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نگاه

شایعات دلفینی

شــایعات »دلفینی« یکی از شیوه جنگ 
رســانه است. شــایعه و دروغ پراکنی در 
مورد رفتار خشونت آمیز با مردم به دلیل 
امر به معروف و نهــی از منکر همچون 
دلفینی به یکباره سر از آب به در می کند و 
پس از ایجاد دلهره و تشویش و نگرانی تا 
نوبتی دیگر به زیر آب می رود؛ در روزهای 
گذشته انتشــار شایعاتی از دو امام جمعه 
ســبب شــد التهاب جدیدی در جامعه 

ایجاد شود.
اولین حمله به یوسف طباطبایی نژاد، 
امام جمعه اصفهان بود و سپس ابوالقاسم 
یعقوبــی، نماینده ولی فقیه در خراســان 
شــمالی؛ به نقل از ایــن دو امام جمعه 
شایعاتی پخش شد مبنی بر اینکه »زندگی 

برای زنان باید ناامن شود.«
این سخنان اگرچه با تکذیب دفاتر ائمه 
جمعه مذکور مواجه شد؛ اما رسانه های 
التهاب آفریــن چون دنبــال اهداف خود 
بودند هیــچ گاه درصدد اصــاح اخبار 
کذب خود برنیامدند.رسانه های عملیات 
روانــی در مرحلــه بعد شــایعات را در 
کنار عکس اسیدپاشــی علیه زنان که در 
سال های گذشــته صورت گرفته بود )و 
هیچ ارتباطی با امر به معروف، ســخنان 
امامان جمعه و مسئوالن کشور نداشت( 
منتشر کردند، جالب اســت که در کنار 
گزارش ها سخنان پدر یکی از زنان مورد 
اسیدپاشــی قرار گرفته سال های گذشته 
را نیز خطاب بــه آیت الله طباطبایی نژاد 
پخش کردند تا ابعاد عاطفی قضیه را کش 
بدهند، اهداف این جنــگ روانی از این 

قرار است؛
۱ـ بدبینی نسبت به احکام نورانی اسام؛ 
امر به معروف و نهــی از منکر نه تنها به 
اتفاق فقهای اســام واجب است، بلکه 
اصل وجــوب آن جــزء ضروریات دین 
مبین اسام به شمار می آید. بر این اساس 
از ابتدای پیــروزی انقاب و حتی قبل از 
انقــاب در مورد امر به معروف و نهی از 
منکــر نوعی رفتار بدبین کننده از ســوی 
حاکمان جور، ظالمان، ستمگران و افراد 
فاســد صورت می گیرد تا خــود در پناه 
این جنگ روانی به فســاد خود با قوت و 

جسارت بیشتری ادامه دهند.
۲ـ هــراس و انفعال اجتماعــی؛ در این 
عملیات روانی دو نشــانگاه مورد توجه 
بوده است تا آنها را به انفعال و عقب نشینی 
بکشاند؛ اولین نشانگاه نیروهای انقابی 
و مدافعان اســام هستند تا به این وسیله 
آنها را پرخاشگر و خشونت طلب معرفی 
کنند و در موضع انفعالی و ســکوت در 
برابر منکرات قرار دهند. دومین نشانگاه 
 آنها را از هرگونه 

ً
عامه مردم هستند تا اوال

همراهــی با احکام اســامی بازدارند و 
 از آنها به عنوان وســیله بازدارنده و 

ً
ثانیــا

حفظ کننده پایگاه اجتماعی برای اهداف 
سیاسی است.

۳ـ انحراف اذهان: جریان های سیاسی که 
هیچ گونه دستاورد ملموسی در حوزه های 
اجتماعــی، اقتصادی و حتی سیاســی 
ندارند با این جنــگ روانی ها به دنبال آن 
هستند که اذهان اجتماعی را از کارنامه به 

شدت منفی خود منحرف کنند.
موج حمله علیه ائمه جمعه این هفته 
فروکش می کند و هفته آینده، سیرک بازها 
بار دیگر دلفین جنگ روانی را به گونه ای 
دیگر نمایــش می دهند و مردم را حیرت 
زده یک نمایش دیگــر می کنند. تنها راه 
مصونیــت نظام در برابر ایــن بازی های 
رســانه ای افزایش سواد رســانه ای مردم 

است. 

یادداشت

اکبر معصومی
 کارشناس

 مسائل بین الملل

فرهاد مهدوی
کارشناس رسانه

با دولت  مسئله مواجهه اصاح طلبان 
اعتدال به یکی از چالش های مهم این 
اردوگاه در آستانه انتخابات بدل شده است. بدون 
شــک، دولت یازدهم و دوازدهم با حمایت این 
جریان به قدرت رسیده است. آن روز که عارف با 
فرمانی از بــاال از رقابت های انتخاباتی انصراف 
داد تا حســن روحانــی به تنها گزینــه رقابتی با 
اصولگرایان متکثر بدل شود، اصاح طلبان همه 
سرمایه اجتماعی خود را برای موفقیت روحانی به 
میــدان آورده بودند. در غیر این صورت روحانی 
حتی ممکن بود به کمرنگ ترین نامزد سال ۱۳9۲ 

بدل شود.
این حمایــت از نامــزد اجــاره ای، هرچند 
موجب حیات سیاســی جریــان اصاح طلبی 
پس از فتنه ۱۳88 شــد، اما به تدریج حواشی و 
عوارض و معضات خود را نیز نشــان داد. این 
معضات در ماه های پایانی کار دولت دوازدهم 
بیشتر خودنمایی کرده است. آنجا که ناکارآمدی 
سیاســت های دولت در حل مشکات کشور و 

شکست برجام و... به شدت از مقبولیت دولت 
کاسته است و بسیاری از مردم که به اعتبار مطالبه 
اصاح طلبان بــه روحانــی رأی داده اند، امروز 
خواهان پاسخگویی ایشان هستند. در این شرایط، 
به نوعی تشتت آرا در اردوگاه اصاح طلبان حاکم 
شده اســت و برای مواجهه با دولت راهکارهای 

مختلفی پیشنهاد می شود.
۱ـ بخــش رادیکال اصاح طلــب که رفتارهای 
ساختارشکنانه خود را دنبال می کنند، معتقدند 
اوضاع به گونه ای اســت که ماندن در حاکمیت 
منافع اصاح طلبان را تأمین نخواهد کرد. بیرون 
مانــدن از قدرت و اتخاذ رویکرد اپوزیســیونی، 
گویا برای شان منفعت بیشتری دارد! لذا پیشنهاد 
کناره گیری رئیس جمهور را مطرح کرده اند. عباس 
عبدی، فعال سیاسی اصاح طلب معتقد است، 
حال که امکان کار برای دولت وجود ندارد، چه 
خوب کــه رئیس جمهور از قــدرت کناره گیری 
کند. این پیشنهاد در حالی است که دیگر زمانی 
تا انتخابات باقی نمانده و استعفای دولت چیزی 
جز فرار از پاسخگویی و خراب تر کردن وضعیت 
اقتصادی و حتی امنیتی شــدن اوضاع کشور به 
همراه نخواهد داشت. لذا پیشنهاد بیمارگونه ای 

است که نباید از پشت پرده های آن غفلت کرد.
۲ـ بخشــی دیگر از اصاح طلبان توصیه شــان 

به دولت آن اســت که در ماه های پایانی روی به 
ســمت افشــاگری آورده و وقت خود را به جای 
پاسخگویی به رو کردن آنچه پشت پرده سیاست 
می خوانند، مشغول کند. پیشنهاد مشی فوق نیز 
شگردی مافیایی است که ایجاد تنش و درگیری 
در کشــور و میان فعاالن سیاسی را دنبال می کند 
تا در دل این درگیری و هیاهو، مســائل اساسی 
کشور به فراموشی سپرده شود و دولت از جایگاه 

پاسخگویی بگریزد.
۳ـ باال بردن این ادعا که دولت بی اختیار است، 
لذا نیازمند پاسخگویی نیست و باید حمایت کامل 
شود، رویکرد دیگری است که امثال بهزاد نبوی 
پرچمدار آن هســتند. وی به تازگی در گفت وگو 
با روزنامه »آرمان ملی« گفته اســت: »دولت در 
بهترین شــرایط ده پانزده درصد اختیارات اداره 
کشور را در دست دارد. دولت یازدهم و دوازدهم 
حتی آن ده پانزده درصد را هم نداشته و ندارد... 
من در چنین شــرایطی منصفانه نمی دانم دولت 
را نقد کنم که چرا بــا گرانی، افزایش قیمت ارز 
و یا... مبــارزه نمی کند؟ بهترین دولت ها هم در 
 شرایط دولت 

ً
شرایط بحرانی کنونی مخصوصا

دوم روحانی نمی توانند بر مشکات غلبه کنند. 
طبیعی اســت که آقای  روحانی هم از این قاعده 

مستثنا نیست.«

وی اما پاسخ نمی دهد که اگر دولت هیچگاه 
از اختیارات الزم برخوردار نبوده، چرا این جریان 
ســه دهه اســت که همواره با همه توان برای در 

اختیار گرفتن قوه مجریه تاش کرده است؟! 
در ایــن میان آنچــه مغفول اســت، مطالبه 
پاســخگویی اســت! در حالی که دولت به سال 
پایانی خود رسیده و هم دولتمردان و هم حامیان 
وی باید در جایگاه پاسخگویی در برابر عملکرد 
قرار گیرند، اما این مطالبه عمومی گویی جایگاهی 
در ادبیات فعاالن اصاح طلبی ندارد! نه کســی 
از پاسخگویی ســخن می گوید و نه کسی مایل 
است که کارنامه دولت مورد حمایت این جریان 

بازخوانی شود! 
همین مســئله به نقطه افتــراق جدی مردم و 
این جریان تبدیل شده است که بی توجهی به آن 
کاهش مســتمر پایگاه اجتماعی این جریان را به 
همراه داشــته و آثار آن در انتخابات ۱400عیان 
خواهد شــد. این پاســخگویی البته باید با کار 
حداکثری همراه شــود و تاش کرد تا کار مردم 
در ماه های پایانی رها نشود و انرژی دولت نیفتد. 
بدون شک کار و تاش در ســال پایانی دولت، 
از چشــمان تیزبین ملت دور نخواهد ماند و آثار 
و برکات آن را در بهبود وضعیت کشور خواهیم 

دید.

از دولت کار و تالش بخواهید
   سرمقاله    

نخستین جلسه شورای امنیت سازمان ملل پیرامون 
قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره تحریم تسلیحاتی، 
هفته قبل )روز چهارشــنبه( برگزار شــد. برخی از 
اعضای دائم شــورای امنیت، مخالفت جدی خود 
را با ایــن قطعنامه اعام کردند؛ امــا آمریکایی ها، 
برای قطعنامه پیشنهادی واشــنگتن از زمینه سازی 
بــا دروغ و اتهام زنــی به جمهوری اســامی ایران 
دست برنداشــتند. ۲6 مهر امسال )۱8 اکتبر( یکی 
از کلیدی ترین تاریخ های مورد اشــاره در برجام با 
عنوان لغو تحریم تســلیحاتی ایران است که آزمون 
جدی تعهد بین المللی در برابر ایران به شمار می آید. 
حــال که با اجــرای بند مورد اشــاره در برجام و بر 
اســاس قطعنامه ۲۲۳۱، تحریم تسلیحاتی و به تبع 

آن کل تحریم های آمریکا علیه جمهوری اســامی 
ایران به صورت ســاختارمند از بیــن می رود، باید 
توجه داشت که اجرای سیاست های متعدد از سوی 
آمریکا در جهت ضربه زدن به جمهوری اســامی 
ایران، که در طول 4۱ ســال گذشته در قامت جنگ 
نظامی، جنگ فرهنگی، جنگ سیاسی تحت عنوان 
انزوای بین المللی و جنــگ اقتصادی بوده، حاال به 
ایستگاه آخر خود رسیده اســت؛ به گونه ای که اگر 
تحریم نیــز کارآیی کامل خود را از دســت بدهد، 
دیگــر آمریکا توان مقابله با جمهوری اســامی را 
حتی بــه صورت رســانه ای نیز نخواهد داشــت. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که ســه ســال 
پیش با خــروج از برجام، امیدوار بود بتواند مذاکره 
یک طرفه ای در جهت محدودســازی کامل ایران 
و به تبــع آن تحریم های شــورای امنیت علیه ایران 
احیا کند، حاال آماده می شــود تا چند روز مانده به 
انتخابات ریاســت جمهوری در آمریکا، با منقضی 
شدن همیشگی تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت 

علیه ایران روبه رو شود؛ اتفاقی که نشانه ای واضح از 
شکســت کامل کارزار فشار حداکثری او در مقابل 
جمهوری اسامی ایران خواهد بود. از سوی دیگر، 
این هفته که قرار است دبیرکل سازمان ملل در مورد 
قطعنامه ۲۲۳۱ گزارشی مفصل به اعضای شورای 
امنیت بدهد، آزمونی سخت برای سازمان ملل در 
جهت حفظ هویت مستقل خود باشد. فلسفه تشکیل 
سازمان های بین المللی که بر اساس تقویت مشارکت 
همگانی در صلح و ثبات بین المللی است، با دیدگاه 
برابری بین اعضای آن می تواند روحیه مشــارکت 
همگانی را جهان بدون ظلم استبداد کارساز باشد؛ 
از این رو باید توجه شــود با مطالعه قانون اساســی 
آمریکا که کوچک ترین قانون اساسی دنیاست، یک 
بار هم کلمه »برابری« را نمی بینیم. کشوری که حتی 
در داخل خود دنبال برابری و عدالت نیست، بدون 
شــک در تاش خواهد بود که نهادهای بین المللی 
را نیز تحــت تأثیر افــکار خود در دســت بگیرد. 
آمریکایی ها به دنبال این هســتند که همه فضاهای 

جهان را بــرای برتری خود فراهــم کنند. نگاه آنها 
نگاه قلمروگرایی مبتنی بر برتری طلبی آمریکاست. 
حال که تحریم تسلیحاتی علیه ایران به ایستگاه آخر 
خود رســیده است، با بررسی صنعت دفاعی کشور 
و دغدغه غرب از پایان آن، نشــان می دهد برداشت 
دشمنان کشورمان این است که ایران نه تنها با پایان 
تحریم ها به دنبال خرید آنچنانی تسلیحات نخواهد 
بود، بلکه بیشتر صادرکننده قوی در این حوزه خواهد 
بود. اتفاقی که به شدت آمریکا را نگران کرده است. 
ممکن اســت این روند پایانی بر سلطه ساح های 
آمریکا در منطقه نیز باشد و کشورهایی که چندین بار 
ناکارآمدی ساح های آمریکا از جمله پهپاد گلوبال 
هــاوک را دیدند، دیگر تمایل بــه خرید تجهیزات 
تسلیحاتی را از ایاالت متحده نداشته باشد. در پایان 
باید اشاره شود که دستگاه دیپلماسی ما در این زمینه 
باید فعال شود و به جای دیپلماسی توئیتری، به دنبال 
اقناع سازی و افشاگری از رفتار بی ثبات ساز آمریکا در 

جهان باشد.

یم هاست تحر پایان  تسلیحاتی  یم  تحر پایان 

قوه قضائیه در ســال های اخیــر برخورد 
مناســبی با جرم و مجرم داشــته است که اول

اطاع رسانی درست و به موقع آن می تواند روح امید 
را در جامعه تقویت و پیام فسادستیزی نظام را به افکار 
عمومی برساند؛ در ســال های اخیر قوه قضائیه در 

موارد زیر ورود و برخود مناسبی داشته است:

 Bزمین خواری
 دستگاه قضا به ویژه در دوره ریاست حجت االسام 
والمسلمین رئیسی عزم جدی در برخورد با تصرف 
و تعــرض به اراضی ملی از خود نشــان داد. در این 
ســال ها با بیش از ۱00 مورد زمین خواری برخورد 
شــد. قوه قضائیه حدود 600 هزار هکتار از مراتع و 
بیش از ۲00 هزار هکتار از جنگل های مورد تعرض 
را شناسایی کرد که اکنون و در سیر مراحل قانونی و 

قضائی به سر می برد.

 Bارز
یکی از تصمیمات بحث برانگیز دولت فعلی ماجرای 
اختصاص ارز 4۲00 تومانی بود. در سال ۱۳97 و 
در نتیجه سیاست های اشــتباه بانک مرکزی قیمت 
دالر افزایش پیدا کرد. دولت برای ســامان دادن به 
بازار ارز 4۲00 تومانی را عرضه می کند؛ اختصاص 
ارز بــدون چارچــوب نظارتــی مناســب و بدون 
دستورالعمل های مشخص باعث شد تا سرمایه های 

کشور از طریق رانت به افراد واگذار شود. نتیجه این 
تصمیم اشتباه، ورود دســتگاه قضا به این امر شد و 
تنها در یک مورد افرادی چون؛ جنت مکان، کوروش 
مر، محمدرضا اخوت فرد، علی زرنانی، عظیم علی 
اشرفی پیامن و شرکت طرح و نقشه پناهی از طریق 
فروش ارز دولتــی در بازار آزاد بــه مبلغ 9 میلیون 
و 600 هــزار دالر به صورت غیرقانونی و کســب 

منفعت به میزان 96 میلیارد تومان دست یافتند. 

 Bاحتکارکنندگان
 تورم زیاد باعث شــد تا برخی از سودجویان و تجار 
به فکر بیفتند که با احتکار کاال موجبات افزایش هر 
چه بیشــتر قیمت آن را فراهم آورند. در این عرصه 
نیز قوه قضائیه ورود مناســبی داشت و با محتکران 
برخورد کرد. سلطان ســکه و سلطان خودرو اعدام 
شــدند و با تعداد قابل توجهی از محتکران در زمینه 
احتکار ماســک، ســلطان کاغذ، لوازم بهداشتی، 
لوازم گرمایشی، لوازم یدکی، شکر، روغن مایع و... 

برخورد قضائی شد.

 Bمفسدان اقتصادی
 در سال ۱۳98 شعب ویژه رسیدگی کننده به اخال 
در نظام اقتصادی در تهران رأی به محکومیت ۲60 
نفر، در خراســان رضوی ۳۳ نفر، در فارس ۳۱ نفر، 
در اصفهان ۳0 نفر، در هرمزگان ۱۱ نفر، در گلستان 
و در قــم ۳ نفر داد و رأی قطعی محکومیت در مورد 
آنها صادر شــد. پرونده هایی همچون محمدهادی 
رضوی، فروش آزاد گوشت برزیلی، شرکت طرح و 
نقشه پناهی، حسین هدایتی تنهایی بخش کوچکی از 

اقدامات قوه قضائیه در این عرصه بود.

با وجود تمام اقداماتــی که صورت گرفته  دوم
است، همچنان بحث فساد، گرانی، رانت و 
احتکار در سطح جامعه وجود دارد و متاسفانه عامه 
مــردم آنطور که بایــد اصل مبارزه با فســاد را قبول 
نکرده اند و این اصل فهم اجتماعی نشده است. این 
موضع نشان دهنده آن است که صرف برخورد قضائی 
عامل از بین بردن فســاد نمی تواند باشــد و این نیاز 
احساس می شود که دیگر نهادها به کمک قوه قضائیه 

بیایند که در ذیل به چند نمونه آن اشاره می شود:

 Bرانت هایی که از گذشته وجود داشت
 بعضی اقدامات و تصمیمات باعث شکل گیری رانت 
در جامعه می شود که ارز چند نرخی یکی از مهم ترین 
آنهاست. در این موارد دولت خود زمینه سوءاستفاده 
از حق مردم را با ارز چند نرخی برای رانت خواران 
فراهم می آورد. با وجود چنین مشکاتی به هر تعداد 
ساطین اقتصادی اعدام شوند، مشکل حل نخواهد 
شــد و راهکار در اصاح سیاســت ها و از بین بردن 

زمینه رانت در جامعه است.

 Bمدیران فاسدی که سر کار هستند
 این افراد هر چند اندک باشند، اما به علت ضربه ای 
کــه وارد می کنند باید مقابله جــدی با آنها صورت 
گیــرد و مناصــب اجرائی به آنها داده نشــود؛ یعنی 
باید سازوکاری وجود داشــته باشد که از وقوع جرم 
جلوگیری کنــد، نه آنکه فقط از قــوه قضائیه انتظار 
برخورد داشته باشــیم. در این سال ها پرونده فسادی 
از مســئوالن رده باال و منتسبان به آنها هستند که قوه 
قضائیه با آنها برخورد کرد. در حالی که باید در مرحله 
اول از ورود و ارتباط گیــری این نوع افراد در مناصب 

جلوگیری شود و این موضوع خارج از اختیارات قوه 
قضائیه است.

 Bبرخی از قوانین مشکل دارند
در این موضوع می توان به پرونده مربیان فوتبالی اشاره 
کرد. برخی از نمایندگان وزارت ورزش را مقصر این 
موضوع می دانند؛ زیرا وزارت ورزش ورود درســتی 
در آن نداشــت. در این خصوص حجت االســام 
نصرالله پژمان فر )رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس( 
می گوید: »با بازیکنی قرارداد بسته شده که این بازیکن 
 سامت نداشته است و وقتی وارد کشور شده، 

ً
اصا

رباط پای او پاره بود و مستقیم به بیمارستان برده شده 
و در یک سالی که در ایران بوده، بیشتر در بیمارستان 

بوده است. یک سال آمده، پولی گرفت و رفت.«
در پیش گرفته در موضوع اطاع رســانی سوم قوه قضائیه علیرغم رویکرهای جدیدی که 
دچار مشکاتی است. آنها در این سال ها اقدامات 
خود و بازگشت چند ۱0هزار میلیارد به بیت المال را 
به طور صحیح اطاع رســانی نکرده اند تا موضوع 
تأکید نظام بر مقابله با فســاد و رانت فهم اجتماعی 
شــود. در واقع، همواره در روند رســیدگی به یک 
پرونده جاروجنجال به پا می شود و گاها سیاسیون آن 
را طیفی و سیاسی می کنند. همچنین در قوه قضائیه 
اطاع رســانی همچنان ســخنگو محور صورت 
می گیرد. این موضوع در عصر دیجیتال مانند گذشته 
اثرگذار نیست.  اطاع رسانی عامه پسند می توان این 
واقعیت را که نظام اسامی با فساد تعارف ندارد، به 
عنوان یــک موضوع امیدبخش آن هم در شــرایط 

حساس کنونی در ذهن های مردم جا انداخت.

و در میدان، جا مانده در رسانه  پیشر

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

فرهاد کوچک زاده
خبرنگار

نگاهی به عملکرد قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد



شماره 9۷1 |  دوشنبه  21 مهر 1399

3
دیدگاه

 نفرت پراكنی علیه سپاه 
حربه جدید استكبار 

جنگ امتداد سیاست است؛ اما با ابزارهای 
دیگری کــه می تواند حتی خشــونت آمیز 
هم باشــد. ایــن کاســیک ترین تعریفی 
اســت که از ماهیت جنگ وجود دارد و در 
بیشــتر کتب مربوط به روابط بین الملل به 
دانشجویان آموزش داده می شود. بنا بر این 
تعریف، نبرد با دشــمن عاوه بر استفاده از 
نظامی می تواند شامل  راهبردهای سخت 
ابزارهای دیگــری همچون خدعه، فریب، 
نیرنگ و حتی جنگ روانی نیز باشــد.  اگر 
از چنین دیدگاهی به موج گسترده اتهامات 
سیاسی و غیر سیاســی به سپاه بنگریم، به 
جمع بندی آشــکاری می رسیم و آن، اینکه 
این جبهه بندی قوی ادامه همان نبرد نظامی 
با سپاه در قالب جنگ روانی است. در طول 
سال های گذشته و از زمان پیروزی انقاب 
اسامی، ســپاه به همراه سایر دستگاه های 
نظامی و امنیتــی تاکنون با قدرت در مقابل 
نبرد علیه نظام ایســتادگی کرده اســت. از 
درگیری هــای جدایی طلبانــه در نواحــی 
مرزی تا هشــت ســال مقاومت در مقابل 
تهاجم نظامی ارتش عراق و همچنین همه 
توطئه هایی که در منطقه برای ضربه زدن به 
ایران اســامی شکل گرفته است. با وجود 
هزینه های فراوانی که برای طرح ریزی این 
توطئه ها و حمات علیه ایران صرف شده، 
اما تاکنون کوچك ترین موفقیتی برای غرب 
حاصل نشــده و حتی تحلیلگــران غربی 
معتقدند این فشــارها به افزایش استحکام 
نظام ی اســامی منجر شده است. به طور 
حتم بخش مهمــی از این ناکامــی نیز به 
قدرت و اســتحکام ســپاه باز می گردد. در 
حوزه داخلی نیز سپاه یکی از بازوهای نظام 
برای مقابله با مشکات بوده است.  یکی از 
مهم ترین راهکارهایی که بارها در این حوزه 
آزموده شده، وارد کردن اتهام های مرتبط با 
حوزه مفاسد اقتصادی بوده است. دلیل این 
مسئله هم حساسیت مردم در مقابل مفاسد 
این چنینی است. طیف این اتهامات آنچنان 
گسترده است که تنها می توان به برخی از آنها 
اشاره کرد. یکی از نمونه های چنین اتهاماتی 
 از سوی 

ً
بحث قاچاق کاالســت که عما

رئیس دولت دهم نیز در اوج درگیری های 
سیاسی تکرار شد. 

اتهام دیگر هم بحــث ایجاد تصاحب 
تمام پروژه های عمرانی کشــور از ســوی 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء اســت که 
با توجه به شــرایط توســعه این پروژه ها به 
هیچ عنوان درســت نیست. عاوه بر اینکه 
هم اکنــون دولت بــه قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیاء صدها میلیارد تومان بدهکار 
است. شــاید دقیق ترین توصیف از جبهه 
جنگ نرم مقابل سپاه سخنان سردار نقدی، 
معاون هماهنگ کننده سپاه باشد که در این 
باره می گوید: »دشمن به دلیل سیلی هایی 
که از سپاه خورده هر مورد زشت و سوئی را 
به سپاه نسبت می دهد، زلزله آمده می گویند 
ســپاه موشــک زده، پنج هزار موشک هم 
همزمان به یک نقطه بخورد زلزله نمی آید، 
سیل می شود می گویند کار سپاه است، برای 
تنفر همه چیز را به سپاه نسبت می دهند.« 
البته با وجود این نفرت افکنی علیه سپاه هنوز 
می توان محبوبیت گسترده این نهاد انقابی 
را در بین مردم مشــاهده کــرد؛ نقطه اوج 
آن تشــییع پیکر پاک شهید قاسم سلیمانی 
بود که با حضور ده هــا میلیون نفر از مردم 
ایران روبه رو شد. در این میان، شاید وظیفه 
جدی تر جبهه رســانه ای کشور باشد که با 
تبیین دقیق تر این توطئه به آگاه شدن هر چه 

بیشتر افکار عمومی کشور یاری برسانند.

   عکس و مکث   

کودک گرایی در ادامه همجنس گرایی!/ پس از تالش های بسیار انجمن های حامی همجنسگرایی برای به رسمیت 
شــناختن ایــن عمــل غیر اخالقــی و عادی ســازی آن در بین مــردم، جدیدترین برنامــه آنها برای انحطــاط جوامع، 
عادی ســازی عالقه جنســی به کودکان اســت! چنین حرکت های خزنده ای تحت عناوین مختلف زنگ خطر را برای 

انحطاط خانواده به صدا در می آورد! 

اعجوبــه قرآنــی/ حنانه  خانــم  خلفی نابغه قرآنی و اعجوبه حفــظ قرآن کریم که در هفت  ســالگی، حافظ کل قرآن 
شــد و امســال در سن ۱۳ ســالگی موفق به اخذ کارشناســی و قبولی در کارشناسی  ارشد شده است. ماشاءالله 

به این دختر

غم خواران؟ / خبرنگار بی بی ســی فارســی برای درگذشت استاد شجریان متنی منتشر کرده و نوشته »ای دوست بیا تا قم 
فــردا نخوریم!« ما چند بار خوندیم با خودمون گفتیم قم که خوردنی نیســت! شــاید منظــورش غم بوده! البته چه بهمن 
باشه چه بهاره، این چیزها بی سابقه نیست. مثال این شبکه قبال معتقد بوده بشار اسد بازیکن پرسپولیس بوده، یا حتی 

شبکه رفیقشون  توصیه ای از آیت الله بهجت درباره کرونا میده در حالی که ایشان ۱0 ساله مرحوم شدن!

یعنی یک مرد پیدا نمی شــه تو شــما؟/ ارتش رژیم اشــغالگر قدس مدتی اســت از ترس حزب الله و وعده انتقام 
آنها، هیچ کدام از نیروهایش حتی پولشون هم لب مرز بیفته، اونجا آفتابی نمی شن! اما باالخره این جوانمردان، 
یک زن را با ماشین و لباس غیرنظامی به لب مرز فرستاده اند تا از وضعیت آنجا فیلم برداری کند! نزدیک ۳ ماه 

است که صهیونیست ها در مرز لبنان جرئت هیچ تحرکی نداشته اند.

   روزنه    

سعید پورمالئی 
هریس

هادی سیاسی

»دوران رقابت های انتخاباتی تمام شــده اســت؛ 
اما گویا هنــوز عده ای این موضــوع را باور نکرده  
و همچنــان در حال رقابتند.« ایــن جمله ، نقل به 
مضمون گزاره  ای اســت که طی ســه سال گذشته 
بارهــا و بارها آن را از زبان رئیس جمهور و معاونان 
و مشــاوران وی شــنیده ایم؛ جمله ای کنایه آمیز از 
 ناظر بر فعالیت های 

ً
سوی مقامات دولتی که عمدتا

رؤســای دو قوه مقننه و  قضائیه اســت. کسانی که 
در  ســال ۱۳96 رقبای رئیس دولت فعلی بودند و 
امروز مسئولیت ریاست مجلس و  دستگاه قضا را 
بر عهده گرفته اند. موج جدید تخریبی علیه قالیباف 
و رئیسی، از چند روز پیش و با توئیت »حسام الدین 
آشنا« مشاور رئیس جمهور آغاز شد. آشنا در توئیت 
خود، سفرهای استانی مقامات عالی رتبه کشور   را 
»نمایشــی« و »تبلیغاتی« خواند و با کنایه نوشت: 
»آیا سفرها را چند ماه زود شروع نکرده اید؟« آشنا 
که گویا ســفرهای استانی رؤســای مجلس و قوه 
قضائیه و همینطور بازدید و  سرکشی این دو نفر از 
دستگاه ها و بخش های مختلف کشور و هم صحبتی 
بدون واسطه آنها با مردم، به مذاقش خوش نیامد، 

در فضــای مجازی موجــی  را بــه راه انداخت تا 
اقدامات معمول و  مرسوم مقامات عالی رتبه کشور 
را اقداماتی نمایشــی و تبلیغاتی در افکار عمومی 
جا بیندازد. همه این  صحبت ها در حالی از ســوی 
مشــاور رئیس  دولت مطرح  می شــود که آخرین 
ســفر استانی رئیس جمهور به دی ماه سال گذشته، 
یعنی ۱0 ماه پیش برمی گــردد و در این ۳00 روز، 
مشکات زندگی مردم با وجود کرونا و  گرانی های 
موجود در  کشور، چندین برابر شده است. قالیباف 
در جایگاه رئیس مجلس طی حدود پنج ماه گذشته، 
تنها یک سفر به استان خوزستان انجام داده است؛ 
اما رســانه های نزدیک به دولت، با برجسته کردن 
همین یک سفر، آن را نمایشی و با اهداف تبلیغاتی 
عنوان کرده و هیچ دلیل قانع کننده ای را هم برای گفته 
خود مطرح نکرده اند. از سوی دیگر حجت االسام 
والمســلمین رئیســی طی ۱9 ماه ســپری شده از 
ریاســتش بر دستگاه قضا ۱7 ســفر استانی انجام 
 دیدار با قضات و 

ً
داده است. ســفرهایی که عمدتا

کارکنان دســتگاه قضا، جلســه با اعضای شورای 
اداری استان ها، نشست با تولیدکنندگان و همچنین 
دیدار با خانواده های شهدا، بخش های ثابت آن به 
شــمار می روند. موج جدید تخریب رؤسای قوای 
مقننه و قضائیه از ســوی افراد نزدیــک به دولت، 
پس از حضــور  قالیباف در بخش بیماران کرونایی 
یکی از بیمارســتان های تهران شدت گرفت. آنجا 

که »معزی« معاون ارتباطات و اطاع رسانی دفتر 
رئیس جمهور در توئیتی نوشت: »حضور در بخش 
بیماران بدحال و به همراه بردن خبرنگار و دوربین، 
نه ایستادن در کنار مردم که بی اهمیت کردن سامت 
مردم اســت.« قالیباف که هدف از حضور خود در 
بیمارستان را شنیدن صحبت ها و  درددل های کادر 
درمانی و پرستاری و برگزاری جلسه با فرماندهان 
میدانی مقابله با کرونا در تهران عنوان کرده بود، در 
جریان این دیدار خطاب به کادر درمانی بیمارستان 
که از بی توجهی های چند ماه گذشــته مسئوالن به 
خود گله مند بودند، گفته بود: »من به اینجا آمدم تا 
صحبت های شما را از نزدیک بشنوم تا فردا با دست 
پر در جلسه سران قوا حاضر شوم و مطالبات شما را 
منعکس کنم.« البته این جلسه که قرار بود با حضور 
رؤســای قوا به میزبانی رئیس مجلس برگزار شود، 
به دلیل آنچه  از سوی دفتر رئیس جمهور »احتمال 
ابتا و انتقال آقــای قالیباف به کرونا در پی حضور 
میدانی در بخش  کرونایی های بیمارستان« خوانده 
شد، برگزار نشد! با این حال، استقبال مردم نسبت 
به حضور رئیس مجلس در  بخش بیماران کرونایی  
را آنجایی می شــد دریافت که تصاویر و فیلم های 
گفت وگوی رو در رو، بدون  واســطه و با صراحت 
لهجه مردم و کادر پزشــکی و  پرستاری با نفر اول 
خانه ملت به سرعت در فضای مجازی و  شبکه های 
اجتماعی منعکس می شد و بازخوردهای مثبت و  

قابل اعتنایی در میان طیف های مختلف داشت.
در همین زمینه، »محمدصالح جوکار« رئیس 
کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به »صبح 
 صــادق« گفت: »مســئوالن پر تحرک و کوشــا 
 در رده های بــاالی حکمرانی که مورد 

ً
خصوصــا

تحســین جامعه قرار می گیرند، باید الگویی برای 
ســایر مدیران و مسئوالن باشند.« وی با بیان اینکه 
در شرایط فعلی کشور همه مدیران و مقامات باید 
با حضور در میان مردم و استماع نقطه  نظرات آنها، 
درصدد رفع مشــکات جامعه باشند، تأکید کرد: 
»تبلیغاتی و نمایشی خواندن اقدامات مؤثر مسئوالن 
بخصوص در مواجهه رو در روی آنها با مردم، جفا 

در حق نظام و انقاب است.«
در پایان این پرسش مطرح می شود که اگر  قرار 
باشد تمام افعال و اقوال مسئوالن کشور، با برچسب 
تبلیغات برای کسب رأی در دوره   بعدی انتخابات 
تفسیر  شود، دیگر کدام مسئول می تواند قدمی برای 
بهبود شــرایط کشــور انجام دهد؟ در شرایطی که 
در تمام نقاط دنیا، مدیران پرتحرک مورد تشــویق 
و تحسین مردم، گروه ها و جناح های مختلف قرار 
می گیرند، متأسفانه شاهد هستیم که این مدیران در 
کشور ما نه تنها از سوی رسانه های نزدیک به دولت 
تحسین نمی شــوند؛ بلکه مورد هجمه، شماتت و 
تخریب نیز قرار می گیرند؛ رویه ای که باید اصاح 

شود و مسئوالن دیگر هم از آن الگو بگیرند.

