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آدرس  غلط!

به تازگی محمدجــواد ظریف، وزیر امور 
خارجه کشــورمان تأکید کرده اســت که 
تهران از طریق کشــوری، مانند سوئیس 
آمــاده تبادل همــه زندانیــان دو تابعیتی 
اســت. در عین حال، آقای ظریف تأکید 
کرده اســت، ایران آمادگی و رغبتی برای 
مذاکره بــا آمریکا نــدارد. طرح موضوع 
»تبــادل زندانیان« میان ایران و آمریکا، آن 
هم از طریق مذاکرات غیر مســتقیم و با 
نقش آفرینی کشور ثالث، مولد دغدغه های 
تازه ای در حوزه سیاست خارجی کشورمان 
بوده است. برخی رســانه های معاند، از 
اقدام اخیر به مثابه »اعــام آمادگی ایران 
بــرای مذاکره با آمریکا« یاد کرده و برخی 
دیگر، آن را به مثابه »پدیده ای مستقل« در 
حوزه دیپلماسی کشورمان مورد تجزیه و 
تحلیل قرار می دهند.  در این زمینه دو نکته 
مهم وجود دارد که الزم است به آن توجه 
شود: نخســت اینکه بر اساس اطاعات 
موجود، ایــران هیچ زندانی »تک تابعیتی 
آمریکایی« ندارد. به عبارت بهتر، زندانیانی 
که با عنوان »زندانیان آمریکایی« در ایران 
حضور دارند، »دوتابعیتی« هســتند؛ اما 
در مقابل، بسیاری از زندانیانی که تابعیت 
ایرانی دارند، داخل خاک آمریکا یا با فشار 
آمریکا در سایر کشورها دستگیر شده و به 
دالیل واهی گرفتار رویه قضایی ناعادالنه 
جاری در این کشورها شده اند.  نکته دیگر، 
به تفاوت »تبادل« و »تعامل« باز می گردد. 
بســیاری از رســانه های غربی درصددند 
مفهوم »تبــادل زندانیــان« را مترادف با 
»تعامل ایران و آمریکا« تعریف کرده و از 
آن به مقدمه ای بــرای »انجام مذاکرات« 
یاد کنند! این اســتدالل به دالیل مختلفی 
نادرســت اســت: »تبادل زندانیان« یک 
مسئله پذیرفته شده در بسیاری از نقاط دنیا 
به شــمار می آید. حتی در طول دهه های 
متمادی، ما شــاهد تبادل غیر مســتقیم 
زندانیــان میــان رژیم اشــغالگر قدس و 
جریان های مقاومت )با نقش آفرینی طرف 
ثالث( بوده ایم. طی شدن این فرایند، نه به 
معنای تطهیر چهره خونین و کریه دشمنان 
قســم خورده جهان اسام )مانند آمریکا( 
است و نه به معنای ایجاد تحولی شگرف! 
در مناسبات دوجانبه تهران ـ واشنگتن. در 
این میان، بایــد مراقب بود تا یک »مبادله 
مسبوق به سابقه« در حوزه روابط بین الملل 
و مناسبات سیاســت خارجی کشورها، 
به »کــد مجازی« یا »آدرس نادرســت« 
در خصوص کاخ ســفید تبدیل نشود! در 
این زمینه، وزارت امور خارجه کشورمان 
باید مراقب حساســیت ماجرا و اصول، 
ظرافت ها و تاکتیک هایی باشد که باید در 
این فرایند مورد توجــه قرار گیرد. »اعام 
، ارائه ندادن 

ً
ناگهانی« یک تصمیم و متعاقبا

توضیحات صحیح )با مخاطب شناســی 
مناســب و در نظــر گرفتن ســؤاالتی که 
در افــکار عمومی به وجــود می آید(، به 
جریان های معاند و مغرض اجازه خواهد 
داد تــا روایت معکوس یــا ناقص خود از 
ماجرا را به مخاطبــان عام و حتی خاص 
ارائــه کرده و مانع از تمرکــز آنها بر روی 
حقایق ماجــرا شــود. در چنین فضایی، 
عناصری مانند »اغراق« و »دروغ« بیش از 
هر زمان دیگری قدرت مانور پیدا می کنند. 
بنابراین، در این زمینه دستگاه دیپلماسی 
 نباید 

ً
و سیاست خارجی کشورمان صرفا

به »اعــام یک خبر کلی« بســنده کند؛ 
مســئله ای که امیدواریم طی روزهای آتی 
از سوی وزیر محترم امور خارجه و دیگر 
اعضای ارشــد دســتگاه دیپلماسی مورد 

توجه قرار گیرد! 

