقد عناصر حقوقی و سیاســی 
متضمن فیصلــه دادن به اختالفــات مرزی و 
ارضی و جنگ و درگیری اســت، بیش از ۲۶ 
سال است که قره باغ را در وضعیت »نه صلح، 
نه جنگ«ـ  که در ادبیات روابط بین الملل »نبرد 
منجمد« هم نام دارد ـ نگه داشته است. به این 
معنا که درگیری مسلحانه فعال بین آذربایجان و 
ارمنستان که به مدت شش سال جریان داشت، 
در سال 1۳۷۳ شمسی )1۹۹4 میالدی( بدون 
اینکه »پیمان صلح« بر آن مترتب باشد، تنها با 
»قرارداد آتش بس« که هیچ تضمینی بر پایبندی 
نســبت به آن وجود ندارد، پایان یافته اســت. 
ضمن اینکه نبردهایی هم که با قرارداد آتش بس 
پایان یابند، براســاس تجارب متعددی که در 
روابط بین الملل وجود دارد، در بیشتر موارد از 
اســتعداد باالیی برای شعله ور شدن زبانه های 
جنگ و خشــونت برخوردار بوده اند؛ البته در 
کنار ایــن عامل بنیادین، عوامل و محرک های 
متعدد دیگــری نیز وجود دارد کــه به ویژه در 
تابستان سال جاری و در روزهای گذشته سبب 
 سنگین در قره باغ شده است 

ً
تبادل آتش بعضا

که به برخی از آنها اشاره می شود:  1ـ تحوالت 
سیاسی اعتراضی فروردین و اردیبهشت 1۳۹۵ 
در ارمنستان به ویژه به قدرت رسیدن »نیکول 
پاشــینیان« و کنار رفتن طیف قره باغی ها پس 
 از ۲0 ســال از صحنه سیاســی ارمنســتان؛ 
۲ـ اختالفات دولت ارمنستان و منطقه قره باغ به 
واسطه بازداشت و محاکمه چهره های شاخص 
طیف قره باغی، از جمله »روبرت کوچاریان« 
و »سرژ سارگســیان« رؤسای سابق ارمنستان 
و ژنرال »مانوئل گریگوریــان« از فرماندهان 
جنگ قره باغ در جریان کمپین مبارزه با فســاد 
از سوی دولت پاشینیان؛ ۳ـ انباشت خریدهای 
 تســلیحاتی دو کشــور در ســال های اخیر؛

 4ـ منافع برخی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه 
از جمله رژیــم صهیونیســتی و آمریکا که از 
طریق بی ثباتی و ناامن سازی منطقه  قفقاز تأمین 
می شود. باید توجه داشت منافع آمریکا و برخی 
کشورهای غربی و حتی گروه مینسک در زنده 

نگه داشتن شعله های آتش در قره باغ است.  

منجمد نبرد 
در قره باغ چه می گذرد؟

   پنجره    

همچون ســال های گذشته، امسال نیز سخنرانی 
»نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی در 
ســازمان ملل متحد کــه به صــورت ویدئویی 
انجام شــد، مملو از نفرت پراکنی، گزافه گویی، 
دروغ پردازی و فرافکنی بود. در سال های اخیر و 
متعاقب گسترش قدرت و حضور کمی و کیفی 
جبهــه مقاومت اســالمی در اطــراف مرزهای 
سرزمین های اشغالی، کمتر پیش آمده است که 
نتانیاهو در سازمان ملل ســخنرانی داشته باشد 
و بــا ادا و اطوارهایی که در می آورد و نقاشــی ها 
و تصاویــری که نشــان می دهــد، مطالبی علیه 
ایران، حزب الله لبنان و سایر گروه های مقاومت 
 همه جهان هم به این 

ً
اسالمی بر زبان نراند. تقریبا

مترســک بازی های نتانیاهو عادت کرده و بیشتر 
اعضای سازمان ملل متحد هم آن را چندان جدی 
نمی گیرند. امسال نیز به سیاق سال های گذشته، 
این سگ هار صهیونیستی در سخنرانی خود که به 
دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت ویدئویی انجام 
شد، ضمن اتهام زنی به ایران، تصاویر و نقشه هایی 
از لبنان از جملــه محل انفجار بندر بیروت را به 
نمایــش گذاشــت.  نتانیاهو درحالــی که رژیم 
صهیونیســتی یکی از متهمان درجه یک انفجار 
بیروت است، با نشان دادن تصویری از یک منطقه 
در ضاحیه جنوبی بیروت موســوم به »الجناح ـ 
االوزاعی« گفت، ممکن است انفجار دیگری در 
این منطقه که در کنار فرودگاه بین المللی است و 
حزب الله در آنجا انباری سری از سالح و موشک 
در اختیار دارد، رخ دهد. وی با این ادعا که »انبار 
تسلیحاتی حزب الله در کنار یک شرکت توزیع 
گاز است و خانه های مسکونی در اطراف آن قرار 
دارند« از مردم بیروت خواست تا علیه حزب الله 
تظاهرات کنند. نخست وزیر رژیم صهیونیستی با 
بیان اینکه »اگر این منطقه منفجر شــود، تراژدی 
دیگری رخ خواهد داد« خطــاب به مردم لبنان 
گفت، اکنون زمان عمــل و وقت اعتراض علیه 
حزب الله اســت. نتانیاهو که دستش تا مرفق به 
خون ملت های مسلمان و ملت مظلوم فلسطین 

آلوده اســت و بخش عمــده ای از جنایت های 
ضدبشری در منطقه غرب آسیا با توطئه و تحریک 
و به وسیله عوامل او صورت می گیرد، »حزب الله 
لبنان را به استفاده از مردم به عنوان سپر انسانی« 
متهم کــرد و با این ادعا که »اســرائیل دشــمن 
لبنان نیســت«، افزود،  به مردم لبنان می گویم که 
اســرائیل قصد آسیب رساندن به شــما را ندارد 
اما ایران و حزب الله دشمن شما هستند. اما این 
گزافه گویی های نتانیاهو و ادا و اطوار درآوردن های 
سگ هار صهیونیستی بی پاسخ نماند و تنها با یک 
سخنرانی و موضع گیری هوشــمندانه و دقیق و 
عالمانه سیدحسن نصرالله، نقش بر آب شد. به 
فاصله نیم روز از شانتاژ نتانیاهو و تهمت زنی وی 
مبنی بر فعالیت کارخانه موشک سازی حزب الله 
در قلب یک نقطه مسکونی در شهر بیروت که با 
آدرس دقیق و نمایش محل آن روی نقشــه همراه 
بود، دبیرکل حزب الله لبنان از رســانه ها دعوت 
کرد تا از محل مورد اشــاره نتانیاهو بازدید کنند. 
در پی این دعوت، نمایندگان رسانه های گروهی 
از جمله خبرنگار خبرگزاری فرانسه ساعت 10 
شب سه شنبه ۲۹ سپتامبر، به محل مورد نظر در 
منطقه مسکونی الجناح ـ االوزاعی بیروت رفتند 
و به جای خط تولید موشــک با انبار ماشین های 
ســنگین مواجه شــدند. نقطه تأمل برانگیز این 
اســت که دروغ هــای نتانیاهو حتــی از جانب 
صهیونیســت ها هم جدی گرفته نشــد. چنانکه 
بررســی نتایج یک نظرســنجی توئیتری که یک 
کاربر فعال صهیونیستی انجام داد، نشان می دهد 
بیش از ۹0 درصد صهیونیســت ها، دروغ های 
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی را باور ندارند و 

سخنان دبیرکل حزب الله را تأیید می کنند.
در پایان باید تأکید کرد، نتانیاهو برای تضعیف 
جبهه مقاومت اسالمی که امروز از نظر راهبردی 
قدرت خارق العاده ای پیدا کرده است، به جنگ 
روایت هــا روی آورده و مدام تــالش می کند از 
حزب الله و جمهوری اسالمی ایران و گروه های 
مقاومت اســالمی تصویری نادرست و به زعم 
خودش خطرنــاک در افکار عمومــی منطقه و 
جهان نشــان دهد؛ غافل از اینکه، حنای نتانیاهو 

مدت هاست که رنگ ندارد.

نتانیاهو به  پاتک 
دعوت ویژه سید حسن نصرالله از رسانه ها

   فراسو    
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 BBBBصندوقضمانــتصادراتدرســال
گذشتهحدود۳میلیارددالرازصادرات
راتحتپوششقرارداد.عددیکهالبته
فراترازسقفپوشــشریسکشمانیز
بود.بهعنواناولینســؤالمیخواستم
بدانمآیادرخواســتدیگرینیزدراین
زمینهداشتیدکهنتوانستیدپوششدهید
یابهتمامدرخواستهایصادرکنندگان

پاسخمثبتدادید؟
به نظــرم نباید به ماجرا اینطور نگاه کرد. واقعیت این 
است که ما در سال گذشته تا حدود 1/۵ میلیارد دالر 
اجازه پوشــش ریســک برای صادرات داشتیم؛ اما 
درخواست های فراوانی باالتر از این سقف به صندوق 
ارسال شد که ما توانستیم همه این درخواست ها را تا 
سه میلیارد دالر پوشش دهیم. مطمئن هستیم امسال 
همانطور که در شــش ماه اول ســال شــاهد بودیم، 
درخواســت های بیشــتری خواهیم داشت؛ چرا که 
بسیاری از صادرکنندگان هنوز صندوق را نمی شناسند 
و برای معرفی صنــدوق به آنها اقداماتی را شــروع 

کرده ایم.

 BBBBروندحمایتیاپوشــشریســکشما
برایصادرکنندگانبزرگایناســتکه
خریدارانخارجیایــنمحصوالترا
اعتبارسنجیمیکنیدوبراساساعتبار
طرفخارجیبــهصادرکننــدهایرانی
اطمینانمیدهیدکهخریدارمحصوالتش
شرکتمورداعتمادیاستیانه.روش
حمایتصندوقازشرکتهایکوچک

چگونهاست؟
ما به غیــر از بیمه نامه ها که مربوط به شــرکت های 
خارجی و اعتبارسنجی آنهاست، محصوالت دیگری 
هم داریم که شــرکت های کوچک صادراتی از این 
محصول ما استفاده می کنند. ما دو نوع ضمانت نامه 
داریم کــه خیلی مهم هســتند. ضمانت نامه های ما 
این گونه اســت که یک صادرکننده ایرانی که حاال یا 
واحــد تولیدی دارد و کاالهای تولیــد خود را صادر 
می کند یا واحد تولیدی نداشته و فقط تجارت می کند، 
اگر بخواهد برای صادرات خود ســرمایه در گردش 
مورد نیاز را تأمین کند و برای تأمین این سرمایه مثال 
نیازمند 10 میلیارد تومان باشد، در گام اول برای تأمین 
این مبلغ به بانک مراجعه می کند و اگر همه مدارک 
وی کامل باشد، بانک برایش 10 میلیارد تومان افزایش 
سرمایه مصوب می کند و بعد می گوید وثیقه مورد نیاز 
باید تأمین شود. اینجا صادرکننده ها می توانند به جای 
وثیقــه ضمانت نامه صندوق را ارائــه دهند. در حال 

حاضر این محصول صندوق مشتریان زیادی دارد.

 BBBBخــبضمانتنامههایصنــدوقچه
تفاوتیباوثیقهبانکیدارد؟

ما بروکراســی خیلی کمتری داریــم و وثیقه کمتری 
نســبت بــه بانک طلــب می کنیــم؛ چرا کــه ما و 
ضمانت هــای ما بــر اســاس اعتبــار تولیدکننده و 
وام گیرنده است؛ یعنی در گام اول صورت های مالی 
تولیدکننده داخلی را بررســی می کنیم. ممکن است 
ایــن ارزیابی را از طریق صورت هــای مالی و میزان 
صادرات در گذشته، گردش مالی و سرمایه ای موجود 
و... انجام دهیم. حتی ممکن است بعد از بررسی همه 
این موارد بگوییم فقط ۳0 درصد وثیقه می خواهیم و 
صادرکننده می تواند مابقی را چک و ســفته بگذارد. 
ضمن اینکه هر صادرکننده ای بیشــتر با صندوق کار 
کند و بدحســابی نکند طبیعی است که اعتبارش نزد 
صندوق افزایش می یابد. از طرفی با توجه به مصوبه 
شــورای پول و اعتبار، بانک ها موظفند ضمانت نامه 
صنــدوق را به عنوان وثیقه نوع اول قبول کنند؛ ضمن 
اینکه نرخ بهره تسهیالتی که با استفاده از ضمانت نامه 
صندوق دریافت می شــود، دو درصد پایین تر از نرخ 

معمول خواهد بود.

 BBBBفعالیتهــایصندوقدرحوزهحمایت
مهندســی فنی ازصــادراتخدمات
چگونهاست؟باتوجهبهشرایطمنطقه
ایرانظرفیتباالییدرصادراتایننوع

خدماتدارد؟
توجه داشــته باشید که صندوق توســعه صادرات در 
ایران صندوق جوانی است. سرمایه صندوق ضمانت 
صادرات کشــوری، ماننــد ترکیه ۲ میلیــارد دالر و 
عربستان 4 میلیارد دالر اســت. از طرفی از آنجا که 
ریسک های صادراتی در بسیاری از کشورها از جمله 

ما در حال افزایش است، فعالیت ما نیز طی این سال ها 
در حال افزایش بوده اســت. در سال های گذشته که با 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی جلسه داشتیم، 
آنها می گفتند صادرات خدمات فنی و مهندســی ما 
در حال تعطیل شــدن اســت. به هرحــال وقتی یک 
صادرکننده می خواهد خدمات فنی و مهندسی صادر 
کند و برای نمونه سدی را در افغانستان یا هتلی را در 
عراق بســازد، اولین اقدام این است که در مناقصه ها 
شرکت کند. برای شــرکت در مناقصه اولین چیزی 
که به آن نیاز است، ضمانت نامه شرکت در مناقصه و 
سپس ضمانت نامه پیش پرداخت و حسن انجام کار 
اســت. از طرفی همه این ضمانت نامه ها هم بانکی 
هســتند. از ســویی چون نظام بانکی ما با مشکالتی 
 
ً
مواجه است و بانک های ما در تحریم هستند، طبیعتا

ضمانت نامه های هیچ بانکی را از ما نمی پذیرند. این 
یک خطر جدی و نگران کننده برای بسیاری از فعاالن 
اقتصادی ایران بود. اینجا به ذهن ما خطور کرد که ما به 
جای نظام بانکی کار این ضمانت نامه ها را انجام دهیم. 
این کار را شروع کردیم و خوشبختانه در حال حاضر 
به طور کامل جایگزین نظام بانکی شده ایم. البته انجام 
این کار، ســختی های زیادی داشت؛ چون کارفرمای 
ما صندوق ضمانت صادرات ایران را نمی شناخت و 
تنها ضمانت نامه بانکی را قبول می کرد؛ اما با مذاکره 
موردی بــا کارفرمایان و متقاعد کــردن آنها از طرق 
مختلف این اتفاق نهایی شد.برای نمونه، یکی از کارها 
این بود که با صندوق های مشابه خودمان در کشورهای 
مقصد مذاکراتی کردیم و به آنها گفتیم شــما که ما را 
قبول دارید، شــما از جانب ما و به اعتبار ما این کار را 
انجام دهید. یا در افغانستان حتی توانستیم طرف مقابل 
را مجاب کنیم، به گونه ای که وزیر اقتصاد افغانســتان 
به تمام کارفرمایان این کشــور نامه رسمی ابالغ کرد 

کــه صندوق ضمانت صادرات ایــران اگر به صورت 
مستقیم هم ضمانت نامه صادر کند.

 BBBBطبیعتًاافزایشسرمایهصندوقموضوع
مهمیاســتکهمیتواندتوانصندوق
برایحمایتازصادراتراافزایشدهد.
امکاناینکهبخشیازسهامصندوقدر
بازارســرمایهعرضهشودتاازاینطریق

افزایشسرمایهدهدوجودندارد؟
خیر، در اساســنامه صندوق آمده اســت که صندوق 
 
ً
ضمانــت صــادرات ایــران یــک صنــدوق کامال
 
ً
دولتی اســت. عالوه بر آن، در سراســر جهان اساسا
صندوق هــای ضمانت صادرات به پشــتوانه دولت 
ایجاد می شــوند و اگــر وارد بورس شــوند و به قول 
معــروف عمومــی شــوند، اگرچه ممکن اســت 
سرمایه شان افزایش پیدا کند، اما بدون شک اعتبارشان 
افت خواهد کــرد. در واقع دیگر گارانتی حکومتی و 
دولتی نخواهند داشت. البته به دلیل اینکه امسال سال 
»جهش تولید« نام دارد، تالش داریم میزان ظرفیت 
خود برای پوشش ریسک صادرات را افزایش دهیم. 
به هرحال، ما منابعی در بانک داریم که اگر خسارتی 
پیش آمد بتوانیم این خســارت را با این منابع پوشش 
دهیم. از ســال گذشته نیز در حالی که تمام این منابع 
در بازار پولی بود ما با توجه به رشــد شاخص بورس 
بخشی از منابع مان ر ابه سمت بازار سرمایه بردیم و 

سعی کردیم در بازار سرمایه هم فعال باشیم.

 BBBBطبقآمارمنتشرشــدهازمیزانصادرات
مادرسال1۳99،صادراتغیرنفتیما
نسبتبهمدتمشابهسالگذشتهکاهش
داشتهاســت.بهنظرتاندلیلعمدهاین

موضوعچیست؟
عمده دلیل این موضوع مسائلی چون کرونا، تحریم 
و بسته شدن مرزها بود. این مسئله در همه کشورها، 
 فلسفه 

ً
از فرانسه تا ترکیه و...هم دیده می شود. طبیعتا

وجودی ما به صادرات وابسته است و وقتی صادراتی 
رخ ندهد، ضمانت نامه یــا بیمه نامه ای هم نخواهد 
بود. وظیفه ما در این شــرایط کمــک به تأمین مالی 
بنگاه هاســت. در حال حاضر، فرانشیزها را کاهش 
 در حالی که در گذشــته ریسک های 

ً
داده ایم،یا مثال

سیاســی را تا ۹۵ درصد پوشــش می دادیم، اما بعد 
از شــیوع کرونا این عدد را بــه 100 درصد افزایش 
دادیم. همچنین میزان پوشش ریسک های تجاری را 
از ۹0 درصد به ۹۵ درصد افزایش دادیم بدون اینکه 
کارمزدمان کاهش یابد. به بدهکاران مان نیز بین سه تا 
شــش ماه استمهال دادیم تا کشور از شرایط کرونایی 

عبور کند.

بازار

ایده ای که شکست خورد!

اگر بخواهیم عملکرد اقتصادی کشور 
پــس از انقالب اســالمی را بررســی 
 همه دولت ها به اشــکال 

ً
کنیم، قطعــا

گوناگــون قابل نقــد هســتند؛ اما اگر 
بخواهیم عملکــرد دو دوره دولت آقای 
روحانی طی سال های 1۳۹۲ تا کنون را 
ارزیابی کنیم، می توان گفت دولت آقای 
روحانی بر مبنای یک ایده مرکزی تحت 
عنوان »گســترش روابط با غرب« وارد 
کارزار انتخابات شد. به عبارت دیگر، 
رئیس جمهور شدن آقای روحانی چه در 
ســال 1۳۹۲ و چه در سال 1۳۹۶ با این 
ایده اتفاق افتاد که من تمام مشــکالت 
کشــور را به واســطه پیوندی که با دنیا 
برقــرار می کنم حل خواهم کرد. عمده 
کســانی که به آقای روحانی رأی دادند 
با این نیــت، وی را بــرای اداره دولت 
برگزیدند؛ چرا که گمان می کردند یا از 
آقای روحانی توقع داشــتند با برقراری 
ارتباط با خارج و جهان بین الملل، این 
ارتباط در نهایت فضای با ثبات سیاسی 
را ایجاد کرده و به تبــع فضای با ثبات 
سیاســی، فضای اقتصادی نیز بهره مند 
شده و به نسبت قابل توجهی بهبود یابد. 
ایــن در حالی بود که این اســتدالل از 
 مشخص 

ً
همان ابتدا ایراد داشت و کامال

بود که به ســرعت با شکســت مواجه 
می شود.

وقتی شــما بــه عنوان یــک دولت 
مســتقر، اصل فعالیت خود را بر ثبات 
سیاسی می گذارید، زمانی که با قدرت 
برتر از خودـ که دست باالتری نسبت به 
موقعیت شما داردـ وارد معامله می شوید 
و برای گرفتــن موافقتش، حاضرید هر 
آنچه دارید را در  معامله سیاسی بدهید 
تا چیزی به دست بیاورید، در واقع با این 
کار به دشمن این گرا را می دهید که من 
در موضع ضعف قرار دارم و از آنجایی 
که قدرت چانه زنــی باالیی ندارم، پس 
هر آنچه بر من تحمیل شود چاره ای جز 
پذیرش آن نخواهم داشت. در حقیقت، 
از همان ابتدای کار، مشخص بود دولت 
کاری برای اقتصاد از پیش نخواهد برد. 
البته آقای رئیس جمهور سال گذشته به 
صراحت خطاب به منتقدان خود گفت 
کســانی که از من انتظار دارند کشور را 
بــدون ارتباط با خارج اداره کنم، به آنها 
می گویم که من بدون ارتباط با دنیاـ که 
البته منظور آقــای روحانی دنیای غرب 
بودـ بلد نیستم کشور را اداره کنم. آقای 
روحانــی به صراحت بــه این موضوع 
اشاره داشــتند که از نظر ایشــان اداره 
کشور بدون رابطه با غرب امکان ندارد؛ 
بنابرایــن می توان گفت ایــده مرکزی 
دولت برای حضور در ساختمان پاستور 

به ثمر ننشست.
البته این موضوع از زمانی آغاز شــد 
که دولت های مستقر به مطالبات رهبر 
معظم انقالب درباره خام نفروختن نفت 
بی توجهــی کردند. از ســال 1۳۷۲ که 
رهبر معظم انقالب به این موضوع اشاره 
کرده اند که مقوله نفت و درآمدهای نفتی 
باید از بودجه جدا شود تا بودجه مستقل 
از درآمدهای نفتی تدوین شود، ما روز 
به روز بیشتر به درآمدهای خام فروشی 
نفت وابسته شده ایم. وقتی وابستگی به 
نفت افزایش یابد، با هر شوک اقتصادی 
یا سیاسی از جمله کاهش قیمت نفت، 
خلل در عرضه یا تحریم و عدم فروش 
نفت و... اقتصاد ملی به شــدت به هم 

می ریزد.

یادداشت 

مهدی موحدی بک نظر
کارشناس اقتصادی

افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در گفت وگو با صبح صادق

وظیفه ما، ایمن سازی صادرات است

یکی از راه هــای تحقق ایران بدون نفت را می توان اســتفاده 
نکــردن از درآمدهای نفتــی در هزینه های بودجه ای کشــور 
دانســت. برای تحقق این فرض، حتی به شرط برداشته شدن 
تحریم ها و آزاد شــدن صادرات نفــت ایران یا افزایش قیمت 
جهانی نفت باید همه برنامه ها با فرض تداوم تحریم ها تدوین 
شود؛ یعنی در بهترین وضعیت اقتصادی به لحاظ درآمدهای 
نفتــی باید فرض بر حداقل فروش نفت بــا حداقل قیمت آن 
باشد. در واقع، از این طریق می توان هر سال نقش درآمدهای 
نفتی در بودجه را کاهش داد و طی چند سال شاهد تحقق ایران 

بدون نفت خواهیم بود. 

غیرنفتی  بودجه 
منهای نفت

به گزارش »راشــاتودی«، مؤسسه اعتبارسنجی اس اندپی گلوبال 
هشدار داد هندوستان در سال مالی ۲0۲1 به دنبال بحران کرونا با 
انبوهی از بدهی و کسری بودجه روبه رو خواهد شد. با این حال این 
مؤسسه رتبه اعتباری هند را به پایین ترین سطح قابل سرمایه گذاری 
ارتقا داد. در پیش بینی اس اندپی گلوبال که در هفته گذشته منتشر 
شد، آمده است نسبت بدهی به جی دی پی هند در سال مالی ۲0۲1 
با جهشــی 1۷ درصدی نسبت به سال گذشــته به ۹0/۶ درصد 
خواهد رســید.همچنین مؤسســه »فیتچ« پیش بینی کرد، سطح 
بدهی هند به 4۸/۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و مؤسسه 

»مودیز« پیش بینی کرد، این مقدار بالغ بر ۹0/1 درصد برسد.

کرونا تبعات 
شاخص

به نرخ بیکاری در شرایط تعادل نرخ طبیعی بیکاری می گویند. 
به عبارت دیگر، مصداق آن  زمانی است که تعادل تقریبی بین 
مشاغل خالی و تعداد افرادی که در جست وجوی کارند، برقرار 
باشد. بیکاری ادواری، بیکاری ارادی، بیکاری فصلی و بیکاری 
ســاختاری را می توان از انواع بیکاری ها دانست. برای نمونه، 
بیــکاری ادواری، در وضعیت رکود اقتصادی بروز می کند. در 
چنین مواقعی اســتخدام متوقف و حتی عده ای از کارگران از 
کار اخراج می شوند. در بیکاری ساختاری نیز عامل اصلی این 
بیکاری را می توان از میان رفتن تدریجی یک صنعت دانست و 

کارگران مشغول در این نوع صنایع بیکار می شوند.