کارگروه اقدام مالی یا همان FATF در ســال ۱989 
میادی با مشارکت و نظارت قدرت های اقتصادی 
جهــان یا همان گــروه G7 و در واقع اعضای پیمان 
نظامی ناتو تشکیل شده و مقر آن در شهر پاریس قرار 
دارد. هدف از تشــکیل این سازوکار نظارتی مالی، 
جلوگیری از تأمین مالی تروریسم، پیشگیری فوری 
از اقدامات مخرب اقتصادی و مسدود کردن تمامی 
راه های پولشــویی در صحنه مالی جهانی از طریق 
نظارت مؤثر و مداوم اعام شده است. در سال های 
اخیر و در پی تحوالتی که در صحنه روابط بین المللی 
میان جمهوری اســامی ایران و کشــورهای عضو 
گــروه ۱+5 رخ داد؛ طرف هــای غربی یکی از پیش 

شــرط های برقراری رابطه عادی کشــورمان با نظام 
مالی جهانی را تصویب و اجرای تمام و کمال قوانین 
دیکته شــده FATF  از سوی کشورمان قرار داده اند. 
این در حالی اســت که جمهوری اســامی ایران با 
وجود حســن نیت و اجرای تمــام و کمال تعهدات 
خود در صحنه روابط بین المللی از جمله قراردادها و 
موافقت نامه هایی چون برجام همواره مورد بی مهری 
و بدقولی طرف های غربی از جمله آمریکا و اتحادیه 
اروپا قرار گرفته است. بنابراین از دیدگاه بسیاری از 
کارشناسان، هرگونه اعتماد مجدد به طرف های غربی 
در شرایط فعلی و گره زدن اجرای تعهدات برجامی 
طرف غربی به انجام زنجیره ای از تعهدات جدید از 
جانب طرف ایرانی، منطبق بر عقانیت سیاسی در 
صحنه بین الملل نخواهد بود. از این رو طی دو ســه 
ســال اخیر، بحث های فراوان کارشناســی در میان 
دلسوزان و صاحب نظران سیاسی و اقتصادی کشور 
در باب لزوم اجرا شدن یا  نشدنFATF درجریان بوده 

است و پس از به بن بست رسیدن این بحث در میان 
دولت، مجلس و برخی مســئوالن کشور، با درایت 
رهبر معظم انقاب و ظرفیت های موجود در قانون 
اساسی کشــور، تصمیم گیری درباره این موضوع از 
جانب کشورمان به مجمع تشخیص مصلحت نظام 
 FATF واگذار شد. در میانه نظرات مخالف و موافق
که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتند؛ 
ســرانجام این نهاد تصمیم ســاز کان کشوری، به 
جمع بندی پیرامــون مفید بودن اجرای FATF  برای 
کشورمان نرســید. بنابراین مصلحت انقاب، نظام 
و کشــور در شرایط فعلی در نپیوستن به این فرآیند و 
سازوکار مالی تشخیص داده شده است. متأسفانه، 
به تازگی وزیر خارجه کشورمان محمدجواد ظریف 
طی اظهاراتی  اعام کرده است؛ تصویب FATF را 
به صاح کشور و هر نوع سرمایه گذاری خارجی را 
منوط به اجرای آن می دانند. بی شــک این اظهارات 
چندین اشکال دارد؛ از جمله اینکه با توجه به حضور 

افراد و مسئوالن با سابقه فراوان اجرایی از جناح های 
سیاســی مختلف در مجمع تشخیص مصلحت، 
وقتی این نهاد مهم که در حکم مشــاور رهبر معظم 
انقاب در تعیین سیاســت های کان نظام فعالیت 
دارد؛ دربــاره نتایج مثبت اجــرای FATF به اجماع 
نمی رسد؛ معنایی جز درک مصلحت هایی کان تر 
از جانب ایــن مجموعه نــدارد. بنابراین اظهارنظر 
دکتر ظریف به عنوان رییس دستگاه دیپلماسی کشور 
کمی دور از انصاف اســت. از سوی دیگر رتبه های 
غیرقابل قبول کشــورمان در ســطح بین المللی در 
زمینه »شــاخص های فضای کســب وکار« و »فرار 
ســرمایه های مالی داخلی به کشورهای همسایه«، 
نشــان دهنده نوعــی از سیاســت های غلط داخلی 
اســت که ما را دچار خودتحریمی کرده است و در 
صورت اجرای FATF و بســته شدن اندک راه های 
دور زدن تحریم های ظالمانه غرب، بی شــک دچار 

خودتحریمی مضاعف خواهیم شد! 

   دریچه    

علی اصغر رحمان نژاد
خبرنگار

یمی! خودتحر یم  تحر

حسین چخماقی
خبرنگار

ویه ای که باید اصالح شود ر
 به بهانه تخریب مدیران جهادی و تالشگر
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راهبرد

صبح صادق واهی بودن امید کاخ سفید به فشارهای حداکثری بر ایران را بازنمایی می کند

رویای بی تعبیر
سیامک باقری

عضو شورای سیاست گذاری 
صبح صادق

در ماه های اخیر، شــاهد افزایش مواضع و رفتارهای 
غیرمنطقــی، خصمانه و به ظاهر دیوانــه وار آمریکا 
علیه ایــران بوده ایــم. در دور جدیــد، تحریم های 
صنعت دفاعی، مقام های ارشــد اتمی و مدیرکل آن 
و پنج دانشمند هسته ای ایران، تولیدکنندگان موادی 
که کاربرد دوگانه در تولید ســاح بالســتیک دارند، 
تسری تحریم های ثانویه به باقیمانده بانک های ایرانی 
که تعــدادی از آنها وظیفه انتقــال منابع برای خرید 
دارو و مــواد غذایی را به عهده دارند و... بخشــی از 
سرآسیمگی کاخ ســفید در وضع تحریم ها را نشان 
می دهد. به مــوازات چنین اقداماتــی وزیر خارجه 
آمریکا اعام کرد: »کمپین فشار حداکثری اقتصادی 
ما تا زمانی که ایران خواهان برقراری مذاکرات جامع 
جدیدی نباشــد، ادامه خواهد یافــت.«  پس از آن، 
»الیوت آبرامز« که به جای برایان هوک، نماینده ویژه 
دولت آمریکا در امور ایران منصوب شده است، اظهار 
داشت: »فشارها هرگز مانند اکنون نبوده . ما این فشار 
را، همان  گونه که در روزها و هفته های آینده خواهید 
دید، ادامه می دهیم و بدترش هم می کنیم.« در عین 
حال مقامات کاخ سفید تاش دارند القا کنند که برای 
مذاکره با ایران آمادگی دارند و ابراز امیدواری می کنند 
که ایران به زودی تسلیم خواهد شد. رفتار کاخ سفید 
را حداقل از دو منظر باید نگریست. اول اینکه اهداف 
دولتمردان کاخ سفید در تشدید فشارها چیست؟ دوم 
اینکه علل ابراز امیدواری کاخ نشینان سفید چیست؟  

 اولیــن عامل را می توان از منظر ســطح 
تحلیل فرد، یعنی بعد شخصیتی ترامپ و ۱

تیم او جســت وجو کــرد. کتاب های زیــادی در 
خصوص شخصیت ترامپ منتشر شده است. یکی 
از این کتاب ها که کمک کننده پاسخ پرسش مزبور 
است، کتاب »آرون جیمز« با عنوان »بی شعورها؛ 
نظریه ای درباره  دونالد ترامپ« اســت. نویســنده 
می نویسد، ترامپ فقط یک آدم بی شعور نیست؛ با 
توجه به بعضی از حرف هایش، می شود فهمید که او 
هم یک بی شعور و هم یک دلقک لوده است. ترامپ 
می خواهد ارزش خود را به عنوان یک مرد قدرتمند 
تأیید کند، در مرکز توجه قرار گیرد، و به عنوان مردی 
شناخته شــود که خواسته هایش تأمین می شوند، تا 
آنجا که تصورش از خویشــتن، به عنــوان یک آدم 
»بزرگ«، »برنده« و کسی که به »موفقیتی عظیم« 
دست یافته، تأیید شود. کتاب جان بولتون و ادعاهای 
او یکی دیگر از چندین نویسندگان نزدیک به ترامپ 

است که ادعای آرون جیمز را تأیید می کند.

 ســطح دوم یــا نــگاه ثانویه اســت که 
تحلیل های مرســوم بر این باور است که 2

اهداف رفتارهای اخیر دولتمردان کاخ سفید بیشتر 

متمرکز بر انتخابات ۱۳ آبان در آمریکاست. »دانیل 
فراید« هماهنگ کننده سیاســت های تحریمی در 
دولت سابق آمریکا گفت: »به نظر می رسد پیام این 
تحریم ها کمتر معطوف به ایران هســتند و بیشتر، 
معطوف به رأی دهندگان آمریکایی اســت.« با این 
حال، آنها تن دادن ایران به مذاکره تا پیش از ۱۳ آبان 
را یک مزیت اســتراتژیک و پیــروزی بزرگ تلقی 
می کنند. از همین منظر آمــاج این تحریم ها برای 
تأثیرگذاری بر محاســبات مردم، جامعه نخبگی و 
دولتمردان ایران است که به این نتیجه برسند مذاکره 
با آمریکا پیش از انتخابات بهتر از آمریکای پس از 
انتخابات اســت. کاخ ســفید برای ایجاد رعب و 
انگیزش در داخل ایران تاش رسانه ای گسترده ای 
راه انداخته اســت که در صورت پیــروزی ترامپ 
شرایط مذاکره بسیار سخت تر خواهد شد و به نفع 
ایران اســت که پیش از انتخابــات وارد مذاکره با 
آمریکا شود. متأسفانه در هفته های اخیر شاهد این 
صحنه بودیم کــه برخی از تحلیلگــران داخلی و 
شخصیت های سیاسی در این دام افتاده، و حاکمیت 
را برای مذاکره با ترامپ تحت فشار قرار می دهند. 
در همین راستا کاخ سفید برای عدم تمکین ایران تا 
پیش از انتخابــات نیز این پیام را در داخل آمریکا و 
متحدان منطقه ای خود القا می کند که سیاست های 
ترامپ موفق به مهار ایران شده و در همان هفته های 
اوِل پس از پیروزی در انتخابات شاهد تسلیم تهران 
خواهیم بود. افزون بر موارد ذکر شده، این تحلیل نیز 
وجود دارد که یکــی از اهداف احتمالی تشــدید 
تحریم های جدید برای دشوارســازی دولت بعدی 
بدون ترامپ اســت. در این باره »مارک دوبوویتز« 
رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی ها از ترامپ خواسته 
بــود که تحریم های اضافی را وضع کند تا پس از او 
دولتی طرفــدار مذاکره با تهــران نتواند به راحتی 

تحریم های دوره ترامپ را از بین ببرد.  

 ســطح ســوم چرایی رفتار کاخ سفید به 
تحوالت منطقــه ای بر می گردد که ارزش 3

راهبردی آن کمتر از ســطح اول تحلیل نیست. این 
موضوع از چند زاویه قابل توجه است. یک ـ ارزیابی 
آمریکا این است که تنها مانع معامله قرن در منطقه 
ایران است از این رو، ترامپ و تیم متعصب او به هر 
قیمتی تــاش دارند معامله قرن را به منطقه محقق 
کنند و ســازش های دو جانبه را که از امارات شروع 
شده است، توسعه دهند. به تازگی نیز اعام کرده اند 
تا چند هفته دیگر ســه کشــور به ســازش با رژیم 
صهیونیستی خواهند پیوست. از نظر دولتمردان کاخ 
ســفید، دور جدید تحریم ها می تواند تأثیرگذاری 
ایران را در این موضوع کاهش دهد و ایران را برای 
موضع گیری محتاط کند. دو ـ نگرانی آمریکا از بهم 
خوردن موازنه قدرت در منطقه است. از نظر آنها با 
آزاد شدن تحریم های تسلیحاتی ایران در ۲8 مهر یا 
اجرایی شــدن توافقات ۲5 ســاله ایران با چین و 
افزایش همکاری استراتژیک با روسیه، قدرت ایران 

بیش از پیش در منطقه افزایش خواهد یافت.   

سطح چهارم تحلیل از چرایی از یک سو 
ناظر به یک رفتار واکنشی است و از سوی 4

دیگر حاکی از نگرانی از نظم نوین جهانی هندسه 
قدرت در جهان است. ترامپ و تفکر حاکم بر کاخ 
سفید پس از شکست در تمدید تحریم های ایران و 
فعال ســازی مکانیســم ماشه در شــورای امنیت 
ســازمان ملل تاش دارند نشــان دهند که هیچ 
عاملی نمی تواند مانع اجرایی خواسته های آمریکا 
باشد. این سخن »کلی گرفت« نماینده آمریکا در 
سازمان ملل مســتند این ادعاست که گفت: »ما 
نیازی نداریم اکثریت در کنار ما بایســتند. ایاالت 
متحــده نیرویی بر حق اســت و رهبــر یک نظم 
چندجانبه.« اما مهم تر از این واکنش، نگاه راهبردی 
در خصوص نظم جهانی است. به اعتقاد ترامپ و 
تفکر حاکم بر کاخ سفید، نظم ناشی از پایان جنگ 
جهانــی دوم که بــر پایه نهادگرایی لیبــرال بوده، 
تأمین کننده منافع آمریکا نیســت و باید بازسازی 
شــود. مبنای تئوریکال این تفکــر را می توان در 
نظــرات رابرت کیگــن، مــورخ و صاحب نظر 
نومحافظــه کار حوزه سیاســت خارجی آمریکا 
ماحظه کــرد. او که در دوره ریاســت جمهوری 
ریــگان در وزارت امور خارجــه آمریکا خدمت 
می کرد و در حال حاضر پژوهشگر ارشد مؤسسه 
بروکینگز است. نوشته ها و توصیه های او بیان کننده 
دو دغدغــه در شــاکله فکری او اســت: نگرش 
نومحافظه کارانه به نقش برتر و استیاجویانه آمریکا 
در جهان و حفظ و بسط نظم جهانی لیبرال به عنوان 
تنها الگوی حافظ و ضامن نظم و ثبات جهانی. او 
در آخریــن کتــاب)۲0۱8( خود تحــت عنوان 
»جنگل باز می گــردد« تصریح دارد که حفظ باغ 
نظم لیبرال، مســتلزم کشاکش و منازعه مداوم در 
مقابل شــاخ و برگ های هرزی است که به دنبال 
تضعیف آن هســتند. وی بر این پایه برای آمریکا 
رســالت ویژه ای قائل است. مواضع مقامات کاخ 
ســفید از جمله »کلی گرفت« و »آبرامز« نماینده 
ویژه دولت آمریکا در امور ایران مؤید این ادعاست. 
آبرامز می گوید: »ما بارها نشان داده ایم، هنگامی که 
بحث تحریم در میان اســت اینکــه وزیران  امور 
خارجی کشــورها مهم نیســت. تصمیم درباره 
پای بندی به تحریم های آمریکا ازسوی این وزیران 
گرفته نمی شــود.« یا پمپئو وزیر خارجی آمریکا 
تصریح دارد که »هیچکس جلودار ما نیســت.« 
رفتارشناسی دولت ترامپ از ابتدای روی کار آمدن 
در کاخ ســفید و خروج از سازمان ها و پیمان های 
بین المللی از دیگر مؤیدات مدعای مزبور است. 
موضع اخیر ریچارد نفیو، از معماران تحریم ایران 
در این زمینه جالب اســت. او می گوید: »فاصله 
گرفتن از نظام تحریمی شــورای امنیت به معنای 
برداشتن قدمی دیگر در جهت فاصله گرفتن از نظم 
بین المللی قانون محور اســت... .« و اما ربط این 
موضــوع با ایران و تشــدید تحریم هــا و تحمیل 
برجام های چندگانه به این موضوع بر می گردد که 
اگر از نظر آمریــکا، ایران که کلید هژمونی و نظم 

نوین جهانی اســت، وادار به تمکین شود، قادر به 
جلوگیری از شــوکت و عظمت آمریکای پس از 
جنگ جهانی دوم خواهد بود و قادر به پیشگیری از 
شکل گیری هندسه قدرت در جهان آینده ای خواهد 
بود که ممکن اســت آمریکا در آن به قدرت درجه 

چندم تبدیل شود.

تأثیرگذاری تحریم بر ایران چند دلیل دارد. ۵ اما ابراز امیدواری کاخ نشــینان ســفید از 
در این جــا به پنج عامل مشــوق آمریــکا در تداوم 
فشارحداکثری اشاره می شود؛ یک ـ مراکز اندیشه ای و 
البی های ضد ایرانی داخــل آمریکا، دو ـ دولت های 
ارتجاع منطقه به همراه رژیم صهیونیستی، سه ـ ضد 
انقاب خارج نشین، چهار ـ مواضع برخی از جریان ها 
و شخصیت های سیاسی و تحلیلگران منتسب به آنها 
در داخل کشــور، پنج ـ ناتوانی دولــت در مدیریت 
اقتصادی کشور. هیچ تردیدی نیست که کشور ایران 
در شــرایط یک جنگ تمام عیار اقتصادی با پشتیبانی 
عملیات روانــی قــرار دارد، اما متأســفانه مواضع 
جریان ها و شــخصیت های سیاســی و رسانه های 
منتســب به آنهــا به طــور ویــژه جریــان رادیکال 
اصاح طلبی و رویکرد اغلب روزنامه های این جریان 
به طور مستمر چه مستقیم و غیر مستقیم پیامی که به 
مقامات کاخ سفید می دهند، این است که ایران هیچ 
گزینه ای بــه جز رها کردن اصول و موضع عزتمندانه 
ایران و تسلیم واقعیت های صحنه نبرد، ندارد. از سوی 
دیگر هر چند دولت در سیاست اعامی خود بر جنگ 
اقتصادی بی امان آمریکا تصریــح دارد؛ اما در عمل 

مدیریت شرایط جنگی را پیاده سازی نکرده است.

ایران انقابی تا زمانی که انقابی اســت ۶ این حقیقت را نمی توان نادیده گرفت که 
هرگز قادر به تحمیل فشارها نخواهد بود و به زودی 
تمام تاش های  ترامپ و تیم او با شکست روبه رو 
خواهد شــد. مقاله ای که ادلمــن و ری تکیه با نام 
»انقاب آینده ایران؛چرا واشــنگتن به دنبال تغییر 
رژیم در تهران باید باشد؟« نوشته اند، گویای مدعای 
مزبور است. آنها نوشته اند: »آمریکا نمی تواند رژیم 
جمهوری اسامی را ســرنگون کند؛ اما می تواند 
سهمی در ایجاد شرایطی داشته باشد که به تحقق این 
تغییر کمک می کند که ایــران هرگز اهداف برنامه 
هسته ای خود را به خاطر تجارت رها نخواهد کرد و 
هرگز منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه را به عنوان 
منافعی مشروع به رسمیت نخواهد شناخت. آری 
انقابیون هرگز دســت از انقاب شان برنخواهند 
داشت. هیچ یک از دولت  های آمریکا در چهل سال 
اخیر نتوانســتند این را درک کنند که رژیم ایران در 
قلب و عمق وجود خود یک سازمان انقابی است و 
 »آرون داوید میلر« نایب 

ً
باقی خواهد ماند« یا سابقا

رئیس مرکز بین المللی »وودرو ویلسون« و »ریچارد 
سوکولسکی« عضو ارشد مؤسسه »کارنگی« نوشته 
بودند، واشــنگتن در هیچ نقطه ای از منطقه یارای 

رویارویی با ایران را ندارد.  

انعکاس
 انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

ترامپ كرونا یی

مــاه اکتبر هنوز تمام نشــده اســت؛ اما به 
نظر می رسد »ســورپرایز اکتبر« که گمان 
می رفــت اقدامــی جالب  توجه از ســوی 
کمپین انتخاباتی ترامپ برای تأثیرگذاری بر 
نظرسنجی ها باشد، همان بستری شدن چند 
روزه ترامپ در بیمارســتان به دلیل بیماری 
کوویدـ۱9 است؛ اما این بیماری تا چه حد 
می تواند روی انتخابــات و پیروزی ترامپ 

تأثیر بگذارد؟
تحلیل هــای زیــادی در این خصوص 
منتشــر شــده و برخی بر ایــن باورند این 
موضوع احتمال پیــروزی او در انتخابات 
را کاهش می دهد، چنانکــه تاکنون  تغییر 
شــاهد  افکارســنجی ها  در  محسوســی 
نیستیم، اما برخی خاف این فکر می کنند! 
آنها می گویند؛ نبرد ترامــپ با کوویدـ ۱9 
می تواند چهره انسانی تری به ترامپ بدهد 
و در ایالت های نوسانی که مشخص نیست 
 به کدام نامزد انتخاباتی رأی می دهند، 

ً
دقیقا

می تواند باعث رأی دادن زنان حومه شــهر 
به او شود. ترامپ که شخصیتی تهاجمی، 
سخت، خشن و قلدر دارد، می تواند با این 
بیماری شخصیت نرم و انسانی دیگری از 
خود نشان دهد و البته مهم تر از نظر این دسته 
این است که شخص ترامپ نیز بر این همین 
باور است. به همین دلیل در توئیتی از مرکز 
پزشکی والتر رید نوشت: »میزان عشقی که 
به سمتم سرازیر شــد، باور نکردنی بود.« 
این روزها در صفحات مجازی طرفداران 
ترامپ این نوشــته دست به دست می شود: 
»آسیب پذیری درباره بردن یا باختن نیست، 
دربــاره نشــان دادن شــجاعت و نمایش 
دادن کنترل داشــتن ما بر روی نتایج است. 
بزرگ ترین  نیســت،  آسیب پذیری ضعف 
معیار برای نشان دادن شجاعت مان است.« 
ترامپ بــا پذیرفتن بیمــاری کوویدـ ۱9 و 
اعام کــردن آن به مردم آمریکا نشــان داد 
که او هم آسیب پذیر اســت؛ اما نتایج این 
بیماری را تحت کنترل خود درآورد و با زود 
مرخص شدن از بیمارستان و بازگشتش به 
کار سعی کرد نشان دهد که همچنان خود 

را شکست ناپذیر و تخریب ناپذیر می داند.
او از این شــرایط بهره بــرد و چهره ای 
آرام و لحنی مایم از خود نشــان دهد، در 
حالی که تا پیش از این تصور آمریکایی ها از 
ترامپ فردی عصبانی بود که با فریاد زدن و 

ناسزا گفتن حرف خود را پیش می برد.
دموکرات ها در مقابــل اما چندان هم 
اطرافیان  تبلیغاتــی  به تاش های  توجهی 
ترامپ برای بیــرون آوردن یک قهرمان از 
این داستان ندارند و بیماری رئیس جمهور 
را نتیجه بی توجهی او به علم و مســتندات 
علمی، بی خیالی نسبت به وضعیت بحرانی 
و بی مســئولیتی و خودخواهی می دانند که 
باوجود اینکه همچنان ویــروس در بدن او 
وجــود دارد، در خیابان ها بــه راه افتاده یا 
بدون ماسک در کاخ ســفید تردد می کند. 
مردم  می نویسد،  »نیویورک تایمز«  چنانکه 
باوجود این همه اطاعات متناقضی که از 
سوی کاخ سفید و پزشکان منتشر می شود، 
نمی دانند ترامپ از چه زمانی این بیماری را 
داشته یا چگونه حالش در عرض چند روز 
 حالش 

ً
خوب شده است و یا اینکه آیا واقعا

در شــرایط فعلی به قدری خوب هست که 
بتواند سفرهای انتخاباتی اش را انجام دهد 
یا خیر. آنها همچنین نمی دانند چه دارویی 
روی رئیس جمهور امتحان شــده اســت و 
سرنوشــت افراد دیگری که به این بیماری 
مبتا می شــوند، امــا از مراقبت های ویژه 
برای  نیستند،  برخوردار  ریاست جمهوری 

ترامپ اهمیت دارد یا خیر!

ثمانه اکوان
کارشناس بین الملل

یک رســانه آمریکایی بــه نقــل از منابــع آگاه از توافق اولیه 
مذاکره کننــدگان آمریــکا و روســیه بــر ســرتداوم کاهش 
زرادخانه های هسته ای دو کشــور خبر داده است.وبگاه شبکه 
خبری ای بی ســی نیوز، این توافق را در راستای تاش مسکو ـ 
واشنگتن برای نجاِت تنها توافق کنترل تسلیحاتی موجود میان 
دو کشور قبل از انقضای آن در سال آینده میادی دانسته است. 
منبع مطلع مورد استناد ان بی سی گفته، هنوز مشخص نیست 
 )treaty(»این توافق اولیه به تمدید پیمان موسوم به »استارت نو
میان دو کشور منجر خواهد شد یا خیر! این پیمان منعقد شده 

میان دو کشور در  ماه فوریه سال ۲0۲۱ منقضی خواهد شد.

اولیه  توافق 
در حالی که تظاهرات در مخالفت با شهرک ســازی، مصادره 
اراضــی، طرح  های الحــاق و عادی ســازی روابــط با رژیم 
صهیونیســتی ادامه دارد، احتمال وقوع انتفاضه فلسطین مایه 
نگرانی صهیونیست ها شده است. »درور شالوم« رئیس دایره 
تحقیقات سرویس اطاعات نظامی رژیم صهیونیستی )امان( 
در مصاحبه با »یدیعوت آحارونوت« تأکید کرد که فروپاشــی 
تشکیات خودگردان فلسطین و تهدید ایران، دو خطر اصلی 
برای اسرائیل هســتند. با وجود امضا ی  دو توافق نامه صلح با 
امارات و بحرین  اما »مسئله فلسطین همانند بمب ساعتی است 

که احتمال انفجار آن علیه اسرائیل در هر لحظه وجود دارد.«

اشغالگران وحشت 
»الشــرق االوســط« از مذاکرات آمریکا با ســودان جزئیات 
جدیدی از روند مذاکرات دو طرف در ارتباط با عادی ســازی 
روابط با رژیم صهیونیســتی را فاش کرد.طبــق این گزارش، 
منبع یادشــده فاش کرد که واشــنگتن به خارطوم اطاع داده 
اســت حذف نام سودان از فهرست تروریستی وزارت خارجه 
 مرتبط با عادی ســازی روابط با تل آویو است. از 

ً
آمریکا کاما

طرفی دیگر، این مقام فاش کرد آمریکا از دولت سودان خواسته 
است پیش از آغاز انتخابات ریاست جمهوری گام های عملی 
عادی سازی روابط را تسریع کند. به نظر می رسد، دولتمردان 
آمریکا بیشتر نماینده صهیونیست ها هستند تا مردم خود آمریکا.

صهیونیست ها! آدم 
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۵
جهان

یادداشت

  شیخ نواف 
كویت را تغییر می دهد؟

درگذشت امیر کویت در جامعه 
فلســطینی که او را حامی قاطع 
فلسطین و مخالف عادی ســازی با رژیم 
صهیونیستی می دانستند، حالتی عمیق از 
حزن و اندوه ایجاد کرد؛ شیخ صباح احمد 
جابرالصباح به عنوان مهندس سیاســت 
خارجی کویــت در دوره جدیــد و رهبر 
دیپلماســی این کشــور در منطقه شناخته 
می شد؛ زیرا به عنوان دومین وزیر خارجه 
تاریخ کویت حدود 40 ســال سکانداری 
دستگاه سیاست خارجی این کشور را در 
اختیار داشت و پس از به قدرت رسیدن در 
ســال ۲006 رویه هــای ایجاد شــده در 
سیاست خارجی را ادامه داد. وی یکی از 
شــخصیت های تاریخ کویت بــود که از 
ابتدای استقال این شیخ نشین توانست در 
مناصب مختلف از جمله وزارت خارجه 
این کشور و بعدها منصب امیری، به مدت 
طوالنــی در پرونده های کان سیاســت 
خارجی نقش راهبری و هدایت مســتقیم 
داشته است. کویت در دوره شیخ صباح به 
عنــوان بازیگــر میانجی در بیــن ایران و 
کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین 
بین جناح تحریم کننده قطر، یعنی بحرین، 
مصر، سعودی، امارات و قطر ایفای نقش 
کرد. شــیخ صباح همچنین به صراحت 
مخالفت خود با عادی ســازی روابط این 
کشور با رژیم صهیونیستی را در هر سطحی 
اکنــون شــیخ  اعــام کــرده بود.هــم 
نواف االحمد جابرالصباح امیر به منصب 
امیری کویت رسیده است، او طی سالیان 
گذشــته در بســیاری از مناصب نظامی و 
امنیتی فعالیت داشــته است. پس از وفات 
شــیخ صباح و به قدرت رسیدن برادرش 
شیخ نواف سؤاالت بسیاری در خصوص 
آینده سیاســت خارجی کویــت در ذهن 
کارشناسان ایجاد شــده است. در جامعه 
کویت جملــه معروفی وجــود دارد: »ما 
آخرین کسی هستیم که با رژیم صهیونیستی 
روابطش را عادی ســازی می کنــد و آن را 
مورد شناســایی قرار می دهد.«زمانی که 
کویت به دســت عراق اشغال شد و یاسر 
عرفات و سازمان آزادی بخش فلسطین از 
حامیان صدام حسین به شمار می آمدند، 
کویت به دلیل مواضع اصولی خود در دفاع 
از فلسطین، رفتار سیاسی برخی نخبگان را 
مستمســکی برای حمایت نکردن خود از 
ملت فلسطین قرار نداد، امروز نیز به نظر 
می رسد با قدرت رسیدن امیر جدید شاهد 
تغییر در مبادی سیاست خارجی این کشور 
در مــورد پرونده هــای کانی چون بحث 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و 
نیز نقــش میانجی گرایانه این کشــور در 
پرونده های اختافی خلیج فارس نخواهیم 
بود. شــیخ نواف در دیدار با محمد اشتیه، 
نخســت وزیر دولت خودگردان فلسطین 
اعام کرد خطی مشــی امیــر فقید را در 
مســئله فلســطین ادامه خواهد داد. شیخ 
نواف در ابتدای به قدرت رسیدن خود طی 
پیامی به شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی به او 
اطمینان داد به نقش میانجی گرایانه خود در 
حل مسئله قطر و اختافاتش با عربستان و 
امارات مانند سابق ادامه خواهد داد. به نظر 
می رسد، سیاست اصولی دفاع از فلسطین 
و نیز اتخاذ سیاســت خارجی مســتقل و 
میانجی گرایانــه کویت در میــان خاندان 
حاکم در کویت نهادینه شده است. پارلمان 
کویت نیز در جایــگاه منعکس کننده آرا و 
نظرات مردم این کشــور در موضع و عمل 
نشــان داده است در این دوره نیز به موضع 
خود مبنی بر حمایت از ملت فلســطین و 

مخالفت با عادی سازی پایبند است.

انزوای ترامپ

ریسپانسیبل کرفت: ترامپ با سیاست هایش نه 
تنها جامعه بین الملل را علیه ایران بسیج نکرده، 
بلکه خودش در انزوای کامل قرار گرفته اســت. 
اکنون نیــز دولت ترامپ در حالی بر اســتناد به 
قطعنامه ۲۲۳۱ ســازمان ملــل تأکید می کند که 
 هیچ کشور دیگری این اقدام را به رسمیت 

ً
عما

نمی شناسد. فعال سازی مکانیسم ماشه هم در نظر 
اکثر کشور های جهان مسخره است، چون دولت 
ترامپ در تاش است تا از بند های توافقی استفاده 
 از آن خارج 

ً
کند که پیش از آن خــودش صراحتا

شــده است. این اقدام آمریکا از جهاتی دیگر هم 
بی معناســت؛ چرا که این دولــت ترامپ بود که 
توافق نامه را نقض کرد نه ایران. تهران تنها پس از 
افزایش تدریجی محدودیت های توافق شــده که 
یک سال پس از خروج آمریکا از برجام آغاز شد 
به کاهش تعهــدات خودش روی آورد که البته آن 

 نقض برجام نیست. 
ً
هم عما

بحران در بحران

آتالنتیک: اگــر دونالد ترامپ در دوره دوم پیروز 
 بیش از چهار 

ً
شــود، چهار ســال آینده احتماال

سال گذشته در سیاســت خارجی آمریکا و امور 
جهانی اخال ایجاد خواهد کرد. انتخاب مجدد 
وی در حقیقت به معنای حمله ای دوباره به نظم 
بین المللی است. ترامپ با انتخاب مجدد کنترل 
خود را بر نهادهای دولتی تثبیت می کند و آنها را 
به خواست خود تغییر می دهد. در همین حال با 
تأیید اینکه آمریکا دیگر نقش سنتی رهبری خود 

را رها کرده، دوره دوم ریاســت جمهوری 
ترامپ تأثیر مستقیمی بر جهان خواهد 

گذاشت. با ادامه حضور ترامپ بر 
مســند امور اتحادهــای آمریکا 

اقتصاد  فروپاشــیده،   
ً
احتماال

جهانی قفل و دموکراســی 
و حقوق بشــر به سرعت 

تضعیف شوند. 

برنامه ریزی آمریکا

المعلومه عراق: واشنگتن بر روی ایران، عراق 
و لبنان متمرکز اســت و عراق یکی از مهم ترین 
کشــورهای اســتراتژیک برای آمریکا به شمار 
می آید که مرزهای مشــترک با ایران، ســوریه، 
ترکیــه و کشــورهای حوزه خلیج فــارس دارد. 
آمریکا برنامه ریزی کرده است که به بهانه 
حمایت از هیئت هــای دیپلماتیک، 
مرزی  برخــی گذرگاه هــای  کنترل 
زمینــی و هوایی عراق را در دســت 
بگیرد. تمامی این نشانه ها می گویند 
که واشنگتن از طریق عملیات 
هدف قراردادن هیئت های 
دنبال  بــه  دیپلماتیــک 
سامان دادن به برگه های 
اســتقرار شمار  و  خود 
نیروهای  از  جدیــدی 

خود است.

تصمیم به خودکشی!

الرویه عمان: برخی از نظام های حاکم در جهان 
عرب از طریق عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر 
قدس تصمیم به خودکشی گرفته اند؛ چرا که این 
اقدام به معنای به رسمیت شــناختن »حق« این 
رژیم در اشــغال اراضی، هتک حرمت و ریختن 
خون عرب ها در سرزمین فلسطین است. برخی 
نظام هــای حاکم بر جهان عرب، امــروزه با کنار 
گذاشــتن همه گزینه ها و پذیــرش معامله قرن و 
عادی ســازی روابط، خود را بــه پرتگاه انداختند 
و این گونه دشــمن را توانمندتر وآن را از هرگونه 
جنایت و گناه تبرئه کردند. عادی سازی روابط، به 
معنای ارجحیت نظر 5 درصدی در مقابل عزم و 
اراده 95 درصدی است که نتیجه ای جز فروپاشی 
عناصــر یک مجموعــه واحد نخواهد داشــت. 
این مســئله به معنای گشایش مجانی و ناخواسته 
جبهه های مردمی و محور مقاومت علیه کشورهای 

عادی کننده روابط به جای اسرائیل است.