یادداشت

علیاصغررحماننژاد
خبرنگار

موســوی خوئینی ها، دبیــر کل مجمــع 
روحانیون مبارز در دومین نامه سرگشاده 
خــود با عنوان بیانیه انتخاباتــی 1400، مطالبی را 
آورده که از زوایای گوناگون قابل نقد و بررسی است؛ 
امــا در این میان یک نکته بیش از همه تأمل برانگیز 
اســت و آن اینکه، اصاح طلبان در دو دهه گذشته، 
تنها انتخاباتی را سالم و آزاد ارزیابی کرده اند که خود 
»پیروز« آن بوده باشند! اصاح طلبان به جای بررسی 
دالیــل از دســت دادن پایگاه هــای اجتماعــی و 
رویگردانی مردم از خود، نظام اســامی، شورای 
نگهبان و جریان های دیگر را متهم می کنند. در بیانیه 
اخیر دبیر کل مجمع روحانیون مبارز نیز، همین نکته 
تکرار شده و آمده است: »اگر انتخابات با مشارکت 
حداکثری و قابل قبول برگزار شد، شما پیروز شده اید 
و اگر مردم به گونه ای دیگر رفتار کردند، این شــما 
نیستید که شکست خورده اید، بلکه کسانی شکست 
خورده اند کــه بارها با تمام قوا تــاش کرده اند تا 
اصاحات را ناکام بگذارند و مردم را از اصاحات 
ناامیــد کنند.« وی در پایان بیانیــه انتخاباتی خود، 
خسران نهایی را متوجه کسانی می داند که به زعم او، 
»راه را بر اصاحات بســتند!« اکنون یک پرسش 
اصلی را، امثال او باید به مــردم صادقانه و صریح 

پاســخ دهنــد و آن اینکه، »منظــور از اصاحات 
چیست؟ و اهداف اصلی اصاحات کدام است؟«

خوئینی ها در نامه سرگشــاده بــه رهبر معظم 
انقــاب و در بیانیه انتخاباتی اخیر، بر مشــکات 
اقتصادی و معیشــتی مردم انگشــت نهاده، سنگ 
مردم را به ســینه می زند، اما باید از وی پرسید؛ آیا 
اصاحــات از زمانی که با پیــروزی آقای خاتمی 
در ســال 1376 در فضای سیاسی کشور پدید آمد 
تاکنون، به دنبال رفع تبعیــض، بی عدالتی و فقر و 
محرومیت از کشور بوده اســت؟ بهتر است خود 
آقایان اصاح طلب، ادبیات و ســخنان خود در آن 
دوران را بازخوانــی کنند. در آن دوران وقتی مفهوم 
اصاحات در حال تبدیل شــدن بــه یک گفتمان 
غالب بود، رهبر حکیم انقاب اسامی با صراحت 
هر چــه تمام فرمودند: اگر منظــور از اصاحات، 
مبــارزه با فقر، تبعیض و بی عدالتی اســت؛ ما هم 
با این اصاحات موافقیم. امــا با ورود این موضع 
صریح رهبری، سردمداران و چهره های به نام جبهه 
اصاحات، به وضوح گفتند؛ مشکات اقتصادی 
همیشه بوده، هست و خواهد بود و توسعه سیاسی 
مقدم بر توسعه اقتصادی است! با همین نگاه بود که 
آقایان بعد از پیروزی آقای خاتمی و اعان جبهه دوم 
خرداد، با بی اعتنایی به مشکات اقتصادی کشور و 
مــردم، هدف راهبردی این جبهه را تحقق »جامعه 
مدنی« اعــام کردند. بــه راســتی نظریه پردازان 
جبهــه دوم خــرداد آن دوره منظورشــان از جامعه 
مدنی چــه جامعه ای بود؟ آیا دنبال جامعه ای بودند 

کــه در آن مردم گرفتار فقــر، محرومیت، تبعیض 
و بی عدالتی نباشــند؟ جامعه ای که در آن مشــکل 
اقتصادی و معیشــتی برای مردم نباشــد؟ پاسخ را 
خود آقایان بدهند. اگر فراموش کرده اند، به آنچه در 
روزنامه های زنجیره ای و از جمله روزنامه »جامعه« 
آن ایام نوشــته اند، مراجعه کــرده، مواضع خود را 
بازخوانی کنند. به راســتی در ترکیب پشت صحنه 
و روی صحنــه روزنامه جامعه و دیگر روزنامه های 
زنجیره ای چه کســانی بودند؟ روزنامــه ای که در 
اولین ســرمقاله در وصف جامعه مدنی مورد نظر 
اصــاح طلبان چنین آمده اســت:  »جامعه ای که 
نمونه کامل و تحقق یافته امروزی آن، کشــورهای 
پیشرفته صنعتی غرب هستند! « آقایان دوم خردادی 
دیروز و اصاح طلبان امروز، منظورشان از الگو قرار 
دادن جوامع غربی به لحاظ سیاسی، سکوالر بودن 
نظام های سیاســی و جدا بودن دین و سیاســت در 
عرصه حکمرانی است. اما آیا این نظام های سکوالر 
و به ظاهر لیبرال دموکرات، حقوق عمومی و رفاه و 

معیشت مردمان شان را تأمین کرده اند؟ 
بــرای دریافت پاســخ بــه فقــر، محرومیت ، 
کارتون خوابی ، بی عدالتــی ، تبعیض نژادی و... در 
آمریــکا به عنوان قبله آقایان نگاه کنید، پاســخ این 
پرســش را امروز از زبان و عمل مردم آمریکا که به 
خیابان هــا آمده اند و از نظام ســرمایه داری اعام 
انزجار و تنفر می کنند، به سهولت می توانید بشنوید؛ 
مردمی که  از فقر و محرومیت و مشکات گوناگون 
از جمله مشکات اقتصادی به ستوه آمده اند تا آنجا 

که پرچم آمریکا را آتش زده و شعار مرگ بر آمریکا 
ســر داده و نمادها و مجســمه های تمامی مشاهیر 
تاریخ این کشور را به زیر می کشند. اوضاع در دیگر 
کشورهای غربی نیز چندان متفاوت نیست، امروز 
مردم در فرانســه به عنوان کشور الگو برای جامعه 