بیکاری  اقسام 
افزوده

میثم مهرپور
دبیر گروه اقتصاد

اگرچهتحریمهاآســیبهاییرابهاقتصادایرانواردکردهاســت؛اماهرکجاکهبهفکرمقابلهبااینتحریمهاوپیامدهایآنبودهایم،توانستهایمضمنانجام
اقداماتمثبت،ازبرنامههایپیشبینیشدهنیزپیشیبگیریم.یکیازاینموضوعاتعملکردصندوقضمانتصادراتایرانبهعنوانیکصندوقدولتیبا
هدفتقویتصادراتغیرنفتیازطریقضمانتصادراتیابهعبارتیپوششریسکصادرکنندگانایرانیاست.طیسالهایاخیر،باتوجهبهتشدیدتحریمها
وافزایشریســکهایصادراتیبرایاقتصادایرانجایگاهاینصندوقنیزبارشدقابلتوجهیهمراهبودهاست.اینموضوعسببشدهاستدرحالیکهبر
اساسپیشبینیبرنامهششمتوسعهضریبنفوذخدماتصندوقبایددرانتهایاینبرنامهبه10درصدمیرسید،درحالحاضروسهسالزودترازپایانبرنامه
ششماینموضوعمحققشدهاست.صبحصادقدرگفتوگوییبا»افروزبهرامی«رئیسهیئتمدیرهومدیرعاملصندوقضمانتصادراتایرانعملکردو

اقداماتاینصندوقرابرایتوسعهصادراتغیرنفتیایرانبررسیکردهاست.
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دین

اولین قربانیان تحریف

خداونــد در قــرآن بــه تحریف کنندگان 
وعده عذاب داده است. تحریف کنندگان 
کسانی هســتند که منافقند، دروغگویند 
و ایمان ندارنــد، حتی اگر به زبان خود را 
اهل ایمان معرفی کنند. جالب اســت که 
بدانیم هیچ کــس در دنیا تحریف را بهتر 
از تحریف کننده نمی شناسد. آن کسی که 
در دنیا خــودش را هم فریب می دهد، در 
آخرت نیز دست از این کردار برنمی دارد 
و بــا لجاجت و سرســختی در کفر باقی 
می ماند، مستحق عذاب است و خداوند 
در دنیــا و عقبــا آنــان را با تفکــرات و 
اعمال شان تنها می گذارد. در قرآن کالمی 
از خداونــد وجــود دارد که خصوصیت 
تحریف گران را برمی شمارد و به آنها وعده 

عذاب می دهد.
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َبْعِد َمَواِضِعــِه...«؛ ای  پیغمبر اکرم )ص( 
محزون  نکند تو  را  جماعتی   از  منافقین   که  
 در  رســیدن به کفر سرعت دارند و به زبان  
می گوینــد:  ما ایمان  آوردیــم  ولی در دل 
ایمان  نیاورده انــد و )محزون  نکند تو  را  ( 
جماعتی   از  یهود  که  می شنوند  برای  دروغ  و 
می شنوند سخنان تو را تا برای گروهی که 
نزد تو نیامده اند آن را تحریف  کنند. )آنها 
می گویند  که   اگر  پیغمبر)ص( موافق  کالم  
 ما بود قبول  کنید و  اگر   بر  خالف   آن  فرمود 
قبول  نکنید و )محزون نشــو برای( کسی  
 که  خداوند اراده  فرموده   او   را   در  عقوبت  و 
شدت  و عذاب  بیندازد.. .)مائده/ 41( شأن 
نزول این آیــه جریان نزاعی میان یهودیان 
اســت که در آن یکی از علمــای یهود به 
نام »عبدالله بن صوریا« اقرار می کند: »ما 
احکامی را که در تورات دستور داده شده 
بود، به نفع اشراف و بزرگان مان تحریف و 
کــم و زیاد کردیم.«  خداوند در این آیه از 
منافقان، دروغگویان و تحریف کنندگانی 
می گویــد که در میــدان از یکدیگر برای 
رســیدن به کفر سبقت می گیرند! در واقع 
ایــن ســبقت جویی و این رفتار ناپســند 
اســت که پیامبر)ص( را محزون کرده و 
خداونــد از او می خواهد که از دیدن این 
رفتار محزون نباشــد. دلیــل دیگر حزن 
رســول خدا)ص( این بود که وقتی دو نفر 
از یهودیان نزد او آمدند تا در نزاع دو گروه 
از ایشــان کمک بخواهند، او را به دروغ و 
تحریف احکام خداوند دعوت کردند. این 
دعوت به تحریف و کتمان واقعیت پیامبر 
اسالم)ص( را به شدت آزرده خاطر کرد. 
در واقع با این ســخن از ایشان خواستند 
که مرتکب گناهی بزرگ شــود.  در نزد 
اولیای خدا، تحریف واقعیات و تحریف 
قوانین الهــی از جمله بزرگ ترین گناهان 
اســت که می تواند انسان های بی شماری 
را به ورطه نابودی بکشــد و آســایش و 
آرامش را از انســان ها در این دنیا بگیرد. 
در واقعه ای که در میان یهودیان رخ داد، آن 
عالم یهودی گفت: »تغییر احکام توسط ما 
باعث فراگیری فساد و گناه میان اشراف و 
بزرگان مان شــد، در حالی که ما ضعیفان 
یهود را به خاطــر همان گناهان مجازات 
تحریف همیشه  آنکه  نتیجه  می کردیم.« 
به نفع یک گروه و جریان خاص صورت 
 دامن گیــر همان گروه و 

ً
می گیرد و اتفاقا

جریان اســت و همین تحریفات اســت 
که سبب نابودی شان می شــود و نه بقا و 

سعادت شان.

آیه

 محمدرضا قضایی
کارشناس علوم اسالمی

از جمله اوامر قرآن کــه جنبه اجتماعی مهم و 
وســیعی دارد، وفای به عهد و مسئولیت پذیری 
در برابر دیگر انسان هاســت. دســتورات قرآن 
معطوف به روابط الهی و انســانی است که به 
نظم و آرامش منتج می شــود. خداوند در قرآن 
وا« 

ُ
َعاَهد ا 

َ
ِإذ ِبَعْهِدِهــْم  وَن 

ُ
ُموف

ْ
می فرماید: »َوال

وِد« 
ُ

ُعق
ْ
وا ِبال

ُ
ْوف

َ
ِذیَن آَمُنوا أ

َّ
َها ال ُیّ

َ
)بقره/ 1۷۷(، »َیاأ

اَن 
َ
 ک

َ
َعْهد

ْ
َعْهــِد، ِإَنّ ال

ْ
ــوا ِبال

ُ
ْوف

َ
)مائــده/ 1(، »َوأ

َمْســُئوال« )اســراء/ ۳4( و ... . در ایــن زمینه 
روایات بسیاری داریم که به اهمیت وفای به عهد 
اشاره دارد. وفای به عهد و خلف وعده نداشتن 
همانند امانتداری در روایات مورد تأکید است 
و آنقدر مهم اســت که فقدان آن را مســاوی با 
فسق می شمارند. جالب آنکه وفای به عهد هم 
مانند امانتداری فقط درباره مؤمنان الزم نیست، 
بلکه درباره همه انسان ها باید رعایت شود. در 
تفســیر این آیه شــریفه از حضرت صادق)ع( 
مروی اســت که فرمود: »وعده ای که مؤمن به 
برادر دینی خود می دهد، مانند نذر است. یعنی 
 وفا شود، لیکن در مخالفت آن کفاره 

ً
باید حتما

نیست. پس کسی که با مؤمنی خلف وعده کند، 

اول مخالفت خدا را کرده و خود را در معرض 
خشم او قرار داده اســت.« )وسائل الشیعه، ج 

1۲، ص 1۶۵(
همان طور که گفته شــد، بسیاری از وعده ها 
درباره دیگر انســان ها استفاده می شود. کسانی 
که خود را شایســته قبول مســئولیت می بینند، 
باید به این موضوع توجه داشته باشند که وفای 
به عهد و عمل بــه وعده هایی که می دهد، هم 
نشانه ایمان است و هم نشانه مسئولیت پذیری. 
خداوند ایــن جهان را به شــوخی و بی هدف 
نیافریده است که هر کسی آن را به شوخی بگیرد 
و مسئولیت رفتارها و گفتارهای خود را برعهده 
نگیرد. پیغمبر اکرم)ص( می فرمایند: »من کان 
یؤمن بالله و الیوم االخر فلیف اذا وعد«؛ کسی 
که به خدا و روز جزا ایمان آورده، وقتی وعده ای 
می دهد باید وفــا کند.)اصول کافی، ج ۲، ص 
۳۶4( مفســران خلف وعده را دارای حرمتی 
مســتقل و عقابی مطمئن می دانند و آن را جزء 

گناهان کبیره قرار می دهند. 
حضرت صادق)ع( می فرمایند: »من عامل 
الناس و لم یظلمهــم و حدثهم فلم یکذبهم و 
وعدهم فلم یخلفهم فهــو ممن کملت مروته 
و حرمــت غیبته و ظهر عدله و وجبت اخوته«؛ 
کسی که در معامالتش با مردم ستم نکند و در 
ســخن گفتن دروغ نگوید و در وعده هایی که به 
آنهــا می دهد خلف وعده نکنــد، غیبت کردن 

از چنین شخصی حرام اســت و مروتش تمام 
و عدالتش هویداســت. بایــد او را برادر دینی 
دانســت و حقوق بــرادری او را رعایت کرد. 
پس کســی که ظالم یا دروغ گو یا پیمان شــکن 
باشد، جایزالغیبه و فاسق است.)اصول کافی، 
ج ۲، ص۲۳۹( حضــرت امیرالمؤمنیــن)ع( 
نقض عهد و خلف وعده را از شــعبه های کفر 
می داننــد و می فرمایند: »به خدا ســوگند که 
معاویه از من زیرک تر نیســت. لیکن او پیمان 
می شکند و از حق منحرف می شود و از عقوبت 
خدا نمی ترسد و اگر بدی پیمان شکنی نبود من 
از همه زیرک تر و بــه روش نیرنگ بازی داناتر 
بودم، ولی هر نیرنــگ و بی وفایی، بیرون رفتن 
از فرمان خداست و هر نافرمانی خدا کافرشدن 
به معبود مطلق است و هر نیرنگ باز و بی وفایی 
را پرچمی است که به آن در روز قیامت شناخته 

می شود.«)نهج البالغه، خطبه ۲00(
در میان روایات نکته ای نیز وجود دارد که از 
آن می توانیم به اقسام متفاوت وفای به عهد پی 
ببریم. اینکه کسی بیاید وعده ای به فرد یا افرادی 
بدهد و بعد با نیرنگ بازی از عمل به آن فرار کند 
و یا بهانه جویی کند، مصداق بارز یک عهدشکن 
است و همه نکاتی که درباره عهدشکنان گفته 
شده شامل او نیز می شود. )نهج البالغه، خطبه 
4۳( این در حالی اســت کــه جاهالن، آنان را 
زرنگ و باهوش و باکیاســت می پندارند و فکر 

می کنند کسی که توانسته از عمل به وعده خود 
فرار کند، فردی قابل اســت. ایــن جاهالن به 
عهدشــکنی ها اعتبار می دهند و منافع خود را 
در آن جســت وجو می کنند. شاید بتوان گفت 
این نحوه برخورد عده ای از مردم آنان را در گناه 
عهدشکنان شریک می کند. به عبارتی کسانی که 
خلف وعده فردی را به چشم خود می بینند، اما 
آن را انکار نمی کنند و حتی حمایت کورکورانه 
می کنند هم در گناه عهدشــکن شریک هستند 
و باید پاســخگوی اعمال خود و او باشند. این 
حمایت، هم به ضرر عهدشــکن اســت و هم 
به ضرر حامیان آن. زیرا این حمایت ها ســبب 
می شود عهدشکن خود را در هاله ای از عصمت 
و در حصــاری از امنیت  ببینــد؛ در حالی که 
می داند عهد شکسته و سخنان و وعده های خود 

را فراموش کرده و زیر پا گذاشته است. 
خلف وعده خشــم برانگیز هم هست؛ یعنی 
وقتــی مردم از مســئولی خلف وعــده می بینند 
خشمگین می شوند و شاید این خشم به ضرر همه 
آنها تمام شود و غیرقابل کنترل باشد، که عهدشکن 
هم از عهدشــکنی خود در آزار است و هم گناه 
خشــم مردم را به دوش می کشد. امیرالمؤمنین 
علی)ع( می فرمایند: »خلف وعده و نقض پیمان 
باعث خشــم خداوند و مردم است. بدون تردید 
عهدشکنی شخصیت آدمی را در هم می شکند.« 

)الحدیث، ج  ۲، ص ۲۹۳(

عهدشکنان هم خداوند را خشمگین می کنند و هم مردم را
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

زیارت اربعین از امام صادق)ع( روایت شده، متن 
متفاوت و فوق العاده ای در بین زیارت نامه هاست. 
کوتــاه، نغز، دقیق و مشــتمل بر تمــام معارف 
مربوط به عاشــورای حسینی است. حضرت در 
یک صفحه همه  حرف هــا را جمع کرده و گفته 
است. فلسفه  قیام حسینی چیست؟ دو جمله در 
زیارت اربعین در پاسخ به این پرسش وجود دارد. 
یکی مربوط بــه باطن و یکی مربوط به ظاهر این 
ماجراست؛ منتها چیزی که به ظاهر مربوط است، 
ظاهر بیان شــده، اما چیزی کــه به باطن مربوط 
است، لطیف و رمزی بیان شده است. اّما 
چیزی که مربوط به ظاهر ماجراست، 
 ُمْهَجَتُه 

َ
ل

َ
این جمله اســت: »َوَبذ

ِمَن  ِعبــاَدَک   
َ

ِلَیْســَتْنِقذ  
َ

فیک
ِة«. 

َ
الل

َّ
الض َحْیَرِة  َو  ِة 

َ
َجهال

ْ
ال

این جمله   زیارت اربعین، 
خیلی جملــه  عجیبی 

است که امام حسین)ع( سرمایه گذاری نهایی را 
برای نجات بندگان خدا انجام داد. هیچ راهی به 
جز این وجود نداشت؛ یعنی جهالت و ضاللت 
دست به دست هم داده و به نقطه ای  رسانده بودند 
که بن بست شده بود. اّما وقتی کار به جایی رسید 
که این روش ها دیگر جواب نمی دهد، وضعیت 
عجیب و پیچیده ای ایجاد می شــود. این حالت، 
بن بست است. اینجا حسین)ع( به میدان آمد. آن 
حضرت یک راه بیشــتر نداشت. راهش این بود 
که حجت خدا در شرایط غیرعادی که نمی شود 
با محاسبه های معمولی حسابش کرد، باید بیاید 
وســط میدان و تمام موجودی اش را تقدیم کند. 
 ُمْهَجَتُه«، حرف های مختلفی 

َ
ل

َ
درباره  تعبیر »َبذ

گفته اند.  خالصه  اش این اســت: »خون قلبش را 
هدیه کرد.«  خب، این ظاهر مســئله، اما باطن 
قّصه چیســت؟ در حرم مطّهر خطــاب به امام 
ِه 

َّ
ــالُم َعلی َوِلِیّ الل لسَّ

َ
حســین)ع( می گویید: »ا

َو َحبیِبِه«، کار تو کار عشــق بود، حســین جان؛ 
سالم بر دوست مخصوص خدا: »السالُم عَـلی 
خلیِل اللــِه َو نجیِبه« تعبیرهای خیلی قشــنگی 
است. مگر می شــود این ماجرا را بدون استفاده 
از کلمات مقدس حب و عشق و والیت تشریح 
 مقام عشق حضرت سیدالشهداء)ع( 

ً
کرد؟ اصال

قابل بیان نیست. از خدای متعال بخواهید به حق 
سیدالشهداء محبت روزافزون خودش و اولیائش 
را نصیب شــما کند. این را از خــدای متعال در 
حرم بخواهید. یک نفر از من پرسید: در حرم امام 
حسین)ع( چه بخواهیم؟ گفتم: البد منظورت بعد 
از طلب فرج اســت؟ تو که آدم بامعرفتی هستی، 
آنکــه نیاز به گفتن ندارد. اما بعد از درخواســت 
فرج، از خدای متعال، محّبت به خودش، به اولیاء 
خودش، صدرش هم سیدالشــهدا)ع( را بخواه. 
ی  این محبت، یک کلمه اســت: شهادت در 

ّ
تجل

راهش.

سرمایه گذاری نهایی برای نجات بندگان 
گفتاری از حجت   االسالم والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری

   منبر    

یکی از سؤاالت جریان شهادت امام حسین)ع( 
که جواب های متعددی برای آن ذکر شده است، 
محل دفن رأس حضرت اباعبدالله)ع( اســت. 
اقوال متعــددی در این مورد وجــود دارد که به 
بررسی جدی تاریخ شناسان مسلمان نیاز دارد. 
اما آنچه اهمیت دارد، عالقه همه محبان به وجود 
مبارک و مقدس حضرت است که قصد دارند به 
انحای گوناگون و در مکان های مختلف ارادت 
خود را به حضرت سیدالشهداء)ع( نشان دهند 
و از ایشــان توفیق ایمانی راسخ و قلبی مطمئن 
طلب کنند. در نقل های تاریخی و حتی روایات 
در این زمینه به چند مورد اشاره می کنیم. اولین 
و معتبرتریــن قول الحاق رأس مبــارک به بدن 
مطهر امام)ع( است. قولی که میان شیعه و سنی 
مشــترک است. علمای شــیعه، از جمله شیخ 

صدوق )متوفای ۳۸1ق(، سیدمرتضی )متوفای 
4۳۶ق(، فتال نیشــابوری )متوفــای ۵0۸ق(، 
شیخ طبرســی )متوفای ۵4۸ق(، ابن نما حلی، 
سیدبن طاووس )متوفای ۶۶4ق(، شیخ بهایی و 
مجلسی این قول را بیان کرده اند. از علمای اهل 
ســنت هم ابوریحان بیرونی )متوفای 440ق(، 
قرطبــی )متوفــای ۶۷1ق(، زکریــای قزوینی 
)متوفای ۶۸۲ق( و منــاوی )متوفای 10۳1ق( 
نوشــته اند: »پس از چهل روز از شــهادت، در 

کربال، سر به بدن بازگردانده شد.« 
برخی راویان نیز احادیثی ذکر کرده اند که در 
آن امام صــادق)ع( درباره دفن رأس نورانی امام 
حسین)ع( در کنار قبر شریف امیرالمؤمنین)ع( 
به دست برخی اصحاب سخنانی داشته است؛ 
اما خود این روایات گاهی دفن را ذکر کرده اند و 
گاهی محل قرار دادن را. ضمن آنکه این احادیث 
باید بررسی ســندی و قولی شود و باید دانست 
که قبر امیرالمؤمنین)ع( در زمان شــهادت امام 
حسین)ع( بر کســی معلوم نبود و جز فرزندان 
ایشان کســی از محل دفن ایشان خبر نداشت. 

ایــن روایات را از عمر بن طلحــه، ابان بن تغلب 
بیــان ذکــر کرده اند کــه میان این 

َ
و یونس بن ظ

دو، یونس تضعیف شــده اســت و برخی او را 
غلوکننده می دانند. البته شــیخ حر عاملی گفته 
است، منافاتی ندارد که ســر در کنار قبر مطهر 
امیرالمؤمنین)ع( دفن شده باشد و پس از مدتی 
یکــی از ائمه یا اصحــاب آن را به کربال منتقل 
کرده باشد. چنانچه در نقل یونس هم همین آمده 
است. محدث قمی)ره( در »منتهی اآلمال« گفته 
اســت، فردی از یاران امام)ع( سر مبارک را از 
کاخ یزید به طور مخفیانه خارج کرده و به نجف 
برده است. این قول هم با بیان سیدبن طاووس در 
»اللهوف« منافات دارد که تصریح کرده است، 
امام ســجاد)ع( ســر مبارک را با سرهای سایر 

شهدا از یزید گرفت و به کربال آورد. 
ســبط بن جوزی )متوفــای ۶۵4ق ( و عالمه 
سیدمحســن امین )متوفــای 1۳۷1ق ( و برخی 
دیگــر از اهل ســنت گفته اند، ســر مطهر در 
دمشق دفن شــده اســت. برخی دیگر گفته اند 
خلفــای فاطمیان آن را به عســقالن و از آنجا به 

قاهره برده اند و بارگاه عظیمی برای آن درســت 
کرده اند؛ اما یافعی یمنی مکی )متوفای ۷۶۸ق( 
در »مرآت الجنان« می گوید وجود رأس مبارک 
امام حســین)ع( در قاهــره موضوعیت ندارد و 
آن رأســی که به قاهره رفته، برای امام)ع( نبوده 
اســت. او قائل است که رأس شــریف امام)ع( 
را به مدینه برده انــد و در بقیع کنار قبر حضرت 
صدیقه طاهره)س( دفن کرده اند. در این قول نیز 
خدشــه وارد اســت. در نتیجه قول الحاق رأس 
نورانی امام)ع( به بدن شریف شان قوی تر است و 

با ادله های روایی تطبیق بیشتری دارد. 
در اینجا دو نکته نیز قابل ذکر است؛ اول آنکه 
برخی شبهات در تاریخ، وقتی به وجود می آید که 
بزرگان یک کشــور و قوم یا قبایل و گروه ها که به 
دنبال مطرح کردن خود در تاریخ هستند، به جعل 
تاریخی دست می زنند یا فعلی را به خود نسبت 
می دهند که در پیدا کردن حقیقت مشکل ایجاد 
می کند. دوم آنکــه حاجت گرفتن در محلی که 
 منتسب به رأس امام حسین)ع( است، دلیل 

ً
مثال

صحت آن نیست.