   رصد    

وپاشی فر تدارک 

اسماعیل اسفندیاری
دکتری علوم سیاسی

 B قره باغ؛ از منازعه تا به حال
از ســال ۱988 و پیش از پایان جنگ ســرد، در اثر 
سیاست های گاسنوســت و پروسترویکای حزب 
کمونیست شوروی، فضای باز سیاسی به وجود آمد 
که در آن اختافات خفته دو اقلیم این کشور پهناور 
امــکان ظهور و بروز یافته و آتش کینه های کنه دار از 
زیر خاکستر سربرآورد.   مسئله قره باغ در سال های 
گذشــته به موضوعــی حیاتی برای هر دو کشــور 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان تبدیل شده و افزون 
بر جنبه هــای قومی، دارای ابعاد مذهبی نیز شــده 
است. به این معنا که برخی در جمهوری آذربایجان 
و ارمنستان، مناقشه قره باغ را به رویارویی مسلمانان 
و مسیحیان تفســیر و تعبیر می کنند و از این طریق 
تاش دارند تا از حمایت سایر کشورها در وضعیت 
به وجود آمده بــرای اثبات حقانیت خود برخوردار 
شوند. بی  تردید برجسته شدن جنبه های دینی منازعه 
در کنار جنبه های قومی می تواند ضریب افزایشی بر 
پیچیده شدن و نقش آفرینی بازیگران و بازی گردانان 
مختلف باشد. هریک از طرفین، درگیری قره باغ را 
مسئله ای حیثیتی برای خود برآورد می کنند؛ زیرا در 
هر دو ســو هویت ملی و بازیابی آن با مسئله قره باغ 
پیوند خورده است. مناقشات کنونی در دو جمهوری 
ارمنســتان و آذربایجان بر ســر منطقه خودمختار 
ناگارنوی قره باغ بازتاب مسائلی فراتر از گاسنوست 
و پروسترویکا دارد. گروه مینسک سازمان امنیت و 
همکاری اروپا عبارت از ســه کشور ایاالت متحده 
آمریکا، فرانسه و روسیه نیز در مسئله حل صلح آمیز 
مناقشه قره باغ کوهستانی میانجی گری می کنند که 
فعالیت های آنها تاکنون نتیجه قابل توجهی نداشته 
اســت. از ســوی دیگر، امروز بحران قره باغ وارد 
یک مرحله حائز اهمیت مضاعفی شــده و ترکیه و 

روســیه که رقابت نزدیکی حدود ده ساله در سوریه 
دارند، اکنون یک جنگ نیابتی را در حســاس ترین 
منطقه آسیای میانه ساماندهی کرده اند. اگر بحران 
 قفقاز جنوبی به مرکز تقابل 

ً
قره باغ تداوم یابد، یقینا

قدرت های منطقــه ای و فرا منطقه ای مبدل خواهد 
شــد و این امر ثبات و امنیــت منطقه را تحت تأثیر 

شدید قرار خواهد داد.

 Bنظر ایران درباره قره باغ
جمهوری اســامی ایران، در حالی که از شیعیان 
مظلوم و تمامیــت ارضی جمهــوری آذربایجان 
حمایت می کند، به رفتار دولت باکو به خاطر اینکه 
جمهوری مسلمان نشــین را به لنگرگاه و بارانداز 
صهیونیســت ها و آمریکا تبدیل کــرده، معترض 
است. ایران قره باغ را جزء خاک آذربایجان می داند 
از ارمنســتان خواســته که قره باغ را به آذربایجان 
برگرداند. در این خصوص رهبر معظم انقاب در 
سال ۱۳7۲ فرمودند قره باغ متعلق به اسام است. 
بنابراین با توجه به حساسیت منطقه، ایران گفت وگو 
و مذاکره را بهترین مســیر برای حل قره باغ عنوان 

کرده است.

 Bرژیم صهیونیستی در معادالت منطقه ای
صهیونیســت ها، به واسطه بازی مزورانه و منافقانه 
با هر دو دولت ایروان و باکو، می خواهند در منطقه 
جای پایی برای خود دست و پا کنند. رژیم غاصب، 
به دلیل وجود مناقشه قره باغ توانسته از نفوذ زیادی در 
جمهوری آذربایجان به عنوان مطرح ترین جمعیت 
کشور شــیعی جهان بعد از ایران برخوردار شود. 
این امر برای رژیم صهیونیستی که مطابق با دکترین 
پیرامونی بن گوریون در پی گسترش روابط خود با 
کشورهای مســلمان غیر عرب بود، امری مطلوب 
و مطابق با منافع خویش قلمداد می شــود. ضمن 
آنکه نفوذ رژیم صهیونیســتی در میــان آذربایجان 
شــیعی دارای فرآورده هــای  ضــد ایرانی و ضد 

شیعی نیز است. مطابق با دکترین دفاعی و نظامی 
یاد شــده، هرچه مرزهای ایران ناایمن تر باشــد، 
توان بازیگری مطــرح و مؤثر تهران در معادالت و 
مبادالت منطقه ای و ضربه زنی به رژیم کودک کش 
صهیونیستی کاسته می شــود؛ از این رو این رژیم به 
استقبال تداوم هرگونه مناقشه یا بحران در مرزهای 

شمالی ایران می رود.

 Bنکات راهبردی 
۱ ـ دولت آذربایجان سال هاست با رژیم صهیونیستی 
دارای ارتبــاط بــوده و حتی خاکــش را در اختیار 
نیروهای صهیونیســتی قرار داده و ادعاهای ارضی 
نسبت به خاک آذربایجان ایران دارد و مناطق قره باغ 
به نوعی حائل بین جمهوری آذربایجان و ایران است 
که اگر به تصرف نیروهای علی اف و تروریست های 
اعزامی از سوریه توسط ترکیه اردوغان درآید، خطر 
جدی در ُبعد امنیت ملــی و تمامیت ارضی برای 
ایران فراهم خواهد کرد.  ۲ـ ارمنستان متحد روسیه 
و سایر کشورهای مخالف ایاالت متحده بوده و به 
تازگی نیز در رزمایش قفقاز ۲0۲0 با کشــورهای 
شرقی به مانور نظامی در ســطح منطقه ای دست 
زد. در واقع می توان گفت درگیری بین آذربایجان و 
ارمنستان از ســطح دو دولت فراتر رفته و وضعیت 
هم آوردی قدرت های منطقه ای به خود گرفته است. 
۳ـ بنا به اعام رســانه ها حدود 4000 تروریست 
تکفیری طی روزهای گذشــته از شــمال سوریه به 
مناطق درگیر گسیل شــده اند. حضور این افراد که 
کینه تاریخی از جمهوری اســامی به علت مبارزه 
با تروریسم در سوریه دارند، در مجاورت مرزهای 
ایران تهدیدی واضح بوده و به نظر می رسد دستگاه 
دیپلماســی باید موضعی قاطع و بــا صابت در 
خصــوص آن بگیرد. 4ـ با وجــود اینکه گروه های 
قوم گرا با تبلیعات دروغ اعام می کنند که ایران به 
ارمنستان ساح و تجهیزات نظامی می دهد؛ اما این 
خبرســازی ها واقعیت ندارند و جمهوری اسامی 

با سیاست مستقل خود بارها اعام کرده است که 
این درگیری ها به نفع منطقه نیســت و برای مقابله 
با حضــور و نقش آفرینی جریان هــای خارجی به 
ســرعت باید این درگیری ها پایان  پذیرد. 5ـ رژیم 
صهیونیســتی به وجود منازعــه در منطقه احتیاج 
مبرم دارد زیرا به وسیله ایجاد این ناامنی خود را به 

مجاورت مرز ایران می کشاند.

 Bفرجام سخن
جهان کنونی بر اســاس منطق قدرت اداره می شود 
نه قدرت منطق و مناقشه قره باغ استناد مستحکمی 
است بر ناکارآمدی ساختارها و پشتوانه اجراهای 
برآمده از حقوق بین الملل از جمله شورای امنیت 
که با ترکیبی غیرعادالنه در اختیار مطامع و اهداف 
سیاسی اعضای دائم شورا قرار گرفته است. در نظام 
روابط بین الملل الزامات محیطی که بر منطقه قره باغ 
حکمفرماست، بحران منجمد یاد می شود، به این 
مفهوم که یک منازعه مسلحانه همراه با کنش و تنش 
به پایان رسیده اما هیچ چارچوب منطقی سیاسی، 
حقوقــی یا قــراردادی که دارای پشــتوانه اجرایی 
محکمی باشــد، نبــرد  و جنگ افروزی و اشــغال 
سرزمینی را به مرحله راه حل نرسانده است.  طبق 
دیدگاه جمهوری اسامی ایران مذاکره تنها راه برای 
دســتیابی به حل و فصل دائمی این منازعه است. 
بنابراین واقعیت این است که رژیم صهیونیستی و 
همچنین آمریکایی ها از شــعله ور شدن جنگ در 
این منطقه مسرور هستند و از هیچ یک از طرف ها 
برای التیام بخشی به اوضاع حمایت نخواهند کرد. 
کارشناسان معتقدند شدت یافتن ناآرامی ها در قفقاز 
جنوبی و تــداوم وضعیت جنگی میان آذربایجان و 
ارمنستان، منافع غرب و صهیونیست ها را در درگیر 
کردن روسیه و حتی ترکیه تأمین می کنند و زمینه را 
برای ارســال تروریست های تکفیری به این مناطق 
جهت اعمال فشار بر روســیه، ایران و حتی ترکیه 
فراهم می ســازد. بنابراین بهترین راه حل در زمان 

کنونی خویشتن داری طرف هاست.

 نگاهی به درگیری های آذربایجان و ارمنستان
و جایگاه ایران در حل مناقشات منطقه ای

نزاع  در قره باغقره باغ

سلیمان غفاری
کارشناس مسائل منطقه
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 BBBB بــه نظرتان چرا اصالح نظــام مالیاتی 
اهمیت دارد تا جایی که همواره طی این 
سال ها مورد تأکید رهبر معظم انقالب 
بوده اســت. ضمن اینکــه واقعًا چرا 
اصــالح آن اینقدر با تأخیر مواجه بوده 

است؟
اصاح نظام مالیاتی یکی از کلیدی ترین موضوعاتی 
اســت که رهبر معظم انقاب همــواره در دیدار با 
گروه های مختلف مســئوالن و مردم به آن اشــاره 
داشــته اند. از ســال ۱۳8۳ تا ۱۳9۳ و حتی بعد از 
آن بارها بر پیگیری این امر تأکید شــده اســت؛ اما 
متأسفانه هیچ مســئولی تا کنون در این باره به اقدام 
عملی دست نزده اســت. از سوی دیگر با اینکه بر 
مســئله اصاح نظام مالیاتی بسیار تأکید می شود، 
هیچ مســئولی تا کنون از خود این سؤال را نپرسیده 
که نظام مالیاتی اصاح شــده باید چه ویژگی هایی 
داشــته باشــد؟ رهبر معظم انقاب در تاریخ ۲9 
بهمن ماه سال ۱۳9۳ در ســخنرانی که در دیدار با 
مردم آذربایجان شــرقی داشتند، درباره ویژگی های 
این موضوع گفتند بودجه کشور و اداره کشور باید به 
وسیله درآمدهایی از درون مردم و جامعه تأمین شود 
که به نوعی همان قطع نیاز بودجه از درآمدهای نفت 
اســت. بنابراین تا کنون تنها ویژگی از ویژگی های 
نظام مالیاتی اصاح شــده، از جانب رهبر معظم 
انقاب و نه دولت های مختلف بیان شده است. این 
در حالی است که نگاه مسئوالن به موضوع اصاح 
نظام مالیاتی در تمام دولت ها، صرفا یک نگاه پروژه 
محور بوده اســت. بــرای نمونه، طی این ســال ها 
موردی چون اخذ مالیات از هنرمندان، پزشــکان، 
معافیت های مالیاتی برخی سامانه ها و فروشگاه ها 
و پروژه هایی از این قبیل مطرح شــده است؛ یعنی 
نگاه به موضوع اصام نظام مالیاتی صرفا پروژه ای 

و موردی بوده است.

 BBBB خب بــه هرحال این پروژه هــا با نظام 
مالیاتی یک نسبتی داشته اند. به نظرتان 
کدام یــک از این پروژه هــا در اولویت 

بودند؟
برای پاسخ به این پرسش باید گفت، قبل از ورود به 
موضوع اصاح نظام مالیاتی اول باید نگاه مسئوالن 
به موضوع مالیات به شــدت تغییر کند، به این معنا 
که اصــاح نظام مالیات باید به صورت یک فرآیند 
نــه یک یک پروژه دنبال شــود. درحالی که بیش از 
4۱ ســال از پیروزی انقاب اسامی می گذرد، در 
طول همه این سال ها، رؤسای جمهور و وزرایی که 

روی کار آمده اند همگی بــر اصاح نظام مالیاتی 
 برای انجام آن 

ً
تأکید کرده و مدعی بوده اند که حتما

برنامه های خوبی خواهند داشــت؛ اما هیچ یک از 
مسئوالن به این موضوع مهم اشاره نکرده اند که در 
پروژه هایی که برای نظام مالیاتی اصاح شده یا در 
فرآیند نظام مالیاتی باید تبیین شود، چه ویژگی هایی 
باید لحاظ شــود؟ بــرای نمونه، در نظــام مالیاتی 
اصاح شده نباید بی جهت معافیت های مالیاتی به 
فرد یا گروهی داده شود، یا در اصاح نظام مالیاتی 
به هیچ وجه نباید بودجه کشــور بــه فروش نفت و 
درآمدهای نفتی وابستگی داشته باشد. نباید به هیچ 
وجه هیچ کاالی قاچاقی وارد کشور شود تا مصرف 
آن اتفــاق بیفتد.این نکات از ایــن رو حائز اهمیت 
است که نباید به اصاح نظام مالیاتی فقط یک وجه 
بدهیم و آن را تنها به محلی برای تأمین درآمدهای 
دولت معطوف کنیم، بلکــه دولت ها در این فرآیند 
باید نقش تنظیم گری خود را به بهترین شکل ممکن 

انجام دهند. 

 BBBB در این فرآیند باید چه سیاســت هایی از
سوی دولت عمال شود؟

وقتی در برخی کشورها می خواهند مصرف کاالیی 
پایین بیاید؛ برای نمونه وقتی پزشــکان نگران روند 
افزایشی دیابت در کشور خود هستند، سیاست گذار 
به نوشابه های گازدار مالیات بر مصرف می بندد که 
این موضوع در میان مدت و بلندمدت باعث کاهش 
هزینه های نظام سامت کشور می شود. یا کشوری 
که با کشــوری دیگر در تقابل اقتصادی یا در رقابت 
صنعتی است، وقتی می خواهد از چای کاران خود 
حمایــت کند، چون در یــک توافق نامه خارجی با 
 نمی تواند به صورت 

ً
کشــور دیگری اســت طبیعتا

مستقیم روی آن کاال تعرفه ببندد، لذا به جای اینکه 
بر روی واردات چای خارجی تعرفه ببندد، با بستن 
مالیات به کاالی مکمل یعنی قند تصمیم می گیرد به 
صورت غیر مستقیم بر روی مصرف چای خارجی 
تأثیر بگذارد. با این کاربعد از گذشــت یک پروسه 
زمانی، واردات چای خارجی کاهش یافته و به تبع 
آن تولید چای در کشــور تقویت می شود. لذا نگاه 
 یک 

ً
ما به مالیات و اصاح نظام مالیاتی نباید صرفا

وجهــی بوده و آن را تنها راهی بــرای تأمین بودجه 
دولت بدانیم.

 BBBB اگر قرار باشد نگاه به اصالح نظام مالیاتی
تغییر کند بــه نظرتان چه محورهایی در 

این نگاه جدید می گنجد؟
 نقش های متعددی در کارکردهای مختلف، حتی 
در نظام سامت کشــور باید به وجود آید. مواردی 
مانند وضع مالیات بر مصرف سیگار یا نوشابه های 
گازدار می توانــد به نظام ســامت ما کمک کند. 
همان گونه که با اجرای طرح ریجســتری در کشور 
 به صفر 

ً
قاچاق گوشی تلفن همراه به کشور را تقریبا

رســید. در واقع طرح ریجســتری مانند یک ابزار 
مالیاتی عمل کرد. 

 BBBB معایــب نظــام مالیاتی پــروژه محور 
چیست؟ 

اگر نظام مالیاتی پروژه محور باشــد هر مسئولی که 
روی کار می آیــد، می تواند برای مدت زمانی که در 
 بیســت پروژه تعریف کند. با 

ً
مسئولیت است مثا

توجه به اینکه منابع و زمان مسئولیت ها نیز محدود 
اســت، در نهایت چند مــورد از این پروژه ها انجام 
می شــود و باقی روی زمین می ماند، لذا در گام اول 

باید نسبت این پروژه ها را اولویت بندی کنیم. اینکه 
 باید به موضوع مالیات به صورت یک فرآیند 

ً
اساسا

دائمــی نگاه کنیم. وقتی از اصاح مالیاتی ســخن 
 
ً
می گوییــم چون موردی با آن برخورد شــده، اصا
نمی دانیم برای این موضوع چه اقداماتی انجام شده 
و چقدر در آن پیشرفت داشته ایم، با ادامه این روند 
گویا رهبر معظم انقاب باید چندین سال دیگر نیز بر 
این موضوع مهم تأکید کنند؛ شاید کسی به خود بیاید 
و برای انجام آن آســتین باال بزند، اما آخر سر هیچ 
کس دراین کشوربه عنوان مسئول نمی گوید که نظام 
مالیاتی اصاح شد و دیگر مسئله یا مشکلی در این 
موضوع پیش روی کشور و اقتصاد وجود ندارد؛ چرا 
که متأســفانه هر مسئولی می آید و می رود و مسئول 
دیگر جایش می نشیند هر مسئول هم در نهایت یکی 

دو پروژه تعریف می کند و می رود.

 BBBB اگر بخواهیم کمی مصداقی تر صحبت 
کنیم، به نظرتان کدام یک از سیاست ها 
و رویکردهــای ما در اخذ مالیات غلط 

است؟
همیــن رودربایســتی ها با برخی اصنــاف یکی از 
این موارد اســت. برآوردها نشان می دهد، مالیات 
پزشکان آمریکایی در ســال ۲0۱5 حدود سه برابر 
درآمدهای نفتــی ایران در بهترین شــرایط فروش 
نفت بوده اســت. برای نمونه، اگــر صادرات نفت 
ایران را 50 میلیارد دالر در نظر بگیرید ســه برابر 
این عدد، یعنی ۱50 میلیارد دالر که طبق آمار پنج 
ســال پیش پزشــکان آمریکایی این مقدار مالیات 
به دولت می دهند، این رقم نشــان می دهد در ایران 
فرار مالیاتی و معافیت های بی جای مالیاتی چقدر 
زیاد است در حالی که هیچ کجای دنیا چنین روالی 
وجود ندارد. نه تنها پزشکان، بلکه بسیاری از اقشار 
جامعه ماننــد وکا، هنرمندان و اقشــار مختلف 
مالیات نمی پردازند؛ در حالی که گسترش پایه های 
مالیاتی یکی از وجــوه غیر قابل انکار اصاح نظام 
مالیاتی اســت. یا در شرایط فعلی که ویروس کرونا 
کســب وکارها را از درآمد انداخته و با رکود مواجه 
کرده اســت، دولت باید مالیات بــر ارزش افزوده 
را کاهــش می داد تا موجب افزایش تقاضا شــود و 
کســب و کارها تا حدی رونق بگیرد. در حالی که 
همه کشورها مالیات بر مصرف را برای ایجاد تقاضا 
کاهش دادنــد و دســت کاری هایی در آن صورت 
دادنــد؛ اما ما در هیچ کدام از رویه های معمولی که 
در دنیا انجام می شود، موفق نبوده ایم و عجیب عمل 

کرده ایم.

بازار

میالد شکری
خبرنگار

 هدف مندی یارانه ها 
در گروی اصالح نظام توزیع 

قیمت نفت ایران در مقطعی از سال های 
دفاع مقدس اگرچه به بشــکه ای حدود 
8  دالر رسید، اما وضعیت اقتصادی و 
توزیع کاالهای اساسی از شرایط فعلی 
بسیار بهتر بود؛ چرا که به هرحال در آن 
سال ها کوپن به عنوان ابزاری برای توزیع 
کاال میان مردم وجود داشت و سبب شد 
کاالها با دقت و صحت در اختیار مردم 

قرار گیرد. 
در واقع همین سیســتم کوپنی که از 
طریق آن، کاالهای سهمیه بندی توزیع 
می شــد در تنظیم بازار بسیار مؤثر بود. 
برای نمونه، ما طی آن ســال ها و بعدها 
700 هزار تن واردات برنج داشتیم  که 
این برنج ها از طریــق کوپن میان مردم 
توزیع می شد. تا روز آخری که کوپن در 
کشور وجود داشت، قیمت برنج هرگز 
از حد مشــخصی باالتر نرفت، اما به 
محض جمــع آوری کوپن طی چند ماه 

قیمت برنج سه برابر شد.
در حالــی که اتفاقا میــزان واردات 
برنج بعد از جمع آوری کوپن به شدت 
افزایش یافت، اما قیمت ها نیز متناسب 
با افزایش واردات روندی افزایشــی به 
خود گرفت. البته بیان این موضوعات به 
معنای لزوم بازگشت مدلی مانند کوپن 
در شرایط فعلی نیست بلکه منظور رها و 
ول شدن موضوع تنظیم بازار در اقتصاد 

ایران است. 
در حالی که مدت ها وزارت صمت 
بدون وزیر اداره می شــد و مابقی نیز در 
حال انجام کارهای روزمره هستند؛ به 
طوری که مسئله کشور یک روز مرغ و 
یک روز تخم مرغ است و هیچ برنامه ای 
برای تنظیم بازار وجــود ندارد و عمده 
اقدامات صورت گرفته مربوط به مسائل 

روزمره و مقطعی است.
در اواســط دهــه 80 و در مقطعی 
که شــیر یارانه ای به مغازه ها می آمد و 
مردم گاهــی از 6 صبح در صف خرید 
شــیر می ایســتادند تا یک عدد شیشه 
شیر خریداری کنند، طرحی را با آقای 
میرکاظمی، وزیر وقت بازرگانی مطرح 
کرده و بر اســاس آن قرار شــد رقم کل 
یارانه شیر را به حساب یکی از بانک ها 
واریز کنیم و بانک نرم افزاری طراحی و 
شیر را در درب مغازه به مغازه دارانی که 
دولت تعیین می کند، تحویل دهد تا شیر 
میان مردم توزیع شــود. از طرفی ما در 
این میان توزیع شیر از کارخانه تا درب 
مغازه را رصد کردیم. اتفاقی که افتاد این 
 40 درصد در یارانه پرداختی 

ً
بود که اوال

 صف های 
ً
صرفه جویــی شــد و ثانیــا

طوالنی برای خرید شیر شکسته شد و 
این شیرها تا ظهر در مغازه ها می ماندند 
و کســی نبود آنهــا را بخــرد؛ چرا که 
وقتی ما کاال را تا درب مغازه برســانیم 
تخلف به حداقل خودش می رسد چرا 
که در نهایت ممکن اســت مغازه داران 
یک یا چند سبد شــیر را برای دوستان 
و آشــنایان خود کنار بگذارند؛ اما وقتی 
توزیع تا مغازه و درب مغازه رصد نشود 
شــیر یارانه ای سر از بستنی فروشی ها و 
اغذیه فروشــی ها در می آورد و به دست 

خانوار نمی رسد. 
توانستیم  با همین سیســتم ســاده 
نظام توزیعــی را تعریف کنیم که عاوه 
بر صرفه جویــی در یارانــه، مردم هم 
خیال شــان راحت شــد که نیــازی به 

صف های بلند نیست.

یادداشت 

جواد اسماعیلی
 رئیس اسبق

ستاد بسیج اقتصادی

 در گفت وگو با صبح صادق  با حسن حسن خانی، پژوهشگر و کارشناس مسائل اقتصادی مطرح شد

وژه   ! نظام مالیاتی فرآیند است نه پر

برای تبدیل اقتصاد مقاومتی به گفتمان ملی نیازمند تغییر نگرش 
برخی از مســئوالن نسبت به نفت یا هر منبع و معدن دیگری 
هستیم. باید مشخص شــود آیا نفت سرمایه است یا ثروت؟ 
چرا که سرمایه نوعی از دارایی است که سودآوری داشته و تمام 
نمی شود؛ اما ثروت به تدریج پایان می پذیرد؛ اگر کسی نفت را 
به عنوان ثروت به حساب بیاورد، آن را به صورت خام فروخته و 
درآمدش را صرف حقوق، دستمزد و... می کند. ما باید نفت را 
سرمایه بدانیم  و با بردن آن در صنایع تبدیلی درآمدهای کشور 

را چند برابر کنیم.

نگاه  تغییر 
منهای نفت

به گزارش راشاتودی، بر اساس آمارهای جدید صندوق بین المللی 
پول، سهم دالر از حساب ذخیره ارزی کشورها طی ماه های گذشته 
کاهش چشــمگیری داشته اســت. در ســه ماهه دوم سال جاری 
کشورهای جهان، اجرای سیاست های ضد دالری و حذف این ارز 
از مبادالت تجاری بین المللی خود را از سر گرفته اند.در حالی که در 
روزهای نخست شیوع ویروس کرونا در جهان شاهد افزایش اقبال 
دالر در میان کشورهای جهان بودیم، در سه ماهه دوم دوباره شاهد 
بازگشت روند نزولی سهم دالر بوده ایم. بر اساس این گزارش، یوان 
بیشترین اقبال و افزایش سهم در حساب ذخیره کشورها داشته است.

حذف دالر 
شاخص

»برات« عبارت اســت از ســندی که طبق آن شــخص الف از 
شــخص ب تقاضــا دارد که وجه مقــرر را در تاریــخ مقرر به 
شخص ج یا هر کسی که شــخص ج، وجه را به او حواله کرد، 
پرداخت کند. طبق این تعریف، شــخص الــف برات  دهنده، 
شــخص ب برات گیر و شــخص ج دارنده  برات هســتند. در 
واقع برات مبتنی بر نوعی حواله اســت که بر اساس آن شخص 
الف که برات را صادر کرده اســت حواله دهنده، شــخص ب 
 کســی که حواله برای او داده شــده است و شخص ج، طلبکار

 هستند.

چیست؟ برات 
افزوده

در سالی که درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و صادرات غیر نفتی نفتی به دلیل تحریم ها و شیوع ویروس کرونا به شدت کاهش یافته است؛ دولت از هر 
روشی از جمله فروش اموال دولتی، پیشخور برخی از درآمدها، استقراض از بانک مرکزی و... به دنبال تأمین کسری بودجه خود است. این در حالی است که 
ایران را می توان بهشت برخی از فعالیت های داللی و فراریان مالیاتی دانست. کسانی که با سفته بازی و سوداگری درآمدهای کالنی کسب می کنند و نه تنها مانعی 
بر سر راه فعالیت های آنها نیست؛ بلکه سیاست های مالیاتی موجود به نوعی حامی فعالیت های آنهاست. »حسن حسن خانی« پژوهشگر و کارشناس مسائل 
اقتصادی در گفت وگو با صبح صادق این رویکردها را بررسی کرده است. او معتقد است: »در اصالح نظام مالیاتی به هیچ وجه نباید هیچ کاالی قاچاقی وارد 
کشور شود تا شاهد مصرف کاالی قاچاق در کشور باشیم. این نکات از این جهت حائز اهمیت است که نباید به اصالح نظام مالیاتی فقط یک وجه بدهیم و آن 

را تنها به موضوعی تحت عنوان تأمین درآمدهای دولت معطوف کنیم.«



شماره 9۷1 |  دوشنبه  21 مهر 1399

7
دین

 زیباسازی
 برای ایجاد انحراف

آنچه در دنیا انســان ها را منحرف می کند 
و آنان را به ســوی گناه می کشــاند، زیبا 
انگاشــتن گناهان اســت. گاهی شیطان 
و نفس آدمــی آن گنــاه را توجیه می کند 
و گاهــی آن را زیبــا می بینند و لذت های 
گذرا و منفــی را با ارزش و ماندگار جلوه 
می دهند. این زینت دادن گاهی به دست 
خودمان صورت می گیرد، گاهی از سمت 
شــیطان اتفاق می افتد. در هر دو حالت 
انحراف در دیدن واقعیت به وجود می آید 
که ســبب تغییر جهت درست است. در 
ُهُم 

َ
َن ل  َزَیّ

ْ
قــرآن وقتی گفته می شــود »َوِإذ

ُهْم...«)انفال/ 48( از آن 
َ
ْعَمال

َ
اُن أ

َ
ــْیط

َّ
الش

معانی زیادی می توان برداشت کرد. یکی 
از آن معانی ترغیب و تشــجیع اســت. 
کسانی که اهل انحراف هستند هرچیزی 
را زیبا جلوه می دهند و همه را به سوی آن 
فرامی خوانند. این ترغیب کردن همراه با 
تشجیع اســت، یعنی نوعی شجاعت و 
جســارت هم در مردم ایجــاد می کند تا 
بدون ترس به ســمت آن بیایند. در همین 
آیه آمده است، وقتی سپاه کفر و سپاه اسام 
روبه روی هم قرار گرفتند و شیطان عرصه 
را بــر کافران و مشــرکان تنگ دید، خود 
را کنار کشــید و گفت من از قدرت خدا 
می ترســم. در آیه آمده اســت: »شیطان، 
اعمال آنها )مشرکان( را در نظرشان)زیبا( 
جلوه داد و گفت: »امروز هیچ کس از مردم 
بر شما پیروز نمی گردد و من در کنار شما 
]و پناه دهنده  شما[ هستم«. هنگامی که دو 
گروه ]کافران و مؤمنان[ در برابر یکدیگر 
قرار گرفتند، به عقب برگشــت و گفت: 
»من از شــما ]پیروانم[ بیزارم من چیزی 
می بینم که شــما نمی بینید مــن از خدا 

می ترسم، خداوند سخت کیفر است«!
انحراف گــران هنگامی که راه را بســته 
می بیننــد و احتمال شکســت می دهند، 
جلوه گری ها را منکر شــده و به انسان ها 
پشــت می کنند. حمایت آنها از مردم در 
ســخنان و اهدافش تا وقتی دوام دارد که 
احســاس خطر نکرده اند. در آیه دیگری 
وا 

ُّ
د

َ
ذیــَن اْرت

َّ
از قرآن می خوانیــم: »ِإنَّ ال

ی 
َ

ُهد
ْ
ُهُم ال

َ
َن ل َبیَّ

َ
ْدباِرِهْم ِمْن َبْعِد ما ت

َ
َعلی  أ

ُهم «؛ به یقین 
َ
ْملی  ل

َ
ُهْم َو أ

َ
 ل

َ
ل ْیطاُن َسوَّ

َّ
الش

کسانی که بعد از روشن شدن راه هدایت 
برای آنها، پشــت به آن کردند، شــیطان 
اعمال زشت شان را در نظرشان زینت داده 
و آنان را با آرزوهای طوالنی فریفته است.
)محمد/ ۲5( شیطان و تحریف گران برای 
آینده سازی  و  اهداف شان تصویرســازی 
می کنند. برنامه آنها همیشه معطوف به یک 
شرایط عالی است که هیچ کوشش و هیچ 
تقوایی را ضمیمه آن نمی کنند. اینکه القا 
می کند اگر این کار اتفاق بیفتد یک نتیجه 
بزرگ به دســت می آید، یا اگر این کار را 
کنار بگذاری یک موفقیت بزرگ نصیبت 
می شود یا برای رسیدن به هدفی که موجود 
است به پشتیبانی خدا و اخاق نیاز ندارید 
و... جزء آن تصویرسازی ها و ترسیم کردن 
باطل به جای حق اســت. کار شــیطان 
زیباســازی، زینــت دادن، توجیه کردن و 
آرزو درســت کردن است. او همه چیز را 
به آینده ای نامعلوم گره می زند. به عبارتی 
کاری می کند که انسان ها داشته های خود 
را برای رســیدن به وضعیتی در آینده ای 
نامعلوم رها می کنند. در آیه فوق هم آمد 
که شــیطان در صورت یک انســان مدام 
مشــرکان را به ایستادگی و جنگ ترغیب 
می کرد و آنهــا را پیــروز می خواند، اما 
اینچنین نشد و خودش اولین نفری بود که 

فرار کرد.