مدنی آقایان، در چه شرایطی به سر می برند؟
بنابرایــن بهتــر اســت آقایان پشــت صحنه و 
نظریه پــرداز جریان اصاحــات، صادقانه به مردم 
بگویند که با اصاحات، نه دنبال حل مشــکات 
اقتصادی کشور، بلکه به دنبال تغییرات ساختاری 
و جایگزین کردن یک حکومت ســکوالر به جای 
جمهوری اســامی بودیم. لذا اگر مردم راه را بر آن 
جریان  بستند به این دلیل بود که ماهیتی آمریکایی 
داشت. اصاحاتی بود که می خواست و می خواهد، 
هویت ایرانی، اســامی و انقابی ملــت ایران را 
گرفته، سلطه آمریکا را بار دیگر بر کشور برگرداند. 
آقایان اگر در ماهیت و اهداف چنین اصاحاتی که 
دنبال می کردند تردید دارند، قصه کنفرانس برلین 
را بازخوانی کنند و به این پرســش پاسخ دهند که 
چرا غرب به صورت یکپارچه، از چنین اصاحاتی 

حمایت کرده و می کند؟
راه دور نرویــم، هم اکنون افرادی مانند تاج زاده 
به عنوان یــک اصاح طلب، اصرار بــر مذاکره با 
ترامپ دارند. به راســتی مذاکره با ترامپ آن هم با 
آن 12 شــرط پمپئو، آیا ماهیتی جز تسلیم شدن در 
مقابل آمریکا دارد؟ اگر دارد که دارد، پس هر ایرانی 

غیرتمند باید راه را بر چنین اصاحاتی ببندد.

خوئینی ها از کدام اصالحات می گوید؟!
   سرمقاله    

آمریکا شکست خورده است!
بررسی  مخالفت چین، روسیه و کشورهای اروپایی با فعال سازی سازوکار ماشه  در گفتگو با محسن جلیلوند استاد روابط بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی

دکتریداللهجوانی
مدیر مسئول

1۸ اردیبهشــت 13۹7 برخــاف پیش بینی حامیان 
برجام، ترامپ از توافق هسته ای خارج شد.پس از آن 
نقشه آمریکا به ورشکستگی کشاندن کامل اقتصاد ایران 
بود که با شکست روبه رو شد. به تازگی و در پی نزدیک 
شدن به تاریخ پایان تحریم های تسلیحاتی علیه ایران 
آمریکایی ها تاش جهت ایجاد یک اجماع بین المللی 
علیه کشورمان در میان اعضای دائم و غیردائم شورای 
امنیت ســازمان ملل متحد را افزایــش داده اند که  با 
انزوای دولت آمریکا همراه بود؛  این نخستین بار پس 
از جنــگ جهانی دوم بود که با ســاز وکارهای آمریکا 
ساخته بین المللی، خود آمریکایی ها در انزوا قرارگرفته 
اســت و برای درک بهتر شــرایط بین المللی و دالیل 
ناکامی آمریکا در ایجاد یک اجماع همگانی علیه ایران 
در صحنه بین الملل، با دکتر»محسن جلیلوند« استاد 

روابط بین الملل دانشگاه عامه گفت وگو کردیم:

 B!برجام در عمل مرده است
جلیلوند در ابتدای ســخنان خود با اشاره به انزوای 
آمریــکا در بعد حقوقــی بازگشــت تحریم های 
بین المللــی علیه کشــورمان، دربــاره معنای این 
شکســت و آینده برجــام بیان داشــت: »در بحث 
حقوقی بازگشت تحریم ها یا همان سازوکار ماشه، 
که بیشــتر مربوط به قطعنامه 2231 شورای امنیت 
می شود؛ آمریکا عما شکســت خورده است. اما 
باید به این نکته توجه کنیم که این مســئله بازگشت 
تحریم ها دارای دو بعد اســت؛ بعد نخست همان 
بعد حقوقی اســت که ذکر شد و بعد دوم که مربوط 
به قدرت و نفــوذ بین المللی و اقتصادی یک دولت 
است. ما با این پرسش مواجه ایم که آیا دولت آمریکا 
با اعمال فشار، ارعاب و تهدید، امکان بازگرداندن 
تحریم ها و اســتفاده از سازوکار ماشه علیه ایران را 
دارد یا خیر؟ متأسفانه باید گفت نفوذ آمریکایی ها بر 
سایر دولت های حاضر در برجام باالست و امکان 
اعمال فشــار بر آن دولت ها را دارد. بنابراین در بعد 
غیرحقوقی یا همان امکان اعمال قدرت در صحنه 
بین المللی، آمریکا امکان توطئه علیه کشــورمان را 

دارد. درباره برجام نیــز بگذارید همان گونه که در 
همه مصاحبه هایم صحبت کرده ام، سخن بگویم. 
از دیدگاه من برجام مرده اســت  و ما این مرده را با 
تنفس مصنوعــی و در بخشICUمی خواهیم زنده 

نگه داریم.«

 Bاتفاق مهمی نخواهد افتاد
درباره لغو یا عدم لغو  تحریم های تســلیحاتی علیه 
کشــورمان در تاریخ مقرر که اواخر مهر ماه است، 
باید به این نکته توجه داشت که یک جریان رسانه ای 
در کار اســت که این مطلب را وابســته به حیات و 
ممات جمهوری اسامی ایران نشان دهد. بر فرض 
که تحریم های تسلیحاتی با تاش، فشار و قلدرمآبی 
آمریکایی ها باقــی بماند. آیا همه چیز برای ما تمام 
اســت؟! هر آدم عاقلی می داند کــه اولویت فعلی 
ایران در صورت گشــایش در تحریم ها، معیشــت 
مردمش اســت. ایران توان نظامی قابل قبولی دارد 
و واردات تجهیرات نظامی در برابر بهبود شــرایط 
معیشت مردم، در حال حاضر برایش اولویتی ندارد 
و اگر اولویتی وجود داشــته باشد، استفاده از مزیت 
صادرات تســلیحات اســت. بنابراین در صورت 

موفقیت آمریکایی ها اتفاق مهم و فلج کننده ای هم 
نیفتاده است.