یان الحاق رأس امام حســین)ع( به بدن مطهر ایشان جر
   سلوک    

سید مرتضی رضایی
کارشناس علوم اسالمی
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پرونده

 خانواده
بازنگاهی به جایگاه خانواده 

و راه های  تحکیم بنیان آن

دبیر گروه پرونده:متین محجوب
مصاحبه و گزارش:زهرا ظهروند

بـنـیـان خانواده را چـگـونـه تحکیم بـبـخـشـیـم؟

شورای عالی انقالب فرهنگی کاهش میزان طالق را در دوسال اخیر 
 منوط بــه اطالعات ثبتی اما برای صحبت 

ً
اعالم کرده که  احتماال

کردن درباره طــالق یا موارد دیگر و اینکه چه اتفاقی در روندشــان 
افتاده اســت و با توجه به اینکه هر پدیده ای از نظام علت و معلولی 
پیروی می کنند، باید برای هر پدیده ای یک علت عقالنی تعریف کنیم. 
شاید تنها اقدام مثبتی که بتوان به این نکته منتسب کرد که چه چیزی 
ممکن است در گستره کشور سبب شده باشد آمار طالق کاهش یافته 
 مداخالت مشاوره ای قبل از طالق است که دستگاه 

ً
باشد، احتماال

قضا فعال کرده اســت. این کار بسیار پسندیده است؛ اما باید توجه 
داشت در شرایطی که وضعیت اقتصادی خیلی خوب نیست و شاید 
خیلی ها احساس کنند ممکن است که اگر شکایتی را هم مطرح کنند 
به جهت سیاســت هایی که فعال وجود دارد و اگر بر فرض هم کسی 
برای مهریه اش اقدام کند، شاید به نتیجه نرسد، بنابراین آن را به تعویق 
انداخته است؛ وگرنه اگر به وضعیت اقتصادی کشور نگاه کنید و اگر 
بپذیرید که عوامل اقتصادی در بروز تنش های خانواده مؤثر اســت، 

 نباید طالق کاهش یافته باشد. 
ً
پس طبیعتا

به نظر بنده ارائه چنین آمارهایی اگر از سمت مدیران دولتی اتفاق 
می افتد، برای توجیه کردن بوده و بیشــتر برای این است که عملکرد 

خود را موفق نشان دهند. جامعه این نتایج کاهش طالق را نمی بیند، 
اگر هم اکنون در کشــور یک پیمایشی انجام شود، گمان نمی کنم در 
مجموع نتایج به هیچ وجه بیانگر این باشــد کــه خانواده های ما از 
سالمت باالتری نسبت به هر بازه زمانی دیگر برخوردار باشند. نکته 
مهم دیگر اینکه یادمان باشد اولین گام برای تغییر، نیاز به تغییر است 
و چیزی که نیاز به تغییر را ایجاد می کند، اطالعات صادقانه و شفاف 
اســت؛ بنابراین مدیران در کشــور ما باید یاد بگیرند به جای اینکه 
توجیهی بر عملکرد خود یا کارنامه موفق خود داشته باشند، صادقانه 
و شــفاف اطالعات را مطرح کنند تا براساس آن تصمیم گیری های 
صحیح صورت گیرد. در حقیقت ســعی کنند مدیران ارشد نظام را 
راهنمایی کنند نه اینکه آنها را چاه نمایی کنند از ترس اینکه مبادا بعد 
از ارائه آمار و اطالعات به آنها گفته شــود پس شما چه می کردید؟ 
متأســفانه به دلیل همین موضوع، به آمارسازی مبادرت می کنند، 
در حالــی که بایــد به هر یــک از پدیده ها در حیطه خــود هم نگاه 
اپیدمیولوژیک صحیح داشــت و هم نگاه محتوایی. در واقع، برای 
تغییر هر پدیده ای ضروری اســت یک مؤلفه هایی تغییر کرده باشد، 
مسئوالن به جای اینکه این خروجی را بدهند، بگویند چه مؤلفه هایی 
این وســط بوده و گمان می کنند که آن مؤلفه ها سبب این تغییر شده 
اســت! در آن صورت می توان خیلی راحــت مؤلفه های مورد نظر 
را به بوته نقد و آزمایش گذاشــت. باید مفهوم قداســت خانواده را 
در جامعه رواج دهیم؛ اگر قداســت خانواده ترویج شــد، خانواده 
مستحکم می شود و فرزندان بیشتری خواهند داشت، همچنین مکان 
مقدسی خواهد شد که از آسیب ها مصون است. همه اینها از وقتی 

شروع می شود که بچه در مدرسه آموزش می گیرد و حتی قبل از آن و 
لحظه ای که بچه در خانواده و قبل از مدرسه و در دامان مادر پرورش 
می یابد و حتی قبل از آن در نطفه ای که شکل می گیرد تا این بچه وارد 
دنیای مادی شــود و حیات پیدا کند؛ بنابراین بســیاری از درمان ها 
عالمتی می شود؛ برای نمونه مشاوره پیش از طالق و پیش از ازدواج 
درمان عالمتی می شــود که الزم است قبل از اینها را دید. باید به این 
نکته توجه داشت که رسانه های ما چقدر مفهوم و قداست خانواده را 
تبیین می کنند؛ وقتی در رسانه ملی همه خانواده ها سر یکدیگر کاله 
می گذارند و به هم آسیب می زنند، خطرناک است. در فیلم های دهه 
60، خانواده یک امر مقدس و محترم و دوســت داشــتنی بود، اما 
اآلن اینطور نیست و در نگاه کالن و در نگاه برنامه سازی ها رسانه ما 
یک فرصت نیست، بلکه یک تهدید است. ما اصال فرصت را برای 
 
ً
خانواده تبیین و منتقل نکرده ایم و مرتب تهدیدها را می گوییم. اصال

مسئله اینجاست که نگاه های سکوالر در حال حکمفرما شدن است 
و اینکه هر کسی به فردیت خود فکر کند. دبیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی وقتی از کاهش تعداد آمار در دو سال اخیر صحبت می کند، 
باید مؤلفه ها را مشخص کند و بگوید که برای نمونه ما این ده اقدام 
را انجام داده ایم؛ الزم است که از این به بعد رسانه ها هوشمند باشند 
و کنکاش و مطالبه کنند. اگر روحیه مطالبه گری در کشــور ما احیا 
شود، همان احیای فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر است. اینها 
باید بگویند چه کار و اقدامی در این گستره انجام داده اند که منجر به 
چنین نتایجی شده است و سؤال شود آیا شواهدی وجود دارد که این 

اقدامات اثربخش بوده است!

یکی از چالش های اساســی این است که داده های اطالعاتی 
باید مبتنی بر واقعیت باشــد که ما در هیچ حوزه ای آمار دقیق 
اطالعاتــی نداریم. برای نمونه، دربــاره طالق کدام مرجعی 
طالق را ثبــت می کند؟ طالق های غیابی هــم وجود دارد و 
حتی خانواده هایی هســتند که طالق عاطفی دارند و خانه را 
تــرک کرده اند، کدام محضری این را ثبــت می کند؛ لذا ما با 

مفروضات طرف هستیم و این آمارها واقعی نیستند. بنده چند 
سال پیش بر روی موضوع طالق کار می کردم؛ به همین دلیل 
می گویم هنوز ما نتوانسته ایم دالیل طالق را به طور واضح در 
جامعه بیان کنیم و نتوانســته ایم آن را ریشه یابی کنیم که علل 
طالق ها چیست؟ چراکه آماری مبتنی بر واقعیت نداریم، حتی 
قانونگذاری ما هم بر مبنای همین مفروضات تعیین می شود؛ 
از این رو برنامه ریزی درســتی هم نداریم؛ چراکه آمار، زیربنای 

برنامه ریزی است. 
مســئله ای که ســبب افزایش قوام خانواده ها می شــود، 
»صداقت« اســت؛ وقتی زن و شوهر و فرزندان یک خانواده 
با یکدیگر روراست نباشــند و صداقت وجود نداشته باشد، 

بنیان خانواده سست می شــود. اگر این مسئله درست شود، 
مســائل دیگر نیز به دنبال آن حل می شود. بحث بعدی توجه 
به معنویات، اصول و قاعد ه ای است که دین مبین اسالم برای 
زندگی پیش بینی کرده است. فرهنگ ایرانی و تعصب به دین 
و مذهب، کشــور و نوامیس از جمله موارد دیگری است که 

می تواند سبب محکم شدن قوام خانواده شود.
آنچه در خانواده ها تأثیر غلط گذاشته، فرهنگ غلط است؛ 
90 درصد اینکه تعداد ازدواج ها کاهش یافته اســت، به دلیل 

الگوهای زندگی و رکن زندگی سســت شده است و فکر 
نکنید بیشتر آن به دلیل نبود امکانات و مسائل مادی 
است، وقتی جوان می بیند همسایه یا فامیل 

او به راحتی و بی دلیل و بی جهت زندگی زناشویی را رها می کند 
و طالق می گیرد دیدگاهش نســبت به ازدواج بد می شود و از 
فکر آن بیرون می آید؛ چراکه می ترسد برای او هم همین اتفاق 
بیفتد. وقتی می بیند زوجین به راحتی به همســر خود خیانت 
می کنند، سبب از دست رفتن امید می شود؛ از این رو تنها راه 
امیدآفرینی صداقت است که در تحکیم بنیان خانواده ها بسیار 
مؤثر است و سبب می شود مشکالت معیشتی نیز حل شود. 
اگر زوجین نسبت به یکدیگر صداقت نداشته باشند حتی اگر 

به اندازه کافی تأمین مالی هم شده باشند، اما 
پایبند به زندگی نبوده و نمی توانند 

زندگی مشترک را ادامه دهند.

از ســال 1391 که قانون حمایت از خانواده تصویب شــد، 
پرونده های طالق و دعاوی خانواده ملزم به فرستادن به مراکز 
مشاوره شــد )این اقدام از آذرماه ســال 1397 شروع شده 
اســت.( برابر ارزیابی های صورت گرفته، حدود 13 درصد 
کاهش طالق طی این مدت به وجود آمده است که بخشی به 
دلیل مشاوره هاست و بخشی هم به دلیل کارگاه های خانواده 
اســت که کنار برخی از مراکز مشاوره از ســوی درمان گرها، 
مشاوران و مدرســان ما برگزار می شود. چهار ایستگاه جدی 
در حــوزه طالق وجود دارد که یکی، بحث مشــاوره پیش از 
 با قوه قضائیه است. 

ً
طالق است که مسئولیت آن مســتقیما

دیگری ایســتگاه قبل از آغاز و ابتدای زندگی است، چراکه ما 
نیازمند آموزش و مهارت ها هستیم و ارائه راهنمایی ها از جانب 
مشاوران برجسته و زبده و متخصص ومتدین و ملزم به رعایت 
موازین اسالمی و فرهنگ ایرانی انجام می شود. ایستگاه سوم 

مشــاوره پیش از ازدواج است؛ اآلن بسیاری از زوجین تنها با 
بروز عالیم عاطفی و احســاس خوب نسبت به همدیگر تن 
به ازدواج می دهند و بعد متوجه می شوند که شناخت وجود 
نداشته و شــخصیت ها یا خانواده ها و فرهنگ ها با همدیگر 
تفاوت دارد؛ در نتیجه نیازمند مشاوره هستند. ایستگاه آخر هم 
 در نوجوانی است؛ االن فرهنگ 

ً
قبل از ازدواج است که اساسا

ازدواج و انتخاب طرح واره های انتخاب و الگوهای رابطه در 
حال شکل گیری است که آنجا هم نیازمند مداخالت جدی و 

آموزش های پیشگیرانه اولیه هستیم.
مراکز مشاوره زیر نظر سازمان های مربوطه یا سازمان نظام 
روانشناسی و بهزیستی فعالیت می کنند تا عالقه مندان با توجه 
به صالحیت های فردی که سازمان های مربوطه تعیین می کنند، 
 در این مراکز 

ً
به مرکز مشــاوره ازدواج مراجعه کننــد. معموال

هم مشاوره تشخیصی انجام می شــود و هم آزمون های الزم 
از زوجین گرفته و ســپس نتایج تبیین و برای آنها توضیح داده 
می شــود و اگر الزم باشد با خانواده های شان نیز ارتباط گرفته 
می شــود. در واقع یک کمک و راهنمایی به انتخاب و نحوه 
ازدواج شان داده می شود. چهار ایستگاه ذکر شده ایستگاه های 

مداخله ما در حوزه طالق خواهند بــود که برای افزایش آثار 
آنها مراکز مشــاوره پیش از طالق باید ارتقای کیفیت پیدا کند 
و نظام رتبه بندی اجرا شود، همچنین باید شفافیت و نظارت 
بر عملکردشان وجود داشته باشــد. مباحثه از ابتدای ازدواج 
وجود داشته باشد و زوجین در قالب کارگاه های مهارت آموزی 
و با برقراری ارتباط با اســتادان و فارغ التحصیالن رشــته های 
تخصصی و استادان حوزوی بتوانند در زمینه مهارت آموزی و 

فراگیری آموزه های زناشویی آموزش ببینند.  
درخصوص موانع ایــن کار اینطور می توان گفت، یکی از 
موانع این است که برخی از عزیزانی که امروز در مرکز مشاوره 
حتی مرکزی معتبر و دارای مجوزهای الزم هستند، در برخی 
موارد تجویزها یا تشــخیص هایی دارند که استاندارد نیست 
و این تجویزها و توصیه ها گاهی اوقات با موازین اســالمی و 
فرهنگ ایرانی ناسازگار اســت که باید به لحاظ محتوایی هم 
نظارت بیشــتری صورت گیرد و هم کیفیت افزایش پیدا کند. 
مانع دیگر هزینه هایی اســت که برای مشاوره قرار دارد؛ فرایند 
مشــاوره تحت پوشش بیمه  نیســت که زوجین و بسیاری از 
افرادی که نیازمند دریافت خدمات مشاوره ای هستند، بتوانند 

به راحتی و بدون دغدغه از این خدمات استفاده کنند. 
مانع سوم بحث فرهنگ ســازی است؛ هنوز در بسیاری از 
آحاد جامعه ما این فرهنگ جا نیفتاده که دریافت مشــاوره و 
مراجعه به روانشــناس یا مشاور یک ضرورت است و زندگی 
هر کســی یک مرشــد و راهنمای فنی و کارشناس الزم دارد. 
یکی دیگر از موانع بحث کیفیت خدمات مراکز مشاوره است 
که آنها باید ملزم به تشــخیص های درست و کارآمد شوند و 
بهره وری افزایش پیدا کند، همچنین خروجی محور باشــند. 
برای اینکه این روند به شرایط بهتر برسد، بخشی از آن نیازمند 
قانون گذاری اســت؛ مجلس شورای اسالمی طرح جمعیت 
و تعالی خانواده را در دستور کار دارد و باید اطالعات دقیقی 
از وضعیت و اطلس طالق در ایران متناســب با زیســت بوم 
شهرها و منطقه های کشور داشته باشد تا متناسب با آنها بتواند 
قانون گذاری و سیاســت گذاری جدی را در طرح جمعیت و 
تعالی خانواده داشته باشد و اینطور نباشد که تنها دستگاه ها را 
مکلف کند. اگر مجلس بتواند در این حوزه سازوکارهای فنی 
و جدی را تعبیه کند، به نظر می رســد می توان برخی از رویه ها 

را اصالح کرد.

در زمینه کلیت آسیب های اجتماعی و به ویژه بحث تحکیم بنیان 
خانواده، آسیب هایی در جامعه داریم که نمی توان منکر آنها بود 
و ریشه ها و علل متفاوتی دارد که بخشی از علت ها مشخص 
 افراد کارشناس 

ً
اســت و در جامعه و کشور نهفته است. قطعا

و خبره باید به مسائل فرهنگی و اجتماعی ورود کنند؛ باالخره 
همه جوامع در سراسر دنیا مورد تهدید هستند؛ از جمله کانون 
خانواده در کشور ما. اینکه مسائل اقتصادی و معیشتی در بروز 
آسیب های خانواده دخیل هستند، شکی در آن نیست؛ اما نباید 

علت را فقط در اینجا جستجو کرد؛ چرا که بسیاری از کشورها 
از نظر اقتصادی و معیشــتی وضعیت خوبــی دارند و با این 
مشکالت روبه رو هستند که همه اینها به تغییراتی که در مسائل 
فرهنگی و اجتماعی ایجاد شده، برمی گردد. همچنین یکی از 
علل دیگر آن فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هستند. در 
واقع اینکه همه علل و مشکالت را به معیشت و اقتصاد ربط 
دهیم، درست نیست و مسائل دیگری هم وجود دارد که بعضی 
از دستگاه ها و بخش ها در آن مسئولیت دارند و نباید اثر آنها را 

فراموش کنیم.
همانطور که دستگاه هایی مسئول اشتغال و برطرف کردن فقر 
و ترمیم مسائل اقتصادی و معیشتی هستند، دستگاه هایی هم 
هستند که مسئولیت فرهنگی جامعه را عهده دار هستند که باید 
یکســری اقدامات را در جامعه ایجاد کنند. یکی از بحث های 

جدی در این زمینه در جامعه ما بحث مدیریت فضای مجازی 
در کشور است که متأسفانه از این ناحیه در حال آسیب دیدگی 
جدی هستیم و کانون خانواده آسیب پذیری بیشتری نسبت به 
 
ً
جاهای دیگر دارد. از این رو این فضا باید مدیریت شود و قطعا
وقتی از مدیریت فضــای مجازی صحبت می کنیم، به معنای 
محدود کردن یا انســداد فضای مجازی نیســت. به هر حال 
مسائلی که آسیب های اجتماعی در خانواده و بحث ازدواج و 
طالق به وجود می آورد، قابل توجه است و باید نگاه جدی و 

کارشناسی نسبت به آن داشته باشیم.
 باید برای آینده برنامه ریزی داشــته باشیم؛ در همین راستا 
کمیســیون اجتماعی مجلس اقداماتی انجــام خواهد داد. 
یکی از این اقدامات در زمینه تحکیم کانون خانواده اســت و 
دیگری در بحث رسیدگی به مسائل جمعیتی است، همچنین 

در راســتای مبارزه با تهدیداتی است که آسیب های اجتماعی 
در کشــور ایجاد می کند. اگر به مصوبات جدیدی نیاز باشد، 
طرح هــا و لوایحی برای این کار وجــود دارد و کمیته هایی به 
شکل کارشناسی شــده برای این کار تعیین شده است که کار 
 با اعتقاد به اینکه بخش اعظمی از این 

ً
را پیگیری می کنند. قطعا

آسیب ها قابل رفع و جلوگیری بوده، می توان راه هایی را در پیش 
گرفت که بتوان این آسیب ها را کمتر کرد و ضریب تأثیرگذاری 
آن را در جامعه کاهش داد. یادمان نرود که ما یک سرمایه بسیار 
گرانبها به اســم »دین اسالم« در کشورمان داریم که برای همه 
آسیب ها راه حل، پادزهر و راه مقابله دارد؛ باید از تعالیم دینی 
و اهل بیت)ع( برای تحکیم خانــواده و کاهش آمار طالق و 
افزایش آمار ازدواج کمک بگیریم و مردم ما به حتم پذیرای این 

فضاها هستند و در این زمینه همراهی می کنند. 

اگر بخواهیم به آماری که در زمینه کاهش میزان طالق از سوی یک 
مرجع مسئول اعالم شده استناد کنیم، باید بگوییم از آن برنامه ای که 
در نظر گرفته ایم خیلی عقب هستیم. چراکه در حیطه های گوناگون 
کار زیرساختی نکرده ایم. فرهنگی که مبتنی بر اخالق و حفاظت از 
همدیگر اســت و باید در خانواده حاکم باشد، از طریق تریبون ها و 
شبکه ها و رسانه های گوناگون بمباران می شود و ما برنامه ای مدون 
و با محتوای خاص برای مقابله بــا این بمباران و حفظ و تحکیم 
خانواده های مان نداریم؛ در نتیجه باید در برنامه ها بازنگری شــود 
و به ســمت تولید محتوا برویم. حفظ خانواده برای ما بسیار مهم 
بوده و یکی از اولویت های نمایندگان مجلس اســت و قرار است 

که ان شاءالله سیاست هایی برای حفظ و ارتقای جایگاه خانواده در 
مجلس تبیین کنیم. بحث دیگر این است که ما برای حفظ خانواده، 
در کنار مشوق های معنوی به مشوق های مادی هم نیاز داریم؛ وقتی 
دختر و پســر جوانی یک زندگی را با هم شــروع می کنند، ما باید 
حداقل امکانات زندگی در جامعه را برای شان فراهم کنیم و وقتی 
می گوییم به ســمت فرزندآوری بروند، باید برای زوجین مشوق ها 
و محرک هــای پایدار ایجاد کنیم؛ برای نمونــه دادن وام تأثیرگذار 
نیست و کاهش مالیات، پوشش های بیمه ای، اختصاص سهام های 
مختلف و مسائل بسیار دیگر می تواند مشوق پایدار باشد که همه 
اینها در طرح جمعیت و تعالی خانواده آمده است. مسئله دیگر این 
اســت که نهادهای متولی باور و اعتقادشان این باشد که خانواده، 
رکن اساســی است. متأســفانه، امروز سیاســت های مان درباره 
خانواده بیشــتر تبلیغی و تریبونی است تا عملیاتی و سیاست هایی 
کــه بتواند خانواده را حفظ کند و فرزندان را پایبند به خانواده کند. 
از یک سو اطالعات و آگاهی فرزندان را باال می بریم و وقتی فرزند 

از خانواده بیرون می آید ما مبتنــی بر آن اطالعات و آگاهی به آنها 
امکانات نمی دهیم و نیازمندی های شان را برطرف نمی کنیم. نکته 
دیگر اینکه خانم ها، مظهر قوام خانواده هستند و باید آنها را توانمند 
کنیم. در واقع، با چند ساعت آموزش نمی توان زن را توانمند کرد 
و این آموزش ها و فرایند توانمندسازی زنان باید از دوران ابتدایی در 
مدارس شکل بگیرد و تا وقتی ادامه پیدا کند که می خواهد خانواده 
تشکیل دهد. متأسفانه آستانه تحمل خانواده های مان چه زن و چه 
مرد بسیار پایین اســت، چرا که آموزش نداده ایم چگونه با بحران 
مقابله کنند و آن را به مســئله تبدیل کرده و سپس دنبال راه حل آن 
مسئله بروند؛ بنابراین همیشه تا به مشکلی بر می خورند آن را به مثابه 
یک بحران بزرگ در نظر می گیرند و تسلیم می شوند. ضروری است 
خانواده های مان مقاوم سازی شوند و در سایه تالش و کار مسئوالن 
برای خانواده اعتمادزایی شــود تا خانواده ها با فراغ بال و آسایش 
خاطر روند زندگی خود را ادامه دهند. از این رو این سیاست ها باید 

انجام شود تا شاهد کاهش آمار طالق باشیم.

بارها در جلســاتی که با مسئوالن داشــته ایم، گفته ام که نباید روی 
طــالق کار کرد بلکه باید روی مقدمه هر طالقی رســمی که طالق 
عاطفی و جر و بحث و دعواست، تمرکز کنیم در این زمینه هم باید 
به ســراغ ازدواج برویم. به عبارتی اگر ازدواج درستی داشته باشیم، 
سبب استحکام خانواده می شــود و آن خانواده خیلی به ندرت به 
ســمت طالق می رود. ازدواج هایی که زودگذر و مبتنی بر غرایض 
و با فشار خانواده یا چشــم و هم چشمی و ترجیح دادن مادیات به 
ارزش ها باشــد، آخرش طالق است.  نکته ای که همیشه آن را بیان 
می کنم، این است ازدواجی که با چانه زنی شروع می شود، به طالق 

منجر می شــود؛ یعنی اگر خانواده داماد و عروس سراغ مادیات و 
تجمالت و مهریه باال و جهاز فالن بروند، پایه های خانواده سست 
می شود. نکته دیگر درباره ازدواج این است که دو طرف باید هم کفو 
هم باشند؛ چراکه بسیاری از اختالفات زناشویی از همان روزهای 
ابتدایی به دلیل متفاوت بودن رســم و رسوم هاست. تنوع فرهنگی 
خوب اســت، اما در مورد ازدواج هر چه وفاق فرهنگی باشد، بهتر 
اســت.  ما در کشــورمان مهاجرت و جابه جایی جمعیت داریم و 
نمی توان گفت همه با فرهنگ متناسب خود ازدواج کنند؛ اما باید 
حداقل از نظر تحصیالت، خانواده و وضع مالی تشــابهاتی داشته 
باشــند که این امر کمتر به طالق منجر می شود. درباره ازدواج باید 
مسائل مادی را بسیار کمرنگ کنیم و به نظر بنده باید مهریه را حذف 
کرد. همه ســر این بحث بنده مخالفت می کننــد و می گویند چرا 
مخالف زنان هستید، اما بنده می گویم باید مهریه حذف شود و مهریه 
نباید آینده فروشی باشد. یک موقعی مرد ثروت دارد و یک ملکی را 

پشت قباله همسرش می زند، اما وقتی یک زن می خواهد آینده اش 
 در هیچ کجای دنیا دیده نمی شود. به واقع آینده 

ً
را بفروشــد اصال

مشخص نیست و مرد شاید فقیر یا ثروت مندتر شد، لذا اگر فقیر شد 
بابت مهریه باید بــه زندان برود که این چه معنا دارد؟ مهریه را با چه 
مالکی تعیین می کنند، برخی ها می گویند خانم تأمین ندارند که باید 
گفت داشــتن تأمین راهکار دیگری دارد و راه آن مهریه نیست.  این 
مباحث جــای کار زیادی دارد و باید روی بحث خانواده کار کنیم؛ 
ازدواج تجارت نیســت و دو طرف باید هم  کفو و همدل باشند و به 
هم اعتماد داشته باشند، اینها فعال نیست و خانواده های ما نیز آن را 
تشدید می کنند؛ چرا که ممکن است دو جوان با عشق و عالقه با هم 
آشنا شده باشند، ولی خانواده ها اجازه نمی دهند و می گویند طرف 

باید انقدر برای تو خرج کند.

وزارت خانواده

آمارهای اعالمــی از کاهش نرخ طالق 
در کشــور طی دو ســال خبر می دهد که 
موضوع بسیار خوب و نویدبخشی است 
و نمی خواهم این آمار را زیر ســؤال ببرم؛ 
اما این آمار با دیگر واقعیت ها همخوانی 
ندارد. برای نمونه، یکی از مسائل جدی 
در حــوزه خانــواده و در زمینــه ناآرامی 
خانواده ها، مشکل بیکاری و به بیان ساده تر 
مشکل مادی و پیدایش برخی ناباوری ها 
نســبت به اصل نظــام خانواده اســت. 
همچنین ضعف مبانی اعتقادی نســبت 
به جایــگاه خانواده در جامعــه از جمله 
عواملی است که در بروز اختالف ها و در 
نتیجه طالق های عاطفی یا حتی رسمی 
 تأثیرگذار است که صعودی یا نزولی بودن 
این مســئله  در جامعه قابل اندازه گیری 

است.
بنده نمی خواهم بگویم کــه این آمار 
غلط اســت؛ اما در جایگاه یک شهروند 
می خواهم از مسئولی که این آمار را ارائه 
کرده است، بپرســم علت ارتقای سطح 
ســازگاری در دو سال اخیر که گفته شده، 
چیست و دیگر اینکه دالیل تأثیرگذار در 
کاهش طالق چه بوده اســت؟ آیا عامل 
آن اقتصادی یا فرهنگی یا اعتقادی است 
یا اینکــه دالیل منطقــه ای و جغرافیایی 
داشته اســت؟ آیا دانش و تغییر عرفیاتی 
فراگیر در سطح شــبکه ملی اتفاق افتاده 
یا تغییر عرفیات منطقه ای و اســتانی بوده 
اســت؟ دالیــل آن را ذکر کننــد و تنها 
نگویند خوشــبختانه تعداد طالق ها کم 
شده است. بنده از مسئولی که این آمار را 
 عوامل 

ً
ارائه داده است، سؤال می کنم لطفا

کاهش طالق را ذکر کنید که مســئوالن 
در برنامه ریزی ها و سیاست های شــان و 
همچنین مسئوالن اجرایی در پیگیری های 
اجرایی خــود آن را تعقیــب، پیگیری و 

تقویت کنند. 
فارغ از این مســئله آنچه اهمیت دارد 
جایگاه خانواده و ضرورت حفظ و تحکیم 
آن اســت، این مســئله تا حدی ضروری 
است که معتقد هستم باید وزارت خانواده 
تشکیل شود، چراکه خانواده معدن تأمین 
نیروهای انسانی است و مرکز صنعت به 
معنای ساختارسازی برای نسل پویاست؛ 
خانــواده محل تجارت مــادی و معنوی 
برای یک کشــور است. اگر به خانواده در 
حد وزارتخانه توجه شود، به طو طبیعی به 
سطح امید و تشکیل خانواده و خانواده پویا 

کمک خواهد کرد.  
بی شک وقتی وزارتخانه فرهنگ سازی 
کرده و ریشه ها و عوامل ضعف اعتقادی را 
بررسی کند، خود به خود به قوت و توان و 
پایداری و تداوم زندگی منجر خواهد شد؛ 
دولت وظیفه برنامه ریــزی منظم دارد تا 
پیدایی و تداوم آرامش خانواده تأمین شود 

و ما به یک نسل و جامعه پایدار برسیم. 