آیه

 محمدرضا قضایی
کارشناس علوم اسالمی

 مؤمنان در تمام لحظات مراقب رفتارهای خود 
 رفتار با دیگر انسان ها. مراقبت 

ً
هستند، خصوصا

مؤمنان بر رفتار خود نشــان از ایمان راسخ دارد. 
حق الناس به هر شــکل که باشد مذموم است و 
مردود و با اصل ایمان هم در تضاد اســت. یکی 
از مصادیق حق الناس آزار دادن انسان ها و تمامی 
خایق است. هر مخلوقی در عالم حقی بر گردن 
ما دارد که بایــد آن را رعایت کنیم. رعایت این 
حقــوق مؤمنان را به درجات بــاالی معنوی در 
دنیا و آخرت می رســاند که نمونه های فراوانی از 
آن ســراغ داریم. پیامبر اکرم)ص( می فرمایند: 
»خداونــد تبارك و تعالی فرمــود: هر کس بنده 
مؤمن مــرا بیازارد، به من اعان جنگ می دهد و 
هر کس بنده مؤمن مرا احترام کند، از خشم من 
ة الداعی، ص ١٨٢( خداوند 

ّ
در امان است.« )عد

در مورد رعایت حال مؤمنان بندگان خود و تمامی 
خایق به هیچ وجه آســان نمی گیرد و اگر کسی 
عامدانــه درصدد آزار و اذیــت بندگانش برآید، 
خداوند او را مجازات خواهد کرد. در خصوص 
آزار مؤمنان و مخلوقــاِت خدا نیز باید به تمامی 
اشکال و اقسام آن قائل باشیم. به طور مثال تهمت 

زدن و دروغ بستن از مصادیق آزار و اذیت است. 
خداوند در قرآن می فرماید: »کسانی که مردان و 
زنان مؤمن را بی آنکه گناهی انجام داده باشــند، 
بیازارند، بار دروغی بزرگ و گناهی آشکار را بر 
دوش می کشــند.« )احزاب/ 58( احترام مؤمن 
چنان نزد اسام عزیز است که هرکس مؤمنی را 
آزار رساند، همانند آن است که پیامبر خدا)ص( 
را رنجانده اســت و خدا و فرشتگان و مردم او را 
نفریــن می کنند. )جامع الســعادات، ج ۲، ص 
۲۲۱( در روایــات آمده که قیامت برپا می شــود 
و منادی ندا می دهد: آزارکنندگان دوســتان من 
کجایند؟ گروهــی برمی خیزند که گوشــت بر 
صــورت ندارند؛ آن وقــت گفته می شــود آنها 
کســانی اند که مؤمنان را آزردند و با آنها دشمنی 
کردند و در ِدین شان درشتی کردند. سپس فرمان 

می رسد که آنها را به دوزخ ببرید.« )همان(
کســانی که به جنگ خــدا نمی روند قدرت 
جنگیدن با شــیطان را به دســت می آورند. در 
اصل این جنگیدن با شــیطان و نفس اماره است 
که انســان را رشــد می دهد. امام صادق)ع( به 
اسحاق بن عمار می فرمایند: »ای اسحاق هرچه 
می توانی به دوســتان من نیکی کن؛ زیرا مؤمنی 
نیست که مؤمنی را نیکی کند و به او یاری رساند، 
مگر اینکه چهره ابلیس را خراشــید و قلبش را 
زخم زد.« )الکافی، ج ۲، ص ۲07( اینجاست 
که مؤمنان خدا را از خود راضی نگه می دارند و 

به روی شیطان خاک می پاشند. متأسفانه گاهی 
اوقات مســمانان بدون اینکه خــود بخواهند با 
رفتارهای غلط و گفتار نسنجیده خود باعث آزار 
انسان های بی شماری می شوند و وقتی به اشتباه 
خود پی می برند، وقتی اســت که بار سنگینی از 
حقوق مردم روی دوشش احساس می کند. امام 
حسین)ع( یاور مظلومان و اسوه متقیان، تعبیر و 
وصیت زیبایی در این زمینه دارند که باید الگویی 
شاخص برای مسلمانان باشد. ایشان فرمودند: 
»فرزندم! بپرهـیز از سـتم بر کسی که غیر از خدا 
یاوری در مقابل تو ندارد.« )اعیان الشــیعه، ج ۱، 

ص 6۲0(
 نوعی دیگر از آزار و اذیت آن اســت که فردی 
با یک رفتــار یا گفتار جمعیت کثیری را برنجاند 
 باعث بی اعتباری ملتی 

ً
و آنان را مکدر کند. مثا

شود، یک کشور را با رفتارهای و تصمیمات خود 
ناامن کند، با احتکار و گران فروشی مردم را دچار 
فقر کند و... کاری که حضرت یوســف کرد و در 
قرآن نیز داستانش آمد، این بود که امنیت اقتصادی 
و غذایی را همــراه با امنیت جانــی برای مردم 
تدارک دید. جناب یعقوب)ع( هنگام رهســپار 
کــردن فرزندان خود به مصر به آنها فرمود: »وارد 
مصر شــوید که به خواســت خدا در امن و امان 
هســتید.« )یوســف/ 99( در واقع تدبیر جناب 
یوسف)ع( باعث شــد مردم در اطراف و اکناف 
و شهرهای مجاور مصر هم احساس امنیت کنند 

و جهت دریافت کمک از ایشــان به مصر بروند. 
کسانی که متولی اقتصاد جامعه هستند، اگر در کار 
خود سســتی کنند و در به وجود آمدن مشکات 
اقتصادی و... ســهیم باشند، جامعه را از هر نظر 
ناامن کنند، مردم را در خطر بیندازند و باعث آزار 
 مصداق کسی هستند که به 

ً
مردم شده  و مســلما

جنگ با خدا رفته است. اهل بیت)ع( حتی کسی 
را که مردم را سرگردان می کند، محکوم کرده اند. 
پیامبر)ص( می فرمایند: »وای بر صنعتگران امت 
من که با امروز و فردا کــردن کارهای مردم را به 
تاخیر می اندازند و مراجعان را سرگردان و خسته 
می کنند.« )من الیحضــره، ج ۳، ص ۲0۳( هر 
 جنگ با خداست و 

ً
نوع مزاحمت و آزاری قطعا

خداوند آزاردهندگان را در همین دنیا تنبیه می کند. 
در واقع مؤمن کسی است که خود را به زحمت 
می اندازد برای آســایش مردم، نه آنکه مردم را به 
زحمت بیندازد برای لذت های زود گذری که فورا 
به ذلت تبدیل می شود. امیرالمؤمنین)ع( در این 
خصوص می فرمایند: »مؤمن خود را در زحمت 
و سختی نگه می دارد و مردم از ناحیه او در راحت 
هســتند.« )بحاراالنوار، ج 75، ص 5۳( پیامبر 
اکرم)ص( نیز در مورد خدمت گزاران می فرمایند: 
»هر مسلمانی که جمعی از مسلمانان را خدمت 
کند، خداوند به شمار کسانی که خدمت کرده، 
در بهشت به او خدمت گزار می دهد.« )الکافی، 

ج ۲، ص ۲07(

 معطل کردن تولیدکنندگان جنگ با خداست
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

عظمت وجود مبــارک رســول گرامی)ص( به 
مقدار فهم بشری و برخی از کلمات نورانی کریم 
اهل بیت، وجود مبارک امام مجتبی)ع( اســت. 
وجود مبارک رســول گرامی را کــه ذات اقدس 
الهی در قرآن معرفی می کند، او را شــاگرد لدّنی 
 جهان را با کتــاب خود هدایت 

ّ
می دانــد و کل

می کند و حضرت را همــراه این کتاب از صدر 
تا ســاقه معرفی می کند و به ما می فرماید شــما 
در بخش نازل رسالِت آن رســول قرار دارید. آن 
بخش باالیی رسالت آن رسول در دسترس شما 
لق رسول گرامی 

ُ
نیست. اینکه گفته شــد، خ

قرآن کریم اســت؛ یعنی قرآن شناسنامه آن 
حضرت است. اگر وجود مبارک رسول 
گرامی بخواهد به صــورت یک کتاب 
دربیایــد، می شــود قرآن و اگــر قرآن 
ل 

ّ
بخواهد به صورت یک انسان متمث

شود، می شود رســول گرامی. ذات 

اقدس الهی وقتی از رســول خود یاد می کند، او 
را بــه عنوان رحمت جهانیان، نه تنها یک جهان، 
نه تنها دنیا، بلکه رحمت عالمین است. در برزخ 
هم آن حضرت رحمت است، در ساهره قیامت 
هم رحمت است، در بهشت هم رحمت است. 
 َرْحَمةه 

ّ
 ِإال

َ
َناك

ْ
ْرَسل

َ
رحمت عالمین است: ﴿َو َما أ

ِمیَن﴾. حوزه رسالت او هم به حوزه عالمین 
َ
َعال

ْ
ِلل

بودِن او گسترش پیدا می کند. اینجا آمده است که 
حرف را به ما برســاند. در برزخ شفاعت را به ما 
می رســاند. در ساهره قیامت هم چنین است. در 
بهشت ترفیع درجات را به ما می رساند. اگر همه 
فرشــته ها این رســالت را دارند که در آغاز سوره 
ِة ُرُساه﴾، رسالت 

َ
َماِئک

ْ
»فاطر« فرمود: ﴿جاِعِل ال

تنها در هدایت های ظاهری و اعتباری نیســت، 
 َرْحَمة 

ّ
اِس﴾، ﴿ِإال لنَّ

ِّ
ةه ل

َّ
اف

َ
 ک

ّ
 ِإال

َ
َناك

ْ
ْرَسل

َ
فرمود: ﴿َو َما أ

میَن َنذیراه﴾، 
َ
عال

ْ
ِمیَن﴾، کتابی به تو دادیم: ﴿ِلل

َ
َعال

ْ
ِلل

ــِر﴾، هر 
َ

َبش
ْ
َری ِلل

ْ
 ِذک

ّ
کتابی به تو دادیم: ﴿َما ِهی ِإال

که خواهد آمــد با این دو اصل کلی و دوام، یعنی 
همگانی و همیشــگی، این تذکره است برای او. 
خود آن حضرت هم چون شــاگرد مستقیم ذات 
ْن 

ُ
د

َ
اقدس الهی اســت، فرمود تو قــرآن را ﴿ِمن ل

ْن 
ُ

د
َ
ْرآَن ِمن ل

ُ
ق

ْ
ی ال

َّ
ق

َ
ُتل

َ
 ل

َ
ك َحِکیٍم﴾ یاد می گیری: ﴿ِإنَّ

َحِکیٍم َعِلیٍم﴾. گاهی خدا اســم خاص خود را به 
رسول خود می دهد، گاهی اسم خاص خود را به 
کتاب خود می دهد. خدا »علی حکیم« اســت، 
این »علی حکیــم« را نام کتاب خــود قرار داد: 
َعِلی َحکیٌم﴾. خدا رؤوِف رحیم است، در 

َ
ینا ل

َ
د

َ
﴿ل

پایان سوره مبارکه »توبه« این دو نام مبارک را برای 
 َرِحیٌم﴾. 

ٌ
ُمْؤِمِنیَن َرُؤوف

ْ
رســول خود قرار داد: ﴿ِبال

این »رؤوف و رحیم«، از أســمای خدای سبحان 
است که در ذات مقدس رسول گرامی جلوه کرده 
است. او که »علی حکیم« را از »علی حکیم« یاد 
 می گیرد، به برکت آن »رؤوف رحیم« می شــود:

 َرِحیٌم﴾.
ٌ

ُمْؤِمِنیَن َرُؤوف
ْ
 ﴿ِبال

 پیامبری که رحمت برای همه عالم است
گفتاری از آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی

   منبر    

بررسی الیه های پنهان صلح امام حسن)ع( نشان 
می دهد، جنگ حضــرت با معاویه به ســپاهی 
نیرومند و هماهنگ نیاز داشت، در حالی  که مردم 
عراق با توجه به جنگ های صفین و نهروان، خسته 
بوده و انگیزه ای برای جنگیدن نداشــتند و نوعی 
عاقه به صلح در آنها مــوج می زد؛ عاقه ای که 
دعوت امام به جنــگ را جواب ندادند یا با نوعی 
سستی و کندی برخورد کردند. به نحوی که برخی 
یاران صدیق حضرت)ع( را به واکنش وادار کرد و 
مردم را به دلیل این بی توجهی به دعوت امام)ع( 
توبیخ کردند و حضرت)ع( مجبور شد با سپاهی 
اندک به سوی »ُنخیله« حرکت کند. بعد از ده روز 
4000 نفر در اردوگاه حاضر شدند که امام)ع( را 
واداشت به کوفه برگردد تا تدبیری تازه بیندیشد. با 
این توصیفات می توان گفت یاران امام)ع( همدل و 

همراه نبودند و به چند گروه تقسیم می شدند:
۱ـ شیعیان و طرفداران امیرالمؤمنین)ع(؛

۲ـ خوارج که به دلیل دشمنی با معاویه آمده بودند؛
۳ـ افراد سودجو که به دلیل منافع مادی جمع شده 

بودند؛
4ـ افرادی که به پیــروی از بزرگ قبیله خود آمده 

بودند.
پراکندگی و عدم همبســتگی ســپاه در کام 
حضرت)ع( نمایان اســت. امــام مجتبی)ع( در 
مدائن طی ســخنانی از روحیات مردم کوفه پرده 
برداشــتند و در آخر فرمودند: »اگر آماده کشــته 
شــدن در راه خدا هستید، بگویید تا با او به مبارزه 
برخیزیم و با شمشیر پاسخ او را بدهیم و اگر طالب 
زندگی و عافیت هســتید اعام کنید تا پیشنهاد او 
را بپذیرم و رضایت شما را تأمین کنم.«)الخصال، 
ص ۳۳9( دریغ از شــنیدن سخن حق. زمانی که 
ســخن امام)ع( به اینجا رسید، مردم از هر طرف 
فریاد زدند: »البقی البقی« زندگی زندگی. نفرین بر 
این تفکر که به دنبال هوس دل است، نه کام امام 
و رهبر خود. در کنار دالیلی که برای پذیرش صلح 

از طرف امام حســن)ع( بیان شده، برخی دالیل 
انسان را به تفکر عمیقی وا می دارد؛ از جمله:

۱ـ نامه برخی از بزرگان و رؤســای قبایل عراق به 
معاویه و دعوت به لشکرکشی؛

۲ـ ملحق شدن فرمانده لشکر و یاران امام)ع( به 
معاویه. امام)ع( عبیدالله بن عباس که فرمانده لشکر 
بود بــا دوازده هزار نفربه عنوان طایه دار لشــکر 
روانه کردند. قیس بن سعد و سعیدبن قیس به عنوان 
جانشینان او به ترتیب انتخاب شدند، قرار شد هر 
کجا به ســپاه معاویه رسیدند، مانع حرکت شوند 
تا ســپاه اصلی به آنها برسند؛ اما عبیدالله درقبال 
گرفتن یک میلیون درهم شبانه باهشت هزار سرباز 
به اردوگاه معاویه پیوســت و امام)علیه ع( را تنها 

گذاشت. 
۳ـ شایعه سازش قیس بن سعد. معاویه برای ایجاد 
شکاف در سپاه امام)ع( با جاسوسان خود شایعه 
سازش قیس بن سعد را رواج می داد که موفق نشد. 
او چند نفر از افــراد خوش ظاهر در میان مردم را 
به خدمت امام)ع( فرستاد. آنها در مدائن به خیمه 
امام)ع( وارد شــدند و پــس از گفت وگو هنگام 

مراجعــت جار زدند: »خداوند به وســیله فرزند 
پیامبر فتنه را خواباند و آتش جنگ را خاموش کرد، 
حسن بن علی با معاویه صلح کرد و خون مردم را 

حفظ کرد.« )اعیان الشیعة، ج ۲، ص 48(
مردم به خیمه امام)ع( حمله کردند، همه چیزرا 
به یغما بردند و درصــدد قتل امام)ع( برآمدند که 
موفق نشــدند. دو گزینه مهم در اینجا وجود دارد 
که توجه انسان را جلب می کند: یکی تزویر دشمن 
و دیگری بی بصیرتی دوستان. تزویری که با ندای 
صلح و دوســتی،خون خواهی مظلــوم و هزاران 
شــعار فریبنده پیش می آید؛ اما به هنگام تسلط، 
خنجر خود را فرو می زند و مع االسف در این میان 
عده ای مردم و دوســتان بی بصیر هستند که فقط 
ندای صلح و خون خواهی دشمن را دیده و چشم 
خود را بر روی دیگر تزویر خواســته یا ناخواسته 
بســته نگه می دارند. امام حســن)ع( با پذیرش 
صلح، در واقع خود را قربانی جهل و بی بصیرتی 
مردم کرد و خون بســیاری از انسان های عزیز را 
که قرار بود در معرکه جنگ با معاویه ریخته شود، 

حفظ کرد. 

یای بیکران قطره ای از در
نگاهی به صلح امام حسن)ع(

   سلوک    

 ایمان معینی
کارشناس علوم اسالمی
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پرونده

حکمت
مروری بر سیره و سلوک 

 سیاسی امام حسن
 و امام رضا )علیهم السالم(

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

 BBBB اساسًا جایگاه امام حسن مجتبی)ع( به لحاظ 
سیاسی و منصب قدرت در بدو امر چگونه بود و 

با چه مسائلی روبه رو بودند؟
در پی شهادت امیرالمؤمنین)ع(، امام مجتبی)ع( به دو اعتبار 
در جامعه مطرح می شود؛ اگر چه این دو، در حقیقت امر یکی 
اســت، اما با توجه به نوع نگاه جامعه و انحرافاتی که پس از 
رحلت پیغمبر)ص( در بین مســلمان ها پدید آمده بود از هم 
تفکیک می شوند. یکی اینکه آن حضرت به امامت می رسد 
و بعد از امیرالمؤمنین)ع( امام جدید اســت و وظیفه امامت، 
تداوم رسالت پیغمبر و پاسخگویی به نیازهای معرفتی بشریت 
و حفاظت از اســام و مقابله با تهدیداتی را برعهده دارد که 
دین مبین اسام را با خطر مواجه می کند. اما در پی شهادت 
امیرالمؤمنین)ع(، به خواســت مردم کوفه ـ که آن زمان مرکز 
خافت و محل حضور برجسته ترین و با سابقه ترین مسلمان ها 
بود ـ امام حســن)ع( هم به خافت و حکومت رســید و هم 
قدرت سیاســی و رهبری جامعه را به دست گرفت. بر مبنای 
اعتقادات شیعی، یکی از شئونات کسی که صاحب والیت و 
امامت است، حکومت کردن است؛ یعنی رهبری جامعه جزء 
وظایف امام است، منتها چون در پی واقعه سقیفه، به امامت 
خیانت صورت گرفت و رهبری جامعه قطع شــد، لذا بیشتر 
جامعه یک تفکیکی بین این دو جایگاه داشتند. امام حسن)ع( 
در بعد حکومتی، خافت و ریاست سیاسی جامعه، با مردمی 
مواجه هستند که ایشان را به عنوان خلیفه پنجم می شناسند و 
چون جامعه به خصوص بعــد از قصد خافت و به انحراف 
کشیده شدن مسیر اســام، دیگر برای امام آن وجهه الهی را 
قائل نبودند، به خود اجازه می دادند که امام حسن)ع( را باب 
میــل خود بپندارند و اگر باب میل آنها رفتار نکرد، حتی به او 
خیانت کنند. امام حســن)ع( در این راستا با یک حاکم یاقی 
که بخشی از عالم اسام، یعنی شام را اشغال کرده و حاضر به 
کناره گیری نبود، مواجه شده بودند که مقابل امیرالمؤمنین)ع( 
سرکشــی کرده بوده و همچنان نیز ادامه داشت. در این حال 
امام حسن)ع( به عنوان رهبر نظام اسامی تصمیم دارد مانند 
پیغمبر)ص( با این سرکش که پیشروی کرده و وارد قلمرو آن 
حضرت شــده، مقابله کرده و مردم و نظامیان کوفه را به این 
عرصه دعــوت کنند که از همان آغــاز می بینیم آنها کوتاهی 
می کنند و حاضر نیســتند رهبری را که بــا او بیعت کرده اند، 
در برابر دشــمن یاری کنند. البته با تاش برخی از سرداران 
امیرالمؤمنین)ع( و سرزنش کردن مردم، لشکری فراهم شد، 
ولی این لشکر بی انگیزه بود و فقط این بهانه را مطرح کردند که 
چون از دستگاه حکومت حقوق می گیرند و هم خلیفه از آنها 
خواسته برای جنگ آماده شوند، حرکت می کنند وگرنه به راه 
امام حسن)ع( و به اهداف آن وجود مقدس برای سرکوب این 

طغیانگر هیچ اعتقادی نداشتند. 

 BBBB پس از لشکرکشی در واقع چه فرآیندی طی شد 
که امام حسن مجتبی)ع( مجبور به پذیرش صلح 

با معاویه شدند؟
امام حسن)ع( ســپاه را الزام می دارد تا جلوی پیشروی های 
معاویه گرفته شــود؛ اما فرمانده این پیش قراوالن وقتی رشوه 
معاویــه را می بینــد، خیانت می کنــد و با گروهــی از افراد 
تحت امر خود به جبهه دشــمن می پیوندد. انعکاس این خبر 
سبب تضعیف شــدید روحیه سایر رزمندگانی شد که با امام 
حسن)ع( آمده بودند. از سوی دیگر امام هم  می دانستند این 

مردمی که با او حرکت کردند، در بیشتر آنها انگیزه های الهی 
وجود نــدارد، از این رو اگر بخواهد با همین وضعیت مقابل 
دشمن بایستد، چه بســا قبل از اینکه دشمن به آنها حمله ور 
شــود از داخل خیانت صورت بگیرد و ضربه ای بزرگ وارد 
شــود. به همین دلیل امام تصمیم گرفتند با یک سخنرانی در 
جمع نیروهای خود، آنهایی را که انگیزه های مادی داشــتند 
 بی انگیزه بودند، از 

ً
یا به عبارتی انگیزه الهی نداشــتند یا اصا

صفوف لشــکریان خود تصفیه کنند و همراه افرادی که واقعا 
با اعتقاد در عرصه حاضر شده بودند، با معاویه روبه رو شوند. 
وقتی امام)ع( ســخنرانی خود را ایراد می کردند، در نقل های 
 از کام شان مشخص 

ً
تاریخی آمده است برخی افراد که عمدتا

بود از خوارج بوده اند، سخنرانی امام را قطع و به ایشان توهین 
کردند، امام اقدام به پایین آمدن از منبر کردند که به داخل خیمه 
خود برود، سپس به خیمه امام حمله کردند و آنچه را که آنجا 
بود، غارت کردند؛ در حالی که هنوز لشکر امام)ع( با دشمن 
مواجه نشده بود؛ چون بی انگیزه یا مخالف اهداف امام بودند 
و همراهی با ایشان را به نفع خود نمی دیدند. جاسوسان معاویه 
از این مسئله مطلع شــدند و به او گزارش دادند و معاویه هم 
به امام پیشــنهاد می کند و در نامه قید می کند تو می خواهی با 
این لشــکری که این گونه از هم پاشــیده با من مواجه شوی؟ 
همچنین تعدادی از نامه های فرماندهان لشکر امام حسن)ع( 
را ضمیمه نامه کرده بود که آنها برای معاویه نوشته بودند تعیین 
کن حسن را زنده یا مرده تحویل تو دهیم؛ لذا امام)ع( در یک 
موقعیت بسیار خطیری قرار گرفته بودند که مردم و نیروهای 
نظامی با او همراه نبودند و دل به سوی دشمن داشتند. در واقع 
آنها می دانستند ایشــان فرزند پیامبر بوده و از صاحیت های 
بی مانندی برخوردار هستند، اما چون جامعه بسیار به انحراف 
کشیده شده بود، حاضر نبودند رهبر حق، الهی و پاک را تحمل 
کنند و منافع خود را در همراهی با دشمن می دیدند. لذا اینجا 

امام حسن)ع( چاره ای جز واگذار کردن حکومت نداشتند. 

 BBBB همراهــی نکردن مــردم با امــام)ع( و خیانت 
صــورت گرفتــه تا چه حد از ســوی مــردم به 

صراحت عنوان می شد و به زبان می آمد؟
در تاریخ آمده اســت، ایشــان برای اتمام حجــت از همان 
لشــکریان خائن که به ایشــان حمله کــرده و حضرت را به 
شــدت مجروح کرده بودند، با همان حالت مجروح آمدند و 
به صراحــت فرمودند که اگر رضایت خدا و مرگ با عزت را 
می طلبید، پیشنهاد صلح معاویه را زیر پا بگذارید؛ چراکه بین 
ما و او جز شمشیر نباید حاکم باشد. در واقع سیاست امام)ع( 
این بود که این طغیانگر فاســد را باید سرکوب کرد تا شر او 
را از میان برد.  ســپس فرمودند: اما اگر باقی ماندن دنیا برای 
شما اصل است، پیشنهاد او را بپذیرید که از جای جای لشکر 
فریاد برمی آورده شــد: دنیا، دنیا و باقی ماندن در دنیا؛ در واقع 
به صراحت اعام کردند ما حاضر به پذیرش ادامه حکومت 
تو نیســتیم و معاویه را ترجیح می دهیم. اگــر اینجا امام)ع( 
می خواستند با همان اندک افرادی که به ایشان وفادار هستند، با 
 به شهادت می رسیدند و شکست 

ً
معاویه مقابله کنند، هم قطعا

پدید می آمد و هم حکومت و هم امامت را از دست می دادند، 
یعنی آن وجهه اصلی امام)ع( هم از بین می رفت. ایســتادن 
در چنین موقعیتــی برای حفظ حکومت، نه تنها حکومت را 
حفظ نمی کرد؛ بلکه امامت را هم از بین می برد و نه تنها امام 
حسن که امام حسین)ع( که پا به پای ایشان حضور داشتند، به 
شهادت می رسیدند، لذا امام)ع( بر مبنای تدبیر بسیار حساب 
شده مجبور شــدند به دلیل خیانت گســترده ای که صورت 
گرفته، حکومت را واگذار کنند تا امامت حفظ شود. اگر امام 
)ع( می خواستند آنجا ایستادگی کنند، قطعا هم حکومت و هم 
امامت از بین می رفت و این هدفی بود که دشمن می خواست 
و به هدف بزرگ خود می رسید؛ در حقیقت امام حسن)ع( به 
دلیل این شــرایط حاد و خیانت باری که پدید آمده بود، برای 
حفظ امامت، حکومــت را رها و واگــذار کردند که این در 
حقیقت برد آن وجود مقدس و باخت معاویه است، لذا اگرچه 
حکومت به دســت معاویه افتاد، اما مشاهده کرد خط اصیل 
اسام به دست امام حسن)ع( حفظ شده است.  رهبر معظم 
انقاب تعبیر زیبایی از این موضوع دارند و ایشان می فرمایند: 
»امام حسن)ع( در این شرایط بحرانی و خیانت بار با واگذار 

کــردن حکومت، خط اصیل اســام را که تا قبــل از این از 
سوی پدرشــان در جایگاه خافت جریان داشت، به صورت 
زیرزمینی حفظ کردند و ادامه دادند و این کار امام ســبب شد 
اســام اصیل محفوظ بماند و امامت آسیب نبیند، لذا در آن 
شرایط بهترین تصمیم بود و در حقیقت امام)ع( بر معاویه غلبه 
پیدا کردند و نگذاشتند آن تبهکار به هدف اصلی خود برسد.«

 BBBB آیا شرایط امروز کشور نیز شباهتی با دوران امام 
حسن)ع( دارد و می توان نوع مواجهه ایشان را 

برای روابط دیپلماتیک کشور نیز توصیه کرد؟
رئیس جمهــور برای توجیــه ناکامی ها و شکســت خوردن 
برنامه هایی که در نظر داشت، متأسفانه از اهل بیت)ع( هزینه 
و مطرح کرد که ما درس صلح و ســازش را از امام حسن)ع( 
آموختیم که این حرف کاما مغالطه، نا بجا وغلط است؛ چرا 
که امام حســن)ع( در موقعیتی قرار داشتند که جامعه همراه 
ایشان نبود و فرماندهان نظامی خیانت کرده بودند و مردم هم 
عموما خواهان رفتن به طرف دشمن و پذیرش ذلت و تبعیت از 
دشمن بودند. آیا کشور و جامعه و مردم شهیدپرور ما و مردمی 
که هنوز جوان هایش این گونه حاضر هســتند در دفاع از حرم 
اهل بیت)ع( جان خود را فدا کنند، قابل قیاس با شرایط امام 
حسن)ع( هستند؟ آیا رهبر انقاب ما مثل امام حسن)ع( آن 
گونه تنها مانده و به این صورت دچار خیانت شده اند؟ هرگز 
این شرایط قابل قیاس با شــرایط امام حسن)ع( نیست؛ اگر 
امام حسن)ع( چندهزار نفر محدود مثل این جوان های بصیر، 
مؤمن و انقابی ما را داشــتند، عالم اسام را از شر معاویه و 
اتباع آن نجات داده بودند و حاکمیت حق اســتمرار پیدا می 
کرد و دشمنان شان نابود می شد. لذا ما امروز این گونه نیستیم، 
هر چند جریان نفوذی دشــمن و چهره های انقابی دیروز که 
استحاله شده های امروز هستند، برای بقا در عرصه سیاسی و 
رســیدن به آمال و آرزوهای خود، ساختن با آمریکای تبهکار 
را تنها راه رســیدن به آمال خود می دانند و در جامعه این گونه 
القا می کنند که نمی شود با آمریکا در افتاد و برای بیرون آمدن 
از این مشــکات، تحریم ها و فشارهایی که وجود دارد، باید 
مرتب امتیاز داد و شــر دشــمن را با دادن امتیاز و کوتاه آمدن 
از آرمان هــا و شــعارهای خود کم کرد. در واقع این نســخه 
ذلت پذیری است و ایران در این موقعیت هرگز چنین وضعی 
را ندارد که ما بخواهیم با دادن امتیازهای گســترده به دشمن، 
شر او را کم کنیم؛ کما اینکه تاریخ نشان داده و تجربه این امر 
را ثابت کرده است که هر گاه در برابر دشمن عقب بنشینید، او 
بیشتر جلو می آید و طبق فرموده قرآن تا شما را به تبعیت از خود 
واندارد، دست بر نمی دارد. درسی که ما می توانیم از اقدام امام 
حسن)ع( بگیریم، این است که نگذاریم این خائنان و عوامل 
دشــمن در داخل، روحیه مردم مقــاوم ما را تضعیف کنند و 
جامعه را به ســمت و سویی بکشانند که زمان امام حسن)ع( 

رفته بود.
 یعنی اینکه برای حل مشکات روزمره و معاش خود تن به 
ذلت سازش با دشمن و واگذار کردن امتیازها و موقعیت های 
مهم به او باشیم. وظیفه ما مقابله با این جریان نفوذی و جاده 
صاف کن هاســت تا نتوانند جامعه ما را به دلیل مشــکاتی 
که خود آنها پدید آورده اند، به این ســمت و سو بکشانند که 
راهکار، تبعیت از خواسته های دشمن و کنار گذاشتن اصول 
و آرمان هاســت؛ در آن صورت برای ما دیگر نه استقال و نه 

نظام اسامی می ماند.

 BBBB مواجهه سیاسی امام رضا )ع( با حکومت آن 
زمان مشــخصًا از چه مقطعی و چگونه شکل 

گرفت؟
محور اصلی سیاست امام رضا)ع( نپذیرفتن و باطل دانستن 
 بنی عباس و حاکمان عباسی 

ً
قدرت مسلط آن زمان و مشخصا

بود، منتها تا ایشان در مدینه حضور داشتند این مقابله یا انکار 
قدرت عباســی خیلی رنگ و بوی سیاسی نداشت، چراکه 
 برخوردی 

ً
مواجهه ای با امام رضا)ع( وجود نداشت و احیانا

که بخواهد مزاحمتی بــرای امام رضا)ع( ایجاد کند، ایجاد 
نمی شــد و طبیعتا ایشــان به همان امور مربوط به امامت و 
مباحثی از این قبیل در مدینه اشــتغال داشــتند؛ اما بحث 
مزاحمت حکومت هنگامی شروع می شود که اثرگذاری امام 
رضا)ع( را در مدینه مشــاهده می کنند. در حقیقت آن منشأ 
اقدام برای احضــار امام رضا)ع( به مرو، در همان جمله ای 
 روشن است که نشان می دهد 

ً
که مأمون مطرح می کند کاما

نگرانی های مأمون از چه نوعی است و قصد وی از احضار 
امام رضا)ع( چیست که البته به هدف خود نرسید. مأمون به 
این دلیل امام رضا)ع( را احضار می کند که ایشان مردم را به 
محوریت امام دعوت کرده و آنها را گرد خود جمع می کردند 
و این بــرای مأمون قابل قبول نبود؛ چــرا که تصور می کرد 
امام رضا)ع( می خواهد یک حکومتی در ســایه حکومت 
بنی عباس در مدینه برای خود ایجاد کند که این حاکم عباسی 

قابل قبول و تحمل نبود. 

 BBBB خلیفه عباسی برای همراه کردن امام رضا)ع( با 
حکومت چه پیشنهادهایی برای ایشان داشت؟

مأمون به تصور اینکــه می تواند امام رضا)ع( را فریب دهد، 
 برای 

ً
بحث واگذاری خافت را مطرح می کند؛ البته کاما

امام)ع( روشــن بود که این واگــذاری خافت یک فریب و 
دام اســت و فقط می خواهد امام)ع( را همــراه خود جلوه 
دهد و ســپس از موقعیت امام در جامعه آن روز کاسته شود 
و کار خــود را انجام دهد، لذا آن را نپذیرفتند. امام رضا)ع( 
در این باره استدالل جالبی داشتند که فرمودند اگر حکومت 
حق شماست که خدا به شــما واگذار کرده است شما حق 
ندارید آن را به دیگری بسپارید و اگر حکومت حق دیگری 
است، شما چطور حق دیگری را می خواهید به کسی دیگر 
ببخشید؟ مأمون وقتی می بیند اگر امام خافت را نپذیرد کار 
دشوارتر می شــود، والیت عهدی را پیشنهاد می کند. امام، 
والیت عهدی را نیز نپذیرفتند تا آنجایی که مأمون به تهدید 
متوسل می شود و امام هم به نوعی با یک اجبار و اکراهی که 
مساوی با ادامه حیات و زندگی خویش است، پذیرفتند. به 
عبارتی اگر نمی پذیرفتند ممکن بود منجربه قتل امام شود؛ 

فلذا آن موقع پذیرفتند.
 در اینجا این نکته قابل توجه اســت که برخی می گویند 
چه اشــکالی داشــت اگر امام ایــن را نمی پذیرفت و مثل 
امیرالمؤمنین)ع( و امام حســین)ع( به شــهادت می رسید 
که باید توجه داشت شــهادت امام حسین)ع( آثاری نه تنها 
در زمان خود؛ بلکه در طول تاریخ اســام و جهان بشریت 
داشــته و دارد که شهادت امام رضا)ع( نمی توانست این اثر 
را داشته باشــد، لذا امام مصلحت دیدند که والیت عهدی 
را بپذیرنــد؛ اما نه آن طور که مأمون می خواهد بلکه آن طور 
که خود می خواهند، و این به نفع اسام و مسلمین و جامعه 

اسامی است. 

 BBBB یعنی فــارغ از اجبار و اکراهی که برای پذیرفتن 
والیت عهــدی وجــود داشــت، چــه آثار و 
پیامدهایی را می توان بــرای این پذیرش در نظر 

گرفت؟
در حقیقت امام پذیرفتن والیت عهدی را با دو هدف انجام 
دادند؛ یکی اینکه ایشــان به قتل نمی رسیدند و ادامه حیات 
ایشان می توانست آثار مهمی در جامعه اسامی داشته باشد و 
چند سال دیگر امامت خویش را ادامه دهند که شرایط برای 
امام بعدی نیز فراهم شــود؛ چرا که اگر امام والیت عهدی 
را نمی پذیرفتند و به شهادت می رسیدند امام بعدی که امام 
جواد)ع( بودند؛ حدود ۳ یا ۴ ســال داشتند و امامت ایشان 
در آن سن می توانست مشکاتی در برداشته باشد. با توجه به 
اینکه وقتی امام رضا)ع( به امامت رسیدند، حدود هفت ساله 
بودند و شبهات و مشکاتی به وجود آمد چه برسد به اینکه 

در سه سالگی به امامت می رسیدند.
از جهت دیگر پذیرفتن این والیت عهدی یک راه و طریقی 
در طول تاریخ شــده است که اگر در مقاطعی مجبور شدید 
با ظالم و حاکم ستمگر زمان خود کنار بیایید، اصل موضوع 
اشکالی ندارد و پذیرفته است، اما به حداقل ها اکتفا کنید که 

این یک درس حتی برای امروز ماست.

 BBBB به نظر شــما به طور مشخص از سیره سیاسی 
حضرت رضا)ع( چه محورهایــی را می توان 
برای سیاســت ورزی در مقطع فعلی استخراج 

کرد؟
در حقیقت می توانیم از این حرکت سیاســی امام رضا)ع( 
درس بگیریم که اگر در یک زمانی مجبور شدیم با دشمنان 
و ظالم حاکمی که در حال حاضر در رأس کار اســت، کنار 
بیاییم؛ اصل کنار آمدن را بپذیریم اما به حداقل ها اکتفا کنیم، 
به عبارتی اگر قرار شــد یک توافقی داشــته باشیم، در اصل 
اشکالی ندارد؛ اما بر اســاس حداقل ها و نه بر اساس آنچه 
طرف مقابل می خواهد و بر اساس حداکثرهایی که ما همه 
چیز را از دست بدهیم. متأسفانه ما این وضعیت را در قضیه 

برجام دیدیم که اگر مسئوالن ما این حرکت و رفتار سیاسی 
امام رضا)ع( را الگو قرار می دادند و می گفتند ما هم  مثل امام 
رضــا)ع( ناچاریم به نوعی پیمان ببندیم اما در آن حداقل ها 
را در نظر می گیریم، اآلن با این وضعیت اسفباری که دچار 
هستیم مواجه نمی شدیم، مسئوالن ما اشتباه کردند و بیش از 
حداقل ها را موافقت کردند و کنار آمدند. در حالی که می شد 
با آنها بر سر حداقل ها توافق کرد و اگر نمی پذیرفتند سیاست 
دیگری در پیش می گرفتند، نه اینکه پیشــاپیش خودمان به 
امید گشایش هایی همه چیز را تعطیل کنیم که گشایشی هم 
صورت نگرفت؛ چراکه ما با سیاســت امام رضا)ع( رفتار 
نکردیم. لذا امام با دو هدف ادامه حیات خویش برای رسیدن 
شرایط جامعه اســامی به جایگاه و موقعیتی که امام بعدی 
مشکلی نداشته باشد و توافق بر حداقل ها والیت عهدی را در 

حد یک نام پذیرفتند. 