 B لزوم هوشمندی تهران
استاد دانشگاه عامه در پایان  سخنان خود با اشاره به 
لزوم تداوم قاطعیت مسئوالن در برابر یکجانبه گرایی 
آمریکا در صحنه بین الملل، اظهار داشــت: »آنچه 
بیش از هر چیز باید مورد توجه مســئوالن ما باشد، 
موضع گیری های هوشمندانه و قاطعانه است. توجه 
کنید در موضوع اخیر نیز کشورهای اروپایی یا روسیه 
و چین، با آمریکا مخالفت نکردند؛ بلکه همراهی 
نداشــتند، یعنی در عمل ما شاهد مخالفت قاطع و 
کارســازی نبودیم. برای نمونه، آقای الوروف گفته 
است ما در زمینه تداوم تحریم های تسلیحاتی پس 
از تاریخ توافق شــده بر سر لغو آن، با آمریکا همراه 
نیستیم؛ اما شــرکت های تســلیحاتی روسیه باید 
خودشان در زمینه معامله با ایران با توجه به منافع شان 
و امکان فشار از سوی آمریکا تصمیم بگیرند! همان 
طور که پیشــتر گفتــم، آمریــکا در زمینه حقوقی 
شکست خورده است؛ اما توان تحت فشار قرار دادن 

سایر کشورها برای معامله نکردن با ایران را دارد.«

همه چیز از توئیت امام جمعه لواســان آغاز شــد. 
آن هنگام که حجت االســام لواسانی نوشت: »به 
هر نماینده مجلــس، یک خــودروی دنا به قیمت 
کارخانه داده اند و قرار است پول آن ماهانه از حساب 
نمایندگان کسر شود.« او اندکی بعد توضیحات خود 
را به نقل از یک نماینده مجلس تکمیل  کرد و گفت: 
»قیمت دناپاس تحویلی به نمایندگان 302 میلیون 
است که ســه ساله از حقوق آنان کم می شود؛ یعنی 
 ماهی ۸ میلیون و 300 هزار تومان. اشــتباه 

ً
حدودا

نکردم؟ نمایندگان ماهیانه چقدر می گیرند؟«
این خبر با تحلیل ها و نیات گوناگون در نشریات 
و رســانه ها اعــم از خبرگزاری هــا و روزنامه ها تا 
شبکه های اجتماعی و مجازی ضریبی حیرت انگیز 
یافت و بــه ســرعت فراگیر شــد. توضیح برخی 
نمایندگان و اعضای هیئت رئیســه مجلس با وجود 
داشتن نکات درســت و قانونی خیلی نتوانست بر 

این موج رسانه ای فائق آید. می دانید چرا؟ چون این 
موج رســانه ای خیلی زود مسیر رادیکالی ـ جریانی 
را در پیش گرفت و به شــائبه های سیاسی و جناحی 
آلوده شد؛ موضوعی که در سیاست ورزی ایرانی ها 
این روزها به مســلخی برای بسیاری از »واقعیات« 
و تحریــف »حــق« تبدیــل شــده و حاصلی جز 
سیاست زدگی و دل زدگی از سیاست نداشته و ندارد. 
کسی منکر این واقعیت نیست که کشور مشکل دارد، 
مشــکات زیادی که گزاف نیســت اگر گفته شود 
کمرمردم زیر بار فشار اقتصادی آنها خم شده است!! 
اما بی تردید، راه حل  آن پریدن به هم به هر دلیل ریز 
و درشتی نیست. در وضعیت پیچیده کنونی که نحوه 
مواجهه کشور با مشکات درونی)کرونا و مشکات 
اقتصادی ناشی از آن( و به ویژه کارشکنی های بیرونی 
و آمریکا)تحریم و مسئله سازی های متعدد و گوناگون 
برای ایران( باید راهبرد اصلی کشور و همه مسئوالن 
از دولت و قوه مقننه تا قوه قضائیه باشد، نباید از کید 
و خدعه نرم دشمنان در حوزه ایجاد آشوب و ناامنی 
 طراح 

ً
روانی و ناامیدســازی جامعه غافل شد. قطعا

و پشت صحنه این قبیل مشکات هم اگر آمریکا و 
اذنابش نباشند، نافع این وضعیت هستند. سخن این 
یادداشت کوتاه دفاع از نمایندگان و توجیه دریافت دنا 