حجت االسالم دکتر 
مرتضی کیاسری

 روانشناس و استاد 
دانشگاه 

تربیت نسل امروز برای فرداتربیت نسل امروز برای فردا

ثبت دقیق و آمار شفافثبت دقیق و آمار شفاف

مشاوره خردمندانه مشاوره خردمندانه 

پایبندی به معارف اسالمی و احکام  دینیپایبندی به معارف اسالمی و احکام  دینی

توانمندسازی زنان توانمندسازی زنان 

ازدواج عاقالنهازدواج عاقالنه

 سارا فالحی 
سخنگوی فراکسیون زنان مجلس

 دکتر شهال کاظمی پور
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر مهدی جعفری 
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

حسن لطفی 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس

حجت االسالم محسن ابراهیمی 
معاون مشاوران خانواده مرکز وکال قوه قضائیه

سیدکریم حسینی 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس

پیش درآمد 
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جنگ ایــران و عراق را می توان طوالنی ترین جنگ 
کالسیک در قرن بیســتم دانست که حدود هشت 
سال به طول انجامید. حال این سؤال همواره مطرح 
می شــود که آیا امکان نداشت جنگ تحمیلی، در 
مدت زمان کوتاه تری خاتمه یابد؟ به عبارت دیگر، 
در بعضی از زمان ها که موازنه نظامی و سیاســی به 
نفع ایــران بود، چرا دولت ایــران جنگ را به پایان 
نرســاند؟ یکی از مقاطعی که می توانست به پایان 
جنگ بینجامد، پس از فتح عملیات بیت المقدس و 
فتح خرمشهر و رسیدن به مرزهای بین المللی بود؛ 
اما به دالیلی این امر محقق نشــد و جنگ تا ســال 
1۳۶۷ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت ادامه 
یافت. به گفته »محمد درودیان« پرسش درباره علت 
ادامه  جنگ پس از فتح خرمشهر برای نخستین بار از 
سوی نهضت آزادی و ماه ها پس از اتخاذ این تصمیم 
و اجرای عملیات های گوناگون، شــامل رمضان، 
محرم، مســلم بن عقیل و ... مطرح شد. بعدها نقد 
و بررســی این موضوع در جــزوه جنگ و صلح در 
سال 1۳۶۳ منتشر شد. علت مطرح کردن این سؤال 
 طوالنی شــدن جنگ و ناکامی  در برخی از 

ً
ظاهرا

عملیات هــا بود. حال آنکه در واقع نهضت آزادی و 
بسیاری از گروه های سیاســی ادامه  جنگ را عامل 
مؤثری در انســداد سیاســی ارزیابی می کردند و از 
این منظر پایان دادن به جنگ را ضروری می دانستند 
و مســئوالن و تصمیم گیرنــدگان و نیز تصمیمات 
اتخاذشــده را نقد می کردند. پس از فتح خرمشهر، 
برای نخستین بار، در جلسه  مسئوالن و فرماندهان 
با امام)ره(، اتمام یا ادامه جنگ مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت. دو ایده  متفاوت وجود داشت: براساس 
رویکرد اول چنین تصور می شــد که با شکســت 
عراق و آزادسازی مناطق اشغالی دیگر ادامه  جنگ 
ضرورتــی ندارد. در رویکرد دوم، چنین اســتدالل 
می شد که ایران باید منطقه ای مهم از خاک عراق را 
در اختیار بگیرد تا از موضع برتر عراق و حامیانش 
را برای تأمین خواسته های ایران متقاعد کند. رفتار 
عراق و آمریکا پس از پیروزی انقالب و شروع جنگ 
ذهنیت و تصوراتی را در مردم و مسئوالن به وجود 
آورده بود که آثار زیــادی در نحوه  مقاومت در برابر 
تجاوز عراق و پس از آن، آزادسازی مناطق اشغالی و 
سپس در تصمیم گیری پس از فتح خرمشهر بر جای 
نهــاد. در حالی که موجودیت نظام و انقالب بر اثر 

جنگ تهدید شده بود، ســازمان ملل در واکنش به 
تجاوز عراق از این کشور حمایت کرد و همین امر 
اعتماد ایرانیان را به این ســازمان سلب کرد. پس از 
فتح خرمشــهر، این باور و اعتماد وجود نداشت که 
حقوق ایران، که شامل محکوم کردن صدام به عنوان 
متجاوز، پرداخت غرامت و عقب نشینی کامل عراق 
بودـ تأمین شــود. در نتیجه، هنــگام تصمیم گیری 
مســئوالن نظــام این نگرانــی وجود داشــت که 
خواسته های ایران نادیده گرفته شود. با این برداشت، 
این نظریه شکل گرفت که با توجه به برتری ایران بر 
عراق یک منطقه  مهم از خاک عراق تصرف شود تا 
با اتکا بر آن، خواسته های ایران از موضع برتر تأمین 
شود. امام خمینی)ره( پرسش هایی را مطرح کردند 
که سرانجام با ارائه  دالیل نظامی و سیاسی توافق و 
اجماع الزم برای تصرف منطقه  شرق بصره حاصل 
شــد. جمهوری اســالمی ایران بالفاصله، پس از 
تجاوز عراق و تردد هیئت های صلح، خواسته های 
خــود را مطرح کــرد؛ این خواســته ها بــه منزله 
پیش شــرط های خاتمه  جنگ شــامل عقب نشینی 
عــراق از مناطق اشــغالی، اعالم متجــاوز بودن 
عراق و پرداخت غرامت بــود. مجامع بین المللی 
و هیئت های صلح به طــرز عجیبی، به جای توجه 
کردن به عامــل تجاوز و ضرورت عقب نشــینی، 
بر اجرای آتش بس تأکیــد می کردند! تجربه  جنگ 
اعراب با رژیم صهیونیستی و پیامدهای مخاطره آمیز 
پذیرش آتش بس، جمهوری اســالمی را وادار کرد 
که همچنان بر خواسته و شرایط خود تأکید کند. به 

تدریج برتری توان نظامی ایران و در هم شکســتن 
ماشــین های نظامی ارتش اشــغالگر و آزادسازی 
مناطق اشــغالی مســئله  آتش بس و عقب نشینی را 
کم رنگ کرد؛ در مرحله  جدید، محکوم کردن عراق 
که متجاوز بود و پرداخت غرامت اهمیت بیشتری 
داشت. با این توضیحات، در واقع، با فتح خرمشهر، 
هنوز اوضاع به وضع قبل از تجاوز بازنگشته بود؛ زیرا 
عراق ۵ هزار کیلومتر مربع از خاک ایران را در اشغال 
داشت. این کشور همچنان تهدیدی برای ایران بود و 
ایران صدها میلیارد دالر خســارت دیده بود. حال 
باید پرسید ایران در چنین وضعیتی برای حل مسائل 
چگونه باید تصمیم  می گرفت؟ آقای هاشــمی، در 
کتاب »حقیقت ها و مصلحت ها« می گوید: »وقتی 
خرمشهر فتح شد، شایعاتی در مورد پیغام صلح یا 
دادن پول در کشــور مطرح بود؛ ولی ما که مسئول 
بودیم، می دانســتیم این شــایعات دروغ اســت.« 
همچنین فرمانده  وقت ســپاه در سخنانی می گوید: 
»اینکه گفته می شــود بعد از آزادی خرمشــهر چرا 
صلح نکردید، باید بگویم که هیچ پیشنهاد صلحی 
تا چهار ســال بعد از آزادی خرمشهر به ایران نشد 
و فقط چنــد طرح آتش بس ارائه شــد که اگر قبول 
می کردیــم جنگ ۵0 ســال به درازا می کشــید.« 
مســئله  مهم برای ایران در زمان تصمیم گیری، دفع 
تهدیــدات احتمالی عراق و پرداخت غرامت بود و 
این مهم با عقب نشینی کامل عراق از خاک ایران و 
اعالم متجاوز بودن عراق و پرداخت غرامت به ایران 
تأمین می شد. حامیان منطقه ای و بین المللی عراق، 

که نگران ســقوط صدام در صــورت ادامه  جنگ 
بودند، در قدم اول بر آتش بس تأکید داشتند تا درباره 
توقف جنگ و مهار رو به گسترش پیروزی های ایران 
اطمینان حاصل کنند. ضمن اینکه در تعیین متجاوز 
حساسیت داشــتند؛ زیرا انجام این مهم به معنای 
اعالم پیروزی سیاســی ایران بر عــراق بود و تزلزل 
 فروپاشــی رژیم بعثی را موجب 

ً
در عراق و احتماال

می شــد. افزون بر این، قدرت های بزرگ در تجاوز 
عراق ســهیم بودند و اعالم متجــاوز بودن عراق به 
منزله  پذیرش سیاست تجاوزآمیز این کشورها علیه 
جمهوری اســالمی ایران بود، لــذا از پذیرش آن 
اجتناب می کردند. درباره پرداخت غرامت هم وزیر 
خارجه  وقت می گوید: »نفر اول آقای حبیب شطی، 
دبیر کل کنفرانس اسالمی بود که برای مذاکره آمد. 
یک رقمی را ایشان گفت و ما هم یک رقمی مطرح 
کردیم. قرار شد ایشــان جواب بیاورند، ولی دیگر 
خبری نشــد. نفر دوم معاون وزیر خارجه  هند بود 
که تالش زیادی کرد و با ایشان هم روی رقم بحث 
کردیم ولی رفت و خبری نشــد.« در این وضعیت، 
هیچ گاه بستر برای پایان منصفانه جنگ در سال های 
1۳۶1 تــا 1۳۶۶ فراهم نیامد. تنها بعد از عملیات 
بزرگ کربالی ۵ و نگرانی غرب از شکســت عراق 
و تسخیر بصره بود که قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت 
تصویب شد. این قطعنامه تا حدود قابل مالحظه ای 
مطالبات و خواســته های ایــران را تأمین می کرد و 
سرانجام به سند مورد قبول جمهوری اسالمی برای 

پایان جنگ در تیرماه 1۳۶۷ تبدیل شد.

مسئله اختالف درباره اروندرود، یکی 
از منازعاتی بود که در آغاز جنگ ایران 
و عراق مؤثر بود. عراق که مهم ترین دسترسی 
خود به آب هــای آزاد را در اروندرود می دید، 
همواره نســبت به این رودخانه راهبردی نگاه 
سهم خواهانه داشته است. اوج این زیاده خواهی 
را می تــوان در ماجرای حملــه رژیم بعث به 
جمهوری اســالمی مشــاهده کرد که در ۳1 
شهریورماه 1۳۵۹ آغاز شد؛ تهاجمی که حداقل 
خواســت آن جدایــی اروند از ایــران زمین و 
الصاق آن به عراق بود.سرنوشت اروند در طول 
ســده اخیر با تنظیم قراردادهایــی همراه بوده 
اســت. یکی از پیمان های مهمی که در دوران 
رضاشاه میان ایران و عراق به امضا رسید، پیمان 
تعیین حدود اختیارات دو کشــور درباره آبراه 
اروندرود)شط العرب( بود. به موجب این پیمان 
که روز 1۳ تیر 1۳1۶ متعاقب »پیمان سعدآباد« 
در تهران به امضا رسید، حکومت تحت فرمان 
رضاشاه به صالحدید انگلیسی ها گردن نهاد و 

با واگذاری آبراه اروندرود )منهای پنج 
کیلومتر مربع از آبهای آبادان( 

کرد!  موافقــت  عــراق  به 
هوشــنگ  »عبدالرضــا 
مهدوی« نویســنده کتاب 
»سیاست خارجی ایران در 
دوران پهلــوی« که نشــر 
پیکان آن را منتشــر کرده، 

معتقد است:
 »پیمان شط العرب یکی 
از خیانت هایی بــود که در 

دوران رضاشاه علیه حاکمیت ملی و تمامیت 
ارضی ایران شکل گرفت.« وی در بخشی از اثر 

خود در این باره می نویسد:
»تا آن زمان در هیچ یــک از عهدنامه های 
مــرزی منعقده میان ایــران و عثمانی موضوع 
حاکمیــت و تعیین خط مرزی بین دو کشــور 
در اروندرود )شــط العرب( تصریح نشده بود، 
 به طور مشــترک در این 

ً
ولــی دو دولت عمال

آبراه اعمــال حاکمیت می نمودند. در ســال 
1۳1۳ دولت عــراق به منظــور جلوگیری از 
اعمال حاکمیت ایران در اروندرود با پشتیبانی 
انگلستان به جامعه ملل شکایت کرد. جامعه 
ملل طرفین را به مذاکرات مستقیم دعوت نمود 
و سرانجام بر اثر اصرار و فشار انگلیسی ها که 
عالقه داشــتند پیمان منطقــه ای هرچه زودتر 
منعقد شــود، در 1۳ تیر 1۳1۶ قرارداد مربوطه 
به امضا رســید. قبل از انعقاد قرارداد، وزارت 
خارجه بریتانیا از وزارت دریاداری آن کشــور 
نظرخواهی کرده و وزارت دریاداری پاسخ داده 
بود که نظر به اینکه ایرانیان مردمانی 
قابل اعتماد نیســتند بهتر است با 
توجه به جنگی که در پیش است 
و اهمیت اســتراتژیکی منطقه، 
عراقی ها  اختیار  در  شط العرب 
قرار گیــرد. لــذا در قــرارداد 
تحمیلی 1۳1۶ حق کشــتیرانی 
در سراسر شط العرب به استثنای 
پنج کیلومتر آب های مقابل آبادان 
تا خــط تالوگ بــه دولت عراق 

واگذار شد.«

مروری بر عهدنامه مرزی ایران و عراق در دوران رضاخان

وند خیانت در ار

   دهلیز    

تقویم انقالب

 ناکامی در طرح
 فشار بر نجف

 تقویم تاریخی انقالب اسالمی 
روزهای تلخی را به ثبت رسانده 
اســت؛ یکی از بارزترین آنها طرح فشار و 
ایجاد محدودیت در محل اقامت امام)ره( 
بود، به گونه ای که جلوی هر گونه رفت و آمد،  
ســخنرانی، صدور پیام و بیانیــه از منزل 
امام)ره( در نجف ممنوع شده بود. ، محل 
اقامت امام)ره( در محاصره کامل قرار داده 
شــد تا جلوی فعالیت انقالب گرفته شود. 
اوج این واقعه از ۷ تــا 14 مهر ماه بود و با 
مراجعه به جلد سوم صحیفه امام)ره( دیده 
می شود که در این مقطع هیچ گونه مطلبی از 
ایشــان درج نشده است شــاه، سلطنت و 
دســتگاه های امنیــت که در بن بســت و 
مخمصه  گیر کرده بودند، در نهایت به این 
گزینه می رسند که باید اهرم های فشار را بر 
نجف شدت بیشتری بدهند که در این مسیر 

از سه اهرم به کار گرفته شد:
 1ـ پایــان منازعات با رژیــم بعث؛ رژیم 
پهلوی از در آشتی با رژیم صدام وارد شد  
تا تردد ایرانیان به عراق و بالعکس را کنترل 
کنند و  بعثی ها متعهد  شــوند که عرصه 
فعالیت سیاســی مبارزان ایرانی را تنگ 
می کنند؛ به گونه ای که از دوم  مهرماه بیت 
امام)ره( در نجف در محاصره قرار گرفت. 
مرحوم فردوســی پور یکــی از همراهان 
امام)ره( در خاطراتش آورده است: »بعد 
از آشــتی ایران و عراق و امضای قرارداد، 
بالفاصله اســتاندار نجف اینجانب را که 
واســطه و رابط بودم احضار کرد و گفت 
که اگرچه به انقالب شــما عالقه مندیم، 
ولی پس از انعقاد قــرارداد نمی توانیم به 
شما اجازه فعالیت سیاسی بدهیم و تهدید 
کرد که از این پس اگر یک خط علیه ایران 
چاپ کردید، انگشت تان را قطع می کنم.«

۲ـ دســتگاه های اطالعاتــی،  امنیتــی و 
 سیاسی حاکم بر عراق؛ آنها تمام امکانات 
خود را به کار گرفتند تا جلوی فعالیت های 
فرهنگی ـ تبلیغی امام)ره( در نجف گرفته 
شود، حتی چاپ توضیح المسائل حضرت 
امام)ره( توقیف شد. مرحوم فردوسی پور 
در خاطرات خود می نویســد: »دو نفر از 
شخصیت های بغداد، یکی رئیس سازمان 
امنیت وقت عراق و دیگری یکی از وزرای 
رژیم بعث خدمت امام رسیدند و گفتند 
ما با دولت ایران قرارداد امضا کرده ایم که 
فعالیت سیاســی علیه رژیم ایران نکنیم؛ 
بنابراین شــما ]یعنی حضرت امام[ هم 
فعالیت سیاسی علیه ایران نداشته باشید  
امــام راحل هم پاســخ قاطعــی دادند و 
فرمودند: »اگر شما با دولت ایران قرارداد 
دارید که فعالیت سیاســی نداشته باشید،  
من با ملت ایران قرارداد دارم که فعالیت 

سیاسی داشته باشم.« 
۳ـ جریــان مدعی مذهــب و مرجعیت 
تقلید به نام »ســیدکاظم شریعتمداری« 
؛ وی از نفــوذ خــود اســتفاده می کرد و 
فعالیت های تبلیغی اش را روی نجف برده 
بود تا مردم و ملت ایران از انقالب  فاصله 
بگیرند. حتــی او در چندین مصاحبه با 
مواضع امــام)ره( صریح برخورد می کرد 
و از شــاه امتیاز می گرفت و به صراحت 
در مصاحبه اش می گفــت: »تمام تالش 
من برای حفظ مقام ســلطنت است. من 
برای حفظ تــاج و تخت و رژیم متکی به 
قانون اساسی شده ام... یکی از پایگاه های 
مخالف با رژیم سلطنتی ایران نجف است 
که من صد درصد با این پایگاه مخالفم... 
]امام[ خمینی با رژیم ایران مخالف است 
و نجف پایــگاه موج براندازی علیه ایران 

می باشد و... .« 

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

هیئت های صلح یا  سربازان صدام
چرا دفاع مقدس  هشت ساله شد؟

در میان بنادر جنوبی کشــور بندر »بوشــهر« 
در قــرن هجدهــم و دوران اوج گیری حضور 
اســتعمارگران انگلیســی در خلیج فارس، از 
جایگاه ممتــازی برخوردار بود. بــا افول بندر 
عبــاس از اوایل دهــه 1۷۶0 میــالدی، بندر 
بوشهر به مهم ترین بندر تجاری ایران بدل شد. 
دفتر شرکت  »آلکساندر داگالس« سرپرست 
هندشرقی بریتانیا در بندر عباس، در 1۹ آوریل 
1۷۶۲ به لندن گــزارش داد: »در وضع فعلی، 
بوشــهر تنها بندر خلیج فارس است که در آن 

توجهی  قابــل  تجــارت 
جریــان دارد.« او شــش 
ســال بعــد )1۷۶۸ م.( 
مرکز فعالیت شــرکت را 
به بوشهر منتقل کرد. چند 
تحول  این  ســبب  عامل 
شــد: اّول، ناآرامی هــا و 
فشــار حکومت در بندر 

بصــره از اواخــر دهــه 1۷40؛ دّوم، عوارض 
سنگین گمرکی در بندر عباس که سبب انتقال 
تجارت خارجــی به بندر دارای عوارض کمتر 
می شد؛ سّوم، دوران آرامشی که از سال 1۷4۷ 
در منطقه شیراز آغاز شــد؛ چهارم، ناآرامی و 
آشــوب در منطقه ای که از بندر کنگان تا بندر 
عباس امتداد می یافت در دهه 1۷۵0. در سال 

1۸۸۷ م. 
»محمدتقی خان حکیم« درباره بوشهر نوشت: 
»اعظم بنادر فارس در خلیج عجم... تجارت 
هندوســتان به ایران و از ایران به هندوســتان 
بیشــتر در این بندر و بندرعباسی و قدری هم 

در بندر لنگه است... در این زمان اغلب اهالی 
عجم و تجار از بالد ایران آنجا ســاکن  هستند 
و بســیار از تجارشان را ســرمایه به یک کرور 
می رســد و هندو الحال در بنــدر لنگه منزل و 
بازار مخصوص دارند... قونسول خانه انگلیس 
نسبت به باقی از ابنیه عالیه محسوب می شود و 
امتعه که از هندوستان و چین به بوشهر می آیند 
عمده شــکر و ادویه جات و چــای معروف به 
چای بندری و شال کشمیری و قلمکار هندی 
و ظروف کار انگلیس است و اسب هایی که از 
ایران به هندوستان می برند 
می کنند.  حمل  بوشهر  از 
پنبــه و ابریشــم و بعضی 
امتعه دیگــر مال ایران نیز 
هندوستان  به  بوشــهر  از 
حمل می شود.«  در اواخر 
از طریــق  دهــه 1۷۸0، 
بندر بوشهر سالیانه معادل 
یــک میلیون و 1۳۷ هــزار روپیه کاال از بمبئی 
به بازارهای ایران وارد می شــد. در سال 1۸1۶ 
واردات ایران از طریق بندر بوشهر ۳ میلیون و 
۶۸1 هزار روپیه بود و صادرات ایران از طریق 
این بندر به بیش از ۶ میلیون روپیه می رســید. 
در سال های بعد حجم واردات بر صادرات به 
سرعت فزونی گرفت تا آنجا که در سال 1۸۲0 
واردات ایران از بندر فوق ۶ میلیون و ۶۵۲ هزار 
روپیه بود و صادرات تنها ۳ میلیون و ۶۹۷ هزار 
روپیه. در ســال 1۸۳0 واردات از بوشــهر 10 
میلیــون و ۶۷۸ هزار روپیه بــود و صادرات 4 

میلیون و ۸۵ هزار روپیه.