 BBBB امــام)ع( بــا وضــع شــرایط در پذیــرش 
والیت عهدی چگونه صحنه را مدیریت کرده و 

اهداف مأمون را ناکام کردند؟
در واقع امام شرط هایی گذاشــتند که از کیاست ایشان بود 
و مأمون متوجه آنها نشــده بود و بعدها که متوجه شد زمینه 
شــهادت امام رضا)ع( را به وجود آورد؛ چراکه مأمون دید 
نمی توانــد کاری انجام دهد. امــام پذیرفته بود که ولی عهد 
باشند به شــرطی که در امور سیاسی دخالت نکنند و هیچ 
عزل و نصبی هم نداشــته باشــند، در واقع یک نــام از این 
والیت عهدی برای امام باقی بماند که مأمون پذیرفته بود اما 
بعدها متوجه شد به هیچ عنوان نمی تواند به هدفش برسد. 
امام حتی وقتی می خواست برای نماز عید فطر که از شئون 
حکومت است و از ناحیه حکومت برگزار می شود، حضور 
پیدا کند، برخاف رسم حکومت و بدون هیچ گونه تشریفات 
و ابهت ظاهری خواستند به مصلی بروند و فرمودند اگر قرار 
باشد نماز را برگزار کنم، برگزار می کنم اما آنچنان که رسول 
خدا)ص( برگزار می کرد که آنها متوجه نشدند و پذیرفتند. 
اما وقتی امام)ع( بدون مرکب و خدم و حشم با یک تواضع 

و فروتنی و یک دنیا وقار معنوی با همراهی شیعیان به سمت 
مصلی حرکت کردند، مأموران حکومت این موضوع را به 
مأمون اطاع دادند که اگر علی بن موسی)ع( قرار باشد به این 
شــکل نماز را برگزار کند، تمام شدن نماز مساوی است با 
یک شورش و هجمه ای بر ضد حکومت و مخالفت جدی 
از ناحیه مردم با حکومت که همین امر حکومت را به خطر 
خواهــد انداخت. لذا در نیمه راه امــام)ع( را برگرداندند و 
اجازه برگزاری نماز عید فطر را ندادند. این موضوع بهترین 
دلیل اســت که امام)ع( حاضر نشــدند بیش از آنچه توافق 
کرده بودند، انجام دهند واال باید به اجبار می گفتند اگر شما 
می گویید ایــن روش رفتن ایراد دارد، بــا مرکب می رویم و 
نماز را برگزار می کنیم، اما ایــن کار را نکردند و از نیمه راه 

بازگشتند و حاضر نشدند از آرمان های خویش کوتاه بیایند. 
امــام)ع( با این طرز تفکر، والیت عهــدی را پذیرفتند و در 
حقیقت در سیاست آن روز، نقش آفرینی کردند، لذا مأمون 
و حکومت عباســی به هیچ عنوان به هدف شــان نرسیدند. 
هدف مأمون این بود که با نزدیک شــدن به امام)ع( و جذب 
ایشــان در سیاســت و دســتگاه حکومت، یک نوع تأیید و 
مشروعیتی برای خود ایجاد کند و به مردم این طور القا کند 
که اگر شــما می بینید من حاکم هســتم، اما در کنارم کسی 
مثل امام رضا)ع( والیت عهدی را عهده دار اســت و این به 
معنای مشــروعیت حکومت ماست؛ چرا که اگر غیر از این 
بود امام)ع( والیت عهدی ایــن حکومت را نمی پذیرفتند. 
برخی ها در ابتدا چنیــن فکری می کردند، اما وقتی برخورد 
امام را دیدند که از همان جلسه پذیرفتن والیت عهدی اکراه 
و مخالفت ایشان آشکار بود تا انجام ندادن کارهای سیاسی و 
امور دولتی و حکومتی و نماز عید فطر، اینها نشان دهنده این 
بود که به این شکل والیت عهدی و پذیرش آن از سوی امام 
رضا)ع( نمی توان برای حکومت عباسی مشروعیت دست و 
پا کرد، بلکه این پذیرفتن والیت عهدی یک نوع مخالفت نرم 
و پنهان و زیرســؤال بردن جدی حکومت عباسی است، آن 
هم نه تنها حکومت مأمون بلکه حکومت پدران مأمون و در 
کل بنی عباس و قبل از آن بنی امیه و در اصل زیرســؤال بردن 

حکومت به دست غیر امام معصوم است.

 BBBB به عنوان آخرین سؤال، مهم ترین درس سیاسی 
امام هشــتم را برای سیاســتمداران امروز چه 

می دانید؟
می توان گفت مهم ترین برگ حرکت سیاسی امام رضا)ع( 
همین مدل تعامل و به تعبیر بنده تقابل پنهان و تقابل جدی، 
اما نرم و خاموش با حکومت عباسی بود که می تواند برای ما 
و در طول تاریخ درس باشد. همچنین متوجه باشیم اگر قرار 
است حیات سیاســی خود را در چارچوب اسام و والیت 
اهل بیت)ع( به پیش ببریم، باید آن را در نظر داشته باشیم. ما 
هیچ گاه نمی گوییم جنگ و مقاومت به هر قیمت یا به قیمت 
نابودی جهان اســام و جامعه اسامی باشد، بلکه شعار ما 
شعار امام رضا)ع( است که اگر نمی شود مقاومت و مقابله 
با ظالم به شــکل جدی و علنی داشت، اما می شود به شکل 
نــرم و پنهانی و از داخل به گونــه ای رفتار کرد که آن ظالم و 
حاکم ســتمگر دچار بی هویتی جدی و خاء مشروعیت و 
مقبولیت شود. همچنان که در زمان مأمون به وجود آمد و او 
دید چاره ای نیســت جز اینکه امام را از سر راه خود بردارد و 

تصمیم گرفت امام را به شهادت برساند.

پیش درآمد 

 حجت االسالم 
مهدی شریعتی

کارشناس علوم اسالمی

 زدودن چهره نفاق
 از غاصبان حکومت

صلح امام حســن)ع( و والیت 
و  تفاوت ها  امام رضا)ع(   عهدی 
شباهت هایی دارند که از وجوه مختلف قابل 
بررسی اســت. امام حسن)ع( حکومت را 
امــام رضــا)ع(  امــا  کردنــد،  واگــذار 
والیت عهدی را پذیرفتند که هر دو اقدام در 
نگاه برخی افراد به سازش تعبیر شده است؛ 
در حالی که به لحاظ ظاهری با هم متفاوت 
اســت. شــهید مطهری می گویــد به نظر 
می رســد تــا آن زمــان واژه والیت عهدی 
استفاده نشده بود. اولین کسی که این کار را 
کرد، معاویه بود که پسرش را خلیفه بعد از 
خود قــرار داده و از مردم بیعت گرفت، اما 
ظاهرا تا آن مقطع از کلمه ولی عهد استفاده 
نمی شد.  یکی از شباهت های این دو اقدام 
حضرات معصومین این اســت که طرف 
مقابِل امام )ع(، در سیاســت، حقه بازی و 
شیطنت از زمره چهره های شاخص حکام و 
خلفای بنی امیه و بنی عباس بودند. معاویه آن 
قدر شــیطنت و حقه بازی داشت که مردم 
می گفتنــد معاویــه از حضــرت علی)ع( 
سیاســتمدارتر است. آنجاســت که فریاد 
حضرت بلند می شود که به خدا قسم معاویه 
از من زیرک تر نیست. او خیانت و شیطنت 
انجام می دهد که ایــن موضوع از نظر من 
ناپسند است و ما حکومت را می خواهیم که 
این اتفاق ها نیفتد و به خدا قسم من این گونه 
نخواهــم کرد. مأمون هم به همین شــکل 
است. حتی برخی او را یک دانشمند و فضل 
دوست می دانستند. همچنین هر دو امام در 
 از سر 

ً
ابتدای امر، صلح را نپذیرفته و نهایتا

اکراه، اجبــار و بی میلی پذیرفتند و در عین 
حال هر دو امام با وضع شرایطی این مسئله 
را قبول کردند. امام حســن)ع( چند شرط 
 بر اساس کتاب 

ً
برای معاویه می گذارد: اوال

 حکومت 
ً
خدا، سنت پیامبر عمل کند. ثانیا

بعد از معاویه از آن حسن بن علی)ع( و بعد 
از او حسین بن علی)ع( باشد و معاویه حق 
 باید لعن 

ً
ندارد از خود خلیفه تعیین کند. ثالثا

و اهانت به امیرالمؤمنین)ع( در همه باد و 
 بیت المال عراق که 

ً
منابر تعطیل شود. رابعا

۵ میلیون درهم تخمین زده می شود، مستثنا 
بوده و به معاویه واگذار نمی شود و سالی دو 
میلیون درهم معاویه برای امام حسن)ع( و 
بنی هاشــم و بازماندگان شــهدای جمل و 
صفین باید پرداخت کند. برای اینکه شیعه 
 
ً
استقال اقتصادی باید داشته باشد. خامسا
تمام مردم و مسلمانان و به خصوص شیعیان 
در همه جا باید امن و امان باشند و نباید به 
اینها آسیبی وارد شــود.  امام رضا)ع( هم 
فرمود من قبول می کنم به شرطی که عزل و 
نصب نکــرده و در امور حکومت دخالت 
نکنم و بــا این کار مأمون را بیچاره کرد. در 
یک نماز مأمون بــه امام اصرار کرد که امام 
پذیرفت همان نماز معروف عید فطر است 
که امــام را از وســط راه برگرداندند. آنچه 
مسلم است، این است که در واقع هر دو امام 
با این اقدام حساب شده نقاب نفاق، تزویر و 

دروغ را از چهره مقابل زدودند.

بررسی تحوالت سیاسی دوران امام حسن مجتبی)ع( در گفت و گوی صبح صادق با دکتر محمد حسین رجبی دوانی

تحمیل صلح با حربه نفوذ
صلح امام حسن)ع( با معاویه یکی از پیچیده ترین و حساس ترین حوادث در تاریخ اسالم است. امامان به منزله جانشینان پیامبر وظیفه رهبری امت و تبیین و حفاظت از دین را عهده دارند؛ از این  رو در هر دوره برای تحقق این مهم شیوه ای خاص و 
متفاوت را در پیش گرفته اند. امام حسن)ع( نیز در شرایط بسیار حساس زمان خود با تدبیری خاص توانست ضمن حفظ اصل دین، مراعات حکم خدا و مصلحت مسلمانان، شیعه را از موقعیتی بحرانی و حساس نجات دهد. در حقیقت، آنچه سبب 
ن دادن به هرچه دشمن اراده کرده، نیست؛ بلکه نوعی راهبرد 

َ
اتخاذ چنین  راهبردی از جانب ایشان شد، همان اهدافی است که سبب  گزینش راهبرد جهاد و شهادت به وسیله  امام حسین)ع( شد و آن بقا و استمرار دین خدا بود. در واقع صلح به این معنا ت

برای حفظ آرمان ها و ارزش های مورد عالقه و پذیرش  صلح کننده است. در همین راستا و به منظور تبیین ابعاد این مسئله با دکتر محمدحسین رجبی، استاد و پژوهشگر برجسته تاریخ اسالم به گفت وگو نشستیم.

درس هایی از سیره سیاسی امام رضا)ع( در گفت وگو با حجت االسالم دکتر خانجانی

کیاست در مقابله با ظالم 
 در زمان مأمون ـ با آشفتگی های فراوانی همراه بوده است. از 

ً
امام رضا)ع( با ســه خلیفه عباسی )هارون الرشید، امین و مأمون( هم عصر بوده اند و بـــه طور کلی اوضاع سیاسی و خالفت عباســی در دوران زندگانی امام رضا)ع( ـ مخصوصا

ویژگی های این مقطع، پیچیدگی شــرایط سیاســی ـ اجتماعی و شخصیت خاص مأمون اســت. از طرف دیگر، قبول والیت عهدی از طرف امام رضا)ع( در شرایطی که ائمه پیش از ایشان همواره از حکومت های وقت فاصله گرفته اند، سبب 
طرح پرسش های اساسی در نزد شیعیان شده و اهمیت واکاوی این مسئله را بیش از پیش آشکار می کند. لذا پرسش و محور اصلی این گفت وگو، توصیف و استخراج نحوه تعامل امام رضا)ع( با حکومت جور است که به این منظور به سراغ 

حجت االسالم والمسلمین دکتر قاسم خانجانی، عضو هیئت علمی گروه تاریخ اسالم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه آمدیم و زوایای مختلف این مسئله را از ایشان جویا شدیم.

نویسنده: شیخ  راضی آل یاسین
مترجم: سید آیت الله علی خامنه ای

برای معرفی این کتاب همین بس که رهبر معظم انقاب پس از این که این کتاب را جامع ترین و مســتدل ترین کتاب درباره صلح امام حسن)ع( معرفی می کنند درباره 
انگیزه ترجمه این کتاب می گویند: »پیش از این که به ترجمه این کتاب بپردازم مدت ها در فکر تهیه نوشته ای در تحلیل موضوع صلح امام حسن)ع( بودم و حتی پاره ای 

یادداشت های الزم را نیز گرد آورده بودم، ولی سپس امتیازات فراوان این کتاب مرا از فکر نخستین باز داشت و به ترجمه این اثر ارزشمند وادار کرد.«
این اثر در چهار بخش دربرگیرنده خاصه ای از وقایع تاریخی دوران امامت حضرت امام حسن)ع( پیش از بیعت تا صلح و پایان ماجرا و مقایسه ای بین شرایط امام 
حسن)ع( و امام حسین)ع( است. در بخش اول با شخصیت و ویژگی های اخاقی امام)ع( آشنا می شویم. در بخش دوم کتاب به موقعیت سیاسی آن زمان می پردازد. این 
بخش با موضوعاتی هم چون پیش از بیعت، بیعت، کوفه در روزهای بیعت، آغاز سرنوشت و... ما را با موقعیت سیاسی زمان امام حسن)ع(، دشمنان ایشان، فضای حاکم 
بر قرارداد صلح و مقایسه شرایط امام حسن)ع( و امام حسین)ع( آشنا می کند. بخش سوم به انگیزه های صلح از نظر دو جبهه، قرارداد صلح، بررسی فرازهای برجسته 
قرارداد و... می پردازد. خواندن این کتاب به خوبی شما را به این نتیجه می رساند که امام حسن و امام حسین)ع( دو روی سکه پر جلوه امامت بودند که وظیفه و کار هر یک 

در جای خود و در اوضاع و احوال خاص خود از نظر اهمیت و هم از نظر فداکاری و از خودگذشتگی درست معادل و هم وزن دیگری بود.

صلح امام حسن)ع(صلح امام حسن)ع(
گردآوری :سخنان آیت الله سیدعلی خامنه ایپرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخپرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ

ـ مرداد 1۳6۵ ـ درباره عنصر جهاد و مبارزه سیاسی در زندگی ائمه)علیهم السام( و طرح  بیانات مهم و مبسوط رهبر معظم انقاب در دومین کنگره جهانی امام رضا)علیه السام( 
عنوان کلیدِی »انسان 2۵0 ساله« که تصویرگر حرکت یکپارچه و پیوسته ائمه به سوی مقصدی واحد است، ما را بر آن داشت تا با جمع آوری بیانات ایشان درباره زندگی ائمه 

معصومین)ع( که حول این محور متعالی ایراد شده اند، کاری ارائه دهیم. محصول جمع آوری بیانات معظم له، کتاِب پیش روست.
 برگرفته از کام منّور رهبر معظم انقاب است و بیانگر نوع نگاه ایشان به زندگی سیاسی ـ مبارزاتی ائمه)علیهم السام( است. علت این نام گذاری بر روی 

ً
 عنوان کتاب عینا

زندگی ائمه، در مقدمه کتاب به تفصیل از بیانات ایشان آورده شده است؛ که توصیه می شود با مطالعه این مقدمه پیش از مطالعه فصل های اصلی کتاب، درک کامل تری نسبت 
ِی انسان 2۵0 ساله به دست آورده و از محتوای کتاب بیشتر بهره مند شوید؛ ِان شاءالله. این کتاب شامل هفده فصل است که نحوه چینش عناوین فصل ها، به 

ّ
به معنا و مفهوم مترق

صورت ترتیِب تاریخی زندگی ائمه از دوران پیامبر اعظم)ص( تا دوره امام جواد)ع(، امام هادی)ع( و امام عسکری)ع( می باشد؛ که بیانات مقام معظم رهبری درباره این سه امام 
بزرگوار در یک فصل ارائه شده است. در اولین فصل مروری گذرا بر زندگی سیاسی پیامبر اسام)ص( شده؛ که توجه به وقایع این دوران به عنواِن آینه ای تمام نما از کل زندگی 
ائمه)ع( و میزان و ماکی برای شناخت حرکت جریان اصیل اسام طی 2۵0 سال، در ابتدا ضروری می نماید. سه فصل از این کتاب، تبیین کننده شرایط اجتماعی و سیاسی 
جامعه اسامی به ویژه پس از حادثه عاشورا تا دوره امامت امام صادق)ع( است. اطاع از این شرایط، به درک بهتر حرکت انسان 2۵0 ساله در این برهه زمانی حساس کمک 

فراوانی می کند.

انسان انسان 250250 ساله ساله
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تاریخ

پایانی دوران ریاســت جمهوری مرحوم  سال های 
هاشمی رفسنجانی، روزهای پر حادثه ای داشت. در 
آن ایام دوستان دولت سازندگی که با حمایت از وی 
وارد مجلس چهارم شده بودند، به تدریج می رفتند 
کــه در صف منتقــدان وی قرار گیرنــد. عوارض 
برنامه های توســعه دولت ســازندگی نیز بر صف 
معترضان و منتقدان هاشمی افزوده بود. جریان چپ 
با محوریت مجمع روحانیون مبارز و روزنامه سام 
هم که از مدت ها قبل پرچمدار انتقاد به سیاست های 
هاشمی بودند. در این میان بخشی از مواضع سیاسی 
و عملکــرد وی نیز بیش از پیش بر حساســیت ها 
می افزود. از جمله این اقدامات می توان به مصاحبه 
وی با خبرنگار شبکه تلویزیونی »سی ان ان« آمریکا 

اشاره کرد. 
در روز یازدهم تیرماه سال 74، برنامه زنده ای از 
شبکه ســی ان ان برای جهانیان پخش شد که در آن 
خانم »کریســتین امانپور«، خبرنگار ایرانی االصل 
ایــن شــبکه تلویزیونــی، گفت وگویی را بــا آقای 
هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور ترتیب داده بود. 
در این مصاحبه موضوعات متعددی از قبیل رابطه 
ایران و آمریکا، مســئله صلح خاورمیانه و مســئله 
فلســطین، رابطه ایران و کشــورهای همســایه به 
خصوص عراق، مســئله تهدید حمله هوایی رژیم 
صهیونیستی به نیروگاه هسته ای و... مطرح شد که 

رئیس جمهور به آنها پاسخ داد. 
پرسش ها و پاسخ های رد و بدل شده واکنش های 
متفاوتی را به همراه داشت. خبرگزاری های خارجی 
اغلب با استقبال از ســخنان رئیس جمهور از آن به 
عنوان »تمایل ایران برای برقراری رابطه با آمریکا« 
یــاد کردند. صــدای آمریکا در ایــن رابطه گفت: 
رئیس جمهوری  هاشمی رفســنجانی  »علی اکبــر 
ایران در نخستین مصاحبه مستقیم تلویزیونی خود، 
خواستار روابط بهتری بین کشورش و ایاالت متحده 
شد. آقای هاشمی رفسنجانی این مطلب را که ایران 
از افراطیون اســامی که درصدد برهم زدن جریان 
صلح خاورمیانه هستند، پشــتیبانی می کند، انکار 
کرد. وی مخالف کشــورش را با صلح با اسرائیل 

تکرار کرد.«  
امــا در داخــل زمــان انجام مصاحبــه، لحن 
اســتنطاق گونه و چهره بی حجاب مجری برنامه و 
پاسخ های بینابین و مبهم رئیس جمهور، اعتراضات 

شــدیدی را به همراه داشــت و اغلب نشــریات و 
جریان های سیاسی منتقد دولت مواضع و سخنان 
رئیس جمهــور را نقــد کردنــد. هفته نامــه »پیام 
دانشــجو« در مقاله ای با عنوان »پیرامون مصاحبه 
اخیر رئیس جمهور بــا N.N.C آمریکا« نقدهایی را 
به بخش های مختلف برنامه پخش شــده وارد کرد 
که از جمله زمان برگزاری مصاحبه بود. نویســنده 
 در شب 

ً
مقاله چنین نوشــت: »این مصاحبه دقیقا

حادثه فاجعه آمیز ســرنگونی هواپیمای مسافربری 
ایرباس توســط آمریکای جنایتــکار و در زمانی که 
ایران اســامی سالگرد شــهادت نزدیک به ۳00 
نفر از هموطنان بیگنــاه خود را برگزار می کرد، این 
آمریکایی مغرور، به اصطاح تمدن و انسان دوستی 
خود را به رخ رئیس جمهور اسامی ایران می کشید 

و این نکته نیز بسیار دردناک است.« 
در جایی دیگر درباره مواضع آقای هاشمی علیه 
آمریکا می نویسد: »به نظر می رسد وقتی مسئوالن 
می خواهند در مورد ایران و آمریکا ســخن بگویند، 
باید صریح سخن بگویند. ســخنان چند پهلو، آن 
هم از موضع انفعال، جبهه انقاب در مقابل شیطان 
بزرگ را تضعیف می کند.« تشکل های دانشجویی 
نیز در این ماجرا از جمله منتقدان سرسخت سخنان 
هاشــمی بودند که از جمله آنها می تــوان به بیانیه 
انجمن های اسامی دانشجویان دانشگاه های تهران 

اشاره کرد. 
هفته نامه »صبح« به مدیرمسئولی مهدی نصیری، 
نیز در ســرمقاله خود با عنوان »تأملی پیرامون یک 

مصاحبه« می نویسد: »آن دسته از پاسخ ها که سعی 
در ارائــه چهره ای صلح طلب از ایران داشــت، به 
گونه ای غلیظ بود که برخــی از جریان های داخلی 
متمایل به غرب و آمریــکا را به طمع انداخت تا به 
آمریکایی ها بگویند: »درها باز باز است، معطل چه 
هستید؟«... در حالی که این آمریکا است که همیشه 
درهایش برای مذاکره و مراوده با ایران گشوده بوده 

است اما همیشه پاسخ نه، شنیده است.«  
سازمان مجاهدین انقاب اسامی نیز در ارگان 
خود بــا درج مقاله ای مفصل با عنــوان »پیرامون 
مصاحبه رئیس جمهور با شــبکه N.N.C« که تیتر 
یک عصر مــا را به خود اختصــاص داد، وارد نقد 
و بررسی این مصاحبه شــد و آن را »ضعیف ترین 
مصاحبه رئیس جمهــور با رســانه های خارجی« 
خوانــد. عصر ما در ابتدا ضمــن موافقت از انجام 
چنین گفت وگوهایی در دفاع از آن نوشت: »اساسا 
اســتفاده از تریبون های بین المللی و رسانه هایی که 
برد وســیعی در ســطح جهانی دارند، برای اباغ 
پیام مردم ایران و انقاب اســامی، امری است که 
فایده عقایی و در برخی موارد ضرورت آن برکسی 
پوشیده نیست. لذا به طور اصولی می توان از انجام 
چنین مصاحبه هایی دفاع کرد و هوشمندانه، از مضار 

احتمالی آن حتی االمکان پرهیز نمود.« 
در ادامه ضمن تقسیم ایرادات وارده به دو بخش 
لغزش های شکلی و لغزش های محتوایی، موارد زیر 
را برای اشــکاالت شکلی برمی شمرد: ۱ـ انتخاب 
نامناسب روز و ساعت انجام مصاحبه، ۲ـ حجاب 

نامناســب مصاحبه کننده و فــرد مصاحبه کننده که 
ایرانی االصل است، ۳ـ حالت استنطاق گونه داشتن 
 مصاحبه و لحن مصاحبه گــر، 4ـ ضعف  مترجم، 
5ـ پخش نکردن مستقیم مصاحبه در داخل کشور 
که شبهه سانسور بخشی از سخنان را تداعی می کرد. 
مقالــه در ادامه پنج عنــوان را برای لغزش های 
محتوایی به تفضیل تشــریح می کند و در بخشی از 
آن می نویسد: »در تمام مصاحبه، فرض بر این است 
که جمهوری اســامی به دنبال ایجاد و گســترش 
رابطه با آمریکا اســت و به اندازه کافی هم پالس و 
پیام می فرستد، اما آمریکایی ها تغاقل می کنند و زیر 
بار روابط »حســن همجواری« نمی روند... .« در 
پایان مقاله، در مرحله جمع بندی می نویسد: »چنین 
مصاحبه هایی عما باعث تجری کسانی می شود که 
به اندک بهانه ای به دنبال »درهای باز« و »فرمول های 
عملی« و »مکانیزم های مذاکره مستقیم« می گردند 
و به خصوص در سالروز حمله آمریکا به هواپیمای 
مســافربری ایرانی و در شــرایطی که هنوز مرکب 
دستورالعمل اجرایی رئیس جمهور آمریکا علیه ایران 
خشک نشده اســت، مصاحبه ای از موضع تلطف 
و دفاع جویانــه در اذهان مخاطبین آمریکایی نوعی 
عقب نشینی آشکار تلقی می شــود و مردم ایران را 
نگران می کند که چه خطراتی از ســوی آمریکا در 
کمین ما اســت که رئیس جمهور را به اتخاذ چنین 
مواضعی کشیده است و خدای ناکرده نتیجه  آن بیش 
از آنکه جلب نظر مردم آمریکا باشد، ایجاد رعب در 

دل مردم خودمان خواهد بود.«

مهم ترین کودتای طراحی شده علیه 
جمهوری اسامی کودتایی بود که به 
نام »کودتای نوژه« شهرت یافت. در ۱9 تیرماه 
۱۳59 نیز خبــری مبنی بر کشــف کودتایی 
گسترده انتشار یافت که افکار عمومی را به خود 
جلب کرد. »نقاب« نام رمز و برگرفته از »نجات 
قیام ایران بزرگ«، نــام دیگر این کودتا بود که 
برانــدازی نظــام و حــذف فیزیکی حضرت 
امام)ره( را در دستورکار قرار داده بود.  آیت الله 
کتــاب  در  ری شــهری  محمــدی  محمــد 
»خاطره ها« که مرکز اســناد انقاب اسامی 
منتشــر کرده، می نویســد: »ســازمان اصلی 
مدیریت کودتا در ظاهر تشکیات هوادار دکتر 
بختیار آخرین نخست وزیر رژیم شاهنشاهی و 
در واقع، ســازمان کودتای نظامی آمریکا علیه 
انقاب اسامی ایران بود، اما ردپای بسیاری از 
گروه های سیاسی مدعی دموکراسی و مخالفان 
و منتقدان خشــونت در آن مشــاهده گردید. 
گردانندگان اصلی این سازمان در داخل کشور، 
هم فکــران بختیار در جبهه  ملــی بودند و در 
حقیقت می توان گفت که این کودتا را جبهه  ملی 
و یا حداقل بخشی از این جبهه هدایت می کرد. 
از گردانندگان اصلی ایــن توطئه که بگذریم، 
اعضای ســازمان نقاب، از وابستگان به رژیم 
سابق بودند که عمده  آنها را ساواکی ها و نظامیان 
اخراجی و بازنشســته و تعداد محــدودی از 
نظامیان شاغل، تشکیل می دادند.« وی همچنین 
یک ماه پس از لو رفتن کودتا، طی مصاحبه ای 
در مورد ارتباط چند گروه سیاســی با عامان 
کودتا به ارتباط آنان با ســازمان اشاره کرد و بر 

اساس اعترافات گردانندگان کودتا چنین اظهار 
داشــت: »ســازمان ها و گروه هایــی ماننــد 
پان ایرانـــیست ها، جبهــه ملــی، ســازمان 
چریک های فدایی خلق و ســازمان مجاهدین 
خلق ایران در جریان این طرح قرار داشته اند و 
مطالعات و بررسی هایی نیز در زمینه همکاری 
یا موافقت ]با[ هــر یک از این گروه ها صورت 
گرفته بوده اســت... ضمن بررسی های انجام 
شده توسط چند تن از افراد شرکت کننده در این 
طرح ]کودتا[، قدرت رزمی سازمان مجاهدین 
در تهــران 800 نفر و ســـازمان چریک های 
فدایی خلق، ۳00  نفر اعام گردید. پس از این 
بررسی ها تصمیم گرفته شده است که با این دو 
سازمان صحبت شود و از آنها قول گرفته شود که 
علیه یا له عامان این طرح وارد عمل نشوند و 
در عــوض، پس از پیــروزی ]کودتا[ و اجرای 

کامل طرح، امتیازات خوبی به آنها داده شود.«

بررسی خیانت گروه های سیاسی در کودتای نقاب

نفاق نقاب  افتادن 

   دهلیز    

تقویم انقالب

 مهاجرت امام)ره( 
به نوفل لوشاتو

۱4 مهر مــاه ســال ۱۳57 امام 
خمینی)ره(  از نجف به ســوی 
کویت حرکت کرد، البته حاکمیت کویت از 
ورود امام)ره( ممانعت کــرد و امام مدت 
کوتاهی را در حومه بصره به سر برد و سپس 
از آنجا راهی پاریس شــد و پس از اقامت 
یکی دو روزه راهی روســتای نوفل لوشاتو 
شــد. این رویــداد نقطه عطفــی در تاریخ 
تحــوالت ایــران و جهان شــد و ضربات 
سنگین حیثیتی بر بدنه رژیم شاه وارد کرد؛ به 
گونه ای کــه یکی از خبرنــگاران خارجی 
عکســی از امام)ره( زیر درخت درج کرده 
بود و روی دست ایشان نوشته بود: »دستی 
که ســلطنت را لرزاند.« نکتــه دیگری که 
می توان به منزله شــاخصه پیــروزی برای 
انقاب و شکست برای سلطنت تلقی کرد. 
سفارت ایران در فرانسه با ارسال تلگرافی به 
تهران درباره ورود امام)ره( به پاریس کسب 
تکلیف کرد و پیام رئیس جمهور فرانسه را به 
ایــران مخابره کرد. »ژیســکار دســتن« 
رئیس جمهور وقت فرانسه که در سفر رسمی 
در برزیل به سر می برد، از دفتر خود خواسته 
بود به ســفیر ایران اطاع دهد که »به آقای 
خمینی اطاع داده شــده اســت که وجود 
ایشــان در خاک فرانســه به عنــوان یک 
توریســت تلقی می گردد و به همین دلیل 
مدت اقامت شــان موقتی است و لذا ظرف 
این مــدت از هر نــوع فعالیت سیاســی 
خودداری کننــد.« در همان روز همین که 
اطاع داده شد امام قصد دارند یک نشست 
مطبوعاتی برگزار کننــد، بافاصله دولت 
فرانسه دو نفر را از طرف دولت مأمور کرد تا 
 اطاع دهند که 

ً
با امام ماقات کنند و رسما

امام نمی توانند در برنامه مذکور شرکت کند. 
همچنین اعام کردند مصاحبه با خبرنگاران 
مطبوعات، رادیو و  تلویزیون های فرانسوی و 
غیر فرانســوی و همچنین برنامه های نماز 
جماعت و میتینگ ها ممنوع است. امام)ره( 
هــم در پاســخ اظهــار داشــتند، ایــن 
محدودیت ها نمی تواند شامل صدور بیانیه و 
پیام باشــد.  خبر مربوط به دیدار دو نفر از 
شخصیت های رسمی فرانسه از طرف کاخ 
الیــزه با امــام و اباغ نظر دولــت مبنی بر 
خودداری از هرگونه فعالیت سیاسی نیز در 
روزنامــه »اطاعات« درج شــد. روزنامه 
»کیهان« نیز در این زمینه نوشت: »مقامات 
فرانسوی به حضرت آیت الله اطاع دادند 
که دولت فرانسه با اقامت دائم ایشان در این 
کشور موافق نیست. در همین حال، کسب 
تکلیف شد که دولت فرانسه مایل به ادامه 
فعالیت سیاســی حضرت آیت الله نیست. 
منابــع آگاه گفتند اگر دولت فرانســه مانع 
آیت الله شود،  فعالیت سیاســی حضرت 
ایشــان به زودی این کشور را ترک خواهند 
گفــت.« در روز ۱6 مهر ۱۳57 تعدادی از 
شــخصیت های روحانــی،  ســازمان ها و 
انجمن هــا بــا ارســال تلگراف هایــی به 
رئیس جمهور فرانسه،  خواستار مهمان نوازی 
از رهبر انقاب ایران شدند که عاوه بر آن 
شخصیت های انقابی، چهره های مشهور 
علمــی و دینی نظیــر آیت اللــه العظمی 
مرعشــی نجفی تلگراف هایی بــه پاریس 
خطاب بــه رئیس جمهــور و دولت وقت 
فرانسه مخابره کردند. با این فشارها دولت 
فرانسه در یک موقعیت حساس قرار گرفت 
و بــه این نتیجه رســید که با اخــراج امام 
خمینی)ره( خطر ســنگینی را باید تحمل 
کند. بنابراین دستور اخراج امام را لغو کرد، 
دولت شریف امامی  هم بر این گمان بود که 
حضــور امــام خمینــی)ره( در پاریس از 

خاطره ها محو و فراموش خواهد شد. 

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

پیام به هواداران مذاکره
علی اکبر هاشمی رفسنجانی در مقابل میکروفن کریستین امانپور

جمهوری سودان، کشوری در شمال خاوری 
آفریقاســت و پایتخت آن »خارطوم« است. 
بین سال های۱8۲0 و ۱8۲۱، سودان به دست 
مصری ها تسخیر شد. در دهه ۱880، محمد 
احمدبن عبدالله ملقب به مهدی ســودانی، 
رهبری مبارزه با استعمار انگلیس را بر عهده 
گرفت. مهدی و پیروانش مردم را به اســام 
اولیــه و احیای آن و توحید و رفع ســتم ها و 
ام ترک مصر،  اروپایی ها، 

ّ
غارت گری های حک

ی و تقسیم یا مصادره 
ّ
حکام و قدرتمندان محل

امــوال و اماک آنــان دعــوت می کردند و 
برقراری مساوات، عدالت، برادری و وحدت 
اســامی و جهانی و حکومت اســامی بر 
مبنای قرآن و ســّنت را خواستار بودند. آنها 
 و رفع نابســامانی های داخلی و 

ّ
درصدد حل

بیرون راندن اشغالگران بیگانه و استعمارگران 
اروپایی بودند.