از سوی برخی از آنها نیست که اگر هم بود ناحق نبود؛ 
چرا که باالخره نمایندگان مطابق با قانون و آیین نامه 
داخلی مجلس، برای انجام رسالت نمایندگی خود 
به دفتر، نیروی انســانی و خودرو نیــاز دارند و باید 
تأمین شــود و در این مرحله نمایندگان می توانستند 
از بین ســه گزینه تأمین ماشــین و راننده از ســوی 
مجلس که هزینه زیادی در این شــرایط روی دست 
دولت می گذارد، واگذاری مبالغی به نمایندگان برای 
تأمین آنها و راه سوم که خرید اقساطی ماشین از بین 
دو نوع خودرو پژو پــارس و دنا بود، را برگزینند. به 
اذعان مسئوالن امر انتخاب روش سوم هم موجب 
صرفه جویی ساالنه در هزینه ها شده و هم خودروی 
واگذار شــده پس از اتمام دوره نمایندگی که دیگر 
ماشینی دست دوم خواهد بود، به تصاحب نماینده 
در می آید. رانتی در این جا دیده نمی شود؛ بلکه تأمین 
حداقلی از الزامات و لوازم مأموریت اســت که در 

قانون پیش بینی شده است. 
سخن بر ســر پاسداشت حق و حقیقت و دیدن 
هر چیزی به اندازه و در جای خود اســت. البته این 
حساسیت که بخشــی طبیعی و بخشی از آن بازی 
رسانه ای جریان منتقد و مخالف رویکرد غالب فعلی 
در مجلس است، این گزاره واقعی را هشدار می دهد 

که مردم با موقعیت و وضعیت خود داوری و قضاوت 
می کنند. مسئوالن گرامی و عزیز جمهوری اسامی! 
بدانید و باور کنید که مردم مشکل دارند! نگرانی از 
رویکرد شعاری به عدالت، اشتغال مجلس انقابی 
به حاشیه، فراموشی وعده های انتخاباتی نمایندگان 
مجلــس یازدهــم و... به این دلیل اســت که مردم 
زیر بار گرانی و تورم  هســتند و برای گره گشایی از 
مشکات شــان به این مجلس انقابی دل بسته  اند. 
از ایــن رو نباید فراگیری این خبر پارلمان نشــین ها 
را ناراحــت کند؛ بلکه باید آنهــا را به این واقعیت 
برساند که ضروری اســت کاری انقابی کرد. باید 
حساسیت دولت را بیش از پیش برانگیزد که به درد 
دل مردم برسد و جلوی تورم و گرانی افسارگسیخته 
را بگیرد و به گونه ای عمل نکند که مردم احســاس 
کنند دولت هیچ عزم و برنامه ای برای سال آخر خود 
ندارد. اکنون که دشمن همچون جنگ احزاب از هر 
سویی به ما تاخته و کمر به هدم راه و انقاب نورانی 
ما گرفته، باید بیشتر مراقب رفتار سیاسی و مدیریتی 
خود باشیم. از این منظر، موج حرکتی که از برخی 
نماینده ها در زمینــه انصراف از دریافت این خودرو 
صورت گرفــت، پســندیده و کاری انقابی برای 

رعایت مردم و عزم جزم برای خدمت به آنها بود. 

دنا بهانه است!
   نیم نگاه    

فتحاللهپریشان
کارشناسی سیاسی

حنیفغفاری
کارشناس روابط بین الملل
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دیدگاه

پاییز سخت

1ـ ویــروس منحــوس کرونــا 
ایدئولوژی ندارد؛ یعنی زن و مرد، 
بــزرگ و کوچــک، فقیر و غنــی، عالم و 
جاهل، قوی و ضعیف، سیاه و سفید هیچ 
یک برایش فرقی ندارند. به سرعت منتقل 
می شود وبشــر با همه غرور علمی اش کم 

آورده است.
2ـ هفت ماه است که کشورمان مانند همه 
جای دنیا درگیر این بلیه است. بلیه ای که بر 
تحریم و دردهای اقتصادی مان اضافه شده 
است. مســئوالن امر و کادر درمان هم به 
صورت شبانه روزی در تاشند. در مقابله 
با این ویروس روش های زیادی هم امتحان 
شده اســت. از تعطیلی کســب وکارها تا 
ممنوعیت مسافرت ها و توصیه به ماندن در 
خانه ها و شست وشوی مکرر دست ها. هر 
کدام هم به سهم خود مؤثر بوده اند؛ اما این 
ویروس همچنان می تازد. کادر درمان هم 

رو به خستگی و فرسودگی است.
3ـ دیروز پرســتاری را دیدم که با گذشت 
چند ساعت، هنوز جای تجهیزات حفاظتی 
روی پوســت صورتش مانده بود؛ با او هم 
کام شــدم و خداقوتی گفتــم. وقتی مرا 
شناخت، درد دل را آغاز کرد و گفت در این 
هفت ماه فقط سه بار دو دختر کوچکش را 
دیده اســت. آنها را خانه مادرش گذاشته و 
به دلیل شیفت های زیاد بیمارستان و البته 
نگرانی از ســرایت کرونا هر دو ماه یک بار 
بچه هایش را می بیند. از ماـ که دسترســی 
بــه تریبون و رســانه داریم ـ خواســت در 
جلسات مان از مردم بخواهیم بیشتر رعایت 
کنند. چند هفته پیش هم پزشکی را دیدم 
که در راه خدمت به بیماران کرونایی، خود 
نیز مبتا شــده بود؛ امــا روحیه انقابی و 
جهادی به او اجازه نداده بود کار را رها کند 
و با همان سرفه ها و تنگی نفس بیماران را 
معالجه می کرد. روز 31 شهریور نیز یکی از 
همان پیشکسوتان جهاد و شهادت دیروز در 
لباس پزشک امروز، شهید راه خدمت شد.