توجه ویژه انگلیسی ها برای سلطه بر بوشهر

قلب تجارت خلیج فارس

   حافظه    

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ
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»شفافیت« مفهوم سیاسی و حقوقی متمایز و مشخصی 
در ادبیات سیاسی و رسانه ای امروز دنیاست و همگان 
برداشــتی از شــفافیت در امر حکومت داری به مثابه 
حقوق شــهروندی مردم دارند. برخالف پندار غالب 
که آن را همانند بســیاری از مفاهیــم مرتبط با حوزه 
سیاسی و حمکرانی دارای خاستگاهی غربی می دانند، 
کلید طالیی شفافیت که سابقه مشخصی در تجربیات 
بین الملــل دارد، جایگاه ویژه تری در ادبیات حکومت 
دینی دارد تا آنجا که امیرالمؤمنین علی)ع( در نامه ۵0 
نهج البالغه می فرماید: »بدانید حق شما بر من آن است 

که چیزی را جز اسرار جنگی از شما پنهان ندارم.« 

 Bشفافیت حکومت داری
 فیلسوف انگلیسی »جرمی بنتام« اولین کسی است که 
از شــفافیت در معنای مربوط به حکومت داری مدرن 
استفاده  کرده اســت. هر چند »هود« )۲00۶( ریشه 
شــفافیت را در دولت یونان جست وجو کرده و تأکید 
می کند که متفکران روشنگری )روسو، کانت و بنتام( 
و انقالب فرانســه نقش مهمی در توجــه روزافزون به 
شفافیت به عنوان یک وسیله برای بررسی سوءاستفاده 
از قدرت ایفا کرده اند. کشــور هلند در سال 1۷۹۸ با 
انتشــار عمومی تصمیمات پارلمان، کشور آمریکا با 
قانون 1۹۶۶ آزادی اطالعات ـ که ضمانت محدودی 
از دسترسی شــهروندان به اطالعات دولت را فراهم 
می کندـ و قانون آزادی دسترسی به اسناد اداری کشور 
فرانســه )مصوب 1۹۷۸( نقطه عطفی برای شفافیت 
فراهم کردند. با این حال ادبیات شفافیت از دهه 1۹۷0 
به بعد رواج یافــت. دریافت اطالعات »معتبر« و »به 
موقع« در خصوص ســازمان های دولتی و خصوصی 
دو واژه کلیدی اســت کــه در گذر زمــان در تعریف 
شفافیت اهمیت یافتند. مطالبه گران شفافیت خواهان 
فهم چند ســؤال بودند: تصمیم گیرندگان چه کسانی 
هســتند؟ چگونه انتخاب می شــوند؟ بر اساس چه 
اصولی تصمیم گیری می کنند؟ و منفعت تصمیم های 
اتخاذ شده نصیب چه گروه یا افرادی می شود؟ اگرچه 
نوع مواجهــه نظام های حقوقی مختلــف با موضوع 
شــفافیت و تحقق آن در حوزه های گوناگون، ازجمله 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... دو رویکرد مشخص 
در پی داشته اســت. در رویکرد اول دولت ها در قالب 
قوانین مختلف سعی در شناسایی مفهوم شفافیت در 

موضوعات گوناگون کرده اند که ازجمله آن می توان به 
قواعد شفافیت مجلس ذیل قوانین داخلی در موضوع 
پارلمان و قواعد شفافیت انتخابات ذیل قوانین انتخاباتی 
در کشــورهای مختلف اشاره کرد. اما در رویکرد دوم 
که اقدام جدی تری نسبت به شفافیت به شمار می آید، 
دولت تالش کرده  اســت تا بستر شفافیت را به عنوان 
مفهومی مستقل مورد تقنین و مقررات گذاری قرار دهد. 
در این راستا تصویب قوانین انتشار و دسترسی آزاد به 
اطالعات را می تــوان نقطه عطف جدی در نظام های 
حقوقی دنیا دانســت؛ اما عالوه بر این تصویب قوانین 
خاص شفافیت نیز کامل کننده این رویکرد دولت ها به 
شمار می آید. در این زمینه می توان به قوانین گوناگونی 
ازجمله قانون شفافیت در فرایند تصمیم گیری ۲00۸ 
مولداوی، قانون شــفافیت در زندگی عمومی ۲01۳ 
فرانسه، قانون شــفافیت مبارزه با فساد و مدرن سازی 
اقتصاد ۲01۳ فرانســه، قانون دولت شــفاف ۲00۷ 

آمریکا و... اشاره کرد.

 Bشفافیت در نظام حقوقی ایران
در نظام حقوقی ایران، ضرورت اقدام جدی در رابطه 
با شــفافیت به منزله یــک مفهوم ویژه و مســتقل در 
سال های اخیر به تدریج مورد تأکید افراد، جریان های 
سیاســی و دولت و ســایر قوای حاکمیت قرار گرفته 
اســت. الیحه ای هــم در ســال 1۳۹۶ بــه صورت 
پیش نویس به مجلس ارسال شده است. امروزه، دنیا به 

شــفافیت نگاهی عمقی از باب فلسفه سیاسی برای 
مردمی سازی، پاسخ گو کردن قدرت و مسئولیت پذیر 
کردن حاکمــان دارد. با توســعه ابزارهــای فناورانه 
اطالعاتــی و ارتباطاتی، حکمرانــان دنیای جدید در 
اتاق شیشه ای زیست می کنند و همه تصمیم گیری ها و 
تصمیم سازی های آنها در معرض دید و نقد و بررسی 
 یکی از شاخصه های »دولت  قوی« که 

ً
قرار دارد. اساسا

در دنیای امروز و حتی در شرایط کنونی ایران اسالمی 
نیز ضرورتی حیاتی است، ضریب شفافیت اقدامات 
و تصمیمات دولت اســت که هــر چقدر این ضریب 
بیشتر باشــد قوت و مقبولیت مردمی آن باالتر است.  
اما متأســفانه شــفافیت در ادبیات سیاسی روز کشور 
ما واژه ای پرطمطراق، ابزاری و سیاســی شده است. 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات بارقه  امیدی 
را برای شفافیت اطالعات از سمت دستگاه ها به سوی 
مردم رهنمون کرده است، اما کفایت نمی کند؛ چرا که 
موانع مهمی پیش روی تحقق شفافیت، آنگونه که باید و 
شاید، وجود دارد. به این ترتیب، الزم است شفافیت به 
خوبی شناخته شده، ضرورت ها و اثرات به کارگیری 
آن در حوزه های مختلف ارزیابی شده و سازوکارهای 
مناســب ترویج و توسعه آن در بدنه حاکمیت طراحی 
شود. در این میان، سؤال مهم چیستی شفافیت است. 
اطالعات تولید شده به وسیله  شهروندان  یا به نمایندگی 
از آنها، به مثابه جریــان خون و عامل حیات اقتصاد و 

ملت اســت؛ دولت وظیفه دارد  با ایــن اطالعات به 
مثابــه دارایی و ســرمایه  ملی رفتار کنــد. به صورت 
پیش فرض اطالعات عمومی باید در دســترس همه 
مردم قرار گیرد؛ چرا که دانســتن آنها »حّق« مردم به 
معنای واقعی کلمه است نه استفاده ابزاری و رسانه ای 
همانند برخی جریان های سیاســی که این جمله را بر 
تارک روزنامه خود در دهــه ۷0 درج می کردند؛ ولی 
 مردم را به شــهروند درجه یک و دو تقسیم کرده 

ً
عمال

بودند.البته استثنای مهمی که برای این حکم کلی وجود 
دارد، همان اســت که مورد توجه حضرت امیر)ع( در 
نهج البالغه قرار گرفته است، یعنی همه اطالعات باید 
در دسترس مردم باشد و مردم بدانند کدام قوه و مسئول 
چه می کند به جز مواردی که شــفافیت عمومی ایجاد 
ضرر می کند. به عبارتی دیگر، شفافیت یعنی حق مردم 
برای دسترسی به اطالعات عمومی؛ اطالعاتی که باید، 
در زمانی که باید، در قالبی که باید، با کیفیتی که باید، 
در محلی که باید و به مخاطبی که باید، ارائه شوند. از 
این رو وقتی همه این شــروط باشند، شفافیت حاصل 
شده است. کمتر یا بیشتر از آن می شود عدم شفافیت. 
 به معنای ارائه همه اطالعات به همه 

ً
لذا شفافیت الزاما

افراد نیست. »شفافیت معنایش این است که مسئول در 
جمهوری اســالمی عملکرد خودش را به طور واضح 
 در اختیار مردم قرار بدهد؛ این معنای شفافیت است.«

 )رهبر معظم انقالب، 1۳۸۸/۹/۲۶(

انحراف و بازگشــت از نیمه راه گاه به 
واسطه  هوای نفس، دنیاگرایی، شیطان 
و عوامل دیگر صورت می گیرد؛ ولی  در بعضی 
افــراد بــا توجــه بــه ســوابق و جمــالت و 
موضع گیری هایی که داشــته اند بــا قدری تأمل 
می توان دریافت که آن افراد از اول هم در مســیر 
نبوده اند؛ بلکه به ظاهر و به ظن و گمان خود یا به 
واســطه اغراض خاص، خود را با جریان همراه 
کرده انــد و با به وجود آمدن شــرایط مناســب، 
حقیقت مسیری که در آن گام برداشته اند، ظاهر 
می شــود. یکی از افــرادی که می تــوان به مثابه 
مصــداق این جریان اشــاره کرد، »میرحســین 
موسوی« است. وی در سال 1۳۲0 در شهر خامنه 
آذربایجان شرقی به دنیا آمد. پدرش میراسماعیل 
موســوی، از بازرگانــان چای تبریز بــود. پدر 
میرحسین موســوی، پســر عمه پــدر آیت الله 
خامنه ای اســت. در سال 1۳۵۸ که مریض شده 
بودند، رهبری به دیدار وی در بوزرجمهری تهران 
رفتند و از قضا، میرحسین موسوی همان زمان در 
خانه  پدرش حضور داشت که تصاویر این دیدار 

در رقابت های انتخاباتی ســال 1۳۸۸ از 
سوی ستاد میرحســین موسوی مورد 
استفاده قرار گرفت. میرحسین موسوی 
در دوران تحصیــل همــراه بــا دیگر 

دوستان خود انجمن اسالمی دانشگاه 
ملی را تأسیس کرد و پس از اتمام دانشگاه 

با بازرگان و حسن آالدپوش که مارکسیست 
شده بود، شرکت ســمرقند را تأسیس 

کرد. این شــرکت که به مرور به 
با حکومت  مبــارزه  محل 

پهلوی تبدیل شده بود در سال 1۳۵۲ بر اثر حمله 
ســاواک به شــرکت، کلیه افــراد آن بــه اتفاق 
میرحسین موسوی و بازرگان دستگیر شدند. تنها 
سابقه انقالبی که از میرحسین  موسوی و همسرش 
در اذهان مانده، نمایشگاه نقاشی »موش و گربه« 
است1 که در دانشــگاه تهران در سال 1۳۵۳ دایر 
شــد و از نظر مردم مفاهیم ضد سلطنتی داشته 
است. »در پرونده ســاواک میرحسین موسوی و 
رهنورد اسناد مشــکوکی مبنی بر همکاری این 
دونفر با دستگاه امنیتی رژیم پهلوی وجود دارد۲ ، 
به طور مثال زهرا رهنورد ارتباطات امام موســی 
صدر را به مخبرین ســاواک گــزارش می کرده 
است.« در جریان دستگیری میرحسین موسوی به 
اتهام ارتباط بــا آالدپوش که از اعضای ارشــد 
سازمان مجاهدین خلق و عامل اصلی ترور چند 
مستشار آمریکایی اســت، او در مقابل بازجویی 
بسیار ذلیالنه برخورد می کند و آنچه از آالدپوش 
می دانســته و نمی دانســته به بازجویش تحویل 
می دهد که ده روز بعد آزاد می شود. آزادی وی در 
حالی است که در این پرونده کسانی بودند که 
تنها نام آالدپوش را شنیده بودند و از او 
اطالعاتی نداشتند و به چندین سال 

حبس محکوم شدند.۳

1- جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرمسئول روزنامه 
جوان- پیش بینی شهید آیت درباره موسوی اتفاق افتاد. 

- فارس نیوز؛ 1۳۸۹/۲/1۹.
۲- کتاب »بازگشت از نیمه راه« علی الفت پور- چاپ سی 

ودوم؛ صفحه ۲۵0
و  موســوی  ســاواک  پرونــده  ناگفته هــای   -۳
تحرکات تحمیلی او پــس از انقالب- 
محمدحسن روزی طلب-رجا 

نیوز؛1۳۸۹/11/۳0

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی عالمه نائینی-21

 تحریف  در روایت مشروطه

تحریــف در روایت هــای تاریخی و ملی 
از اهــداف و اقدامات دشــمنان برای به 
شکست کشاندن یک ملت یا یک فرهنگ 
و تاریخ است تا واقعیات آن وارونه شود و 
نتواند در جامعه پذیری فرهنگی و نســلی 
کارکــرد خودش را انجــام دهد. انقالب 
مشروطه ملت ایران بیش از آنکه حاصل 
رویکرد و تمایل جریان و تفکر روشنفکری 
غربی به تعبیر برخی روایت گران دلداده به 
جریان غرب باشــد، مطالبه ای ملی برای 
تحقق آزادی، رهایی از استبداد و تأسیس 
عدالت خانه از سوی مردم ایران بود. همین 
تحریف مجمل جریان  غرب گراست که 
موجب انحراف در مشروطه می شود. البته 
کسی منکر نقش روشنفکران و اندیشه گران 
به اصطالح نوگرای ایرانی تحصیل کرده 
در غرب نیست، اما سلسله جنبان و هدایت 
فکری مشروطه هیچ گاه در دست آنها نبود، 
البته در ادامه سوار بر موج مطالبه مردمی 
 
ً
شدند. تاریخ نگاران مشروطه ایران عمدتا
در ذکر روایت تاریخی صداقت ندارند و 
به دروغ و تهمت دســت زده اند؛ از این رو 
تاریخ مشــروطیت را خط کشی کرده اند. 
مستبدان را در یک صف و مشروطه خواهان 
را در صــف دیگــر قرار داده انــد و بدون 
ارزیابــی این دو صف عنــوان کرده اند که 
در صف مســتبدان از محمدعلی شــاه و 
درباریان گرفته تا شــیخ فضل الله و میرزا 
مجتهد تبریزی قرار دارند و در سوی دیگر 
از آخوند خراســانی،  نائینی، سیدعبدالله 
بهبهانــی و ســیدمحمد طباطبایی گرفته 
تا تقــی زاده و فروغی همگــی در صف 
مشرو طه خواهان جای دارند. در حالی  که 
این خالف واقع و انصاف است. حقیقت 
این است که جریان مشروطه را باید در دو 
جریان مذهبی و غیرمذهبی مطرح کرد که 
خود جریان مذهبی با تحریف و سالوسی 
و اختالف افکنــی جریــان غیرمذهبی و 
غربگرا به دو شعبه نجف و تهران منقسم 
می شــود.  جریان تحریف در روایت گری 
مشروطه و تزیین انحراف و دروغ به قدری 
موفق عمــل می کند که حتــی روی کار 
آمدن رضاخان را نتیجه آن می پندارد، در 
حالی که پاگرفتن نظام منحوس پهلوی و 
برآمدن دیکتاتور دست نشانده انگلیس در 
کودتای اســفند 1۲۹۹، حاصل انحراف 
در نهضــت عدالت خواهانه مــردم ایران 
و محقق نشــدن اهــداف و آرمان های آن 
بود که پیامدهای بســیار سنگینی را برای 
ایران داشــت و پنج دهه مطالبه مردم را تا 
انقالب اسالمی 1۳۵۷ به عقب انداخت. 
البته می توان از عوامل متفاوتی برای علت 
انحراف نهضت مشروطه در ایران نام برد. 
»مالعبدالرسول کاشانی« با توجه به آیات 
قــرآن و نهج البالغه علل انحراف نهضت 
مشروطه را چنین برمی شــمارد: »عقب 
نگه داشته شــدن جامعه به لحاظ علمی، 
تزاحم مشاغل، سکوت علما و امر و نهی 
جاهل، عــدم تبعیت بعضی از اولیاء امور 
از قانون، تــاراج ذخایر طال و نقره و نفت 
و گســترش فقر در جامعه، عادت به ظلم 
کردن و ظلم پذیرفتن، عدم خوف در بین 
خطــاکاران، یأس و ناامیدی مــردم و در 
نهایت اینکه مطبوعات به دســت افرادی 
افتاد که فهم تربیتی ندارنــد و راه و روش 
تعلیم و تربیت را بلد نیستند و به جای اینکه 
جامعه را به رشد و آگاهی و کمال برسانند، 
آن را خراب کردند و به تقلید از مطبوعات 
غربی پرداختند. مطبوعات به جای هدایت 
جامعه، سبب انحراف و اختالف و دشمنی 
شدند. در نتیجه مشروطه از مسیر اصلی 

خود منحرف شد.«

میرحسین موسوی-1

بازی موش و گربه!

   ریزش ها    

نسبت های تباین)جداانگاری(، تضاد)تقابل( 
نسبت سنجی  در  تساوی)یکســان پنداری(  و 
مفاهیم »نظام« و »انقــالب« در نظریه نظام 
انقالبی بررســی و به دالیل رد آنها اشاره شد. 
در این مطلب، نسبت مختار در ارتباط با این 
دو مفهوم در قالب رابطه هم زیســتی پردازش 

می شود.
مبتنی بر این دیدگاه، انقالب اســالمی و 
جمهوری اســالمی هیچ گاه از یکدیگر جدا 
نبوده و رهبــران انقالب، رســالت خود را با 
تشکیل نظام جمهوری اســالمی، پایان یافته 
تلقی نکرده اند. در واقع، نظریه جایگزینی نظام 
به جای انقالب در انقالب اســالمی مصداق 
پیدا نکرده، بلکه این دو پدیده، نوعی همزیستی 
و تعامل با یکدیگر داشته و معنای صیرورت را 

تحقق بخشیده اند.
 جمهوری اسالمی، نظامی سیاسی است 
که اداره کشور را به عهده دارد و در عین حال، 
رهبران انقالب تالش دارند شرایط انقالبی را 
به موازات شــکل گیری نظام، همچنان حفظ 

کنند. 
در نظریه نظام انقالبی، »انقالب اسالمی« 
حرکتی رو به جلو، تحولی و مستمر است که با 
پیروزی و سرنگونی رژیم طاغوت پایان نیافته 
و نه تنها از »جمهوری اسالمی« که در مرحله 

دوم فرایند تحقق »تمدن نوین اسالمی« قرار 
دارد، جدا نیست؛ بلکه در قالب آن به حیات 

خود ادامه می دهد. 
به همین دلیل رهبر معظم انقالب، ویژگی 
نظام جمهوری اســالمی را در مقایسه با سایر 
جمهوری های جهان در ارزش ها، انسانیت و 
نجات ملت ها از کمند قدرت های مداخله گر 

می دانند که ملت های جهان تشنه آن هستند. 
تقلیل انقالب اسالمی به جمهوری اسالمی 
اســمی و هویت زدایی و تهی شدن جمهوری 
اسالمی ایران از آرمان های انقالب که به تعبیر 
رهبر معظم انقالب محور نامه اوباما در سال 
1۳۹4 به ایشان است، به معنای زوال و نابودی 
آن تلقی می شود؛ از این رو، نسبت هم زیستی 
در نظریه نظام انقالبی، به نوعی رابطه معّیت 

همانند رابطه روح و جسم اشاره دارد.
 از نظر رهبر معظم انقالب، نظام جمهوری 
اسالمی دارای یک ساخت حقوقی در حکم 
جسم نظام است و یک ساخت حقیقی که در 
حکم روح، معنا و مضمون است. در این میان 
آنچه مهم تر اســت، ساخت حقیقی و درونی 
است که همان آرمان های جمهوری اسالمی و 
انقالب اسالمی است و اگر آن معنا و مضمون 
تغییــر پیدا کنــد ولو این ســاخت ظاهری و 
حقوقی هم باقی بماند، فایده و دوامی نخواهد 
داشــت. با این نگاه، رابطه انقالب اسالمی و 
جمهوری اسالمی به مثابه رابطه روح و جسم 
است و تا زمانی که انقالب اسالمی مانند روح 
در کالبد نظام جاری باشد، جمهوری اسالمی 

حیات دارد. 

 نظریه نظام انقالبی  - 22

یستی نظام و انقالب هم ز

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

امیر قلی زاده
پژوهشگر علوم حوزوی

شفاف حکمرانی 
بازنگاهی به چیستی »شفافیت« و چگونگی ایجاد آن
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سیاست
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مجازستانزندگی

»امیرحسینمرادی«جزءسهنفرازمتهمانی
بعد که 1۳98 آبان آشوبهای در که بود
ابتدا و شد دستگیر داد، رخ بنزین گرانی از
خبرحکماعدامویمنتشرشد.اماباورود
و متوقف حکم این قضا دستگاه رئیس
این شد. صادر آن مجدد دادرسی دستور
خبرکهمربوطبهچندهفتهقبلبود،اگرچه
برایخانوادهمرادیخوشحالکنندهبود؛اما
امیرحسین خانواده ندادند اجازه بیگانگان
پدر خودکشی باشند. آرامش در مرادی
نشان رسانهایشد، قبل روز دو که خانواده
ازوخامتحالاوضاعاینخانوادهباوجود
آن رسانهایشدن و اعداموی توقفحکم
ازسویقوهقضائیهدارد،امااینشرایطچرا
شکلگرفتهاست؟باانتشارابعادجدیدیاز
اینخودکشیمشخصشدرسانههایفارسی
زبانبیگانهونهادهایضدایرانیمدعیحقوق
بشرچگونهبااطاعاتجعلیودروغکاررا
براینپدرسختکردهومنتجبهخودکشیاو

شدند.

 B متهم ردیف اول 
از تلخ واقعیاتی مرادی امیرحسین وکیل
گفته خانواده این پدر خودکشی چرایی
یک با بیگانگان چگونه میدهد، نشان که
جنگوعملیاتروانیکاررابهاینرخداد
غمانگیزکشاندهاند.پاکنیادراینزمینهکهبا
رسانهسعودیایراناینترنشنالارتباطداشته،

میگوید:»ماخیلیتاشکردیمتاخانواده
راآرامکنیموموفقهمبودیم.خانوادهراما
کنترلکردیموبهآنهااینامیدواریرادادیمکه

پروندهداردروندمناسبیراطیمیکند.
همهمینطوربود،یعنیبهعنوانوکیل

ً
واقعا

یکروندمناسبی
ً
عرضمیکنم،پروندهکاما

راداشتطیمیکرد.شرایطپروندههماالن
را بررسیهایش دارد دیوان است. مشخص
انجاممیدهدوانشاءاللهپروندهبهشعبههم

ارجاعخواهدشد.
توقفاجرایحکمصادرشدهاست

ً
اصا

ازشعبهیکمدیوان.ولیمتأسفانهطیروزهای
گرفت. صورت بیاخاقیای یک گذشته
میگفتند و میگرفتند تماس که رسانههایی
ماازفانسایتحقوقبشریهستیم؛از

ً
مثا

همخب
ً
نمیدونمفانارگانهستیم.عمدتا

ازخارجکشورتماسمیگرفتندوبهخانواده
دروغ اطاعات دارند شما به میگفتند
است. اعدام صف در شما بچه میدهند.

بیاییدصحبتبکنید.
بیاییدبامامصاحبهکنید!یعنیدرواقع
داریم ما 

ً
مثا که بودند داعیهدار که کسانی

به میخواستند میکنیم، بشری حقوق کار
هرقیمتیباخانوادهمصاحبهبکنند؛ولوبا
بیایند اینا اینه، من سؤال اآلن دروغ. گفتن
در اینکه بر مبتنی شما اخبار بدهند. پاسخ
اصولی برچه مبتنی دارند قرار اعدام صف

بوده؟«

 B!سکوت کنید داغدار می شوید 
اینروایتپاکنیاباقراینبسیاریهمخوانی
دارد.رسانههایبیگانهاعمازوابستهبهآمریکا
ماههای و روزها در منافقین و سعودی و
بااحساسیکردن گذشتهتاشداشتهاند
به زندانیان خانوادههای ورود و ماجرا

تلویزیونهای با مصاحبه طریق از پرونده
این از را خود سیاسی استفاده ضدانقاب
و کار این برای آنها باشند. داشته موضوع
همراهیاینخانوادههابههرکاریازجمله

ایندروغغیرواقعیدستزدهاند.
روایت این نیز مرادی امیرحسین مادر
امیرحسین مادر گفته طبق میکند. تأیید را
مرادی،پسازتوقفحکماعدامفرزندش،
با کشور از خارج از تماسهایی بارها
به دعوت را آنها و شده برقرار خانواده
فعالیتومصاحبهعلیهنظامکردهاند،افراد
دراینتماسهاباتحتفشارقراردادنپدر
اگر که میکردند عنوان مرادی امیرحسین
سکوتکنیدفرزندتانقطعااعدامخواهد

شد.
بنابراینباوجودموافقتدیوانعالی
کشوربابررسیمجددپروندهامیرحسین
مرادیوتوجهویژهرئیسدستگاهقضابه
تحت مرادی امیرحسین پرونده،پدر این

به دست خارجی رسانههای روانی فشار
خودکشیزدوباردیگرننگسیاسیکاری
ضدانقابباریختهشدنخونرسانهایشد.

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

محمدباقرقالیباف،رئیسمجلس: شــعار 

مرگ بر آمریکا جز کار و تالش و پیگیری 
مشکالت مردم نیســت. مردم از ما کار 
می خواهند؛ کار و ذهن ما لحظه ای از این 

مسیر منحرف نخواهد شد.

ســیدنظامالدینموســوی،نمایندهمجلس: 

رئیس جمهور محترم گفته اســت: آدرس 
غلط به مردم ندهید؛ ریشــه مشــکالت، 
واشنگتن دی سی است. لعن و نفرین خود 
را به محل درست بفرستیم. آقای روحانی! 
هفت سال پیش هم معتقد بودید ریشه حل 
مشکالت، بستن با کدخدا )همین واشنگتن 
دی سی( است؛ یعنی در عالم امکان غیر از 

واشنگتن جای دیگری را نمی بینید؟

فرشادتوماج،فعالرسانهایاصاحطلبدر

واکنشبهتوئیتصادقزیباکاممبنیبرعدم

تهدیدایرانازسویرژیمصهیونیستی: البته 
یــک درد اینه که نه تنها دروغ می گوید که 
»اسرائیل هرگز ایران را تهدید نکرده« که 
چک هم نمی کند چند عملیات ترور )مثال 
ترور دانشمندان هسته ای( توسط اسرائیل 
انجام شده است. منتها درد بزرگ تر اینه که 
چه جوری چنین آدم کم اطالع و متوهمی 
این همه سال استاد علوم سیاسی دانشگاه 

تهران مانده است.