 ســال ۱88۳، ســال پیروزی های قطعی 
جنبش مهدی بــود؛ به گونــه ای که نیروی 
عظیمی مرکب از افراد انگلیســی و مصری 
به فرماندهی ژنرال هیکس انگلیســی، پس 
از هشــت ماه جنــگ در نواحــی کردفان 
شکســت خورده و تار و مار شــدند و خود 
ژنرال هیکس کشته شد و تعدادی از سربازان 
لشکر هیکس که در ارتش عرابی پاشا در نبرد 
علیه انگلستان، خدمت کرده و به عنوان تنبیه 
به سودان فرستاده شــده بودند، به شورشیان 

پیوستند. 
شــورش به ایالت ســاحلی دریای سرخ 
گسترش یافت و تا پایان سال ۱88۳، پیروان 

مهــدی و نیروهای جنبش طی یک رشــته 
شکست های سختی که بر نیروهای مشترک 
انگلیســی ـ مصری تحت فرماندهی ژنرال 
بیکر و دیگــران وارد کردنــد،  همه ایاالت 

سودان را آزاد کردند.
انگلستان با تغییر تاکتیک و به قصد سازش 
با مهدی سودانی،  با طرح این مطلب که قیام 
مهدی علیه سلطه  مصر است،  تصمیم گرفت 
سودان را مستقل از مصر اعام کند؛ ولی بر 
آن همچون مستعمره بریتانیا، حکمرانی کند و 
از این رو ژنرال گوردون را در مقام فرمانداری 

کل سودان ابقا کرد.
 او در فوریه ۱884، وارد خارطوم شد و در 
اجرای این سیاست، مالیات های عقب افتاده 
را بخشــید و زندانیان را آزاد کرد و با اعام 
استقال سودان از مصر، خود را فرمانده کل 
ســودان معّرفی و مهدی را به سمت سلطان 
کردفــان منصوب کرد. مهدی ســودانی که 
آرمان آزادی سودان و مصر و فراتر از اینها را 
در سر داشت،  با خشم فراوان این پیشنهاد را 
رد کرد و به محاصره خارطوم دست زد و قبل 
از رسیدن نیروهای کمکی دولت گادستون 
به آنها، حمله  خود را در ژانویه ۱885، آغاز 
و پادگان انگلیسی ها را تسخیر کرد و با کشتن 
ژنرال گوردون و سایر انگلیسی ها، خارطوم را 

فتح کرد.
مهــدی ســودانی، اندکی پــس از فتح 
خارطوم و در رمضــان ۱۳07 / ژوئن ۱885 
در پی بیماری تیفوس در گذشت و نهضت او 

به زوال رفت. 

مبارزه علیه اشغالگران انگلیسی در سودان

 فتح خارطوم

   حافظه    

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ
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با تأسیس حزب جمهوری اسامی به 
دســت شــهید بهشــتی در نخستین 
روزهــای پــس از پیــروزی انقــاب ۱۳57، 
میرحسین موســوی هم به این حزب پیوست و 
دبیــر سیاســی ایــن حزب شــد و بــا توصیه 
هاشمی رفسنجانی به عضویت شورای انقاب 
اســامی درآمد. او همچنین ســردبیر روزنامه 
جمهوری اسامی، ارگان حزب نیز بود و در این 
روزنامــه مقاالتی در حمایــت از دکتر محمد 
مصدق و جبهه ملی می نوشــت که با مخالفت 
شهید حســن آیت، محمود کاشــانی و شهید 
عبدالحمید دیالمه از اعضای حزب جمهوری 
اسامی مواجه شد. موسوی تا قبل از انتخابات 
88، در مــوارد متعدد با رهبری نظام جمهوری 
اسامی مخالفت کرده بود. ریشه مخالفت های 
وی با فرمان ها و دســتورات امام خمینی)ره( و 
رئیس جمهور وقت )آیت الله خامنه ای( را باید در 
همــان اوایل انقاب جســت وجو کرد.  حیدر 
رحیم پورازغدی، از فعاالن انقابی در مشهد در 

مصاحبه ای درباره نگاه غلط موسوی به انقاب و 
مفاهیــم حکومت والیــی می گویــد: »زمان 
بنی صدر، از ریاست جمهوری یک نامه بیست  
صفحه ای علیــه ولی فقیه نوشــته بودند که من 
جوابش را تحت عنوان »بحران کشنده« دادم. آن 
را بردم به روزنامه جمهوری اسامی دادم، ولی 
میرحسین موسوی آن را چاپ نکرد. مقاله را دادم 
به کیهان و در کیهان چاپ شــد... یک روز هم 
موســوی آمده بود مشــهد و دربــاره ولی فقیه 
سخنرانی کرد. عین عبارت موسوی این بود که 
گفت: »ما شــاه را برداشــتیم که باز با دســت 
خودمان شاه بتراشیم؟!« منظورش ولی فقیه بود.«  
موســوی در یکی از جلســات حزب به عنوان 
کاندیــدای وزارت خارجه دولت شــهید باهنر 
معرفی شــد. شــهید آیت به واســطه ســابقه 
سوسیالیستی موســوی با این پیشنهاد به شدت 
مرحــوم  توبیــخ  بــا  کــه  کــرد  مخالفــت 
هاشمی رفسنجانی مواجه شد. همچنین شهید 
دیالمه چند روز پیش از شهادت، با آشکارسازی 
زوایایی از نگرش و عملکرد موسوی، تأکید کرد: 
»من طــرح کردن افــرادی را بــرای بعضی از 
پست ها و منصب ها، صاح نمی دانم و معتقدم 
سیســتم فکری نادرســتی را در جامعــه پیاده 
می کنند. یکی از نمونه هایش را می توانم به شما 
می گویم و آن هم آقای موسوی است. خط فکری 
او، خط فکری جنبش مســلمانان مبارز پیمان 
است«. همچنین شــهید دیالمه درباره همسر 
موسوی ـ زهرا رهنورد ـ گفتنی هایی به ویژه در نقد 
به »ســابقه مســلمانی وی و صاحیتش برای 

مفسری قرآن« دارد که در این مجال نمی گنجد.

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی عالمه نائینی-۲۲

 ماهیت مناسبات
 علمای مشروطه

از موضوعات مهمی که در بررســی وقایع 
نهضت مشروطه ملت ایران واجد اهمیت 
و توجه است، ماهیت مناســبات و روابط 
علمای عصر مشروطیت به عنوان رهبران 
سنتی جامعه ایران و منورالفکران، به مثابه 
پیشــگامان تجدد و مدرنیته در ایران است. 
ایــن موضوع از ایــن رو اهمیــت دارد که 
می توانــد بر زوایایی از چگونگی نســبت 
میان سنت با تجدد و دین با دموکراسی در 
ایران آن روز که البته امروز نیز مسئله برخی 
افراد و جریان های سیاســی است، نوری از 
فهم روشنایی بتاباند! البته این بررسی کاری 
سترگ و نیازمند زمان و پژوهش جداگانه ای 
اســت؛ چرا که هرگونه تحلیل و سنجشی 
درباره چگونگی مناسبات و روابط علما و 
روشنفکران عصر مشروطیت هنگامی معتبر 
اســت که مناسبات و روابط بین  این دو را با 
توجه به گروه بندی هــای متعدد و مختلف 
علمای دینی از یک سو و تعدد و تنوع گفتمان 
و اندیشه روشنفکری در میان تجددگرایان 
و اصاح طلبان زمانه مشــروطیت از سوی 
دیگر و در چارچــوب تفاوت های موجود 
در تلقی و مواضع آنان در مراحل مختلف 

نهضت مشروطیت ایران، بررسی کند.۱
تلقــی و مواضــع علمــای دینی عصر 
قاجاریه و مشــروطیت درباره چالش میان 
سنت و تجدد یکسان نبود. مواضع مقابله ای 
 
ً
علمای سنت گرا در نفی تجددطلبی، اوال
به صورت یک طیف باید بررســی شــود، 
 علل گوناگون به رسمیت شناخته شود؛ 

ً
ثانیا

زیرا مخالفت گروهــی از علمای دینی در 
چارچوب افکار و تمایات ســنت گرایانه 
با هرگونه تجددطلبی، نشانه نوعی قرائت 
از دیــن بود که بر اســاس آن هیچ پیوندی 
میان دین و اندیشه های تجددطلبانه وجود 
نداشت. از دیدگاه این گروه از علمای دینی، 
اندیشــه های تجددطلبانه یک سره با منافع 
اسام و مســلمین مغایر بود و می توانست 
خطر ســلطه »بیگانگان کافر« را بر جامعه 
اسامی به دنبال داشــته باشد؛ اما گروهی 
دیگر، به این پیوند و برقــراری رابطه قائل 

بودند. 
مخالفــت گروهــی از علمــای دینی 
ســنت گرای سرســخت با تجددطلبی و 
اصاحات در ایران، بیــش و پیش از آنکه 
نتیجه و نشانه پیوستگی آنان با استبداد مطلقه 
یا تاش برای کسب قدرت و منافع شخصی 
آنان باشــد، دغدغه های دینی و دلبستگی  
آنــان را به دین و مصالح جامعه اســامی 
می نمایاند. هر چند با وجود برخی تفاوت ها 
در ماهیــت، علل و انگیزه هــای گروه های 
مختلف علمای دینی عصر مشــروطیت با 
اندیشــه های مدرن و اصاحات، می توان 
نشــانگانی از ناآگاهی و کم آگاهی از تجدد 
و اصاحات، ناتوانی در شــناخت و درک 
ضرورت ها و ناکارآمدی شخصی و ذهنی 
فردی در پاسخ گویی به نیازهای جامعه را نیز 
یافت، حتی می توان این ناآگاهی از نیازهای 
جامعــه و وضعیت جهانــی را نوعی عدم 
 پیروان 

ً
شناخت از دین تلقی کرد؛ زیرا اساسا

همه  ادیان به ویژه اسام، با ذهن و اندیشه ای 
خشــک و غیرمتحول بار نمی آیــد و بنا بر 
حدیث پیامبر)ص( »العالم بزمانه التهجم 
علیه اللوابس«؛ یعنــی آگاهی از حوادث و 
جریانات جهانی و اجتمــاع، مانع یورش 
فتنه ها بر افراد و جوامع اســت. بر اســاس 
دیدگاه اسام، شناخت اجتماع، حکومت و 
حوادث جهانی بد و خوب سیاست یکی از 
راه های زیرکی و هوشیاری و ایمان مسلمان 

است.۲ 
منابع در دفتر نشریه موجود است.

فراز و فرود میرحسین موسوی-۲

فهم نارسا از والیت فقیه!

   ریزش ها    

در تبیین نسبت هم زیستی بین مفاهیم انقاب و 
نظام، اشاره شد که مبتنی بر نظریه نظام انقابی، 
انقاب اسامی و جمهوری اسامی هیچ گاه 
از یکدیگر جدا نبوده و بیــن آنها نوعی رابطه 
معیت همانند رابطه روح و جسم وجود دارد و 
تا زمانی که انقاب اسامی مانند روح در کالبد 
نظام جاری باشد، جمهوری اسامی به حیات 

خود ادامه خواهد داد.
در این پیونــد و در یک نگاه عمیق تر، تبیین 
نسبت فوق مستلزم فهم ماهیت انقاب اسامی 
از منظر رهبر معظم انقاب اســت. معظم له، 
انقــاب را یــک حادثــه محدود به گذشــته 
نمی دانند و آن را به حال و آینده تسری می دهند. 
این تسری  بخشــی به دلیل ماهیــت تکاملی 
انقاب اســت. به این معنا که در مسیر رسیدن 
به اهداف غایی، توقف معنا ندارد. رهبر معظم 
انقاب، انقاب را امری مســتمر، ماندگار و 
حقیقتی دائمی معرفی می کنند، نه امری دفعی 
و زائل شونده؛ لذا صیرورت، معنایی است که از 
فهم نسبت میان نظام و انقاب به دست می آید. 
از منظر ایشــان، انقاب امــری تکامل خواه و 
تکامل پذیر اســت و برای رســیدن به سعادت 
نهایی، منزل هایی چون نظام اســامی، دولت 
اسامی، جامعه اســامی و در نهایت، تمدن 
نوین اسامی را در پیش خواهد داشت. از این 

رو انقاب اسامی نه تنها از جمهوری اسامی 
که در مرحلــه دوم فرایند تحقــق تمدن نوین 
اسامی قرار دارد، جدا نیست؛ بلکه در قالب 

آن به حیات خود ادامه می دهد.
رهبر معظم انقاب در این زمینه می فرمایند: 
»حرف هایی یــک عده می زنند که بله انقاب 
تمام شــد... بعضی های دیگر هم هســتند... 
در پوشــش این حرف را می زنند که معنایش 
تبدیل انقاب به جمهوری اســامی اســت. 
 قابل تبدیل نیســت. جمهوری اسامی 

ً
اصا

باید مظهر انقاب باشــد. یعنی همان حالت 
تجدیدپذیــری، همان حالت تحــول دائمی، 
همان حالت باید در جمهوری اسامی باشد و 
اال جمهوری اسامی نیست، انقاب یک امر 

مستمر است.«
بنابراین، در نظریه نظــام انقابی، انقاب 
اسامی و آرمان های آن، محتوا و ساختارهای 
نظام، قالــب آن را شــکل می دهند. محتوای 
نظام که اســامیت، قانون الهی و آرمان های 
انقاب اسامی است، در یک قالب جمهوری 
و مردم ســاالری پیاده شــده و امروز در قانون 
اساسی با تأکید بر شیوه ریاستی صورت بندی 
شــده اســت. البته باید توجه داشت، ویژگی 
صیرورتی ناشــی از انقابی بودن نظام، اقتضا 
دارد بــه هنگام ضــرورت، ساختارســازی و 
شکل دهی به جمهوریت نظام،  متناسب با تغییر 
شرایط زمانی و مکانی تحول یابد و با بازخوانی 
قالب و شــکل،  نواقص آن برطرف شود؛ البته 
همین تغییر هم به تعبیر رهبر معظم انقاب باید 

متکی و ناظر بر اصول باشد.

 نظریه نظام انقالبی  - ۲۳

یستی هم ز نسبت 

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

کارآمدی و  خدمت رسانی  واقع بینی، 
 مهم ترین شیوه های مواجهه با جریان تحریف و تحریم علیه ملت ایران

القای بن بســت، یأس و ناامیدی در کشور که با پمپاژ 
خبرهای ناگوار صورت می گیرد، نه تنها ســبب شده 
که بسیاری از دستاوردها و خدمات مختلف ارائه  شده 
در کشــور نادیده گرفته شود، بلکه بسیاری از پدیده ها 
و تاش ها بــرای اصاح و بهبود امــور را نیز با دیده 
تردید و شک مواجه کرده و هرگونه اقدامی، ولو مفید 
و مثبت، نمایشی،  نمادین و بی حاصل تلقی می شود. 
آســیب جدی تر این قضیه آن است که چنانچه جامعه 
امید خود به بهبود شرایط را از دست بدهد، احساس 
بن بست کرده است؛ به راحتی آسیب پذیر و ضربه پذیر 
می شــود و به دنبال پاسخ های مطلوب به مسائل خود 
در ورای مرزهــا می گردد و این، یعنی همان چیزی که 
جریان تحریف و تحریم درصدد تحقق آن است.  اما 
پس از آشکار شــدن عمق اهداف و کانون های تمرکز 
جریان تحریف و تحریم، بحث بسیار مهم چگونگی 
مقابلــه، شــیوه ها و راهکارهــای خنثی ســازی این 
دوقلو های مضر)تحریف و تحریم( مطرح می شــود. 
در ایــن خصوص نکات تأمل برانگیر زیر واجد ارزش 
ویژه ای به منظور توجه و ضرورت مقابله با تحریف و 

تحریم است:
۱ـ توجه به واقعیت های سه گانه: سه واقعیت انکارناپذیر 
در ارتباط با شرایط کشــور عبارتند از: عظمت ایران، 
ت 

ّ
اقتدار جمهوری اســامی و شکســت ناپذیری مل

ایران)بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در اجتماع 
یکصد هزار نفری بســیجیان، ۱۳97/7/۱۲( توجه به 
این واقعیت ها و تاش برای تصویرسازی بر مبنای این 
واقعیت ها، هم تصویرسازی دروغین دشمن را بی اعتبار 
می کند و هــم این امید و اطمینان را به مردم می دهد تا 
با درک درســت جایگاه و موقعیــت خود، منتظر رقم 
خــوردن آینده ای مطلوب باشــند. در این زمینه، تبیین 
صحیح و منطقی واقعیات  سه گانه و اقدامات اثربخش 

و مستمر رسانه ای نقش مهمی دارد.
۲ـ پمپاژ خبرهای خوب: بخش مهمی از رســانه های 
رســمی و غیررسمی، مجازی و غیرمجازی در کشور، 
دانسته یا ندانســته، با برجســته کردن نقاط ضعف و 
برخی خطاها و از ســوی دیگــر، بی توجهی به نقاط 
مثبت، اقدامات شایسته و خدمات ارزنده در حوزه های 
 به این روند دامن زده اند و خواســته یا 

ً
مختلف، عما

ناخواسته کارکردی شبیه جریان تحریف پیدا کرده اند. 
بنابراین، یــک راه حل مهم برای مقابله با این وضعیت 
این است که رسانه های مختلف به نشر خبرهای خوب 
و خدماتی که در کشــور ارائه می شود، نیز توجه جدی 

بکنند. 
۳ـ گرفتن ابزار رســانه از دست دشمن: برای مقابله با 
تصویرســازی منفی از وضعیت کشور از سوی قدرت 
رســانه ای و عملیات روانی دشــمن، بایــد تولیدات 
رسانه ای کشور به گونه ای ســاخته و ارائه شود که هم 
جذاب و اقناعی و هم امیدآفرین و پاسخگوی نیازهای 

مخاطب باشد. 
4ـ اقدامات قاطع برای حل مشکات: اقدام جهادی، 
انقابی، قاطع، ســریع، مقتضی و متناسب برای حل 
مشــکات از یک ســو و برخورد بدون مماشــات و 
ماحظه با اخال گران و مفســدان در امور کشــور از 
سوی دیگر نیز راه حل اصلی برای خنثی سازی تحریم ها 
و سم پاشی های روانی جریان تحریف است. دو واقعیت 
مهم در کشور یکی ضعف اراده و سستی برخی مسئوالن 
برای رسیدگی سریع و قاطع به مشکات مردم است و 
 همه  مشکات در دولت و 

ً
دیگری این است که اساسا

مســئوالن ریشه ندارد. بر این اساس، مسئوالن باید در 
حوزه هایی که می توانند و مربوط به حوزه مســئولیت 
آنهاست، عزم و اراده  جدی برای حل مشکات داشته 
باشند. البته صرف همدلی و داشتن عزم و اراده، کافی 
نیست، بلکه باید اقدامات اثربخش و مفید در راستای 
حل مشکات صورت گیرد. به نظر می رسد، در صدر 

این اقدامات باید ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد، حمایت 
از اقشار ضعیف و کم درآمد، ایجاد فرصت های شغلی، 
مبارزه جدی،  بوروکراتیک،  چابک ســازی روندهای 
علنی، شفاف و اثربخش با مفسدان و محتکران، بویژه 
آقازاده ها و نزدیکان به برخی مسئوالن و... قرار داشته 
باشــد. با تحقق این اقدامات، بخش مهمی از مسئله 
ناکارآمدی که ریشه  اصلی مشکات موجود در کشور 
است و توطئه های جریان تحریف را باورپذیر می سازد، 

برطرف خواهد شد.
5ـ ارائه  تصویر کارآمد از مسئوالن: در اینکه مشکاتی 
در کشــور وجود دارد، جای شــک و تردید نیســت، 
اما مســئله  مهم در این زمینه، این اســت که وجود این 
مشکات نباید سبب ایجاد ناامیدی در مردم و احساس 
وجود بن بست از سوی آنها شود. در این زمینه، مسئوالن 
بایــد عزم خود را جزم کــرده و حداکثر تاش خود را 
برای حل این مشکات به کار ببرند؛ ولو ممکن است 
همه  تاش های آنها هم نتیجه بخش نباشد. در این باره 
رهبر معظــم انقاب در دیدار اعضــای هیئت دولت 
تأکید کردند: »بایســتی تصویر دولت در چشم مردم 
تصویر یک گروه توانا و کارآمدی باشد که دارند تاش 

می کنند.«
6ـ حفظ وحدت و یکپارچگی: به ویژه در میان نخبگان 
و مســئوالن و هم صدایــی میان آنهــا در ایجاد امید و 
اطمینان برای افکار عمومی بســیار مؤثر است؛ زیرا به 
میزانی که انســجام نخبگانی در کشور حفظ و تقویت 
شــود، امید و اعتماد مردم به حل مشــکات بیشــتر 

می شود. ضمن اینکه وجود اختاف در میان مسئوالن 
و نخبگان و فراتــر از آن، علنی کردن این اختاف ها و 
کشــاندن آنها به سطح رسانه ها، عامل و بهانه ای است 
برای جریان تحریف تا هم به تشــدید این اختاف ها 
بپردازد و هم با برجسته سازی آنها، مسئوالن و نخبگان 
نظام را نســبت به مسائل روزمره  مردم بی تفاوت جلوه 

دهد. 
7ـ بیان تجربیات ملت ایران در عبور از موانع: تاریخ 4۱ 
ساله  حاکمیت جمهوری اسامی نشان می دهد که این 
نظام همواره درگیر مسائل مختلفی بوده است؛  از جنگ 
تمام عیار نظامی گرفته تا اقدامات تجزیه طلبانه  مختلف 
در اقصی نقاط کشــور در ســال های ابتدایی پیروزی 
انقاب اسامی، فتنه  منافقین، جنگ نرم، تحریم های 
فلج کننده  آمریکا و... . جالب آنکه جمهوری اسامی 
در ایــن رویارویی ها همواره نه با یک دشــمن، بلکه با 
جبهه ای از دشمنان با امکانات و ظرفیت های به مراتب 
قوی تر و بیشتر از جمهوری اسامی مواجه بوده است، 
اما در هیچ یک از این رویارویی ها، این نظام شکســت 
نخورده و همچنان توانسته اســت به مسیر خود ادامه 
دهد. براســاس این تجربیات از یک سو و این واقعیت 
که جنگ معیشــتی کنونی از هیچ یک از رویارویی ها و 
بحران های گذشته سهمگین تر نیست، می توان گفت که 
به فضل الهی جمهوری اسامی توانایی های الزم برای 
عبور از این مرحله را هــم دارد؛ به ویژه اگر به نصرت 
الهی و پشــتیبانی بی نظیر مردم از این نظام توجه داشته 

باشیم. 

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی
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سیاست
۱2

مجازستانزندگی

اگر قصد احصای مهم ترین عوامل شــکل دهنده 
وضعیت اقتصادی امروز کشور را داشته باشیم، 
بدون شک سه عامل شــیوع ویروس کرونا، سوء 
مدیریت اقتصادی و بی توجهی به اقتصاد مقاومتی 
اقتصاد کشورمان  بحران ســاز  مهم ترین عوامل 
خواهند بود که تبعات ناشــی از این سه عامل به 
وضوح معیشــت و اقتصاد آحاد جامعه را تحت 

تأثیر قرار داده است. 
نمود بیرونی این مســئله را می توان در ظهور 
و بروز و البته شــدت یافتن برخی آســیب های 

اجتماعی به خوبی مشاهده کرد.
پدیده »کــودکان کار« از جمله آســیب های 
اجتماعی ملموسی است که این روزها بیش از هر 
زمانی در گوشه و کنار شهرهای پر جمعیت کشور 
ما قابل مشاهده اســت؛ اما مراد از کودکان کار 
 تنها کودکان گل فروش و کارگر ســر چهار راه ها 

نیست.
 بلکه ایــن روزهــا در ســایه رواج بی حد و 
حصــر فضای مجــازی شــاهد ظهــور پدیده 
»کودکان کار مجازی« در شــبکه های اجتماعی 
 پر مخاطب کشــورمان با محوریت اینســتاگرام

 هستیم.
کودکان کار به کودکان کارگری گفته می شود 
که بــه صورت مداوم و پایــدار به خدمت گرفته 
می شــوند، به طوری که این امر آنها را در بیشتر 
اوقات از رفتن به مدرســه و تجربه دوران کودکی 
بی بهره می سازد و سامت روحی و جسمی آنها 

را تهدید می کند. 
بــر همین اســاس کــودکان کار مجازی هم 
کودکانی هســتند کــه به واســطه جذابیت های 
کودکانه خود از ســوی پدر و مادر به ابزاری برای 
جــذب دنبال کننده در فضای مجازی و کســب 
درآمد از طریق تبلیغات تبدیل می شوند و جالب 
اینکه والدین آنها این اقدام خود را ســوء استفاده 

تلقی نمی کنند.
امروزه به دلیل فقدان قانون گذاری مناســب 
در حوزه فضای مجازی کشــور و فرهنگ سازی 
نامناســب در رابطــه با پیامدهای اســتفاده غیر 
هوشمندانه از این بســتر نوین ارتباطی شاهدیم 
کــه برخی از والدین در کــوران رقابت های پوچ 
فضای مجازی، کودک خود را اسیر قالب پست یا 

استوری های گوناگون کرده و از این طریق درآمد 
قابل توجهی کسب می کنند.

برای نمونه، با یک جســت وجوی ســاده در 
اینســتاگرام می توان صدها کودک و نوزاد ایرانی 
را مشــاهده کرد که به دلیل زیبایــی کودکانه یا 
یک توانایی خدادادی از ســوی والدین شــان به 
مدل تبلیغاتی بدل شــده و در صفحات ساخته و 
 پرداختــه والدین خود به تبلیغ کاالهای مختلف 

مشغولند.
 آن هم در حالی که بر اســاس قواعد و قوانین 
مختلف داخلــی و خارجی اســتفاده ابزاری از 
کودکان آزار آنها محســوب می شود؛ چرا که این 
قبیل رفتارها اثرات جبران ناپذیری بر ســامت 
روانی کودکان گذاشته و تبعات آن دامن گیر آینده 

جامعه می شود.
شــگرد خانواده های درگیر این آسیب به این 
 بامزه 

ً
صورت است که در ابتدا ویدئویی اصطاحا

از کودک خود منتشر می کنند، مانند ویدئوی پسر 
بچه ای که از وضعیت سیاسی و اقتصادی گایه 

می کند.
 در گام بعــدی بعد از مورد توجه واقع شــدن 
ویدئو، فرایند موج ســواری خانواده آغاز شــده 
و کلیپ های دیگر از کودک منتشــر می شــود و 
بعــد از جلب توجــه عمومی صفحــه به ظاهر 
 شــخصی کــودک در اینســتاگرام راه انــدازی

 می شود.
 و در بین ویدئوهــای کودک کم کم تبلیغات 
به نمایش در می آیــد و خواهی نخواهی کودک 
معصوم به بیلبورد تبلیغاتــی اجناس و کاالهای 

مختلف تبدیل می شود!
بــا توجه بــه تبعات ایــن پدیــده ناهنجار و 
همچنیــن عضویت کشــورمان در کنوانســیون 
حقــوق کــودک ضروری اســت کــه نهادهای 
قانون گذار کشــور با همکاری نهادهای قضایی 
و انتظامــی به این موضوع ورود کــرده و مانع از 
 گسترش این پدیده شوم در سطح فضای مجازی 

شوند.
 چرا که بر اســاس ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق 
کودک تمام دولت های پذیرنده باید از اســتثمار 
اقتصادی کودکان  و سوءاســتفاده زیان بار از آنها 

ممانعت کرده و حامی حقوق آنها باشند.

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

 محمدسعید احدیان، مشاور رسانه ای رئیس 

مجلس درباره حضــور قالیباف بین بیماران 

کرونایی نوشت: »فساد وقتی رسوخ می کند 

که رابطه مســتقیم میان مردم و مسئوالن 
قطع شــود. حجاب بین مردم و مسئوالن 
حرام مطلق اســت! اگــر از جان خودت 
می ترسی نباید زمام دار شوی!« این سخنان 
شهید بهشتی را برای رئیس جمهور پخش 
کنید، شــاید فرجی شــد. برگردید به آن 
دوران کــه رئیس جمهــور در خط مقدم 

جبهه بود.

مجتبی توانگر، نماینده مجلس نوشت: وقتی 

آقــای واعظی در مورد بــورس مصاحبه 
می کننــد، تن و بــدن کل بازار ســرمایه 
می لرزد! بــه رئیس دفتــر رئیس جمهور 
پیشنهاد می کنم نظر وزیر اقتصاد در مورد 
نقــش حقوقی های دولتی در نوســانات 

طراحی  شده بورس را جویا شوند.

جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس نوشت: 

معتقدیم شــفافیت آرا زمانی پاســخگو 
خواهد بود که نمایندگان به وظایف ذاتی 
خود عمل کننــد و اقنــاع دو طرفه میان 
نمایندگان و هیئت رئیسه به وجود بیاید؛ 
لذا این طرح با چنین پشتوانه اجرایی  باید 

تنظیم و تصویب گردد.

مجلس  نماینده  موســوی،  ســیدنظام الدین 

نوشــت: چند مــاه پیش که معــاون وزیر 

بهداشــت ایران بــه ویــروس کرونا مبتا 
شده بود، رسانه های آمریکایی و انگلیسی 
غوغایی درباره ناکارآمدی و عقب افتادگی 
جمهوری اســامی به راه انداخته بودند. 
حــاال رئیس جمهور آمریکا و همســرش 
کرونا گرفته اند! امپریالیسم رسانه ای، حافظه 

تاریخی جهان را »هیچ« فرض می کند.

دانشــگاه  اســتاد  رهبرپــور،  محمدرضــا 

نوشــت:نام های تجاری در سال های دور 

مینو، نرمه، برف، پفک، دریا، گلی، مادر، 
گرجی و... و در ســال های اخیر سافتلن، 
مکنزی، ویکتوریا، هوم کر، ایزی پاست، 
وین تک و... این حجــم از روی آوری به 
تولید محصوالت  در  نام های خارجــی 

داخلی پرسش برانگیز است!

بیمارستان نوشت:  پرســتار  عطیه شاپوری، 

آقای قالیبــاف  فکر می کردیم که  فراموش 
شده ایم، مثل همیشه فارغ از تمام  آدم ها در 
سکوتی عمیق هر کدام در گوشه  یک  شهر 
مشــغول به کار بودیم که خبر رسید شما 
وارد میدان شده اید. ما به این حضور شما 

دلگرم  شدیم.

نگاهی به پدیده کسب درآمد والدین اینستاگرامی از کودکان خردسال

رشد بی حد و حصر فضای مجازی تهدیدات 
متعددی را برای جامعه ما به همراه داشته که از 
جمله این تهدیــدات می توان به پدیده کودکان 
کار مجازی اشاره کرد.این پدیده به دلیل ماهیت 
نو و مجــازی آن، چنان که باید در بین نخبگان 
و مسئوالن کشورمان شناخته شده نیست و به 
همین دلیل قانون گذاری مناسبی برای مقابله با 
آن صورت نگرفته است، از این  رو برای بررسی 
دقیق تر این پدیده با »طاهره ملک علی پور« دبیر 
آموزش و پرورش و کارشناس ارشد و پژوهشگر 
 Top ofتاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت اسامی
FormBottom of Form( گفت وگویی داشتیم 

که در ادامه می خوانید.

 BBBB ماهیت پدیده کودکان کار مجازی 
چیست؟ 

 ذهن ما را به 
ً
شــنیدن لفظ کودک کار معموال

سمت کودکان دســت فروش مترو و چهارراه 

می انــدازد؛ اما نوع دیگــری از کودک کار هم 
وجــود دارد که اگر چه ظاهر شــیک و ارباب 
مهربانــی دارد، اما درد و رنجش کم از ســایر 
کودکان کار ندارد. این کودکان که همان کودکان 
 به صورت 

ً
اینفلوئنسر اینستاگرامی هستند، غالبا

عامدانه به دلیل یکی از ویژگی های شان از جمله 
زیبایی و خوش اندامی، خوش بیانی و فعالیت 
برنامه ریزی شده در زمینه مد معروف می شوند 
و زندگی شان در دایره صفحه مجازی  شان اتفاق 
می افتد. کودکی که دوســت دارد رها باشــد، 
مجبور است انواع و اقســام لباس ها را بپوشد 
و ســاعت ها درگیر عکاسی باشــد .نه حریم 
خصوصی برای این بچه می مانــد و نه آزادی 
عمل و حق انتخاب! لذا این کودک به شــکل 
بحران زده قد می کشد و در نهایت با هزار آسیب 

و تهدید وارد جامعه می شود!

 BBBBراهکار مقابله با این پدیده چیست؟ 
از آن زمــان کــه مد بــه عنوان یــک صنعت 

موجودیت یافــت و جایگاه خــود را در میان 
فرآیند مدرنیزاسیون تثبیت کرد، قانون نانوشته 
سرمایه داری نیز بر آن الصاق شد؛ اینکه باید از 
هر روشــی و با هر فرمولی به پول برسید !حال 
که وجــود خود صنعت مد مفروض اســت و 
در ادامــه آن تبلیغات به عنوان جزء الینفک آن 
موضوعیت دارد، باید تعمیــم این قانون را در 
تبلیغات نیز پذیرفت؛ تبلیغ از هر طریقی برای 

هر چیزی در جهت کسب درآمد.
 با در نظر گرفتن پازل مذکور دیدن کودکان 
کار مجــازی هــم دور از ذهــن نخواهد بود . 
اسام بر خاف فلسفه حاکم بر غرب، روابط 
اقتصادی را دارای قاعده اخاقی می داند، لذا 
در فضای مجازی ساخته و پرداخته غرب پدیده 
کودکان کار، مسئله غریبی نیست! از همین رو 
تعریف راهکار هــای خارجی هم چون موارد 
قانونی و قضایــی نیز تأثیــر چندانی نخواهد 
داشــت .آنچه مواجهــه ما را مؤثــر می کند، 

اســتفاده از منطق حاکم بر فضای موجود علیه 
خود فضاست ! یعنی اینکه بدانیم در صفحات 
اینســتاگرامی دو نوع موجود زیست می کنند: 
اولی دنبال کننده و دومی دنبال شــونده. اگر چه 
افســار حرکت در دســتان دنبال شونده است، 
اما دنبال کننده آن مرکبی ســت که قرار اســت 
سواری بدهد، لذا عمل دنبال شونده بر اساس 
اگر  تعریف می شــود.  دنبال کننده  موجودیت 
دنبال کننده ای وجود نداشــته باشد، به خودی 
خود حرکت دنبال شــونده خاموش می شود. 
مشابه این استدالل در فرآیند شرطی سازی در 

روانشناسی وجود دارد. 
اگر شــما با تشــویق خود کــه همانا دنبال 
کردن و پسندیدن مطالب است، موجب تثبیت 
رفتار والدین خاطی شــوید، به گســترش این 
بهره برداری ناصواب کمک کرده اید؛ از این رو 
بهترین راهکار مقابله دنبال نکردن صفحات این 

قبیل کودکان است.

بررسی پدیده کودکان کار مجازی در گفت وگو با کارشناس تربیتی

 قربانیان والدین فرصت طلب

با وجود تحریم ها، کشور ما در 
موفقی  دستاوردهای  حوزه  این 
داشته و ســرعت و پهنای باند 
در دسترس شــهروندان ایرانی 
به شــکل قابل توجهی افزایش 
یافته اســت. در این زمینه وبگاه 
شاخص های  »Speedtest«که 
جهانی اینترنت را در کشورهای 
جهان بررســی می کنــد اعام 
کرده اســت که متوسط سرعت 

دانلود اینترنت همراه در ایران تا ماه آگوست، ۲7/9۱ مگابیت  
بر ثانیه رسیده که این به معنای دو پله صعود کشورمان نسبت به 
ماه گذشته اســت؛ و قرار گرفتن ایران به رتبه 7۲ از میان ۱40 

کشور جهان رسیده است.