4ـ نمــودار آمــاری بیمارســتان را نــگاه 
می کــردم. این نمودار دوبــار در فروردین 
و مرداد به اوج رســیده و دوبار در خرداد و 
اوایل شــهریور به نازل ترین سطح رسیده 
 مشخص اســت که افزایش 

ً
است. کاما

ســفرها و تجمعات مردمــی روند ابتا، 
بســتری و مرگ را افزایــش می دهد و به 
محض اینکه افزایش رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی، آمار نزولی می شود.
5ـ معاون سازمان نظام پزشکی می گوید: 
هزینــه روزانــه هــر بیمــار کرونایی در 
بیمارستان های دولتی )در بخش عادی نه 
در ICU ( به طور میانگین 450 هزار تومان 
است. یک محاسبه ســاده نشان می دهد، 
یــک بیمار کرونایی بــا میانگین یک هفته 
بستری حداقل 3 میلیون تومان برای کشور 
اقتصادی  هزینه تولید می کنــد. وضعیت 
 مشخص است، این را هم 

ً
کشور که کاما

بدانیم که بیمارســتان ها برای کرونا ردیف 
بودجه هم ندارند.

6ـ پاییز شــروع شــده اســت؛ ولی کرونا 
هنوز کنترل نشــده، آنفلوانزای فصلی هم 
مزید بر علت خواهد شد و پاییز سختی در 
انتظارمان خواهد بود. خستگی کادر درمان 

نگرانی ها را بیشتر کرده است! 
در جایگاه کسی که هر روز از نزدیک شاهد 
صف های طویل بیماران برای معالجه، انجام 
آزمایش و بستری هســتم، عاجزانه از مردم 
شریف ایران می خواهم بیشتر رعایت کنند. 
 کار سختی نیست. شفا )شست وشوی 

ً
اصا

دســت ها، فاصلــه اجتماعی، اســتفاده از 
ماسک( را همیشه به یاد داشته باشید و شفای 

بیماران را هم از خداوند بخواهید.

   عکس و مکث   

جان فشــانی در راه صیانت از ســپاه و انقالب/ شهید خدادی)نفر دوم از سمت راست( درکنار سردار شهید علی 
هاشــمی فرمانده قرارگاه ســری نصرت و سرلشــکر محمد باقری رئیس ســتادکل نیروهای مسلح/ سردار شهید 
حمید خدادی معاون ایمنی و اقدامات تامینی ســپاه که توفیق همســنگری با ســردار دلها را نیز داشــت، پس از 

سالها تحمل درد و رنج ناشی از مجروحیت شیمیایی به یاران شهیدش پیوست. 

شای؟ االیرانی؟ / حتی اگر یک بار هم پیاده روی اربعین قسمت تان شده باشد، این روزها بیشتر از هر شخص دیگری با نگاه 
به این تصاویر حسرت می خورید. پیاده روی اربعین امسال هم آغاز شده است، با این تفاوت که تنها عراقی ها امکان حضور 
در آن را دارنــد و همانطــور که امام خامنه ای فرمودند، امســال در خانه ها زیارت اربعین می خوانیم و دعا می کنیم تا ســال 

دیگر این سعادت نصیب مان شود و لذت »ماء بارد«ها را دوباره بعد از کیلومترها پیاده روی بچشیم.

بهاره دقت کن! / بنگاه خبرپراکنی بی بی ســی فارســی و ادمین های این صفحه که هویت یکی از آنها با نام »بهاره« چندی 
پیش ســوژه شــده بود، گویا وظیفه دارند در بی موردترین اخبار هم نامی از ایران بیاورند! »عربســتانی های مقیم خارج 
ایــران«! حتمــا در قرارداد کاری آنها به ازای هر کلمه ایران، دســتمزد می گیرند که این گونــه ترکیب های تازه از خود بروز 

می دهند! برخی از کلمات آینده: ایرانیان مقیم خارج عراق، ایرانیان عربستانی، خارجی  های مقیم خارج ایران و...

تصویری تحقیرآمیز برای آمریکایی ها/ این تصویر یکی از مدرن ترین ناوهای آمریکایی با ده ها سامانه پدافندی و مراقبتی 
تراز اول را نشان می دهد؛ تصویری که یکی از معمولی ترین پهپادهای سپاه )ابابیل ۳( از فاصله کوتاه گرفته است، بدون 
اینکه حتی یکی از سامانه های مدرن آمریکایی بتوانند آن را ردیابی کنند. از لحظه ورود ناو »نیمیتز« و ناو گروه همراهش 

به خلیج فارس تمام تحرکات این ناوگروه به وسیله پهپادهای نیروی دریایی سپاه رصد و پایش شد.