محمدایمانی،فعالرسانهای: می دانستید آقای 
روحانی ظرف سه ســال، سه وزیر صمت 
جابه جا کرده؛ شــریعتمداری، رحمانی و 
رزم حســینی؟! مدرس خیابانی و سرقینی 
را هم اضافه کنید، تا بشوند پنج نفر! با این 
ثبات و درایت و تدبیر، انتظار داشتید بازار 
و تولیــد و صنعت و تجارت رونق بگیرد؟! 
مزید اطالع، نعمت زاده و شریعتمداری که 
اولین وزیران صمت روحانی در سال ۹۲ و 
۹۶ شــدند، رئیس ستاد انتخاباتی او در دو 

انتخابات بودند! همین.

مجتبــیتوانگر،نمایندهمجلس: مشــکل 

اصلی ما، کمبود منابــع یا نبودن راهکار 
نیســت! درد اصلی بی خیالی مســئوالن 
است. عین خیال شان نبود که مردم برای 
خریدن تخم مرغ و کره هم دودوتا چهارتا 
می کنند. نمایندگان بر اســاس پیمانی که 
با مردم بســته اند، خارج از نوبت کلیات 
طرح حمایت معیشتی مجلس برای تأمین 

کاالهای اساسی را تصویب کردند.

احمدنــادری،نمایندهمجلــس: صندوق 

ذخیره فرهنگیان طی ربع قرن اخیر از دو 
 دولتی، یعنی حقوق 

ً
محل اعتبارات کامال

معلمان و خزانــه دولت ارتزاق می کند و 
هیئت مدیره آن را دولت تعیین می کند، اما 
ماهیتش را خصوصی عنوان کرده اند. این 
صندوق، دارایی فرهنگیان است نه محل 
رانت و فساد خصولتی ها و مدیران فاسد و 

ناکارآمد و سیاسی کار.

وقتی رسانه های ضد انقالب برای نیل به اهداف خود عامل قتل می شوند!

وزارت امور خارجه، نخستین وزارتخانه تأسیس 
شده در ایران است که در سال 1۲00 تأسیس شد 
و حاال در صدونودمین سالگرد تأسیس خود از 
نشان جدید این وزارتخانه رونمایی کرده است؛ 
وزارت خارجه نشــان جدید خــود را این گونه 
معرفــی کرده اســت: با توجه به جایــگاه میانه 
جغرافیایی و فرهنگی ایران، به عنوان کشــوری 
به پا خاسته مســتقل و مقاوم، گشوده به سمت 
شرق و غرب و عالم، نشان جدید وزارت خارجه 
طراحی شده اســت که برخوردار از شخصیتی 
معاصر و به روز شده از فرهنگ اسالمی و ایرانی 
است؛ اما این توضیحات برای اثبات هماهنگی 
نشــان جدید با ویژگی هــای دینــی و تمدنی 
جمهوری اســالمی ایران، هیچ کس را متقاعد 
نکرده و انتقادات فراوانی نســبت به این نشــان 

مطرح شده است. مهم ترین محور این انتقادات، 
به همان نقاطی بازمی گــردد که وزارت خارجه 
ســعی دارد آن را توجیه کنــد: عناصر هویت و 
فرهنگ اســالمیـ  ایرانی. همچنیــن، ابهام در 
روند طراحی آن و نامشــخص بودن طراحان آن 
از دیگر مسائل مطرح شــده در انتقادات از این 

نشان است.
امــا رونمایی از این نشــان بــه همینجا و به 
همین سادگی و بی حاشــیه ای به پایان نرسید؛ 
کاربران شــبکه های اجتماعی توانسته اند با یک 
جست وجوی ساده اینترنتی، متوجه شوند که این 
نشان پیش از این نیز وجود داشته و مربوط به یک 
شرکت ساختمانی بین المللی بوده است. اینکه 
چگونه یک تیم طراحی که چنین پروژه مهمی به 
آنها سپرده شــده از این موضوع غفلت کرده اند، 

نکته دیگری اســت که باید مســئوالن وزارت 
خارجه نسبت به آن روشنگری کنند.

ابهام در روند انتخاب طراح و مســیر اجرای 
آن نیز از جمله اشکاالت وارده از سوی کاربران و 
کارشناسان است. در همین زمینه یکی از کاربران 
در توئیتر نوشته است: »نشانی با چنین اهمیتی 
باید از مسیر مسابقه طراحی و مشارکت جویی از 
جامعه طراحان ایرانی حاصل می شد، ولی اآلن 
حتی طراحش مشخص نیست.« کاربر دیگری 
درباره انتخاب نشان برای وزارتخانه های کلیدی 
هر کشور نوشته اســت: »این نشان های رسمی 
 قدیمی بوده و طراحی کالسیکی دارند؛ به 

ً
عمدتا

ندرت کشورها از نشان موجود در پرچم شون به 
عنوان Coat of arms هم استفاده می کنند، یعنی 
 
ً
کاری که ایران می کنــد. از طرف دیگر، اصوال

مرسوم نیست وزارتخانه های یک کشور لوگوی 
مستقل داشته باشند. به خصوص وزارت خانه ای 
مثــل وزارت خارجه که کل مجموعه حاکمیت 
 تمام 

ً
یک کشور را در دنیا نمایندگی می کند! تقریبا

کشــورها لوگو وزارتخانه هاشون ـ به خصوص 
وزارت خارجه ـ همان نشــان رســمی کشــور 

است.«
نکته مهم این اســت که متأســفانه در حوزه 
رســانه و تبلیغ حتی در وزارتخانه ای به اهمیت 
وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران با ضعف 
و بی دقتی مواجه هستیم که در وضعیت کنونی، 
در عصر رسانه و نقش بی بدیل دیپلماسی عمومی 
و مدیریت رسانه ای می تواند ماجرا را بسیار فراتر 
از طراحی یک لوگو ببرد و نگرانی های زیادی را 

متوجه دستگاه دیپلماسی کند.

ضعفی که در پس رونمایی از لوگوی دستگاه دیپلماسی خود را نشان داد!

نشان بی نشان!

امــکان  دهه هــای گذشــته  در 
دسترســی و بهره مندی پژوهش 
گران و محققان به اســناد دست 
به آســانی  اول دفــاع مقــدس 
ممکن نبود؛ اما خوشــبختانه در 
پی گســترش باغ موزه های دفاع 
مقدس در سراسر کشور، امروزه 
به  خدمــات  ارائه  زیرســاخت 
این  دانش پژوهشــان  و  محققان 
عرصه فراهم شده است.سرلشکر 

باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اعالم این خبر خوب و 
تأکید بر غنای روزافزون موزه های دفاع مقدس اعالم داشت: »از 
این پس پژوهشگران به اسناد ناب و دست اول و تحلیل های واقعی 

و روایت های درست از دفاع مقدس دست پیدا خواهند کرد.«

اسناد ناب در دسترس
اقدام  ویژه موزه دفاع مقدس

در ســینمای هالیــوود همواره 
نظامیان آمریکایــی به صورت 
ابر قهرمان هایی شکست ناپذیر 
ترسیم می شــوند که نه تنها در 
مقابل دشــمنان خارجی، بلکه 
در برابــر فرازمینی هــا نیز توان 
ایســتادگی و پیــروزی دارند؛ 
امــا واقعیت این گونه نیســت. 
به گــزارش »نیوزویــک«، در 
پــی شــیوع ویــروس کرونا و 

افزایش نگرانی نظامیان آمریکایی از ابتال به این بیماری، میزان 
خودکشــی در میان نظامیان آمریکا افزایش یافته اســت، طی 
سال جاری میالدی و در مقایسه با سال گذشته میالدی، میزان 

خودکشی نظامیان آمریکایی ۲0 درصد افزایش داشته است.

پوشالی! ارتش 
دروغ های هالیوود

رقابت استارت آپ ها بیش از هر 
زمانی رونــق و در این بازار آنچه 
شود،  موفقیت  موجب  می تواند 
نوع ایده مبنایی آن کســب وکار 
اســت؛ هــر چــه ایــده و نوع 
خدمت ارائه شــده از سوی یک 
نیازمندی های  به  کســب وکار، 
جامعــه نزدیک باشــد موفق تر 
عمــل خواهــد کــرد. اکنــون 
تقاضای شهروندان برای دریافت 

 در 
ً
تســهیالت بانکی افزایش قابل توجهی یافته اســت و طبیعتا

چنین وضعیتی، کسب وکاری مانند »وامیار« به منزله تسهیل کننده 
فرایند دسترسی شهروندان به تسهیالت بانکی می تواند تعداد قابل 

توجهی از کاربران را به سمت خود جلب کند.

وامیار
رقابت تنگاتنگ میان استارتاپ ها

آلوده دست های 

منبع: رجا نیوز
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نه یک بار، بلکه چندین بار به سینما رفته ایم و با خانواده 
به تماشای فیلمی نشســته ایم که نوستالژیک ترین 
خاطرات بچگی مان را رقم زده اســت؛ فیلمی که 
مقایســه آمار فروشش در گیشه نشــان می دهد در 
دهه خودش، پرفروش ترین فیلم و در تمامی تاریخ 
ســینمای پس از انقالب، یکی از پرفروش ترین ها 
بوده است؛ فیلم سینمایی که شخصیت اصلی اش 
را نــه یــک ابرقهرمــان و سوپراســتار، بلکه یک 
عروسک مهربان و دوست داشتنی برعهده داشت. 
کاله قرمزی و پســرخاله آن روزها بهترین دوستان 
بچه های دهه شــصتی بودند؛ کودکان و نوجوانانی 
که همه سهم شان از برنامه های تلویزیونی یک یا دو 
ساعت بود، به یکباره با عروسکی مواجه شدند که 
حاال دنیای شــان را با حرکات و رفتار و قصه اش و 
حتی آواز خواندن هایش عوض کرده بود؛ البته کاله 
قرمزی ابتدا یک برنامه تلویزیونی بود که پس از آن با 
ابتکار و خالقیت سازندگانش به سالن های سینما راه 
پیدا کرد، اما استقبال بی نظیر خانواده های ایرانی در 
آن زمان نشان داد، سینمای کودک و نوجوان در ایران 
نیز مانند دیگر کشورهای جهان می تواند سینمایی 

موفق و حتی پیروز در گیشه باشد.

 Bشکوفایی سینمای کودک و نوجوان
البته کاله قرمزی و پسرخاله تنها فیلم سینمایی حوزه 
کودک و نوجوان در ســال های دهه ۶0 و ۷0 نبود، 
بلکه فیلم های دیگری نیز ساخته شدند که آنها نیز 
توانســتند موفقیت زیادی از آن خود کنند؛ از جمله 
این فیلم ها »دزد عروسک ها« بود؛ سریالی با بازی 
»اکبر عبدی« و »آزیتا حاجیان« که در سال های آخر 
دهه ۶0 ساخته شــد. »گلنار« نیز نام فیلم دیگری 

بود که پیش از دزد عروســک ها و در ســال 1۳۶۷ 
ســاخته شد و در خاطر بسیاری از کودکان دیروز به 
ویژه دختــران آن روزها باقی ماند. »مریم و میتیل« 
نیز نام محصولی در دهه ۷0 اســت که توانســت 
در گیشــه موفق باشــد. »الو الو مــن جوجوام«، و 
»گربــه آوازخوان« و »خواهــران غریب« از جمله 
فیلم های سینمایی در حوزه کودک و نوجوان بودند 
که توانستند خاطرات کودکی و نوجوانی نسل دهه 

شصتی را رقم بزنند. 

 B۹۰ افول یک مسیر در دهه 8۰ و
اما متأســفانه در دهه های بعد به ویژه در دهه ۸0 و 
۹0 با وجود همه پیشرفت هایی که در حوزه سینما 
صورت گرفته، کارهایی جــدی در حوزه کودک و 
نوجوان انجام نمی گیرد و اگر هم انجام می شــود، 

 به چشم نمی آید. 
ً
آنقدر تعدادش کم است که واقعا

ایــن در حالی اســت کــه هنوز هم نســل کودک 
و نوجــوان با وجــود تمامی امکانــات اینترنتی و 
مجازی از رفتن و نشســتن در سالن سینما در کنار 
خانواده های شان لذت می برند؛ فقط کافی است تا به 
رقم و آمار فروش فیلم هایی که برای مخاطب کودک 
و نوجوان ساخته شده اســت، نگاهی کوتاه داشته 
باشــیم، تا به موفقیت این دسته از فیلم ها پی ببریم. 
برای نمونه، در سال 1۳۹۵ فیلم سینمایی »قهرمانان 
کوچک« به کارگردانی حسین قناعت ساخته شد، 
فیلمی در رابطه با موضوع روز، یعنی خرید کاالی 
داخلی. این فیلم آنچنان با اســتقبال مواجه شد که 
پس از آن تیم سازنده اش، سریالی با همین موضوع 
و با نام »شــش قهرمان و نصفی« را برای شبکه ۵ 
سیما و ایام نوروز 1۳۹۸ آماده کردند. »اختاپوس« 

یا »آهوی پیشونی سفید« نیز فیلمی به تهیه کنندگی 
مسعود اطیابی و نویسندگی و کارگردانی سیدجواد 
هاشــمی اســت. این فیلم در تاریخ 1۹ مهر 1۳۹1 
اکران شد و مورد اســتقبال مخاطبان قرار گرفت، 
این فیلم نخستین قســمت از چهارگانه اختاپوس 
اســت. در دنباله این فیلم، قسمت دوم با نام آهوی 
پیشونی سفید ۲ در سال 1۳۹۶ و قسمت سوم با نام 
آهوی پیشونی سفید ۳ در سال 1۳۹۷ در سینماهای 
سراسر کشور اکران شد. »منطقه پرواز ممنوع« نیز 
فیلمی دیگری در حوزه کودک و نوجوان است که در 
سال گذشته اکران شد و آن نیز مورد استقبال بسیار 

زیاد خانواده ها قرار گرفت.

 Bراهی که پایمرد می طلبد
نگاهی گذرا به ســینمای کودک و نوجوان، نشان 
می دهــد فیلم هایی که نــه فقط دربــاره کودک و 
نوجوان بلکه برای مخاطبان این رده ســنی ساخته 
می شــود، نه تنها در گیشه بسیار موفق است، بلکه 
می تواند ماندگار شده و تأثیرهای تربیتی و اخالقی 
زیادی را به همراه داشــته باشد. نباید فراموش کرد 
که تولید فیلم و ســریال اگر برای مخاطبان این رده 
سنی مهم تر از دیگر سنین نباشــد، کمتر از آن نیز 
اهمیت ندارد؛ این در حالی اســت که متأسفانه به 
جز معدود ســازندگان، بقیه تولیدکنندگان سریال 
و فیلم هــای ســینمایی نگاهی ویژه بــه این حوزه 
ندارند و گاهی حتی می ترســند در این وادی قدم 
بگذارنــد.  با این حال این وظیفه متولیان این حوزه 
از آموزش و پرورش گرفته تا وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی است که تولید آثار سینمایی و سریال برای 
این رده ســنی را جدی بگیرند تا نسل جدید را از 
اسطوره سازی های پوچ دنیای انیمیشن های غرب، 
دور کرده و به واقعیت های ســبک زندگی ایرانی ـ 

اسالمی نزدیک کنند.

یادداشت

»سی آیه سیاسی«، کتابی برای پاسخ 
به شبهات سیاسی روز جامعه است 
که انتشارات ۹ دی آن را منتشر کرد. 
بر اســاس این گزارش، کتاب سی 
آیه سیاسی، تالش دارد با محوریت 
برخــی آیات قــرآن و بهره گیری از 
ســیره و روایات اهل بیــت)ع(، به 
ویژه بیانات امام امیرالمؤمنین)ع( و 
همچنین با استناد به بیانات و سیره 
حضرت امام خمینی)ره( و حضرت 

ه العالی(، به ۳0 سؤال و شبهه سیاسی روز جامعه 
ّ
ظل

ّ
امام خامنه ای)مد

پاســخ دهد.»سی آیه سیاســی« اولین و تنها کتاب در پاسخ به برخی 
سواالت و شبهات پیرامون کنش های سیاسی-اجتماعی رهبرمعظم 

انقالب اسالمی در مواجهه با جریانات غربگرا است.

سی آیه 
پاسخگویی به شبهات سیاسی

   کتاب    

نماهنــگ »آروم خیالم«  گفت 
 وگویی به زبان شعر و موسیقی با 
حضرت عشق، حسین بن علی)ع( 
است با صدای »حامد علیزاده« و 
کاسه ساز«  »محسن  کارگردانی 
ســاخته و  منتشر شــده است.

همچنین سیدحمیدرضا قریشی 
مجــری طــرح این پــروژه بوده 
اســت. این نماهنگ بــه اهتمام 
سازمان  بسیج مستضعفان سپاه 

محمد رســول الله)ص( تهران بزرگ در  وزارتخانه ها و ادارات و 
با همکاری انجمن ناشنوایان کشورمان تهیه  و تولید شده است. 
گفتنی اســت؛خیالم آروم همزمان با هشــتم مهرماه روز جهانی 

ناشنوایان و  با در نظر گرفتن مخاطبان ناشنوا منتشر شده است.

خیالم وم  آر
زمزمه ای عاشقانه با امام حسین)ع(

   نماهنگ    

نمایش بزرگ »محشــر« چند 
شبی اســت که اجرایش را در 
پارکینگ پــارک ارم تهران آغاز 
کرده و قرار است به مدت بیست 
شب در دو ســانس اجرا داشته 
باشــد. این نمایــش طرحی از 
مؤسســه محرم است و مؤسسه 
مهنا که پیشــتر نیز نمایش هایی 
»ستاره  آفتابی«،  »شــب  چون 
صبح« و »فصل شــیدایی« را 

تدارک دیده بود، آن را ترتیب داده است. این نمایش به سفارش 
سازمان هنری رسانه ای »اوج« با مشارکت شرکت ارم سبز که 
وابسته به بنیاد مستضعفان است و تهیه کنندگی آن را »علیرضا 

کوهفر« و کارگردانی آن را »صادق فتاحی« به عهده دارند.

    نمایش    

محشر 
تئاتری برای اربعین

جای خالی مستندسازی 
»راهیان نور«

دیدار جمعی از رزمندگان دیروز و راویان 
امروز دفاع مقدس با رهبر معظم انقالب 
که در قالب فیلم مستند »غیررسمی« به 
تازگی از رسانه ملی پخش شد، فرصتی 
شد تا اهل هنر و ذوق و آنهایی که نگران 
و دغدغه منــد انتقال پیام دفاع مقدس به 
نسل امروز و نسل های فردا هستند، یک 
بار دیگر به اهمیت برنامه های فرهنگی 
اثرگذاری، همچــون اردوهای »راهیان 
نور« فکر کرده و ِســیر حرکت بیســت 
و چند ســاله راهیان نور را در ذهن شان 

مرور کنند. 
جنــگ تحمیلــی دشــمن بعثی و 
متحدان بین المللی اش که ملت ایران آن 
را به یک »دفاع مقدس« تبدیل کردند، 
صرف نظــر از تلخی هــای ذاتی جنگ 
مانند تخریب ها و از دست رفتن عزیزان، 
از ُبعــدی دیگر به یک فرصت فرهنگی 
و اجتماعی برای مردم ایران تبدیل شد. 
در واقع از دل تهدید جنگ، فرصت های 
فرهنگی و تربیتــی بی نظیری، همچون 
زنده شــدن فرهنگ ایثار و شــهادت، 
تقویت روحیــه ذلت ناپذیری، هم یاری 
و تعاون برای کمک به مردم جنگ زده، 
مشارکت فعاالنه و مسئوالنه در مسائل 

و بحران های اجتماعی و... بیرون آمد.
حاال بیش از ۳0 سال از اتمام جنگ 
تحمیلی می گذرد و حدود دو دهه است 
که اردوهای راهیــان نور برای انتقال آن 
پیام های ماندگار به نســل امروز و فردا 
پا گرفته و در این میــان، راویان حاضر 
در این اردوها که خودشان خاک سنگر 
خورده اند و هم نشــین شهیدان بوده اند، 
نقش محوری و اساسی در زنده و بانشاط 
نگه داشتن این حرکت بزرگ فرهنگی 
دارند. اما مسئله روایتگری دفاع مقدس 
و اردوها و برنامه های مرتبط با آن، یک 
بعد دیگر هم دارد که نباید از آن غافل شد 
و آن، مستندسازی اردوهای راهیان نور 
و دل مشغولی ها و دغدغه های راویان این 

اردوهاست. 
به تعبیــر واضح تر، اصــل حرکت 
راهیــان نــور و جلوه هــای آن بایــد 
مستندسازی و تصویرگری شده و پیش 
چشم همه اقشار مردم قرار بگیرد تا هم 
اثرگذاری و اهمیت آن برای همه روشن 
باشد و هم خودش به یک عامل محرک 
و مشــوق تبدیل شــود. در ایــن میان، 
جلوه های برگزاری اردوها، حال و هوای 
میهمانان و سؤاالت و دغدغه های شان، 
نقــش و فعالیــت »راویــان« و نــوع 
روایت ها، همگــی می تواند اجزای این 
مســتندنگاری ها و مستندســازی ها را 
تشــکیل دهد و هم به نوعی این میراث 
فرهنگی و رسانه ای دو دهه اخیر را ثبت 

و ضبط و ماندگار کند.
»راهیان نور« یک رســانه فرهنگی 
فراگیر، اثرگــذار و کم نظیر اســت که 
اگر هنرمندانــه و در عین حال همراه با 
اخالص و بــدون اغراق دنبــال و اجرا 
شود، بســیار فراتر از ده ها سخنرانی و 
برنامه فرهنگی پرخرج و کم ثمر می تواند 
در الگوسازی برای نسل جوان و نوجوان 
ایفای نقش کند. ثبت و ضبط هنرمندانه 
و کامل و جامع این حرکت فرهنگی نیز 
از خــود آن اهمیت کمتری ندارد و اهل 
فن و هنر با هدایت پیشکســوتان جهاد 
و شــهادت باید این بار بر زمین مانده را 
بلند کنند؛ هرچند در این میان، کارهای 
موفقی هم انجام شده، اما در مقایسه با 
عظمت راهیان نور و نقش راویانش، کم 

است.

سینمایی که مخاطب دارد، دست اندرکار نه !
سینمای کودک و نوجوان امروز در چه جایگاهی است؟

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

حامد حسین عسکری
خبرنگار

نــام »مجید مجیــدی« برای مان آشناســت؛ 
کارگردانی که شــاید بســیاری از ما، اولین بار 
نامــش را بر روی درِس »بچه های آســمان«، 
یکی از دروس ادبیات مقطع دبیرستان دیده ایم؛ 
 آشنایی بسیاری از ما تنها به همین نام 

ً
اما قطعا

و درس ختم نمی شــود، بسیاری مان حتی اگر 
سینمادوست هم نبوده باشیم، بچه های آسمان 
را دیده ایم؛ فیلمی که بســیار زیبا توانسته بود 
بخشــی از زندگی دو نوجوان از طبقه محروم 
جامعــه را مد نظر قــرار دهد و بــه این بهانه 
ارزش هــای اخالقی و ذات پــاک بچه ها را به 

تصویر بکشد.

از ساخت بچه های آسمان حدود ۲۵ سال 
می گذرد و در همه ایــن مدت مجید مجیدی 
ثابت کرده است که دغدغه اصلی اش، فرهنگ 
بومی مردم کشــورش اســت. ســال گذشته 
مجیدی با ســاخت فیلم »خورشید« بار دیگر 
توانســت بیش از گذشته بدرخشد و ثابت کند 
که هنوز نســل جوان راه های نرفته بســیاری 
دارند تــا در مقابلش شــاگردی کنند. مجید 
مجیدی در نشست خبری فیلم »خورشید« در 
هفتادوهفتمین جشنواره فیلم ونیز، در پاسخ به 
پرسشــی مبنی بر اینکه آیا با نشان دادن حقایق 
سیاســی و بحث کــودکان کار در فیلم تان با 

مشکالتی روبه رو شده اید؟ 
گفته بود: »این یک مســئله جهانی است و 
مختص به کشور خاص نیست، اما آسیب هایی 
که برخــی کشــورهای خاورمیانه به ســبب 
جنگ  افروزی ها دیده اند بیشتر است. ما اکنون 

40 ســال اســت تحت تحریم هــای آمریکا 
هســتیم و همین اآلن کــه در حال صحبت با 
شما هستم و در این شــرایط کرونایی که یک 
درد مشترک جهانی است، یکی از مشکالت 
ما وارد نشدن دارو به ایران به دلیل تحریم های 

آمریکاست.«
 البتــه این اولین بار نیســت که مجیدی با 
صراحــت از اعتقــادات و ارزش هایش دفاع 
می کنــد، او پــس از گرفتن جایزه جشــنواره 
بین المللــی فیلــم برلین بــرای فیلــم »آواز 
گنجشک ها« در سال 1۳۸۶، با صدور بیانیه ای 
به جســارت عبدالکریم سروش به مقام پیامبر 
مهربانی انتقاد کرد و از تمام کسانی که در مقابل 
این اظهارات سکوت کرده  بودند، گالیه کرد. 
اینها نمونه های کوچکی از اصالت و پایبندی 
یــک هنرمند صاحب نام اســت کــه در این 
روزگار ســلبریتی بازی و سلبریتی ساالری، 

ثابت می کند می تــوان در عین منتقد بودن، به 
اصالت خود هم پشت پا نزد.