هفتاد و دوم
افزایش سرعت اینترنت همراه 

با تشدید تنش ها در منطقه قفقاز 
افزایش سطح درگیری  و  جنوبی 
بین قوای ارمنستانی و آذربایجانی، 
حامیــان خارجــی دو طرف در 
قالب پشتیبانی رزم به میدان آمده 
و در حــال بازاریابــی و فــروش 
تجهیزات و ســامانه های نظامی 
خود به دو طرف هستند.از جمله 
این طرف های خارجی می توان به 
رژیم صهیونیســتی اشاره کرد اما 

تصاویر و مستندات پر تعداد منتشر شده در شبکه های اجتماعی 
دو طرف نشــان دهنده دقــت پایین و کارایی نــه چندان مطلوب 
ساح های گران قیمت صهیونیستی است. این مسئله خشم کاربران 

فضای مجازی آذربایجان را نسبت به این رژیم برانگیخته است.

 سالح معیوب
کالهبرداری به سبک صهیونیست ها

می توان  را  »ریحا«  اســتارت آپ 
یکــی از منحصــر بــه فردترین 
کشــورمان  اســتارت آپ های 
دانســت؛ داســتان ریحا از سال 
۱۳9۲ شــروع شــد. در آن ایــام 
بنیانگذاران این استارت آپ به این 
نیاز پی بردند که در فضای مجازی 
کشور منبع مناسبی برای معرفی، 
نقد و بررســی تمامی ابعاد عطر و 
ادکلن های موجود در بازار وجود 

ندارد، از این رو فرصت را غنیمت شمرده و کار خود را در شبکه های 
اجتماعی آغاز کردند. در سال ۱۳94 وبگاه این استارت آپ رونمایی 
شد از جمله امکانات این نرم افزار همراه می توان به امکان مقایسه و 

خرید عطرها و ادکلن های تولید ایرانی اشاره کرد.

یحا  ر
استارت آپی با عطر خوش

کودکان کار مجازی!
نوید کمالی

دبیر گروه رسانه
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سیاست
۱3

شاید غافلگیرکننده ترین نکته درباره سریال »زمین 
گرم« کارگردانــی آن از سوی»ســعیدنعمت الله« 
باشــد؛ فیلمنامه نویس صاحب سبکی که طی یک 
دهــه اخیر، متــن و روایت تعداد قابــل توجهی از 
سریال های تلویزیون را نوشته  )رستگاران، جراحت، 
شیدایی، دیوار، مدینه، میکائیل و... ( و با این سریال، 
برای اولین بار یکی از نوشته های خودش را ساخته 
اســت! »زمین گرم« به دلیل پرداختــن به اتفاقاتی 
مماس با شــرایط روز جامعــه و آدم هایی مهجور و 
تک افتاده و خــاص، اما نزدیک به عامه مردم، مورد 
توجه قرار می گیرد. شــاید فضاسازی سریال، کمی 
کهنه به نظر برسد و مخاطب در نگاه اول، جذابیتی 
در این ســریال نبیند؛ اما مضمــون و آدم ها و نحوه 
رخ دادن حــوادث، تازگی دارنــد. مخاطب در این 
سریال با شخصیت هایی همراه می شود که هر روز 
در اطراف و زندگی خودش با آنها ســر و کار دارد. 
»علیار« جوان ســاده دل روستایی، درآستانه رسیدن 
به بزرگ ترین آرزوی خودش، یعنی ازدواج با دختر 

مورد عاقه اش است؛ اما وصیت برادر بزرگ ترش 
کــه از او می خواهد بــار زندگی و به ویــژه فرزند 
خردســاِل او را به دوش بگیرد، علیار را در مسیری 
دیگر قــرار می دهد. چون برادرش با گروه خافکار 
در ارتباط بود و حاال علیار با آنها طرف شــده است! 
علیار قهرمان داستان »زمین گرم« برای اطرافیانش 
از همه خواسته های خودش می گذرد؛ حتی ازدواج 
با دختری که عاشقش بود را هم فدای هدفی مهم تر 

می کند. کنار هم قرار گرفتن این شخصیت متفاوت و 
برخوردار از خصلت های انسانی درست با زن سابق 
برادرش که کوهی از عقده و ناکامی است و همچنین 
درگیر شدنش با تبهکارها، درامی را شکل می دهد 
که مخاطب با غرق شــدن در آن، می تواند به درکی 
تازه تر از زندگی برسد وفراسوی نیک و بد زندگی را 

تماشا کند. 
نعمت اللــه در »زمین گرم« از طــرح خیلی از 

ارزش هــای اخاقــی و مذهبی ابایی نــدارد. این، 
حرکتی مثبت برخاف جریان ُمــِد روز در فضای 
 مطرح 

ً
هنری و شبه روشنفکری اســت که معموال

کردن این گونه مسائل در فیلم و سریال را شعارزدگی 
می دانند؛ اما در این ســریال دیدیم که حتی نمایش 
دادن مضمونــی چــون »وقف« اگــر صادقانه و در 
قالب داســتان صــورت بگیرد، با اســتقبال مواجه 
می شود. موضوعی که سبب شده تا این سریال دچار 
شعارزدگی نشود، این اســت که ماجراهایش تک 
بعدی نیســت؛ یعنی ما با سریالی پر از گل و بلبل و 
آدم های مقدس مآب روبه رو نیستیم؛بلکه با یک اثر 
اجتماعی متمایل به تلخی و دنیایی پرآشوب مواجه 
می شویم که در نهایت خیر در آن به پیروزی می رسد.

با این حــال، »زمین گرم« از نظــر کارگردانی، 
نمره چندان خوبی نمی گیرد. در این سال ها خیلی از 
فیلم نامه نویس ها را دیده ایم که وسوسه کارگردانی هم 
داشته اند و دست به کار هم شده اند؛ اما نشان داده اند 
نوشــتن را بهتر از کار با دوربین بلد هستند؛ سعید 
نعمت الله هم از این دســته اســت! دکوپاژ ضعیف 
ســریال سبب شده اســت تا اهل فن، »زمین گرم« 
را پر از غلــط امایی با دوربین قلمداد کنند! زوایا و 
قاب هایی که دوربین نعمت الله خلق کرده و بازگشت 

به عقب ها موجب سرگردانی بیننده می شود.

یادداشت

برای ترویج فرهنگ کتاب خوانی و با 
هدف معرفی و ترویج سبک زندگی 
و خلقیات ســپهبد شهید حاج قاسم 
ســلیمانی، پویش مطالعاتی »کتاب 
خوب«، با موضوع قرار دادن کتاب 
»سلیمانی عزیز« از طرف انتشارات 
»حماسه یاران« برگزار می شود.این 
کتــاب در طول هفتــه  دفاع مقدس 
بــا ۲0 درصد تخفیــف، در پایگاه 
انتشارات حماسه یاران در دسترس 

عموم قرار گرفــت و حاال پس از هفته دفاع مقدس هم به شــکل های 
مختلف تخفیف خواهد داشــت. افزون بر اینها، مخاطبان می توانند با 
مراجعه به کتاب فروشــی ها، به صورت حضوری یا با ارســال عدد 5 به 

سامانه ۳000۱9۱7۱7، به صورت پیامکی کتاب را تهیه کنند.

یز عز سلیمانی   
پویش مطالعاتی کتاب خوب

   کتاب    

پروانه ها«، مجموعه  »پــرواز  کتاب 
داســتان کودک رضوی بــه اهتمام 
»مریم بصیری« از ســوی انتشارات 
ســروش منتشر شــد. این مجموعه 
برای  رضوی  داســتان های  شــامل 
کودکان و نوجوانان است. مجموعه 
ســعی دارد کرامات امام رضا)ع( و 
آداب زیارت را از زبان  کودکان برای 
کودکان بازگو کند و آنها را با مشــهد 
و امامی که در این شهر مدفون است، 

آشنا کند.پرواز پروانه ها، شامل سیزده داستان از خانم ها حمیده مقدسی، 
زهرا اخاقی، زینب بخشایش، ســارا اسماعیلی، بنت الهدی قاسمی، 
طهورا کریمیان، فاطمه طوســی، رقیه بابایی، فاطمه زهرا پوریایی، شیما 

پوریایی، معصومه کرمی، فاطمه اکبری اصل و فاطمه کوثری نیاست.

 داستان های رضوی
روایت کرامات امام هشتم برای کودکان 

   کتاب    

تهیه کننده مجموعــه بچه مهندس 
خبــر از آغاز تولید فصــل چهارم 
این ســریال داد و گفت  ان شاءالله 
تصویربرداری این مجموعه  از آبان  
ماه در تهران آغاز خواهد شــد.وی 
درباره ترکیب بازیگران سریال اظهار 
جدیدی  بازیگران   

ً
حتما داشــت، 

به ســریال اضافه خواهیم کرد، اما 
مهشــید جوادی، روزبه حصاری و 
فرهاد قائمیان حضورشــان قطعی 

شده و بازیگران فصل قبلی را هم در حال مذاکره ایم تا همه چیز برای 
شروع تولید آماده شود.سعدی درباره زمان پخش فصل چهارم »بچه 
 مهندس« خاطرنشان می کند، ان شاءالله فصل چهارم »بچه  مهندس« 

را برای ماه مبارک رمضان ۱400 آماده می کنیم. 

    سریال    

بچه  مهندس
فصل چهارم برای رمضان1400

 نمایشگاه مجازی كتاب

 نمایشــگاه کتاب تهران که بهار امسال 
به صــورت حضــوری برگزار نشــد، 
حاال قرار اســت در پاییز امســال و به 
صورت مجازی برپا شــود؛ بزرگ ترین 
رویداد فرهنگی جمهوری اســامی با 
مخاطبان میلیونی از همه اقشار جامعه، 
هم فرصتی را برای خرید کتاب فراهم 
می کرد و هم کمک بزرگی به ناشــران 
بود تا با یک فــروش خوب، نقدینگی 
مناســبی را برای فعالیت های آتی خود 
فراهم کنند؛ اما آیا نمایشــگاه مجازی 
هم، همین کارکردها را خواهد داشت 
و وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی قرار 
اســت چه کاری برای رونــق بهتر این 

نمایشگاه صورت دهد؟
یکی از جذابیت های مهم نمایشگاه 
کتاب به ویژه برای طاب، دانشجویان 
و استادان دانشگاه ها، دریافت بن کتاب 
بوده اســت. از گذشته تاکنون، هر ساله 
یارانه مشخصی، بخشی  با اختصاص 
از هزینــه خرید کتاب، به صورت بن به 
این اقشار اختصاص می یافت تا در کنار 
تخفیف حداقل ۱0 درصدی که ناشران 
در نمایشــگاه کتاب لحاظ می کردند، 
کتاب ها با قیمت مناسب تری به دست 

اهالی کتاب برسد.
 آن گونــه که معــاون وزیر فرهنگ و 
ارشاد اســامی گفته است، امسال هم 
قرار اســت مانند پارســال حداقل ۱6 
میلیارد بن اختصاص پیــدا کند تا هم 
در ایــن فضای گرانی کاغــذ و کتاب، 
افــراد بهتر بتوانند کتــاب بخرند و هم 
کتابخانه هــا و مراکز فرهنگی بتوانند از 
این فرصت اســتفاده کرده و منابع خود 
را تکمیل کنند؛ اما مســئله این اســت 
که اختصاص ایــن بن ها، آیا کمکی به 
 توســعه فرهنگ کتابخوانی در کشــور 

می کند؟
 واقعیت این اســت که در سال های 
اخیر بــا افزایش تحریــم و گرانی ارز، 
قیمت کاغذ هم به نحو سرســام آوری 
افزایش یافته است؛ به گونه ای که با چاپ 
مجدد هر کتــاب، قیمت آن، با افزایش 
روبه رو می شــود. در  قابل ماحظه ای 
وضعیتی که ســبد اقتصادی خانوارها 
روز به روز در حال کوچک شدن است، 
کاالهای فرهنگی مانند کتاب با سرعت 
بیشتری از ســبد مصرفی کنار گذاشته 
می شود و در چنین فضایی، روز به روز 
از تعداد خریداران کتاب کاسته و اقتصاد 
 نشــر نیز به تبع اقتصاد جامعه، کوچک

 می شود. 
برگزاری نمایشگاه های کتاب ملی و 
استانی که هر سال به پای ثابت جامعه 
بدل شــده بود، بخشی از این مشکل را 
برطرف می کرد تا هــم کتابخوان ها با 
قیمت مناســب تری به کتــاب دلخواه 
خود برسند و هم ناشران فروش بهتری 
را در ایــن نمایشــگاه ها تجربه کنند. 
حــاال، برگــزاری نمایشــگاه مجازی 
و یارانــه ۱6 میلیــارد تومانی، فرصت 
 خوبی برای تزریق نقدینگی به ناشــران

 است. 
با توجه بــه عدد اختصــاص یافته 
می تــوان امیــدوار بود کــه در صورت 
استقبال از نمایشگاه چیزی بیش از 50 
میلیارد تومان نقدینگی برای ناشران به 
ارمغان خواهد آورد. البته ناشــران هم 
باید حاشــیه سودشان را کمتر کنند و با 
تخفیف های بیشتر، انگیزه مخاطبان را 

برای خرید افزایش دهند. 

قصه گرم، کارگردانی سرد
نقد گونه ای به خاطر پایان مجموعه تلویزیونی »زمین گرم« 

آرش فهیم
منتقد سینما

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

»محمدرضا شــجریان« پس از چند سال مبارزه با 
بیماری سرطان پنجشنبه گذشته در سن 80 سالگی 
در بیمارســتان جم تهران درگذشــت. او سال ها از 
بیماری ریه رنج می برد و طی روزهای اخیر به دلیل 
مشکات ریوی و تنفسی ناپایدار، افت فشار خون 
و افت سطح هوشیاری در بخش مراقبت های ویژه 
بســتری شــده بود. پیکر وی روز جمعه ۱8 مهرماه 
۱۳99 پــس از اقامه نماز در بهشــت زهرا)س( به 
مشهد مقدس منتقل و روز شنبه با حضور خانواده و 
دوست داران و عاقه مندانش در کنار مقبره فردوسی 
به خاک سپرده شــد.  محمدرضا شجریان که از او 
به عنوان اســتاد آواز ایران یاد می شود، متولد مشهد 
بود که با اســتعداد خدادادی و تمرین های بسیاری 
که داشت، توانســت به یکی از قاریان و خوانندگان 
موسیقی ایرانی بدل شود. او طی دهه های 60، 70 و 
80 با هنرمندان شاخصی همچون پرویز مشکاتیان، 
داریــوش پیرنیاکان، محمدرضا لطفی، جمشــید 
عندلیبی، حسین علیزاده و کیهان کلهر همکاری کرد 
که نتیجه آن برپایی ده ها کنسرت و انتشار بیش از 50 

آلبوم موسیقی است.  در جریان فتنه 88 محمدرضا 
شجریان به دفاع علنی از فتنه گران پرداخت به نوعی 
که از مشهوریت خود در راستای دفاع از فتنه هزینه 
کــرد. او مدتی پس از جریان فتنه 88 از ایران خارج 
شــد و در مقاطعی با مخالفان نظــام و حامیان فتنه 
در آن ســوی مرزها هم صدا شــد. پس از فتنه 88 
روشــن بود که حمایت یک جریان سیاسی خاص 
 مربوط به مواضع سیاســی اوست. چون 

ً
از او صرفا

مواضع سیاسی شــجریان در آن برهه می توانست 

آنان را در راســتای اهدافی کــه دارند، کمک کند. 
همین نگاه ابزاری به یک چهره هنری است که اشتباه 
فاحش جریان سیاسی خاص را رقم می زند. کسانی 
که بســیاری از آنها به رغم ســال ها تملق و تحسین 
شــجریان حتی توانایی تشــخیص صدای او را از 
دیگر خوانندگان هم ندارند. پرویز امینی نویسنده و 
جامعه شناس نیز چنین می نویسد: »در کنار کسانی 
که بعد از درگذشت مرحوم شجریان، عاقه هنری 
خود را به وی ابراز کرده اند یا مقام فرهنگی او را پاس 

داشــته اند و یا به لحاظ عاطفی و روحی نسبتی بین 
خود و شجریان و آوازها و تصنیف هایش داشته اند، 
فراوان افراد و اشخاص وجود دارند که چه در له و چه 
در مقام نقد، با همین منطق سیاست روزمره وارد این 
ماجرا شده اند که نه انسی با آثار هنری و موسیقیایی 
او داشــته اند و نه حتی این جنبه ها ارزشی برایشان 
داشته اســت. اما دم غنیمت شمرده اند تا بتوانند از 
پیکــر بی جان او خوراکی برای ســفره قدرت خود 

فراهم سازنند.«
دکتر محمدصادق کوشــکی اســتاد دانشــگاه 
تهران هم اینگونه می نویســد: »شجریان هیچ وقت 
انقابــی نبود و ادعــای دیانت نداشــت و فقط در 
رشــته خودش صاحب ســبک و تخصص بود و به 
همین دلیل هم از جانب گروه های سیاسی مختلف 
مورد سوءاســتفاده قرار گرفت. در اوایل انقاب از 
طرف مارکسیســت هایی که او را به خواندن درباره 
»اندیشه های پاک پویان« وادار کردند تا هواداران قیام 
مسلحانه که عبارت »تفنگم را بده تا ره بجویم« را در 
دهان او گذاشتند. او هیچ وقت برای انقاب اسامی 
نخواند... شــجریان التزام به شریعت و فقاهت را 
قبول نداشــت و به همین خاطر بود که از ممنوعیت 

تک خوانی زنان به شدت گایه می کرد...«

   برداشت    

هنر و مسئله سیاست زدگی!

فرهنگ

به بهانه درگذشت محمدرضا شجریان 

گروه فرهنگ
صبح صادق
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۱4
جبهه

»نادر« از گمنامی تا شهرت

بیســتم شــهریور ماه ۱۳8۳، هوای بوشهر 
گرم و شرجی بود. رطوبت هوا اولین میزبان 
صورت هایــی بود کــه از دِر هواپیما بیرون 
می آمدند. بعد از سال ها گمنامی و غربت،  
قرار بود یادواره شهیدان نادر مهدوی،  بیژن 
رد و بقیه همرزما ن شــان در کنار آب های 

ُ
گ

نیلگون خلیج فارس برگزار شود. سالن اداره 
ارشاد بوشهر، بهترین مکان بود. جایی کنار 
ســاحل خلیج فارس که بیشتر از هر جایی 
می شــد در آن از نادر و یارانش گفت. ستاد 
پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسام که 
تا آن روز از جوانان بســیاری برای عملیات 
شهادت طلبانه در لبنان و فلسطین نام نویسی 
کرده بود، حاال می خواســت در بوشهر از 
جوانان جنوبی نام نویســی کند تــا راه نادر 
مهدوی را ادامه دهند. نام نادر و دوســتانش 
آنجا برای اولین بار به گوشم خورد. در عجب 
بودم چرا نام شــان تا این حــد گمنام مانده 
است! تعدادی از جوانان تهرانی همت کرده 
بودند و قرار بود همسن و سال های بوشهری 
و جنوبی شــان را هم در این یادبود شریک 
کنند. هــوا گرم بود و حتی آبســردکن های 
سالن هم جوابگوی آن همه جمعیت نبود. 
صندلی ها قبل از شــروع مراســم پر شده 
بود. دختران و پســران از بوشهر و شهرهای 
اطراف آمده بودند تا هر کدام شان اعام کنند 
یک »نادر«ند و می خواهنــد راه او را ادامه 
دهند. راهروهای ســالن هم پر از جمعیت 
شده بود. صدای نفس ها هم شنیده نمی شد. 
هفده سال از شبی که مظلومانه، نادر مهدوی 
و یارانش را دستگیر کردند و شش روز بعد 
تحویل مقامات مسقط دادند، می گذشت. 
نه تنها ایرانی ها، که خیلی از بوشهری ها هم 
نادر را نمی شــناختند و با حماسه هایش در 
خلیج فارس آشــنا نبودند. پس از آن بود که 
نام نادر مهدوی بر سر زبان ها افتاد و خیلی ها 
تاش کردند مهرماه هر سال نامش را زنده 
کنند و برایش یادواره و مراسم بگیرند. این 
تاش ها تا آنجا ادامه پیدا کرد که اول خرداد 
ماه سال گذشته جمعی از دانشجویان کشور 
با حضور در حسینیه امام خمینی)ره( با رهبر 
معظم انقاب دیدار کردند. طبق سنت هر 
ساله تعدادی از دانشــجویان در این دیدار 
به نمایندگی از سایر دانشجویان در محضر 
رهبــر فرزانه انقاب مســائلی را مطرح و 
گاهی هدیه ای از ایشان دریافت می کنند؛ اما 
این بار یکی از دانشجویان هدیه ای به رهبر 
حکیم انقاب تقدیم کرد. علیرضا شریفی، 
دانشجوی فقه دانشگاه آزاد واحد شیراز در 
حالی که تصویر شــهید نادر مهدوی را در 
دست داشت، به محضر رهبر معظم انقاب 
شرفیاب شــد و تمثال این شهید بزرگوار را 
به ایشــان تقدیم کرد. پس از آن تصویر این 
شهید بزرگوار تا پایان مراسم در کنار رهبری 
قرار داده شد. شریفی بعدها گفت، یک تیم 
دانشجویی از دانشجویان شیراز برای نوشتن 
محتوای متن ســخنرانی در کنار هم جمع 
شدیم. روز آخر تصمیم گرفتیم سنت شکنی 
کنیم و به ایشان هدیه ای تقدیم کنیم. با توجه 
به وضعیت کشور و حضور ناو آمریکایی در 
منطقه تصمیم گرفتیم عکس شهید مهدوی 
را پیشــکش کنیم. رهبر معظم انقاب هم 
با دیدن عکس شــهید مهــدوی فرمودند: 

»آفرین، احسنت؛ بسیار بجا بود...«

   یادداشت    

میثم رشیدی مهرآبادی
دبیر گروه دفاع مقدس

»نادر« »نادر« شکنجه   شکنجه 
یکایی! آمر میخ های  یکایی!با  آمر میخ های  با 

بالگردهای بی صدا باالی ســر قایق های ایرانی مانور 
می دادند. تشخیص شان ســخت بود. گلوله هایی که 
به سمت قایق ها می آمد، قابل دیدن نبود. همین که به 
قایق ها می خوردند، آتش شان دیده می شد. گاهی  هم 
فواره خون روی هوا، از اصابت گلوله خبر می داد.شب 
جمعه بود. چند ساعت بیشتر به آغاز ۱7 مهرماه سال 
۱۳66 باقی نبود. »نادر مهدوی« وقتی دو قایق توپدار 
بعثت و یــک ناوچه به نام طارق را به خط کرد تا برای 
گشــت زنی و حفاظت به سمت جزیره فارسی بروند، 
نمی دانست چه شب سختی در انتظار او و همراهانش 
است.  غامحسین توسلی، بیژن گرد، نصرالله شفیعی، 
آبساالنی، محمدی ها، مجید مبارکی، کریمی،  رسولی 
و چنــد نفر دیگر را صدا کرده بود تــا با هم بروند.  تا 
جزیره فارســی همه چیز مرتب بود. وسایل شان را از 
داخل لنجی که قبا در آنجا پهلو گرفته بود، برداشتند. 
اذان مغــرب که گفته شــد،  نمازشــان را به جماعت 
خواندند و آماده حرکت شــدند.  در آرامش بی بدیل 
جزیره فارسی، صدای مهیب یک انفجار،  همه را شوکه 
کرد. رادار پایگاه فرماندهی بــا راکت های آمریکایی 
منهدم شــده بود. بی سیم ها دیگر از کار افتاد. هیچ راه 
ارتباطــی بین ناوگروه و مرکز باقی نبــود. نادر هر چه 
صدا کرد،  هیچ فایده ای نداشت. بالگردهای بی صدا 
کار خودشــان را کرده و دور شــده بودند. شعله های 
آتش زبانه می کشــید. نادر و نیروهایش هنوز بهت زده 
بودند که بالگردهای »6ام.اس« نیروی هوایی آمریکا 
را باالی سرشــان دیدند. پرنده های ســیاه با صدای 
کم شــان، جزیره فارسی را پر از رعب و وحشت کرده 
بودند؛ اما نادر و بچه هایش، مرد لحظه های ترســناک 
بودند. نادر فرمان حمله داد تا همه بچه ها پناه بگیرند 

و دست به ساح شوند. ثانیه ها به سختی می گذشت.  
هنوز کریمی موشک استینگر را روی دوشش نگذاشته 
بود که قایق آبســاالن و شــفیعی آتش گرفت. راکت 
بالگردها به هدف خورده بود. اوضاع، لحظه به لحظه 
سخت تر می شد. راکت دیگری به سمت ناوگروه آمد؛ 
اما به خطا رفت. رد آتش، نفس ها را حبس کرده بود. 
کریمی اما مردانه ایستاد و استینگر را نشانه گرفت. همه 
نگاه ها به دستان کریمی دوخته شده بود. همه قدرتش 
جهید به انگشتانش تا ماشه را بچکاند. چند لحظه بعد، 
موشکی که از دوش کریمی شلیک شده بود،  نشست 
به جان بالگردی که بی صدا باالی ســر بچه ها مانور 
می داد. آتش انفجار،  اطراف شــان را مثل روز، روشن 
کــرد. تکه های بالگرد روی آب افتاد و به اعماق رفت. 
برق شادی توی چشمان نادر و نیروهایش دیدن داشت. 
صدای تکبیر و صلوات، بلند شد. عزم بچه ها جزم تر 
شــده بود.  بیژن و غامحســین فریاد زدند تا کریمی 
دومی را هم شلیک کند. انفجار بالگرد،  بقیه بالگردها 
را جــری کرده بود. چند بالگرد جدید هم آمده بودند. 
دومین قایق ناوگروه هم هدف گرفته شد و آتش گرفت. 
بچه های نادر جلوی چشــم هایش پرپر می شــدند. 
رگبار دوشکا به سمت بالگردها هم جوابگو نبود. نادر 
می توانست ناوچه اش را به سمت پایگاه بگرداند و فرار 
کند اما مرد این کار نبود. نمی توانست پیکر دوستانش 
را روی آب ببینــد و آنها را رها کند. غیرتش به جوش 
آمده بود. پشــت دوشکا ایســتاد و بی درنگ به سمت 
بالگردها نشــانه رفت. بیژن هم کنارش بود و کمکش 
می کــرد. بالگردها یکی دو تا نبودند. هر چه شــلیک 
می کرد، فایده ای نداشــت. شــب بود و بی صدا بودن 
بالگردها، تشخیص شان را سخت می کرد.  نادر و بیژن 
با چهار نفر دیگر از همراهانش تا آخرین گلوله ای که 
داشتند، مقاومت کردند. دیگر هیچ گلوله ای در ناوچه 
باقی نمانده بــود. معلوم بود بالگردها دســتور دارند 

افراد ناوچه را زنده دســتگیر کنند و با خود ببرند. نادر 
با دســت های خالی، آخرین تاش ها را کرد اما فایده 
نداشــت. نه ارتباطی بود تا نیــروی کمکی بخواهد و 
نه تیر و فشــنگی برایش مانده بود تا شلیک کند. وسط 
آب های خلیج فارس،  بی کس و غریب، تسلیم قضا و 
قدر شده بود. کماندوهای دریایی وارد ناوچه شدند و 
نادر و دوستانش را دستگیر کردند. عقده شان از ضرباتی 
که نادر به آنها زده بود، گل کرده بود. دست و پای نادر را 
با قساوت بستند. همراهان نادر را هم می زدند تا بگویند 
نادر چه کاره است و چه مسئولیتی دارد.  آمریکایی ها 
روی عرشه ناو جنگی »یو.اس.اس.چندلر« سینه نادر 
را با میخ های فوالدی بلند سوراخ کرده و پس از آن یک 
تیر به بازو، یک تیر به قلب و یک تیر به ســجده گاهش 
زده بودند. نادر زیر شکنجه  شهید شده بود. پیکر مطهر 
نادر مهدوی با تعدادی از اسرا، از طریق میانجی گری 
کشور عمان به ایران برگشــت. چند روزی در معراج 
شهدا بود تا شناسایی شود. تابوتش با شکوه خاصی بر 
دوش هزاران نفر در مقابل النه جاسوسی آمریکا تشییع 
و سپس به بوشهر منتقل شــد. در آنجا هم پیکر پاک 
شهید بر دوش جمعیت انبوه مردم تشییع شد و پس از 
آن برای خاکسپاری به زادگاهش روستای بحیری رفت.

 B?نادر مهدوی که بود
نادر مهدوی )حسین بســریا(  یک روز قبل از قیام ۱5 
خرداد ۱۳4۲، در خانواده ای مســتضعف اّما متدّین و 
پرهـیزکار در روستای نوکار، از توابع دهستان بحیری 
در شهرســتان دشتی واقع در استان بوشهر به دنیا آمد. 
 در سپاه، استخدام و در 

ً
اول اردیبهشت ۱۳60 رســما

پادگان آموزشی شــهید عبدالله مسگِر شیراز آموزش 
اولیــه پاســداری را گذرانــد. اولیــن مأموریتش در 
۱۳60/5/۲۱به تهران بود تا مقابل گروهک های ملحد 
و منافقیِن از خدا بی خبر بایســتد. نادر قبل از عملیات 
طریق القدس، مأموریت گرفت تــا برای همکاری با 

سپاه اهواز به این شهر برود. پس از بازگشت به ِسَمت 
معاون فرمانده سپاه جم منصوب شد و بعد از دو سال به 
ِسَمت فرمانده عملیات سپاه خارک برگزیده شد. نادر 
مهدوی در ســال ۱۳6۱، با دختری مؤمنه از روستای 
بحیری ازدواج کرد. مدت این زندگی مشــترک، پنج 
ســال بود و تنها حاصل آن، دختری بود به نام زهرا که 
چهل روز پس از شــهادِت پدرش به دنیا آمد. پس از 
پایان عملیات بدر، در سپاِه بوشهر، تصمیم به تشکیل 
ناوگروه دریایی گرفت و نام آن را »ذوالفقار« گذاشت. 
این ناوگروه وابســته به منطقه دوم نیروی دریایی سپاه 
بود و نادر تا زمان شــهادت، فرماندهی آن را به عهده 
داشــت. نادر با ناوگروهش از زمان ورود آمریکایی ها 
به خلیج فارس تا زمان شهادت، لحظه ای از نبرد با آنها 
غافل نشد. او طی این مدت، عملیات  بسیاری را علیه 
آمریکایی های متجــاوز ترتیب داد. همین عملیات ها 
کینه نــادر را در قلب آمریکایی ها کاشــت. اوج این 
کینه ها برای تیرماه سال ۱۳66 بود که اولین کاروان از 
ل بریجتون« و با 

ّ
خاء با نام »مبد لرَّ

َ
نفتکش های کویتی ا

پرچم آمریکا و اسکورت کامل نظامی به وسیله ناوگان 
جنگی این کشور با تبلیغات رســانه ای گسترده به راه 
افتاد، اما در فاصله ۱۳ مایلی غرب جزیره فارسی، در 
اثر برخورد با مین های کار گذاشته شده به دست نادر 
مهدوی و یارانش، منفجر شــد؛ طوری که حفره ای به 
بزرگی 4۳ متر مرّبع در بدنه آن ایجاد شــد. پس از این 
اقدام، نادر و همرزمانش تشــویق شدند و قرار شد به 
دیدار حضرت امام)ره( بروند. یک سال و چند ماه بعد 
از دیدار با امام)ره( نادر به دیدار یاران شهیدش رفت. او 
به دست شقی ترین انسان های روی زمین بعد از تحمل 
شــکنجه های فراوان، در حالی شهید شد که ۱7 سال 
بعد، صدها جوان در پیروی از راه او نام نویسی کردند تا 
در عملیات شهادت طلبانه علیه آمریکا در خلیج فارس، 

جان شان را تقدیم کنند.

زینب گل محمدی
خبرنگار

 به بهانه سی وسومین سال جاودانه شدن 
نادر مهدوی و یارانش در خلیج فارس 

اگر کمونیست  بود از او »چه گوارا« می ساختند

»چه گوارا« شخصیتی مبارز، انقابی و در عین حال 
محبوب در بین کمونیست هاست. هرچند چه گوارا 
اهل کوبا نبود، اما محبوبیــت وی آنقدر باال بود که 
بعد از کشته شــدن در 9 اکتبر ۱967 به دستور سیا 
در بولیوی به قهرمان ملی در آن کشور مبدل شد؛ تا 
جایی که تصویر وی را بر روی اســکناس های کوبا 
زدند و سروده های فراوانی در مدح وی خواندند. این 
موضوع آنقدر فراگیر شده بود که در آرژانتین زادگاه 
او مدارس، دانشگاه و موزه ها به نام او احداث کردند. 
تصویر او در یک مقطعی بر روی بسیاری از کاالها از 
البسه گرفته تا کاالهای تجاری به عنوان برند تبلیغاتی 
و پرفروش نقش بســته شد. هرچند نگارنده معتقد 
اســت، چه گوارا یک مبارز ضد امپریالیست بود و 
تبیین جایگاه شخصیتی و اهداف مبارزاتی ایشان در 
جای خود حائز اهمیت اســت؛ اما مراد این وجیزه 
به هیچ عنوان تبیین شــخصیت چه گوارا نیســت؛ 

بلکه در مدح یک مجاهد فی سبیل الله نگاشته شده 
که در مبارزه استکباری در کنار خداباوری)فضیلتی 
که چه گوارا هرگز نداشت( آنقدر به پیش رفت تا به 
منزلگاه شهادت رســید. در سال های پایانی جنگ 
تحمیلی، میدان مبارزه از بخش های زمینی به حوزه 
دریایی در خلیج فارس کشیده شد. عراق با همراهی 
آمریکایی ها، کویت و عربســتان تــاش کردند با 
کشاندن جنگ به خلیج فارس با هدف قطع صادرات 
نفــت و کاهش درآمدهای ایران را بــه زانو درآورده 
و به جنگ خاتمه دهند. جمهوری اســامی برای 
بازگرداندن موازنه قدرت در جنگ با عراق، به وسیله 
سلسله عملیات های مقابله به مثل در خلیج فارس به 
ابتکار دست زد و توانست از این طریق بازی جنگ 
را به نفع ایران تغییر دهد. بدون شــک، نقش شهید 
نادر مهدوی و همرزمان ایشان در تغییر این موازنه و 
بلکه فراتر از آن ساخت دکتر رزم ناهمتراز دریایی که 
نمونه عینی آن در عملیات های مقابله به مثل شکل 
گرفت، بی بدیل است. هدف شهید نادر مهدوی این 
بود که اگر قرار اســت خلیج فارس برای ایران ناامن 
باشد، برای طرف مقابل نیز ناامن خواهد بود. داستان 
عملیات مین ریزی با فرمانده شــهید مهدوی علیه 

لرخاء( با نام مبدل »بریجتون« از 
َ
نفتکش کویتی »ا

میان ده ها عملیات مشابه شنیدنی است. آمریکایی ها 
در آن زمــان بــا پشــتیبانی نظامی پــر طمطراق و 
همزمان با ایجاد فضای تبلیغاتی و رســانه ای برای 
عبور دادن شــناور بریجتون از خلیج فارس با هدف 
بی اعتبارســازی تهدیدات ایران تدارک گسترده ای 
دیده بودند. این عملیات که با محاســبات نظامی، 
احتمال موفقیت آن کم و ناباورانه بود، غرق شــدن  
نفتکــش بریجتون پــس از برخورد با  بــه مین کار 
گذاشته شده به دســت گروه نیروی دریایی سپاه به 
فرماندهی شهید مهدوی  آمریکایی ها را تحقیر کرد. 
»و مــا رمیت اذ رمیت ولکن الله رمــی« این اقدام 
آنقدر برای تغییر در موازنه جنگ مهم بود که امام)ره( 
به پاس اقدام دلیرانه نادر مهدوی و همرزمانش آنها را 

به حضور طلبید و بر پیشانی ایشان بوسه زد. 
 شــجاعت، استعداد، نبوغ و خاقیت آن شهید 
در بکارگیری ادوات ســاده نظامی و استفاده از آن 
در میدان وســیع عملیات دریایی در سال های پایان 
جنگ که به شکل بی سابقه دشــمن و منافع آن در 
خلیج فارس را به چالش کشــید، عــاوه بر تغییر 
محاسبات دشــمن و خروج جمهوری اسامی از 

انســداد راهبردی طراحی شــده از سوی دشمن، 
الگوی رزمندگان در ســال های بعد از جنگ برای 
توسعه سازمان رزم ناهمتراز و کارا در خلیج فارس 

شد. 
اما سؤال اساسی این است که آیا حماسه بزرگ 
نادر و یارانش ظرفیت الزم را برای ملی شدن نداشته 
است؟ هرچند نگارنده نسبت به اقدامات صورت 
گرفته برای گرامیداشت و معرفی آن شهید قدردان 
دست اندرکاران است؛ اما به هیچ عنوان آن را کافی 
نمی داند. سؤال اساسی تر این است که اکنون به چه 
میزان مردم با ابعاد شخصیتی آن شهید و آن حماسه 
 جایگاه شهید نادر مهدوی 

ً
بزرگ آشنا هستند؟ یقینا

به عنوان یک شهید الگو باید نه تنها در سطح ملی، 
بلکه در سطح بین المللی از طریق اقدامات فرهنگی 
برجسته شــده و در کنار سایر مفاخر ارزشمند این 
ســرزمین به نســل جوان در داخل و جهان معرفی 
شــود. همان طور که رهبر معظم انقاب در دیدار 
اعضای ســتاد کنگره دو هزار شهید استان بوشهر 
فرمودند، »اگر این شخصیت متعلق به کمونیست ها 
بود از او یک چه گوارا می ساختند.« حال پس چرا ما 

از او یک شهید بزرگ نسازیم!