احمدبرزگر
معاون سیاسی دانشگاه 

علوم پزشکی بقیه الله)عج(

   روزنه    
اربعین دو جنبه عرشــی دارد: اول جماعت 

امت و دوم زیارت حسینی.
در روایات آمده اســت: »یدالله مــع الجماعة« 
)نهج الباغه، خطبه 127(. روشن است خداوند جسم 
ندارد و دست نشان از قدرت الهی است. این استعمال 
در عرف مشــهور است و دست داشــتن در امری به 
معنای قــدرت و دخالت داشــتن در آن امر اســت. 
چنانچه رهبرمعظم انقاب در تفســیر این کام بیان 
می دارند که هرجا مردم هستند، عنایت الهی و کمک 

الهی و پشتیبانی الهی هم هست.)20 /12/ 13۹2(
از ســوی دیگــر، روایت شــده اســت زیارت 
اباعبدالله الحسین)ع( مانند زیارت خدا در عرش 
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نیز به تعبیری کنایه از قدرت و ملک الهی اســت. 
چنانچه در عرف هم بر تخت نشســتن کنایه از به 

قدرت رسیدن و حاکمیت است.
تاقــی یدالله و عرش الله، اربعین را مظهر قدرت 
و عنایت الهی در زمیــن می کند. راز عظمت اربعین 
در همین نهفته اســت که در یک مسیر طوالنی دل ها 
و قدم ها و فکرها و ذکرها همه همسو و همراستاست؛ 
چنانکه علیرغم تاش هر ساله دشمنان برای شکرآب 
کردن رابطه دو ملت ایران و عراق  در آستانه اربعین با 
اخبار دروغین و شایعات مضحک، هر بار نقشه شان 

نقش بر آب شده است!
اما امســال به این دو، دل های سوخته جامانده هم 
اضافه شــده و خدا در دل های شکســته است. ذات 
مقدسش در حدیث قدسی فرمود: »أنا عند المنکسرة 

قلوبهم«.
امســال اربعین چه باید کرد؟ بی تردید سینه های 
تنگ حرم و دل های منکســر زبان شــکوه به محضر 
نورانی سیدالشــهداء خواهند برد؛ امــا جدای از آن 
می توان امسال در شهر و کشور خود، اربعین را با هم 

مظهر قدرت الهی کنیم.
دل های امت اگر با هم باشــند و مجتمع شــوند، 
با همدلی و مواســات می توان جلــوه ای از »یدالله 
مع الجماعــه« را رقــم زد و موکب های نــذورات را 

در اطراف بیمارســتان ها بنا کرد. چه بســا بیماران و 
همراهان شــان که نیاز روحی و معنوی و حتی مادی 
دارند و از آن سو کادر درمانی و خدماتی بیمارستان ها 
که چشــم به راه حمایت و دلگرمی مردم هستند. چه 
بسیار مردمی که وضعیت معیشتی خوبی ندارند و ملت 
ایران در ماه مبارک رمضان از همدلی با هموطنان خود 
چه نقش زیبایی زدند که می تواند در اربعین استمرار 
داشته باشــد. از سویی منقول اســت عیادت بیمار، 
زیارت خداوند اســت. همان طور که زیارت حسینی 
ه  
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می فرماید: ای پســر آدم! من بیمار شــدم اما عیادتم 
نکردی؟ عرض می کند: پروردگارا چگونه تو را عیادت 
کنم حال آنکه تو پروردگار جهانیانی؟ می فرماید: مگر 
ندانستی که فان بنده  ام بیمار شد و عیادتش نکردی، 
مگر نمی دانســتی که اگر به عیادتش روی، مرا نزد او 
می یابی؟ اگر بتوان با رعایت نکات بهداشتی به بیماران 
سر زد و به آنها روحیه داد، طبق روایات می توان تا حد 

زیادی به همان معنویت زیارت دست یافت؛ مشروط 
بر اینکه تابع قول معصوم باشیم نه خواسته دل خودمان! 
روشــن اســت عظمت و بعد تعظیم شــعائری 
پیاده روی اربعین بی نظیر اســت؛ اما به یقین تنها راه 
نشان دادن قدرت تشیع نیست، چه آنکه سال ها به دلیل 
حاکمیت طاغوت در عراق، شیعیان جهان از این فیض 
 ظاهربینان بی توجه به فلســفه 

ً
محروم بودند. اصوال

زیارت و پیاده روی، خودش را غایت می دانند و برایش 
موضوعیت قائل هســتند و فراموش می کنند در ورای 
همــه این اعمال تعبد و بندگی جــای دارد. اگر نفس 
پیاده روی در تعارض با بندگی باشــد، بی ارزش است 
و حتی اثرات مثبت خود را هم ندارد. اگر قرار باشــد 
در کنار عبادتی، حق الناس ضایع شود و به جامعه ضرر 
برسد، روشن است آن عبادت خدا نیست و پیروی از 

هوای نفس است.
تعبد شیعی، برآمده از تعقل است و از این  رو جامع 
و همه جانبه نگر است؛ هم ظواهر را مد نظر دارد هم به 
باطن توجه دارد، هم کمال فرد را می بیند و هم سعادت 
جامعه را. اساس تعبد است، گاه در جاده های عراق، 
گاه در منزل و خیابان های ایران. آخرین اربعین قرن 14 
شکوه عظمت تعبد و تعقل و تاّدب شیعیان خواهد بود.

مهدیعامری
کارشناس علوم اسالمی

تجلی اربعین بدون پیاده روی!

ســردار علی )حمید( خدادی، جانباز شــیمیایی 
دوران دفاع مقدس و معاون ایمنی و اقدامات تأمینی 
ستاد کل سپاه که بیش از یک دهه رئیس دفتر سردار 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در نیروی قدس 
سپاه بود، در روزهای گرامیداشت چهلمین سالگرد 
دفاع مقدس و پس از یک دوره تحمل بیماری و آثار 
شیمیایی به حاج قاسم و جمع همرزمان شهیدش 
در دوران دفاع مقدس ملحق شد. به گزارش صبح 
صادق سردار خدادی، بیش از ۸0 ماه در جبهه های 
حق علیه باطــل در دوران جنگ تحمیلی حضور 
داشــت و چندین بــار در عملیات های مختلف 
مجروح شــده و بارها به دلیل عوارض شــیمیایی 
در بیمارستان بستری شــده بود. وی پس از جنگ 
تحمیلی در بخش های مختلف ستاد کل نیروهای 
 مسلح و ستاد فرماندهی کل ســپاه خدمت کرد.
مراسم وداع با پیکر شهید 4 مهر با حضور جمعی 

از همرزمان شهید برگزار شد.