   برداشت    

یتی نیست هنرمندی که سلبر

فرهنگ

ندا   کرمانشاهی
خبرنگار
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نان برای جبهه ها

نوشــتن درباره  کتــاب شــریف »نان 
سال های جنگ«، هم آسان است و هم 
سخت. آسان از آن نظر که کتاب، روان و 
دور از پیچیدگی و تفصیل اضافی است 
و فهمش برای هر دل منصف و آزاده ای، 
ســاده و قابل هضم اســت. داستان این 
کتاب خط روشن با نتیجه ای معلوم دارد. 
موضوعش هم آن چنان عجیب و دور از 
نظر نیست. برای ما که در سپهر انقالب، 
معنای حقیقــی زن را فهمیدیم و درک 
کردیــم و با دم مســیحایی امام خمینی 
بزرگ، تفســیری دیگرگونه از زن بودن 
و مادر بودن یافتیــم، کتاب مبین همان 

معرفت و شناخت ماست! 
ســخت از آن رو که چطــور و با چه 
واژگانــی قدر و قــرب کتاب و عظمت 
زنان روســتای »صدخرو« ســبزوار را 
بتوان توصیف و تبیین کرد؟ چگونه باید 
گفت و نوشت تا قدر این کتاب و منزلت 
این دست از بانوان این سرزمین و حسن 
سلیقه ای که ناشر در انتخاب سوژه داشته 

است، دانسته شود؟ 
کتاب »نــان ســال های جنگ« که 
نشــان دهنده گوشــه ای از مجاهدت ها 
و از جان گذشــتگی های زنــان فهیم و 
شــریف ما و بیان کننده شور و شیدایی 
مردمان ما در مواجهه با جنگی سخت و 
جگرخراش است، با شیرینی و اختصار 
پیش روی مخاطبان مشــتاق قرار گرفته 

است.
در صفحات کتــاب حتی خاطرات 
ســه خطی یــا چهار و پنــج خطی هم 
پیدا می شــود. همیــن اختصار، همین 
موجزگویــی، همین ســرعت خوانش 
صفحات، همین پرهیز از فلســفه بافی 
و شــعارگرایی، همین از زبان شیرین و 
ساده زنان روستایی روایت کردن و... از 
محسنات و امتیازات کتاب است. کتاب 
به زور چیزی را به ما نقبوالنده اســت؛ 
بلکه آیینه وار آن روزهای ناب و آن صفا 
و مجاهدت ها را در گوشه ای دور از این 

آب و خاک روایت کرده است. 
»هیچ وقت به نان های جبهه دســت 
برای خودمان  اگر  نمی زدیم، می گفتیم 
برداریم حالل نیســت. دو تــا نان هم 
غنیمت است بفرستیم جبهه ها«. »روز 
نان پختن همه دستی می رساندند. نشد 
به کسی رو بیندازم و رویم را زمین بزند. 
حتی آنها که با انقالب میانه ای نداشتند 
می آمدند پای کار...«. اینها گوشه هایی 
از خاطــرات زنان روســتای صدخرو 
سبزوار است. شیرین و خواندنی. پر از 
تصاویر خوشایند و خواستنی. شرافت، 
سختکوشــی،  بی توقعــی،  نجابــت، 
زمان شناســِی زن های روستایی تابلو و 
نموداری اســت از علــو و عظمت زِن 
مسلمان و انقالبی. البته نقش شوهران 
شریف این زن های مجاهد را هم در الیه 
زیرین این خاطــرات به خوبی می توان 

مالحظه کرد. 
کتاب خنده دارد و گریه. عبرت دارد 
و سرمشق و یکی از بهترین کتاب ها برای 
معرفی مادران این ســرزمین است. در 
دنیای عجیب و پیچیده و پر از قیل و قال 
امروزی، که تمدن رو به زوال غربی، زن 
را به حضیض ابتذال و عفونت کشانده 
و با هیمنه رســانه ای خود به آن ضریب 
می دهد و چشم و دل ها را ُپر از مرض و 
سیاهی می کند، ما چرا امثال این کتاب را 
سر دست نگیریم و به دنیا نشان ندهیم؟ 
چرا ما به این کتاب کم حجم اما پراعتبار 

فخر و مباهات نکنیم؟

صف تان را مرتــب کنید. عکس  پدرتان را باالتر بگیرید. همه 
دارند نگاه مان می کننــد. باید نمونه باشــم. روزگار مثل برق 
می گــذرد و باید جای پدرهای مان را پر کنیم. چیزی نمانده به 
روزهایی که سالح پدران مان را برداریم و بزنیم به دل دشمن... 

صف تان را مرتب کنید... گل ها را باال بگیرید… 

ید عکس  پدرتان را باالتر بگیر
   قاب    

در عرض دو سال داغ دو جوان دیدم. علیرضا متولد 1۳۳۹ بود 
و چهار ســال از حمیدرضا بزرگ تر بود. علیرضا آدم عجیبی 
بود. یک بار دارویی را اشــتباه خورد و حالش بد شــد. به دکتر 
رفتیم، و حالش خیلی بد بود، طوری که انگار نفس های آخر را 
می کشید. علیرضا به من گفت:  دلم نمی خواهد اینطوری از دنیا 
بروم، دوست دارم شهید بشوم! من منقلب شدم و دستانم را باال 
بردم و گفتم: خدایا! بچه ام را شــفا بده و شهید راه خودت کن! 
به بیمارستان نرسیده حالش خوب شد. حمیدرضا چشمانش 
خیلی ضعیف بود و همیشــه باید عینک می  زد. به همین دلیل 
نگرانش بــودم. یک بار اصرار زیادی کــردم که از جبهه رفتن 
منصرف شود. عینک را برداشت و دستش را مشت کرد و روی 
چشمانش گذاشــت و گفت: »هر دو چشمم فدای حسین«؛ 
انگار همانجا نذرش قبول شد و به گونه ای به شهادت رسید که 

از چشمانش چیزی باقی نماند. 

هر دو چشمم فدای حسین)ع(
   خاطره    

   یادداشت    

بخش فارســی بنگاه خبرپراکنی »بی  بی ســی«، 
چند روز قبل مستندی را منتشر کرد و مدعی شد 
بخش هایی از یک سند صوتی را منتشر می کند که 

در جلسه ای محرمانه است. 
پخش مســتند بی بی ســی فارســی با عنوان 
»کودتای خزنده«، درباره جلسه معروفی در مقر 
ســپاه تهران در ۵ آذرماه سال 1۳۶۳، بین برخی 
فرماندهان میدانی و اعضای ستادی سپاه تهران و 
فرمانده کل سپاه، »محسن رضایی«، البته آن طور 
که قابل انتظار بود، دســتاویزی بــرای حمله به 
کلیت دفاع و تشکیک در حقانیت ایران اسالمی 
در دفــاع از خود از جانب ضد انقالب شــد؛ اما 
 بحث جدیدی 

ً
این به اصطالح »مستند«، مطلقا

نداشت و سر ســوزنی »ارزش افزوده« تاریخی 
ارائه نکرد.

 حول یک فایل 
ً
این مســتند از نظر فنی، کامال

صوتــی از آن جلســه معروف بود کــه در همان 
سال ها برخی عوامل طیف منتقد به صورت نوار 
در بین بســیاری از نیروهای سپاه دست به دست 
می کردند. ســال ها بعد هم در محافل رزمندگان 
و محققان دفاع مقدس، بحث هــای دامنه داری 
درباره آن صورت گرفت. هنر بی بی سی، بازتولید 
 اگر دقت 

ّ
مطالب تحت جو تبلیغاتی است؛ واال

کنیم، کل گفت وگو یک مصاحبه اسکایپی بیشتر 
نداشــت، یعنی یک نوار آرشــیوی را با یکسری 
مطالب اینترنتــی و توضیحات ویکــی پدیایی 
مخلوط کرده و تحویل مان داده اند و اســمش را 

گذاشته اند: »یک مستند شگفت انگیز!«
فــارغ از همه توضیحاتی که می تــوان درباره 
آن جلســه معروف و این مســتند بی بی سی داد، 
از جملــه اینکه در اوج ماجرای جنگ، زمانی که 
فضای جبهه و جامعــه تحت تأثیر عدم الفتح در 
عملیات خیبر )اسفند 1۳۶۲( بود، اینکه عده ای 
از فرماندهــان و کادرهای رده پایین تر، این چنین 
فرماندهی کل سپاه را نه به انتقاد، که به محاکمه 
می کشــند، امری نــادر و بی نظیــر در هر گونه 
تشکیالت نظامی در دنیاست و نشان می دهد نه 
تنها جنگ ما، یک تجربه یگانــه در طول تاریخ 
جنگ های دنیا بود، که مناسبات حاکم بر آن هم 

با همه جنگ ها تفاوت داشت.
 رزمنــدگان در این جلســه، آقای محســن 
رضایــی را نه »فرمانده کل« کــه نیرویی هم رده 
خود می دانســتند و بســیار خودمانی و با لحن 
داش مشتی وار و رفاقتِی خاص بچه های تهران، به 

او عتاب و خطاب می کردند!
در این میان، انتظار می رفت تعداد بیشــتری 
از پژوهشــگران عرصه جنگ بــه میدان بیایند و 

درباره این جلســه صحبت کنند، اما چنین نشد. 
»محمدعلی صمدی« پژوهشگر و نویسنده دفاع 
مقدس، از اولین کسانی بود که در این باره موضع 

گرفت و توضیحاتی را ارائه داد.
آنچه در ادامه می خوانید، موضعی است که او 

در برابر این به اصطالح مستند گرفته است:
»این مســتند، محرمانه بودنش یک »قصه« 
و »فکاهی« اســت چــون من هم ایــن فایل را 
سال هاست دارم و برای کسانی که در کار پژوهش 
جنگ بوده اند موضوعیت داشــته  است؛ در روند 
پژوهش جنگ بارها نشســته ایم و ایــن فایل را 
گــوش داده ایم و همفکــری کرده ایم که صداها 
برای چه افرادی است؟  و این حرف ها برای کدام 

طیف هاست؟
من ایــن فایل را از یکــی از بچه های رزمنده 
گرفتــم و می دانم خودش هــم از یک نفر دیگر 
گرفته است. همان موقع در جایی خواندم که آقای 
گنجی هم در جایی گفته بود این کاســت صوتی 
 چون کاست 

ً
به وفور منتشــر شده اســت. اتفاقا

بود، خیلی از بچه های قدیمی حال نداشــتند آن 
 این موضوع 

ً
را به فایل تبدیل کنند. یا اینکه اساسا

آنقدر هم برای شان جذابیت نداشته که بخواهند 
این کار را بکنند. این هم از شــارالتان بازی ها و 
شعبده بازی های بی بی سی است که یک کاست 
که بارها تکثیر شــده را محرمانــه می داند! کدام 

محرمانه؟
این ماجرا و انتقاد بچه های سپاه منطقه تهران 
)سپاه در کشور به ۹ منطقه تقسیم می شد و سپاه 
تهران هم به ســپاه منطقه 10معــروف بود.( به 
بین عملیات خیبر و بدر در ســال 1۳۶۳ مربوط 
می شود. این پاســداران با پیشنهاد آقای محسن 
رضایی جمع شــدند تا انتقادات شــان را مطرح 
کنند. این جلســه دو وجه داشته است؛ یک وجه 
سیاســی و  یک وجه نظامی که اصلش هم همین 
وجه نظامی بوده است؛ چون بچه های تهران که در 
جلسه حضور دارند همه شان اهل جنگ بوده اند و 

سابقه حضور در جبهه را داشته اند. 
بحث شان هم نوع اداره و سازماندهی سپاه و 
آسیب شناسی فرماندهی سپاه است تا جنگ ادامه 
 مشــخص است. آرمان این 

ً
پیدا کند و این کامال

بچه ها زدن پرچم ایران در بغداد است و اعتراض 
دارند که چرا تا اآلن نتوانســته ایم پرچم مان را در 

بغداد نصب کنیم. بحث شــان فنی است اگر چه 
به نظر من نتوانسته اند بحث فنی شان را به خوبی 
 مطرح کنند. البته امروز که نگاه می کنم نظرم این

 است.
در وجه سیاسِی این نشست، امثال آقای گنجی 
مباحثی را در جلســه مطرح می کنند که بعدها 
عملکرد این آقا و دوســتانش، خط و ربط شــان 
را نشــان داد. همان موقع هم اینها که بحث های 
سیاسی را قاطی اصل ماجرا کردند، به بچه های 
عملیاتی ظلم کردند. ایراداتی که بچه های نظامی 
به بحث های نظامی داشــتند و هنــوز هم قابل 
 بحث است، زیر ســایه بحث های سیاسی قرار 

گرفت. 
هنوز هم می شــود درباره مســائل فنی جنگ 
بحث کرد. هر کســی حرفی دارد می تواند بیاید 
و بحــث کند. در بین قدیمی هــا و اداره کنندگان 
جنگ هم هر کسی می تواند بیاید و جواب بدهد. 
مثل اینکــه بگوییم در این مقطــع از جنگ باید 
 کار دیگری می شــد یا در فالن جا،  نباید آن  کار 

می شد. 
البتــه در این موارد صحبت هــای زیادی قبل 
از این انجام شــده و همچنان هــم می توان این 
حرف ها را زد و مســائل جنگ را بررســی کرد؛ 
اما بخش سیاســی که مسائل غیر عملیاتی در آن 
مطرح می شود، به اصل موضوع ضربه زده است. 
یادمان باشد این جلســه در زمانی تشکیل شده 
که چهل روز به عملیات بدر مانده اســت؛ یعنی 
آقای محســن رضایی بعد از این جلسه، مستقیم 
به منطقه می رود تا مقدمات بزرگ ترین عملیات 

ساالنه مان را در سال 1۳۶۳ آماده اجرا کند. 
آوردن مسائل سیاسی، همان موقع هم ظلم به 
بچه های رزمنده و ظلم به افرادی بود که انتقادهای 
عملکردی و نظامی داشتند. کاری که بی بی سی 
امروز انجام داده اســت، در همان مســیر است. 
همان موقع از بستر اعتراضات نظامی تعدادی از 
استخوان خردکرده جنگ، سوء استفاده  بچه های 
کردند و حرف هایی را زدند که مطالب نظامی به 
سختی شنیده شد. بی بی سی هم امروز در همان 

خط حرکت می کند. 
از اســم این مســتند بی بی سی هم مشخص 
است. این همه بحث نظامی در این جلسه مطرح 
شده است؛ ربطش به »کودتای خزنده« چیست؟ 
یکــی هم آمده و این حرف را زده اســت. از نوع 
رفتار بی بی ســی هم معلوم است که به بچه هایی 
که حرف شان اصالح مسیر جنگ بوده، ظلم کرده 

است. 
همین که با عینک و نگاه امروز، مســئله ۳۶ 
سال قبل را به میان آورده تا سوء استفاده کند، ظلم 
اســت. همان ظلمی که آن موقع شد،  امروز هم 
می شود و کسانی که مظلومند، همان هایی هستند 
که نیت شــان اصالح بوده و می خواســتند روند 

جنگ را به مسیر بهتری هدایت کنند.«

چند خط درباره به اصطالح مستند کودتای خزنده بی  بی سی

ظلم  به بچه های اصیل جنگ

در دهه ۶0، عشق به امام خمینی)ره( گاهی آنقدر شور جوانان 
و نوجوانان را برمی انگیخت که دست به قلم وکاغذ می شدند تا 
برای رهبرشان نامه بنویسند. حاال تعدادی از این نامه ها که در 
مرکز اسناد انقالب اسالمی بوده، به  همت »محسن دریالعل« 
گردآوری و تنظیم شــده و انتشارات روایت فتح آن را در قالب 
کتاب »برسد به دست امام« منتشر کرده است. این کتاب همین 
چند روز پیش در هفته دفاع مقدس به همراه شش کتاب دیگر 
از این انتشارات رونمایی شد. درج تصویر اصل نامه ها در کنار 
متن هایی که اصالح شــده و همه تغییرات در داخل کروشــه 

گذاشته شده، این کتاب را چشم نواز و خواندنی کرده است.

برسد به دست امام
   تازه ها    

میثم رشیدی مهرآبادی
دبیر گروه دفاع مقدس

حسن مجیدیان
پژوهشگر

محسن رضایی در کنار شهید حسین اسکندرلو از فرماندهان گردان های لشکر 10 سید الشهداء و از منتقدان روند 
نظامِی جنگ

راوی:زهراجمالی،مادرشهیدان
حمیدرضاوعلیرضاایراندوست
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پیگیر پرداخت حقوق قانونی 
پاسداران و نیروهای مسلح باشید

091400010۳0/ ایــران عزیز ما پس از 
چند دهه با کمبود نیــروی جوان مواجه 
می شــود، مســئوالن به فکر هزینه های 
از  باشــند./ »صدقی«  ناباروری  سنگین 

آذربایجان
09180002872/ بــا توجه به شــرایط 
اقتصاد فعلی چرا شــارژ حکمت کارت 
افزایش نمی یابد و قیمــت لوازم خانگی 
و خوراکی بیشــتر از فروشگاه های دیگر 

است؟
09۳00007227/  از اهالی سوســنگرد 
استان خوزستان هستم، می توانم برای تان 

مطالبی بفرستم؟ 
صبحصادق:شــمامیتوانیدمطالب
خودراازطریــقکانالهایمندرجدر

صفحهآخرارسالکنید.
091۳0008۳07/ چرا مدرک کارشناسی 
 ارشد دانشــگاه پیام نور کارکنانی که در 
حین خدمت ادامه تحصیل داده اند اعمال 

نمی شود؟
0911000۳295/ چــرا پروژه مســکن 
دورتر از محــل کار و زندگــی طراحی 
می شود و باعث مشکالت زیادی می شود. 
چرا  فرمایید  پیگیری   /09140001957
در اعمال ارشدیت های تحصیلی اما و اگر 
می آورند؟ چندین سال است که این قانون 
اجرا می شود و ما مدارک هم داده ایم، اما 

اعمال نمی شود.
امــام  طــرح  چــرا   /09900007۳۳8
حسن)ع( مربوط به منطقه نازعات )نیروی 
دریایی سپاه( اجرا نمی شود؟ از طرح فوق 
فقط ۳0 ماه ارشدیت می دهند؛ در حالی 
که این طرح  بندهای زیادی دارد که هیچ 

خبری از آنها نیست. 
09۳50005951/ چــرا حقوق نیروهای 
مسلح به ویژه ســپاه حدود ۳0 درصد از 
میزان قانونی آن کمتر اســت؟! بر خالف 
قانون که نیروهای مســلح را ۲4 ساعته 
در اختیار ســازمان تلقی کرده و پرداخت 
حقوقش را ۲0 درصــد باالتر از حقوق 

کارکنان کشوری می داند.  
0918000456۳/ چراکسی که چند سال 
بیمه تأمین اجتماعی دارد، برای نیروهای 

مسلح حساب نمی کنند؟
صبحصادق:پاســخاینپرســشاز
سویســاتااخذشدهودرشمارهبعد

درجخواهدشد.
09۳8000۳991/ ناحیــه گنبــد یــک 
ســاختمان قدیمی و کوچک اســت. از 
آن جایی که خود ناحیه درآمد دارد، تعجب 
می کنم که چرا هنوز نسبت به بازسازی یا 

انتقال محل ناحیه اقدام نمی شود؟!
09180002۳۳8/ ابالغیه ستاد کل برای 
امتیازات و تشویقات فرزندان سوم به باال 

کی اجرایی می شود؟
افرادی که  بیــن  09150002771/ چرا 
فرزندشان سال 1۳۹۸ به دنیا آمده با سال 
1۳۹۹ تفــاوت وجــود دارد؟ مگر تولد 

فرزند هم به دالر است؟!
09160006210/ چــرا نیــروی زمینی 
ابالغیه بازنشســتگی ۲۵ ســال را ابالغ 

نمی کند؟
ایثارگری تا سال  09910007719/ چرا 
1۳۹0 اعمال شــده از آن بــه بعد اعمال 

نشده است؟
091۳0008940/ فکری به حال کسانی 
بکنید کــه به خاطــر کرونــا دوره عالی 
رسته ای برگزار نمی شود و موعد ترفیع شان 

گذشته و حق شان دارد ضایع می شود.
09190005940/ اگر پاداش بازنشستگی 
قانونی است، چرا پاداش بازنشستگی که 
باید چند سال پیش پرداخت می شد هنوز 

نداده اند؟ 

   روی خط    

۳ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۰ ۰ ۳ ۳
یقســامانهپیامکیهفتهنامــهصبحصادقبامــادرمیانبگذارید پیامتــانراازطر

نشست جمعی از فعاالن جبهه رسانه ای 
انقالب اســالمی در زمینــه اعاده حق 
ملــت مظلوم فلســطین و محکومیت 
عادی ســازی روابط برخی کشورهای 
با رژیم  شیخ نشین حاشیه خلیج فارس 

صهیونیستی برگزار شد.
به گــزارش خبرنگار صبح صادق، 
دکتر ســهراب انارکی، رئیس سازمان بســیج حقوقدانان در این 
نشست با بررسی ابعاد حقوقی این اقدام و عوامل و پیامدهای آن 
گفت: »تشــتت در جهان اسالم با تفرقه افکنی اولین هدفی است 
که رژیم تروریستی آمریکا و رژیم کودک کش صهیونیستی دنبال 
آن هستند.« سعید عمرانی، معاون دادستان و فرمانده مرکز بسیج 
قوه قضائیه گفت: »امروز آمریکا و صهیونیست ها در نبود این مرد 
بزرگ به خود اجازه هر اقدامی را می دهند؛ اما باید متوجه باشند 
که قاسم سلیمانی های متعددی در ایران و جهان هستند که مقابل 

آنها ایستاده و خواهند ایستاد.«

مقابله تمام عیار
سردار ســلیمانی گفت: »اولین سند 
راهبردی 10 ســاله بســیج، با همت 
جمعی از نخبگان و خبرگان کشــور 
تهیه شــده و به تصویب رهبر معظم 

انقالب رسیده است.«
 سردار غالمرضا سلیمانی، رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین با اعالم این 
خبر اظهار داشت: »این سند بر اساس گام دوم برنامه ریزی شده 

است.«
وی مســجدمحوری را اولویت برنامه های بسیج در ابعاد 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشــی، علمی و... دانست و 
گفت: »اینها مقدمه هایی برای تحقق محله اسالمی در راستای 

جامعه پردازی اسالمی است.«
وی در ادامه تصریح کرد: »۸ میلیون جوان انقالبی، مؤمن 
و پای کار پیشــران این حرکت محســوب می شوند و بسیج 

کاربست ویژه بین امام و امت است.«

بسیج  مسجد محور
متخصصان نیروی دریایی ســپاه 
پاسداران انقالب اســالمی ایران در 
حــوزه تکنولوژی هــای روز نظامی 
جهان با ارایه ایده های ناب این نیرو را 
همواره در لب مرز قدرت های جهانی 

نگه داشته است در جدیدترین نمونه
1۸۸ فروند پهپــاد و بالگرد جدید به 

نیروی دریایی سپاه الحاق شد.
دریادار علیرضا تنگســیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه با 
برشماری ویژگی های پهپادهای الحاقی گفت: »فیلم برداری و 
عکاســی در حوزه رزمی برای انهدام اهداف ثابت و متحرک 
دریایی، از قابلیت های این پهپاد هاست.« وی افزود: »با الحاق 
این پهپاد ها همــه مأموریت های نیروی دریایی ســپاه، تحت 
پوشش پهپاد های بومی ایرانی قرار می گیرد؛ رصد و پایش همه 
تحرکات دریایی هم با این پهپاد ها که به دســت متخصصان 

سازمان صنایع هوایی ایران ساخته شده، رهگیری می شود.«

ون وز افز قدرت ر

هفتــممهرمــاههمزمانباچهلمینســالگرد
گرامیداشتدفاعمقدس،دومینمراسم»یادها
ونامها«باحضورجمعیازفرماندهانارشــد
سپاهونیروهایمســلحومسئوالنکشوریو
لشکریوخانوادهمعظمشــهدادرموزهملی
انقاباســامیودفاعمقدستهرانبرگزار
شــد.دراینمراســماز160اثرتولیدشدهدر
مرکزاســنادوتحقیقاتدفاعمقدسرونمایی
شــدکهچهلاثرتحقیقاتیو120اثراسنادی

بود.