 احمد بنافی
 معاون سیاسی

نیروی دریایی سپاه
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سیاست
۱۵

ستون روی خط در 
صفحات اصلی منتشر شود

09900002۱84/ چرا عدالت در توزیع 

نیرو در مناطق عملیاتی وجود ندارد؟ بنده 
۱۲ سال در منطقه عملیاتی سروآباد استان 

کردستان خدمت می کنم. 
فکر می کنم زحمات   /09۱20003224

شما یک تکان به مســئوالن پیرامون وام 
حکمت داده باشد.

090۱0000774/ بــا ایــن گرونی ها و 

اجاره خونه با ۳ میلیون میشه زندگی کرد؟ 
به گوش فرمانده محترم کل سپاه برسونید.

 مبلغ یارانه کارت 
ً
09۱30008940/ لطفا

یکسان سازی را با توجه به افزایش قیمت 
غذاها افزایش دهید.

099۱000۱4۵8/ بنده کد ۱۱ هســتم و 

۱۱ سال سابقه دارم؛ آن هم در گردان های 
رزم، همسر بنده هم پرستار  بخش کرونا 
 به فکر انتقال ما باشید؛ از 

ً
هســت. لطفا

 
ً
درخواست دادن و گفتن خسته شدم، لطفا

رسیدگی شود.
 حقوق و دریافتی 

ً
09۱3000۶229/ لطفا

بــدی آب و هوا را بــرای کارکنان منطقه 
جنوب بندرعباس بیشتر کنید.

 ترتیبــی اتخاذ 
ً
09۱2000۱۶40/ لطفــا

فرمایید تا ســتون روی خــط در یکی از 
صفحات اصلی درج شــود، نه در حاشیه 

صفحات.
 صبح صادق: صفحه پاسدار از صفحات 
اصلی و مختص مســائل داخلی ســپاه 
اســت. لذا ســتون روی خط هم در این 

صفحه قرار گرفته است.
دوســتان  خدمــت   /09۱80009۶۱9

هفته نامه صبح صادق یه ســؤال دارم چرا 
فروشگاه اتکا به شاغان سپاه گوشی قسطی 
نمی دهد؟ می گویند فقط به نیروی انتظامی 

و ارتش و بازنشسته ها تعلق می گیرد.
 چرا بعد از ۱۳ 

ً
09۱4000۵343/ واقعــا

سال خدمت در بدترین مناطق کردستان 
هنوز بســیجیان کد 89 از هیچ مزایایی 

برخوردار نیستند؟
09۱4000۵343/ چرا مســئولی به فکر 

همتــراز کــردن فوق العاده بســیجیان با 
پاسداران نیستند؟

 پیگیری کنید، 
ً
09۱70003787/ لطفــا

ورودی ســال ۱۳86 هستم، اما هنوز وام 
مسکن را نگرفته ام!! 

09۱3000۱۶84/ بعــد از اینکــه چند 

ماه منتظر افزایش حقــوق بودیم، حقوق 
شــهریور با صد هزار تومان کاهش واریز 

شد!
099200028۶۵/ چــرا در نمایندگــی 

حقــوق کارکنان نســبت بــه فرماندهی 
پایین تر اســت؟ فکری به حال ارشدیت 
بفرمایید  نمایندگــی  کارکنان  تحصیلی 

 کرمان.
ً
خصوصا

شــده  اعمال  مدرک   /09۱80004894

درحکم استخدام قطعی معیار است، برای 
ســنوات خدمتی که برای درجه حساب 

می شود یا خیر.
09۱0000۱039/ از فرمانده عزیز ســپاه 

درخواســت دارم با توجه به تورم فکری 
برای حقوق و پاداش بازنشستگی کارکنان 

کنند.
09۱800038۱۶/ چرا هدیه تولد فرزند 

در ســال ۱۳99 یک میلیون اباغ شده، 
پرداخت نمی شود؟

0990000۶۵44/ چند ســال است که 

تبدیل عضویت بســیجیان تمام وقت در 
خوزستان تقریبا نادیده گرفته شده و برای 

مسئوالن مربوطه اهمیت ندارد.
09۱۵0009۵00/ با وجود بیماری کرونا 

آیا درست است دوره های عقیدتی به نقاط  
دور اعزام شویم؟ امسال حتی المقدور در 

یگان ها برگزار شود.

   روی خط    

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

از  پنجاه وســوم  کتــاب  دوم  جلــد 
مجموعه بزرگ روزشمار جنگ ایران 
و عراق با عنوان »موشکباران تهران؛ 
تدارک عملیات در حلبچه )والفجر 
۱0(« از سوی مرکز اسناد و تحقیقات 

دفاع مقدس منتشر شد.
حجت اللــه کریمــی، مدیر گروه 
روزشــمار مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس با اعام این 
خبر اظهار داشــت: »کتاب »موشــکباران تهــران« جلد دوم 
کتاب پنجاه وســوم روزشــمار جنگ ایران و عراق از مجموعه 
پنجاه وهفت جلدی این پروژه اســت که بعضی از مجلدات آن 
مثل همین کتاب در دو جلد منتشرشده است.« وی با اشاره به 
اینکه  این کتاب سی وهشتمین روزشماری است که منتشر شده، 
افزود: »کتاب های روزشمار فقط حاوی مسائل مربوط به جنگ 
نیستند. در برخی از دوره ها مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

از اهمیت بسیار باالیی برخوردار بودند پرداخته  شده  است.«

وزشمار سی  وهشتمین ر
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در 
برنامه »رویای آندلــس« رادیو ایران 
از شباهت های خط تبلیغاتی امویان و 
جبهه امپریالیسم خبری سخن گفت.

در  طیبی فــر  حجت االســام 
این برنامــه با انتقــاد از برخی افراد 
یک سونگر، عنوان کرد: »متحجرانی 
که بر خاف موازین بهداشتی محدودیت های کرونایی مراسم 
اربعین را زیرپا گذاشــتند، ناخواسته سیاهی لشکر صحنه ای 
هســتند که آن را دشــمنان فرهنــگ ناب شــیعه کارگردانی 

می کنند .«
وی افزود: »همان گونــه که بنی امیه به دنبال اعتبارزدایی از 
جایگاه اهل بیت)ع( بودند، دشمنان کنونی خط اهل بیت)ع( 
که هم وهابیت و هم شــیعه انگلیسی از آبشخور آنان به وجود 
آمده اند، به دنبال اعتبارزدایی از فرهنگ ناب شــیعه و اربعین 

هستند.«

 سیاهی لشکر دشمن
معاون روابط عمومی ســپاه از بسیج 
همه امکانات و ظرفیت های درمانی 
ســپاه برای خدمت رسانی به بیماران 

کرونایی خبر داد.
ســردار رمضــان شــریف اظهار 
داشــت: »در لبیک گویی بــه فرمان 
فرمانده معظم کل قوا سرلشکر حسین 
سامی به ستاد فرماندهی کل و کلیه فرماندهان نیروها و سپاه های 
اســتانی و همچنین رئیس سازمان بسیج مســتضعفین برای 
خدمت رسانی فراگیر به مبتایان به کرونا در سراسر دستور بسیج 
همه امکانات ممکن را داده انــد.« وی افزود: »کلیه ظرفیت ها 
و توانمندی های حوزه بهداشــت، درمان، علوم پزشکی و دفاع 
زیستی این نهاد شامل منظومه مراکز درمانی و بیمارستان های 
ثابت و سیار)صحرایی(، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)عج( با 
آرایش جدید و همه جانبه در امتداد خدمت رســانی  هشت ماه 

گذشته به ارائه خدمات درمانی به مبتایان ادامه می دهند.«

ونا سپاه در مقابل کر

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

پاسدار

هفته گذشــته دو ســامانه راداری قدیر ساخته 
 شده به دست نیروی هوافضای سپاه با حضور 
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( 
و سردار امیرعلی حاجی زاده به شبکه یکپارچه 

پدافند هوایی کشور ملحق شد.
به گزارش صبح صادق، رادار سه بعدی قدیر برای 
اولین بار در سال ۱۳9۲ از سوی سپاه رونمایی شد. 
بــا بهره برداری از دو رادار فــوق در یزد و کرمان تا 
کنون هشت ســامانه از این نوع رادارها در سراسر 
کشــور عملیاتی شده و به شــبکه یکپارچه پدافند 
هوایی متصل شده اســت. رادار قدیر از نوع آرایه 
فازی با ترکیب پرشماری از فرستنده ها و گیرنده ها 
به صورت چهــار وجهی بدون چرخش و حرکت 
مکانیکی است که پوشش ۳60 درجه و برد هزار 
کیلومتــری برای شناســایی انــواع پرنده ها و برد 
۳50 کیلومتری برای شناسایی پرنده های پنهانکار 

را دارد. از ویژگی های برجســته این رادار کشف 
انواع هواپیماهای پنهان کار، قابلیت مقابله با جنگ 
الکترونیک، ارزانی آن در اثر تولید بومی بوده و با سه 

نفر عملیاتی می شود.

 B تسلط پدافندی بر آسمان
در مراسم الحاق دو ســامانه از این رادار به شبکه 
یکپارچه پدافند هوایی کشــور که در محل یکی از 
این دو رادار در یزد برگزار شد، امیر سیدعبدالرحیم 
موســوی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور در 
اظهاراتی در حاشــیه این مراســم گفت: »امروز 
جوانان نخبه و والیت مدار ایرانی توانایی ساخت 
رادار های پیشــرفته را دارند، یک نمونه آن سامانه 
قدیر است. ســامانه پدافندی قدیر نقش مهمی در 
قدرت دفاعی و تهاجمی ایران اســامی و کسب 

دستاوردهای بزرگ در این حوزه ایفا کرده است.«
وی ضمن قدردانی از نیروهای فنی و عملیاتی 
هوافضای سپاه در ساخت، استقرار و بهره برداری 
از این سامانه ها، اظهار کرد: »سردار حاجی زاده با 
روحیه جهادی منشأ برکات زیادی در بخش پدافند 

هوایی و راداری کشور است.«

فرمانده کل ارتش ادامه داد: »بابت هدایت های 
رهبر معظم انقاب)مدظله العالی( و وجود ســپاه 
پاسداران انقاب اسامی که نقش مهمی در اقتدار 
همه جانبه ایران ایفا کرده و می کنند، خدا را شــکر 
می کنیم؛ امــروز با راه اندازی چنیــن رادارهایی، 
قدرت کشــف و تســلط پدافند هوایــی بر همه 
بخش های آسمان ایران اسامی افزایش پیدا کرده 

است.«
امیرموسوی در ادامه با بیان اینکه حدود ۲0 سال 
پیش بسیاری از سیستم های راداری ایران به دلیل 
نداشتن یک قطعه از کار می افتادند، تصریح کرد: 
»امروز به برکت جوانان نخبه و والیت مدار ایرانی 
 خودکفا و در لبه فناوری های روز 

ً
در این حوزه کاما

جهان هستیم.«

 Bدر زمره ده کشور برتر رادارساز
سردار امیرعلی حاجی زاده به عنوان فرمانده نیروی 
سازنده و به کارگیرنده این سامانه نیز در این مراسم 
نیروی هوافضای  رادارهای  گفت: »هم پوشــانی 
ســپاه با رادارهــای ارتش جمهوری اســامی از 
دســتاوردهای بزرگ نظامی کشور در قالب شبکه 

یکپارچه پدافندی اســت. از سویی اگر در دنیا ۲0 
کشور سازنده رادار وجود دارد، ایران اسامی جزء 

۱0 کشور اول است.«
وی کــم بودن اســتهاک و هزینه ســاخت را 
از جملــه ویژگی های ممتاز ســامانه راداری قدیر 
دانســت و گفت: »این رادارها قادرند تا برد ۳50 
کیلومتر پرنده های پنهان کار را شناسایی و با توجه 
به ارتفاع هدف برای پرنده ها و سایر اهداف تا برد 
بیش از ۱000 کیلومتر را کشــف و رهگیری کنند 
و امروز در این اســتان  )یزد( و کرمــان راه اندازی 

شدند.«
ســردار حاجی زاده با اشــاره به ظرفیت علمی 
و اجرایی نیروهای نخبه هوافضای ســپاه، تصریح 
کــرد: »نیروهای نخبه جوان مــا قادرند رادارهای 
مورد نیاز نیروهای عملیاتی را در هر سطح و با هر 

توانایی ساخته و در اختیار آنان قرار دهند.«
فرمانــده نیــروی هوافضــای ســپاه در پایان 
خاطرنشان کرد: »طی ســه ماه آینده رادار بعدی 
در چابهار راه اندازی می شود و با این افتتاح، تعداد 
رادارهای کشــور در این کاس به هشــت مورد 

افزایش می یابد.«

دو سامانه راداری آرایه فازی قدیر به شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور ملحق شد

ایران قدرت رادارساز جهان

 از کودکی با قرآن و فعالیت های قرآنی مأنوس 
بود و برای قرائت قرآن و صوت و لحن تمرین 
می کرد، در نوجوانی به حفظ قرآن تشــویق و 
ترغیب می شود. به گفته خودش به لطف خدا 
و همت خویش و راهنمایــی و حمایت پدر و 
مادر تا حدود ۱7 سالگی قرآن را به طور کامل 

حفظ می کند.
»عماد انوری« ۲6 ســاله، حافظ کل قرآن 
کریم و اهل کرمان اســت که بــه دلیل عاقه 
به آرمان های انقاب اســامی ســال ۱۳94 
وارد سپاه می شــود. او می گوید: »سپاه نهادی 
انقابی اســت که خط و مشی آن والیت فقیه 
و حفــظ و حراســت از آرمان هــای انقاب 
اســت و همچنین خط و مشی انقابی را برای 
جامعه تعیین می کند. رهنمودهای رهبر معظم 
انقاب مســیر حرکت ســپاه را مشخص می 
کند.« او دربــاره مقام های برتری که کســب 

کرده، اینطور می گوید: »چندین سال رتبه اول 
مسابقات سازمان اوقاف، در سال قبل رتبه اول 
حفظ کل مسابقات نیروهای مسلح، رتبه اول 
مسابقات نیروهای مســلح ایران و عمان، رتبه 
دوم مســابقات نیروهای مســلح سال ۱۳96 
در حفظ کل، رتبه اول مســابقات بسیج سال 
۱۳9۱ و سه دوره رتبه اول و دوم مسابقات حفظ 

دانش آموزی را کسب کردم.« 
انوری معتقد اســت: »ســپاه بــا توجه به 
رتبه هایی که در مســابقات قرآنی کسب کرده، 
از تمام رده هــای دیگر ســازمان های نظامی 
و انتظامــی باالتر اســت.« وی می گوید: »اما 
فعالیت های قرآنی خیلی در ســپاه مورد توجه 
قرار نگرفته است. امثال بنده قبل از ورود به سپاه 
در حوزه قرآن رتبه داشتیم. سپاه باید بیش از این 
به دنبال کشــف و پرورش استعدادهای قرآنی 

باشد.«

توجه  ویژه به  فعالیت های  قرآنی
حذف اعتبار دفترچه های بیمه درمانی نیروهای 
مســلح از ابتدای تیرماه و تمدید اعتبار دفاتر تا 
آخرین برگ خبری بود که مدیرعامل سازمان 
 بیمه خدمــات درمانی نیروهای مســلح داده

 بود.
دکتر امیر نــوروزی، در این بــاره گفته بود 
که با حــذف اعتبار دفترچه از ابتــدای تیرماه 
برای سرپرســت و همسر )بیمه شدگان قطعی 
که مادام العمر تحت پوشــش ما قــرار دارند( 
تا آخرین برگ بعد از گذشــت حدود سه ماه، 
مقایســه ای میان دو بازه زمانــی اول تیر تا ۱5 
مرداد 98 و اول تیر تا ۱5 مرداد 99 انجام دادیم 
که مشخص شــد در این بازه زمانی ۳0 هزار 
دفترچه کمتر تعویض شده؛ در حالی که تغییر 
چندانی در تعداد بیمه شــدگان وجود نداشته 

است.
اما نکته قابــل توجه در ایــن میان کاهش 

ســفرهای درون شــهری برای تمدید اعتبار 
دفترچه های بیمــه به خصوص در دوران کرونا 
بود. بر اساس برآوردی، تعویض دفترچه حداقل 
نیم ســاعت تا 45 دقیقه زمان می برد که همین 
حضور نیافتن در اماکن شــلوغ ریسک ابتا به 
بیماری کرونا را کاهش می دهد و ناراضی سازی 

از خدمات را هم کم می کند. 
مزیــت دیگــر این اقــدام را می تــوان در 
صرفه جویی در مصرف کاغذ دانست. بحران 
کاغــذ ارزبری دارد. برآورد می شــود، تا پایان 
ســال 500 هزار مورد کاهش تعویض دفترچه 
خواهیم داشــت. گفتنی اســت، بــه ازای هر 
دفترچــه ۱4 تــا ۱5 هزار تومــان صرفه جویی 
می شــود و در صورتــی کــه نســخه پیچی 
الکترونیکی هم با کارت ملی به شکل سراسری 
انجام شود، صرفه جویی عظیمی در این حوزه 

اتفاق خواهد افتاد. 

ین برگ    استفاده تا آخر



امضای سرخ

آخرین روزهای ســال ۱۳6۲ بود 
که خبر شهادت پدرم به ما رسید؛ 
بعد از یک هفته عزاداری، مادرم با بستگانش 
برای برگزاری مراسم یادبود به زادگاه پدرم، 
خوانســار رفتند و من هم بعد از هفت روز 
برای اولین بار به مدرســه رفتم. همان روز 
برنامــه امتحانی ثلث دوم را بــه ما دادند و 
گفتند: پدرتان باید امضا کنند؛ آن شــب با 
خاطری غمگین و چشمانی اشک آلود و با 
این فکر که چه کسی باید کارنامه مرا امضا 
کند، بدون اینکه با کســی صحبت کنم از 
مدرسه به خانه رفتم. در اتاقم به خواب رفتم؛ 
پــدرم را در خواب دیدم که مثل همیشــه 
خندان و پر نشاط بود. بعد از کمی صحبت 
به مــن گفت: »زهرا آن کارنامــه را بیاور تا 
امضا کنم.« گفتم: »کدام کارنامه؟« گفت: 
»همان کارنامه ای که امروز در مدرسه به تو 
دادند.« کارنامه را آوردم؛ اما هر خودکاری 
که برمی داشــتم تا به پدرم بدهم قرمز بود، 
چون می دانستم پدرم با خودکار قرمز امضا 
نمی کند. باالخره یک خودکار آبی پیدا کردم 
و او شروع کرد به نوشتن! فردا صبح که برای 
رفتن به مدرســه آماده می شــدم از خواب 
دیشــب چیزی یادم نبود، اما وقتی داشــتم 
وسایلم را مرتب می کردم ناگهان چشمم به 
آن کارنامه افتاد باورم نمی شد، اما حقیقت 
داشت. در ستون ماحظات کارنامه دست 
خط پــدرم بود که با رنگ قرمز نوشــته بود 
:»ایــن جانب نظــارت دارم ســیدمجتبی 
صالحی« و امضا کرده بود که ناگهان خواب 

شب گذشته به یادم آمد.
به نقل از دختر شهید

صالحــی   ســیدمجتبی  حجت االســام 
خوانســاری اردیبهشــت ســال ۱۳۲۳ در 
خوانسار به دنیا آمد. وی از روحانیون فعال 
و همراهان نزدیک شــهید آیت الله سعیدی 
در دوران قبل از انقاب بودند.  او  سرانجام 
در بهمن ســال ۱۳6۲ درمنطقــه جوانرود 
کردستان به دست کوردالن ضد انقاب به 

شهادت رسیدند.
فاطمه سادات طالیی

  هنوز كوله ام را 
باز نكرده ام

آقاجانم، اربعین گذشته و من  کوله ام را هنوز 
باز نکرده ام. چند باری برای گله و شکایت 
آمدم جمکــران، اما همۀ حرف هایم را نزده 
خوردم. فقط یک جمله گفتــم که بیایید و 
وساطت کنید تا کربای ما را هم امضا کنند. 
راســتش آن روز خجالت کشیدم که بگویم 
این شب ها بی خوابی به سرم زده. تاب دوری 
ندارم. دلم غنج می زند برای رفتن! رویم نشد 
که بگویم این اشک ها امانم را بریده و نفسم 
را گرفته اســت که قطره قطره اش هرشــب 
سرازیر می  شود گوشه لبم. نتوانستم بگویم 
ایــن دل، حرف مغــز را نمی خواند و مدام 

می گوید که کربا می خواهد.
موالی مــن! نه مــن که همۀ مــا همینیم. 
می دانیم که کاری از دســت ما برنمی آید. 
می فهمیم که این گره، گوشــه نگاه شما را 
می خواهد که عطر ســیب بیاورد و مســیر 
کربا را باز کند. نگاهت را از ما که سر تا پا 

گناهیم، دریغ نکن!

حسن ختام

   تلخند    
فرستاده ترامپ /

در حاشیه مناظره نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مگسی به مدت 2 دقیقه بر روی سر مایک پنس نماینده ترامپ نشست!
عده ای آن  را فرستاده ترامپ برای رساندن تقلب به پنس دانستند!/ کارتونیست: بارت ون لیوون از هلند

ْئ ِجهاَزک، و أصِلْح  پیامبر خدا)ص( به مردی که از آن حضرت تقاضای سفارشــی کرد، فرمودند:»َهیِّ
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و توشه ات را درست کن و وصّی خودت باش؛ زیرا هیچ چیز جای ]ثواب[ خدا را نمی گیرد و سخن و 
وعده خداوند خاف نمی شود.                                                                              میزان الحکمه، جلد ۱3

وصی خودت باش
   صادقانه    

جهان همیشه محل خیر و شر، بد و خوب، روشن و تاریک و سیاه و سفید است. اگر بیمار نمی شدیم، 
قدر سامتی را نمی دانستیم. اگر گرسنه نمی شدیم، از غذا لذت نمی بردیم و اگر جنگ نبود، ارزش صلح 
و آرامش را نمی دانســتیم. وجود نیکی و بدی، خیر و شر و سپید و سیاه در نظام هستی ضروری است؛ 

چراکه با خود قدرشناسی را به دنبال می آورد.

بد و خوب
   صبحانه    

پرسش: سالم خانمی 37 ساله ام، ۱2 سال است که ازدواج کرده ام، 

همسرم اگرچه به خوبی به ما رسیدگی می کند؛ اما مدام پیگیر کارهای 

مادرش است که تنها زندگی می کند، گاهی او را همراه ما به مسافرت می آورد و 

کارهایش را انجام می دهد. این موضوع مرا آزرده کرده، آیا او را کماکان همراهی 

کنم، یا حس نارضایتی ام را ابراز کنم؟

پاســخ: دوست عزیز در این باره توجه به این نکات ضروری است:  ۱ـ هیچ 
گاه همسرتان را بین خودتان و مادرش قرار ندهید. ۲ـ ناراحتی خود را مقابل 
مادر همسرتان بروز ندهید. ۳ـ از آنجایی که همسرتان رسیدگی خوبی به شما 
دارد، از این موضوع بهره مند شوید و به رابطه شوهرتان با مادرش حساسیت 
نداشته باشید. 4ـ از او بخواهید با صحبت در مورد تقسیم کار، وظایف مادر 
و پسری را بین همه فرزندان تقسیم کند. 5ـ در صحبت های تان از فشارهای 
جســمی و روانی که به همسرتان وارد می شــود، صحبت به میان بیاورید و 
بگویید که همیشه نگران سامتی اش هستید. 6ـ در خال صحبت از اینکه به 
مادرش اهمیت می دهد، ابراز رضایت کنید، از این بابت که وقتی به مادرش 
 همسرش را هم ارزشمند می داند. 7ـ با زبانی نیکو به 

ً
اهمیت می دهد حتما

همسرتان بگویید که الزم است گاهی بدون مادر به مسافرت بروید و تقسیم 
زمان کنید. 8ـ در روابط مادر و پسری دلبستگی با وابستگی متفاوت است. 
همسر شما دلبسته مادرش است و این هیچ منافاتی با عاقه او به شما ندارد و 
نشانه سامت عاطفی اوست. از این موضوع به خوبی یاد کنید و با زبان تشکر 
روابط تان را شیرین تر کنید. 9ـ زمانی که می خواهید در رفتار شوهرتان اعتدال 
ایجاد کنید، حواس تان باشــد حسادت زنانه باعث نشود به محبت بین آنها 
حساس شوید و بخواهید کمرنگ شود. ۱0ـ اعتماد همسرتان را جلب کنید 

تا در تصمیماتی که در روابط خود با مادرش می گیرد، با شما مشورت کند .

   راه نرفته    

تعادل حفظ 

 برای فرار از مشکات و 
ً
 پژوهش های علمی نشان می دهد، افراد عموما

تنش های زندگی، به سمت موسیقی رفته و آرامش را در البه الی نت های 
موسیقی جست وجو می کنند؛ تجربه هیجان و شادی و رفع خستگی کار 
و درس، از دیگر عوامل تمایل به موسیقی هستند؛ اما گرایش جوانان، به 
 
ً
موسیقی های غیرفرهنگی و مغایر با ساختارهای موسیقی بومی، عموما

به دلیل تاش برای نزدیک شــدن به ســبک زندگی غربی یا به اصطاح 
مــدرن بودن صورت می گیــرد. به بیان دیگر، گرایش به موســیقی های 
غربی تنها به دلیل لذت از آن یا رهایی از تنش های زندگی نبوده و بیشــتر 
با هــدف نزدیکی به زندگی غربی یا اروپایی بــودن در بین جوانان رواج 
دارد. این در حالی است که موسیقی هر جامعه، انتقال دهنده ارزش های 
آن جامعه به نسل هاست؛ اما نسل جوان ما با موسیقی محلی و سنتی که 
از نمادهای فرهنگی دیارمان اســت، غریبه بوده و با پناه بردن به موسیقی 
غیربومی، ناآگاهانه، هویت و ارزش های اصیل ملی و دینی را از دســت 
داده و بــه فرهنگ غربی پناهنده می شــود. ضمن اینکه مطالعات علمی 
نشان می دهد، این موســیقی ها در رتبه و تراز علمی قرار نداشته و از این 
رو، فاقد ارزش و محتوای سالم بوده و مفاهیم القا شده در آنها، نتیجه ای 
جز بدبینی، افسردگی و ناامیدی به همراه نخواهد داشت.تأثیر موسیقی و 
ریتم آن بر روحیه و جســم و روان جوانان در پژوهش های متعدد بررسی  
شــده و تأثیرات منفی آن به اثبات رســیده است؛ از سویی این هنر، یکی 
از پرکاربردتریــن هنرها در بین جوانان اســت. نقش خانواده ها در خلق 
سرگرمی های سودمندو نشــاط آور و جایگزینی محتواهای پوچ و منفی 
موسیقی های غربی با موســیقی های بومی را نمی توان نادیده گرفت؛ اما 
بیش از همه خود جوانان، باید بکوشــند تا ذهن و روان و جسم خود را از 

تأثیرات منفی این نواها نجات دهند.

    جوان    
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هنــوز صحنه  دیــدن اشــک های بابا را 
فراموش نکرده ام، همــان روزها که تازه 
پیکر عمو مجیــد را تحویل مان داده بودند. همه  ما 
می دانستیم عمو مجید شهید شده، یعنی دوستان و 
همرزمانش این طور گفته بودند. با اینکه »عزیزجان« 
داغ فرزنــدش را پذیرفتــه بــود، امــا بابــا انگار 
نمی توانســت باور کنــد. آن روز که پیکر نحیف و 
کوچک عمو را تحویل گرفتیم. من هشــت ســاله 
بودم، همه جا دنبال بابا راه می افتادم و همه چیز را به 
خوبــی درک می کــردم. زودتر از همه مــن و بابا 
رســیدیم جلوی گلزار شــهدا! پیکر را که تحویل 
گرفتیم، بابا دیگر نتوانست طاقت بیاورد. روی زمین 
نشست و های های گریه کرد. من هول شده بودم، 
تابه حــال گریه یک مرد، آن هم بابــا را ندیده بودم. 
وحشت زده به اطرافم نگاه می کردم، از صدای گریه 

بابا، از عمویی که بی جان بود و دیگر با ما سر شوخی 
و بازی نداشت و از صدای سنج و طبل، می ترسیدم 
و حتی نمی توانستم گریه کنم. به گمانم روزهای آخر 
 تو 

ً
ماه صفر بود مثل همین روزها! یادم هست و حتما

هم یادت هســت که یکی دو ماه بعــد از آن اتفاق 
مریض بودم.

همه  آن روزها و اتفاقــات را فراموش کردم، یا 
شاید سعی کردم فراموش کنم، جز یک چیز! بابا را 
یکی دو نفر از روی زمین بلند کردند، همان لحظه 
برگشــت و پرچم یاحســینی را که دست من بود، 
بوسید و شعری را با خودش زمزمه کرد. از آن روزها 
آن تک مصراع خوب به یادم مانده، چون بارها آن را 
از زبان بابا شــنیده بودم. درک درستی از مفهموش 
نداشتم، اما بزرگ تر که شدم خوب  فهمیدم منظور 
بابــا چه بوده اســت. چه روزگار عجیبی اســت. 
می چرخد و سهم هر کس را دستش می دهد و سهم 
من را هم که داغ تو بود، دســتم داد و من سوختم. 
 نمی توانی درک 

ً
این سوختنی را که می گویم تو اصا

 می فهمید یعنی چه!
ً
کنی، اما اگر بابا بود حتما

ســه هفته پیش که تلفن زدی و گفتی دســتور 
بســتری خودت را نوشــته ای و تحویل بیمارستان 
دادی، با خودم گفتم مگــر امکان دارد متخصص 
ریه نتواند به داد خودش برســد؟ چه فکر ســاده ی 
کوچکی داشــتم مــن! بیماری متخصــص و غیر 
متخصص نمی شناسد و چه دردناک جلوی چشم 
مــن پر پر زدی و تمام! من که برادر بزرگ تو بودم و 

چه سخت است تحمل این داغ جانفرسا!
از داغی که بر جگــر مادرم مانده نمی گویم، از 
دخترت که با دست های کوچکش عکست را بغل 
می کند و معصومانه اشک می ریزد، حرفی به زبان 
نمی آورم، فقط امروز که باالخره توانستم سر مزارت 
بنشــینم، آرزو کردم کاش پدر زنــده بود. آن وقت 
بغلش می کردم و زیر لب همــان مصرع را زمزمه 
می کردم: »غم داغ برادر را، برادر مرده می داند...« 
و با هم اشک می ریختیم که من و او خوب درد هم 

را می فهمیم؛ غم داغ برادر را....

   داستان    

همدرد

 چگونه سرما نخورید!

با رسیدن فصل سرما همیشه به دنبال راهی 
بوده ایم که چگونه می توان پاییز و زمستان را 
بدون سرماخوردگی سپری کرد. »روی« یا 
همان زینک یک انتخاب هوشمندانه برای 
جلوگیری و حتی کاهش طول مدت و شدت 
آن است. زینک یک ماده معدنی ارزشمند در 
افزایش قدرت سیستم ایمنی، ترمیم زخم ها، 
رشد سلول ها وموارد بسیار دیگر، نقش حائز 
اهمیتــی دارد. زینک برخاف مواد معدنی 
دیگر، ذخایر کمی در بــدن دارد؛ بنابراین 
 هر روز به مقدار کافی منابع زینک را 

ً
حتما

مصرف کنید. غنی ترین منابع زینک گوشت 
قرمز، غات کامل، شیر و لبنیات، حبوبات 
از جمله لوبیا و نخود، مغزها، نخودفرنگی 
و دانه ها از جمله تخم کدو اســت. به طور 
متوســط آقایان باالی ۱9 ســال روزانه ۱۱ 
میلی گرم و خانم های باالی ۱9 سال روزانه 
8 میلی گرم زینک بایــد دریافت کنند. اگر 
شما رژیم غذایی متعادلی داشته باشید و از 
فرآورده های حیوانی به مقدار کافی استفاده 
کنید، زینک کافــی را برای بدن خود تأمین 
کرده ایــد. اگر ســرماخوردید قرص زینک 
باید طــی ۲4 ســاعت از اولیــن عایم و 
نشانه های سرماخوردگی مصرف شود. قبل 
از استفاده از قرص زینک برای جلوگیری یا 
کاهش طول سرماخوردگی، با پزشک خود 
مشورت کنید. برای کسانی که بیماری مزمن 
زمینه ای، نقــص ایمنی، آســم و... دارند، 

استفاده از قرص زینک توصیه نمی شود.

سالمت

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه

   قبیله عشق    

محبوبه ابراهیمی
فعال اجتماعی

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

 بعد از غدیر

ازسوِز تب توانی به پیکر نداشتی
فکری به غیر فاطمه در سر نداشتی

بعد از غدیر و توطئه هاِی منافقین
دلشوره جز غریبی حیدر نداشتی

می خواستی سفارش حِق علی کنی
اّما چه فایده تو که یاور نداشتی

عمری برای اینکه هدایت شوند خلق
در سینه غیر یک دِل مضطر نداشتی
وقتی صداِی فاطمه آمد که سوختم
در عرش می شنیدی و باور نداشتی
پنجاه ساِل بعد مشخص شود چرا

از روی سینه، جسِم حسین بر نداشتی
 ز تو بوسید آن گلو

ً
زینب نیابتا

زیرا که تاِب بوسه حنجر نداشتی
قاسم نعمتی

حسن ختام