 Bنام ایران را با نام رهبرش می شناسند
فرمانده کل ســپاه در این مراســم گفــت: »امروز 
اندیشــه های رهبر معظم انقالب اســالمی باعث 
شکست طرح های دشمنان شده و نگذاشته دشمن 
اهداف سیاسی خود را در جهان اسالم دنبال کند.«

سردار حســین سالمی، فرمانده کل ســپاه با بیان 
اینکه سینه های فرماندهان دفاع مقدس گنجینه های 
تمام نشــدنی از تاریخ بشــر و تاریخ اسالم بعد از 
عاشوراست، گفت: »فرماندهان ما در دفاع مقدس 
مانند رزمندگان بودند و تفاوتی بین خود و دیگران 
قائل نبودند؛ آنهــا رمز حیات و جاودانگی انقالب 
اسالمی ایران شدند.« وی با اشاره به مجاهدت های 
رزمندگان در دفاع مقدس، اظهار داشــت: »جنگ 
دقیق ترین معادله بشر است که همه چیز را در آن در 
نظر می گیرند، زیرا جنگ با حیات ملت ها سروکار 
دارد، کسی در جنگ غلبه می کند که قوی تر است؛ 
اما شــگفتی جنگ ما این اســت که وقتی جنگی 
گســترده و جهانی بر ما تحمیل شــد، ملت ما به 
صورت شــگفت انگیز در این جنگ پیروز شدند، 
رمز پیروزی ملت ما در دفاع مقدس امامت است. 
او عقبه جنگ و دشمن را می شناخت و می دانست 
این جنگ در جبهه مقابل پشــتیبانی جهانی دارد؛ 
چراکه همه امپراتورهای بی نظیر جهان در مقابل ما 
دست در دست هم داده بودند.« سرلشکر سالمی، 
جنگ تحمیلی را بعد از عاشورا نابرابرترین جنگ 

جهان دانست و گفت: »امام)ره( معادالت جنگ را 
تغییر داد و شهادت را راهی مردانه برای همه ملت 
کرد و جنگ را از ســطح نیروهای مسلح به تمامی 
جامعه گســترش داد.« وی با بیــان اینکه امام)ره( 
به ملت ما آموخت که نترســیم، اظهار داشت: »او 
معمار قلب هــای مســتحکم و نفوذناپذیر بود، او 
آیات الهی را تفســیر می کرد و راز پیروزی را به ما 
آموخت در حالی که بنابر معــادالت رایج باید ما 
شکست می خوردیم، اما استقامت امام)ره( و تدبیر 
او ملت مــا را یک دل کرد و مــا را از جنگ پیروز 
بیرون آورد.« سردار سالمی با بیان اینکه جنگ تمام 
شد، اما دشــمنی ها تمام نشد، گفت: »بعد از امام 
خمینی)ره( رهبر معظم انقالب بود که با اندیشــه 
و تدبیر ایشان دشمن را تعقیب کردیم و نگذاشتیم 
دشــمن اهداف سیاســی خود را در جهان اسالم 
دنبال کند.« فرمانده کل سپاه گفت: »دفاع مقدس 
گسترش یافت و جوانان جهان اسالم مقاومت را از 
دفاع مقدس ما فراگرفتند و راه ایستادگی و مقاومت 
را در پیش گرفتند که این مقاومت معادالت دشمن 
را در منطقه و جهان برهم زد.« سرلشکر سالمی با 
اشاره به تحریم های همه جانبه علیه کشورمان گفت: 
»نام ایران را به نام رهبرش می شناسند، رهبری که 
راز پیروزی در مقابل باالترین اقدامات متخاصمانه 
را می دانــد.« وی در پایان تصریح کرد: »در دنیای 

امروز یا باید ذلیــل و ضعیف و تابع بود و یا مقتدر 
و مستقل، جز این دو مسیر راهی نیست، استقالل 
و کرامت هزینه ها دارد و دســت یافتن به آن بدون 

ایستادگی میسر نیست.«

 Bخالقان مانع تحریف
حجت االسالم والمســلمین دکتر حاجی صادقی 
دیگر سخنران این همایش بود. وی گفت: »جنگی 
که آمده بــود تا انقالب را نابود کند، عامل بقای آن 
شــد. الهی بودن دفاع مقدس عامل بقای آن شد. 
فرهنگ دفاع مقدس جهت دهنده آن است. جنگ 
ما با اســتکبار پایان ندارد، پس دفــاع ما نیز پایان 
ندارد.« نماینده ولی فقیه در سپاه افزود: »ما وارثان 
دفاع مقــدس نباید اجازه دهیــم فرهنگ و اصول 
حاکم آن دســتخوش تحریف و فراموشی یا تغییر 
شــود.« وی افزود: »با اصول والیت مداری، ایثار 
و فداکاری اســت که می توانیم آن را حفظ کنیم؛ با 
جهاد اکبر می توانیــم ارزش های آن را حفظ کنیم. 
خاطرات دفاع مقدس مانند قصص قرآن عبرت آموز 
است و غلبه حق علیه باطل، ایستادگی و جهاد در 
راه خداست.« نماینده ولی فقیه در سپاه خطاب به 
فرماندهان با بیان اینکه رســالت و مأموریت شما 
که دفاع مقدس را خلق کرده اید حفظ آن اســت، 
خاطرنشــان کرد: »اصول و مبانی عقبه های فکری 
که دفاع مقــدس را خلق کرد نباید گرفتار انحراف 

شود. امروز هم الزم اســت که رسالت خود را در 
روایتگری صحیح انجام بدهید و مانع تحریف شده 
و عامل بقای این فرهنگ شــوید تا نسل امروز در 

میدان جدید سنگرنشینان شایسته ای باشند.«

 Bهر هفته یک رونمایی
 سردار علی محمد نائینی نیز در ابتدای این برنامه با 
بیان اینکه این مراسم در ادامه برنامه سال گذشته با 
عنوان »نام ها و یادها« و در چهل  سالگی دفاع مقدس 
برگزار شده اســت، اظهار داشت: »هدف اصلی 
نشست امروز این است که به بهانه هفته دفاع مقدس 
جمعی از فرماندهان، پیشکسوتان و حماسه آفرینان 
دفاع مقدس گرد هم آیند و یاد آن دوران پرافتخار را 
زنده سازند؛ از فرماندهان شهید عزیزی که به تعبیر 
مقام معظم رهبری »قهرمانان ملی« بودند، یادی به 
میان آید؛ از خانواده های محترم ســرداران شهید، 
این قهرمانان صبر و مقاومت، تکریم و تعظیمی به 
عمل آید و ســرانجام، از فرماندهان عزیزی تقدیر 
گردد که با اهتمام به اجرای تاریخ شفاهی در مرکز 
اســناد و تحقیقات دفاع مقدس، به ارتقای سرمایه 
تاریخ جنگ یاری نموده اند.« رئیس مرکز اسناد و 
تحقیقات دفاع مقدس افزود: »در مراســم حاضر 
40 تــن از فرماندهان دوران دفــاع مقدس که در 
یک ســال اخیر تاریخ شفاهی آنها آغاز شده و یا به 
پایان رسیده، تجلیل خواهند شــد.«  وی در ادامه 
توضیحات خود درباره کتاب های تازه منتشرشده 
اظهار داشــت: »برای معرفی هر یک از آثار جدید 
مرکز، بنا بر این است که از هفته آینده »هر هفته یک 
اثر« رونمایی شود.« وی در خاتمه از تولید و انتشار 
مجدد فصلنامه »نگین« خبر داد و گفت: »فصلنامه 
نگین بــا رویکــردی جدید در شــکل و محتوای 

 منتشر خواهد شد.«
ً
پژوهشی مجددا

 Bسردار اسدی چهره سال شد
در دومیــن مراســم یادهــا و نام هــا از »ســردار 
محمدجعفر اسدی« تقدیر ویژه شد. در این مراسم 
ســردار ســالمی با ارائه لوحی از مجاهدت های 
سردار »محمدجعفر اسدی« فرمانده اسبق نیروی 
زمینی ســپاه تجلیل کرد. تقدیر شــده ویژه اولین 
مراســم یادها و نام ها در هفته دفاع مقدس ســال 

گذشته نیز »سردار علی فضلی« بود.

گزارش صبح صادق از برگزاری دومین مراسم یادها و نام ها  در چهل سالگی دفاع مقدس

بود نفوذناپذیر  و  مستحکم  قلب های  معمار  امام 

پاسدار

زهرا جودکی
خبرنگار

به گزارش خبرنگار صبح صادق، حجت االســالم والمسلمین 
حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه در این مراسم با بیان اینکه 
انقالب اســالمی طی چهار دهه گذشته فراز و نشیب داشته، اما 
هیچ گاه متوقف نشده است، گفت: »گویا در این چهل سال اراده 
خداوند متعال بر این قرار گرفته که صحنه های مختلفی شــکل 
بگیرد تا انقالب اسالمی غربال شــود. تقابل انقالب اسالمی با 

استکبار پایان ندارد؛ ماهیت نزاع حق و باطل پایان ناپذیر است.«
نماینده ولی فقیه در سپاه بهره گیری از گفتمان انقالب و والیت 
را عامل عزت و سربلندی ملت و شکست سناریوهای خصمانه 
دشمنان توصیف و تصریح کرد: »بر اســاس مبانی و آموزه های 

قرآنی اگر قوی باشــیم دشــمن عقب می رود؛ امروز دوســت و 
دشــمن بر اینکه جبهه استکبار در جنگ عقالنیت از رهبر معظم 

انقالب)مدظله العالی( شکست خورده است، اذعان دارند.«
همچنین در این مراســم ســردار دکتر یدالله جوانی، معاون 
سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه اتصال به مکتب 
عاشــورا ملت ایران را ملتی آزاده و شکســت ناپذیر کرده است، 
گفت: »امروز دشمنان پس از به کارگیری تمامی ابزار و روش ها به 
خصوص تحریف سعی در تغییر باورها، اعتقادات و ایجاد یأس و 
ناامیدی در جامعه به ویژه میان جوانان دارند که با شناخت اهداف 

راهبردی دشمن از جریان تحریف، می توان با آن مقابله کرد.«

ونی عقب  راندن دشمن با قدرت در
در آیین تجلیل از جانبازان نمایندگی ولی فقیه در سپاه عنوان شد

همزمانباهفتهدفاعمقدس،آیینتجلیلازبرخیجانبازاندرصدباالینمایندگی
ولیفقیهدرسپاهباحضورحجتاالساموالمسلمیندکترعبداللهحاجیصادقی

درفضایبازوبارعایتپروتکلهایبهداشتیبرگزارشد.

عکس : سید محمد موسوی منش



اگرچه شعر برایت به سینه ام دارم
برای تا تو رسیدن چقدر کم دارم

تو از وجود ُپری... بی نهایتی... محضی
منی که آمده ام رنگی از عدم دارم

گدا شدم به در خانه تو آمده ام
چقدر خوب که ارباب با کرم دارم

نفس به سینه ام افتاده باز دلتنگم
چقدر حسرت یک لحظه بازدم دارم

»رواق منظر چشم من آشیانه توست«
عجیب نیست که ایمان به پا قدم دارم

دو دسته اشک گرفته است هیئتی در من
میان شور غزلخوانی ام دو دم دارم
امیر قافله عشق گفته است که من

درون سینه عشاق هم حرم دارم
حامدحجتی

آرامش دل

در ســالروز میالد پربرکت امام 
حسن عســکری)ع(، در جوار 
شهدا بود که خطبه محرمیت مان خوانده 
شــد. حال و هوای بهشتی بهشت شهدا، 
حال و هوای مان را عوض کرده بود. هر چه 
بود آرامش بود و آرامش. با هم عهد بستیم 
همراه و کمک حال هم باشیم برای رسیدن 
به خدا و رضایت او! این روز مصادف بود با 
ســالروز تولد قمری شــهید مدافع حرم، 
رســول خلیلی! ارادت هر دوی ما به این 
شهید بزرگوار، شیرینی این روز را برای مان 
دوچندان و به یادماندنی تر کرد. روز قبل از 
محرمیت آمده بود بهشت شهدا و شهدا را 
برای مراســم دعوت کرده بود. می گفت 
حتی شهدای شهرســتانی را هم دعوت 
کرده ام. به قول خــودش آن لحظات بین 
زمین و آسمان ترافیک شده است. نوید سر 
سفره عقد، نیت کرد و قرآن را باز کرد تا هر 
صفحه ای که آمد باهــم بخوانیم؛ آیه اول 
صفحه را که دید، لبخنــد زد و با آرامش 
نگاهم کرد، چشمانش از شوق برق می زد، 
آیه ۲۳ سوره احزاب دلش را آرام کرده بود.
بهنقلازهمسرشهیدنویدصفری

نویــد صفــری در تاریخ 1۶ تیــر 1۳۶۵ 
دراســتان تهران دیده به جهان گشود. برای 
دفــاع از حرم حضرت زینــب)س( راهی 
سفر سوریه شد و به مقام شهادت نائل آمد. 
نوید متأهل و تازه داماد بود.او که برای انجام 
مأموریت سه ماهه به سوریه اعزام شده بود، 
پس از پایان مأموریت به درخواست خودش 
و با اجازه فرماندهان به دیرالزور البوکمال 
اعزام شد و در نبرد با تروریست های داعش 
در شــهر البوکمال زخمی شد و به اسارت 
تروریست ها درآمد. مدت ها خبری از وی 
نبود تا اینکه با آزادی کامل شهر البوکمال از 
لوث تروریست های تکفیری پیکر مطهرش 
شناسایی شد. نوید همچون ساالر و سرور 
شهیدان، مظلومانه به شهادت رسیده و سر 

از پیکرش جدا شده بود.
فاطمهساداتطایی

 در زمان رسیدیم
 به اربعین، در مکان نه

آقا جان، از اینجا که من ایستاده ام چیزی از 
آن گنبد فیروزه ای جمکران تان پیدا نیست. 
شرمنده ام؛ شرمندۀ آن کبوترتان که دلم را 
از اینجا ســپرده بودم به او. گفته بودم دور 
این آســمان فیروزه ای مســجدتان آنقدر 
طواف کند که در تمام دلم اســلیمی های 
خوش نگار گنبدتان نقــش ببندد. او هم 
چرخیده بود؛ نقشش را در دلم می دیدم. 
موالی من، مــن دلم را ســپرده بودم به 
کبوترمســجدتان. قــول هــم داده بودم. 
عهدی که امروز شــرمنده ام کرده است. 
قــول داده بودم در اربعین حســین)ع( به 
نیابت از عشــق مان حاج قاســم مان قدم 
بردارم؛ ســالمش را هم برسانم. گندم و 
ارزِن تبرکی هم بیاورم. گذشــت و من در 
زمان رسیده ام به اربعین حسین)ع(، اما در 
مکانی هستم دور از کربال با کوله باری از 
دلتنگی و بقچه ای از خاطرات؛ خاطراتی 
که هر ورقش قطره ای اســت بــه تعداد 

عمودهای حریم عشق.

حسن ختام

   تلخند    
ترامپ و کرونا /                                                                                                                                                                                                                     کارتونیست: نبیل نورالدین از لبنان
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از آســایش و خیر و برکت در زندگی برخوردار است و واگذارنده حقیقی کارها به خدا، کسی است که 
تمام همتش تنها به سوی خدا باشد.                                                                   مصباحالشریعه،ص521

به سوی خدا
   صادقانه    

باید ترک کنی هرآنچه مقابل آرامش روحی و روانی تو ایســتاده و دست وپای رهایی ات را بسته! باید از 
آنچه تو را به تشویش می اندازد فاصله بگیری، زیرا در نتیجه ای که برای تو به ارمغان می آورد، کسی جز 
خودت را نباید سرزنش کنی. خودت را از دغدغه های بدون سود رها کن، قلبت را با توکل و توسل پیوند 

بزن و تا آینده ای دور و روشن استوار قدم بردار.

وشن است آینده ر
   صبحانه    

پرسش:هشتسالاستکهازدواجکردهام،درجمعآدمگرمیهستمو

اهلمعاشــرتم،اماهمسرمدرجمعحتیخانهپدرومادرشهمخیلی

آراموکمصحبتاســت.هرموقعهمازاومیخواهندصحبتکند،حرفیبرای

گفتنندارد.البتهدرموقعتدریسورفتوآمدبادوستان،خیلیخوشسروزبان

است،امادربینخانوادهوفامیلمنزویاست.نمیدانمچهکاریانجامبدهمکه

وجههاوبهعنوانیکشخصگوشهگیرتغییربکند؟!

پاسخ: پرسشگر عزیز! همه انسان ها ویژگی های شخصیتی گوناگونی دارند 
که در موقعیت های یکســان رفتارهای متفاوتی از خود بروز می دهند؛ مانند 
درونگرایی و برونگرایی. با توجه به توضیحات شما همسرتان فرد درون گرا و 
شما برون گرا هستید. می توانید به او کمک کنید تا این بخش خود را فعال تر 
کند. الزم است زوجین به تفاوت های احساسی و شخصیتی یکدیگر واقف 
باشند و در بروز هیجانات و احساسات به یکدیگر بیش از حد خرده نگیرند. 
به همسرتان کمی فرصت دهید. درباره موضوعاتی که احتمال می دهید در 
خانواده ها مطرح شود، با همسرتان صحبت کنید و نظر وی را جویا شوید. در 
زمینه مدت زمان حضور در جمع با همسرتان به توافق برسید؛ به گونه ای که 
هیچ یک احساس خستگی نکنید. انتظار تغییرات اساسی از همسرتان نداشته 
باشــید؛ چون در هر صورت او درونگراست. بفهمید همسرتان چه عالیقی 
دارد و در آن مورد بحثی را در خانواده مطرح کنید. انتخاب زمان مناسب برای 
صحبت با همسرتان را جدی بگیرید. بهتر است به حالت ذهنی توجه کنیم که 
افراد درونگرا با فکر کردن مسائل را تحلیل و سپس بیان می کنند. برای دیدار و 
حضور در جمع خانواده برنامه ریزی داشته باشید. شرایط و بستر مناسب برای 
حضور در جمع را فراهم کنید. از او در جمع نظرخواهی کنید. متفاوت بودن 
مشکل ندارد و درک نکردن متقابل مشکل است. هیچ گاه یکدیگر را سرزنش 

نکنید و هرگز از »خودتان بودن« دست برندارید. 

   راه نرفته    

هم صحبتی

این روزها، اصطالحات و واژه های جدید و ناآشنایی در میان جوانان رایج 
شده که با زبان رسمی و گویش عامه مردم تفاوت های زیادی دارد؛ گویی 
نسل جدید، زبانی متفاوت از نسل های گذشته را انتخاب کرده اند و سعی 
دارند ادبیات گفتاری خود را به این سو تغییر دهند؛ گویشی که به زبان مخفی 
جوانان شهرت دارد و به منظور مخفی کردن و قابل درک نبودن گفت وگوها 
برای دیگران ابداع و اســتفاده می شود. افزون بر این پوشیده سخن گفتن، 
مخفف کردن بعضی کلمات، به کارگیری افراطی واژه های انگلیســی در 
میان گفت وگوها و محاوره ها، ساخت کلمات و الفاظ جدید، جایگزینی 
واژه ها و اصطالحات ارزشمند عمومی با اصطالحات غربی و به کارگیری 
اصطالحات بی معنی و نامفهوم، از جمله مواردی هستند که در بین جوانان 
و نوجوانان رواج یافته اند  و آهسته آهسته به کل جامعه سرایت کرده اند. در 
این  میان، دامن زدن رسانه ملی به این مسئله و به کارگیری این اصطالحات و 
الفاظ غریب در تولیدات رسانه ملی نیز به شیوع این مسئله در سطح جامعه 
دامن زده است؛ البته فضای مجازی و ارتباطات پیامکی نیز گسترش این 
واژه ها را آسان تر کرده است.این پدیده شایع، زبان شناسان و جامعه شناسان 
را با نگرانی مواجه کرده و این پدیده را تهدیدی علیه فرهنگ ملی می دانند؛ 
چرا که زبان در هر کشور و جامعه ای، جزء میراث های گرانبهایی است که 
از پیشینیان به ارث رسیده و بخشی از فرهنگ هر جامعه را تشکیل می دهد. 
هرچند برخی زبان شناســان و متخصصان علوم ارتباطات، معتقدند این 
اصطالحات مانند رودخانه ای در حرکت هســتند و ماندگاری ندارند؛ به 
هر تقدیر، این پدیده   مهم در حال گسترش است و هرگونه بی توجهی به  آن 
می تواند آسیب های جبران ناپذیر فرهنگی و اخالقی را در پی داشته باشد. 
توجه مســئوالن فرهنگی، صاحب نظران و پژوهشگران عرصه فرهنگ و 
بیش از همه دقت جوانان می تواند مانع رواج این پدیده شــده و به احیای 

فرهنگ و تراکم فرهنگی بیشتر کمک کند.

    جوان    

جوانان  مخفی  زبان 

عشق قافله  امیر 
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موها برای ســالم و زیبا بودن باید مواد مغــذی موردنیاز خود را دریافت 
کننــد.  که »بیوتین« یا B۷ از مهم ترین آنهاســت. موهــا از پروتئینی به 
نام کراتین ساخته شــده اند؛ پس برای زیبایی مو باید واحدهای سازنده 
کراتین به اندازه کافی در بدن وجود داشــته باشــد. بیوتین واحد سازنده 
کراتین اســت، پس برای داشتن موهایی پرپشت با تارهای ضخیم، زرده 
تخم مرغ، آجیل به ویژه بادام، بادام زمینی و گردو، ســویا، حبوبات، موز، 
قارچ، گل کلم و غالت کامل بخورید.  یکی از دالیل شایع موهای بی جان 
کمبود اسیدهای چرب امگا۳ اســت. امگا۳ تغذیه کننده فولیکول های 
مو و کاهش دهنده التهاب پوســت سر اســت. ماهی های چرب، گردو، 
دانه کتان، دانه چیا، بادام و روغن زیتون از منابع خوب امگا۳ اســت. از 
دیگر ویتامین های زیبایی می توان به ویتامین C اشاره کرد. این ویتامین به 
مثابه یکی از قوی ترین آنتی اکسیدان های بدن با رادیکال های آزاد مبارزه 
کرده و اثرات سوء این مولکول های مخرب بر فولیکول های مو را خنثی 
می کند؛ همچنین از طرق افزایش ساخت کالژن که جزء مهمی از ساختار 
پوست است، به تقویت مو کمک می کند. مرکبات، فلفل  دلمه ای، کیوی، 

توت فرنگی و کلم بروکلی ازمنابع غنی ویتامین C به شمار می روند.

   سالمت    

خداحافظی با موی بی جان!
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه

نذر

را پشــت در  خســتگی هایش 
گذاشــت و وارد خانــه شــد. 
نمی دانست خوشــحال باشد یا ناراحت! 
باالخره بعــد از چهــار روز دزد را گرفته 
بودند و  دلش قرص شــده بود؛ بخشی از 
طالها امانت مادرش بودند و  مانده بود به 
مادر چه بگوید؛ نمی دانســت با احساس 
گناه فرزانه که خودش را مقصر می دانست 
برای اینکــه در را قفل نکرده بود چه کند. 
دزد، دو النگوی کوچک نازنین، دخترش 
را هم برده بود و از همه بیشتر ترس و دلهره 
در دل دختر شش ساله اش جاخوش کرده 
بود تا آن لحظه که مغازه را بست و خودش 
را دوان دوان به کالنتری رساند، انگار باری 
از روی دوشش برداشته بودند.   اما حاال که 
تا کالنتری رفته بود، چیزهایی می دانست 
که بیشتر آزرده اش می کردند. دزد اگر چه 
در دســتان قانون بود؛ اما امیر بیشــتر از 

خوشحال شدن غصه دار شده بود. 
مرد ضعیف و الغری که انگار مدت ها 
بود لب به غذا نزده، سرش را پایین انداخته 
بــود و با درزهــای بین ســرامیک  بازی 
می کرد. امیر می خواســت به جبران این 
چهارشب که نازنین کابوس می دید، دلی 
از عزا دربیاورد و دزد را زیر مشــت ولگد 

بگیرد، اما...
رئیــس  روبــه روی   روی صندلــی، 
کالنتری نشســت. ســربازی آمد و دزد 

بیچاره را به بازداشتگاه برگرداند. 
ـ آقای نوروزی، این بنده خدا که دیدی دزد 
خونه شــما بود، ما نگرفتیمش، خودش 
اومد آدرس داد، طالهــا رو هم غیر از یه 
انگشتر برگردوند، سابقه دار نیست، سه  تا 

بچه داره، مستأجره، آدم...
امیر، در خودش فــرو رفته بود. چهره  
الغر اندام مرد که هم اســم خودش بود و 
حاال دیگر دلش نمی خواست دزد صدایش 
کند، از جلوی چشــمش کنار نمی رفت. 
دلش بــه درد آمده بــود از اینکه مردی را 
شرمنده و ســربه زیر می دید. رضایت داد 
و بعد از صورت جلســه طالها را تحویل 
گرفت؛ اما چیزی ته قلبش فروریخته بود. 
احساس امنیت و آرامش نداشت. خودش 
هم این روزها را تجربه کرده بود. روزهای 
نداری و سختی! همان روزها که با فرزانه 
نذر کرده بودند اگر وضعیت شان بهتر شد 
و کارشان رونق گرفت، دستی زیر بال و پر 

دیگران بگیرند، ولی...
طالهــا را تحویل فرزانــه داد. ذوق و 
شــوق نازنین،دوباره خانــه را گرم کرد. 
داستان عجیب و غریب دزدی ذهن زن و 
شوهر را به خود مشــغول کرده بود. برای 
فردا کارشــان زیاد بود.آدرس امیر را که با 
نداری و فقر هنوز وجدانی بیدار داشت، از 
پاسگاه گرفته بودند، قرار بود با فرزانه بروند 

و نذرشان را ادا کنند.

داستان

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

   کتیبه سبز    

   قبیله عشق    

محبوبه ابراهیمی
فعال اجتماعی