 Bالگوی دفاع غیرمحافظه کارانه
ســردار سرلشــکر محمد باقری رییس ستاد کل 
نیروهــای مســلح با صــدور پیامی تاکیــد کرد: 
»خدمات ارزنده و درخشــان آن شــهید متواضع 
و مصمــم در مجموعه های حفاظــت، امنیت و 
اقدامات تامینی ســتاد کل نیروهای مسلح و سپاه 
وی را در تراز پاســداری الگو و مرجع برای دفاع 

غیرمحافظه کارانه از آرمان های انقاب اســامی 
و ســربلندی ایران و ایرانی معرفی کرد که به فضل 
الهی مورد تاســی مدافعان کشور و نظام اسامی 

قرار خواهد گرفت.«

 Bجذاب، سخت   کوش، متواضع
سردار سرلشکر حسین سامی در حاشیه مراسم 
تشییع و تدفین پیکر ســردار شهید حمید خدادی 
در بهشت زهرا، گفت: »عارضه شیمیایی همیشه 
ریه های ایشان را رنج می داد و امروز فرمانده رشید 
را از دســت دادیم.« وی افزود: »ســردار خدادی 
یک شخصیت بســیار جذاب و دوست داشتنی، 
متواضع، مهربان، ســخت کوش و دارای پشتکار 
باال بود و همه خصوصیات برجســته یک پاسدار 
با فضیلت را داشــت.« فرمانده کل سپاه با اشاره 
به اینکه بیش از 15 سال تجربه همکاری با سردار 
شهید خدادی داشته است، خاطر نشان کرد: »همه 
کسانی که با او کار می کردند، از همکاری با او لذت 

می بردند.«

 Bانسانی وارسته و پاسدار والیت
حجت االسام دکترعبدالله حاجی صادقی نماینده 
ولی فقیه در ســپاه با صدور پیامی ضمن تســلیت 
شهادت ســردار خدادی گفت: آن مرحوم حیات 
کوتاه اما پربرکــت خویش را وقف انقاب و نظام 
مقدس جمهوری اســامی نمود و بعد از پیروزی 
انقاب اســامی با حضور در ســپاه پاســداران 

انقاب اسامی نقش بسزایی را ایفا نمود.  در این 
پیام آمده است: آن بزرگوار انسانی وارسته و پاسدار 
راســتین حریم والیت بود و با دلی آکنده از عشق 
به اهل بیت عصمت و طهارت»علیهم السام« و 
جلب مغفرت خداوند، جان به جان آفرین تسلیم و 

در جوار رحمت حق آرمید.

 Bالهام بخش نسل امروز و فردا
سردار سرلشــکر غامعلی رشید فرمانده قرارگاه 
مرکزی حضرت خاتم االنبیــاء)ص( در پیامی به 
مناسبت شــهادت معاون ایمنی و اقدامات تأمینی 
ســپاه گفت: »ســردار خدادی در طول چهار دهه 
جهاد مخلصانه، منشــأ خدمــات فراوانی بود که 
آثار این مجاهدات، الهام بخش نســل های امروز 
و فردای سپاه پاســداران انقاب اسامی  خواهد 

بود.«

 Bهمت و مجاهدت در راه خدمت
سردار سید قاسم قریشــی معاون هماهنگ کننده 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه هم در پیامی با بیان اینکه 
زندگی شهید خدادی سرشار از همت و مجاهدت 
در راه خدمت به نظام اسامی بود، تاکید کرد: بی 
شــک مجاهدت های این جانباز سرافراز که عمر 
خود را در تاش برای دفاع از آرمان ها و ارزش  های 
الهی و صیانت از میهن اسامی سپری کرد، برای 
همیشــه ماندگار و در زمره باقیات و صالحات آن 

سردار گرانقدر ثبت شده است.

   یادمان    

پاسدار   راستین 
یم والیت حر

سردار جانباز حمید خدادی در چهل سالگی 
دفاع مقدس به همرزمان شهیدش پیوست 
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واکاوی صبح صادق از وارونه نمایی و قلب حقیقت دفاع مقدس پس از چهل سال

جنگ تحریف
همه حقایق هستی دستخوش تحریف کسانی است 
که دوست ندارند حقیقت آن گونه که هست، باشد! 
از این رو با ابزار تحریف به مصاف حقیقت می روند 
تا حقایق را دســتکاری کنند! حقایق هر چقدر که 
بزرگ تر و با عظمت تر باشد، به همان اندازه بیشتر در 
معرض تحریف خواهد بود؛ از این رو شاهد هستیم 
که حرف و حدیث در زمینــه وقایع و حوادث مهم 
تاریخی بیشتر از دیگر ماجراهاست. از جمله حقایق 
بزرگ تاریخ ایران زمین، حماســه هشت سال دفاع 
مقدس ملت ایران است که دشمنان بسیاری از همان 
ابتدا تاش کردند تا نگذارند این حقیقت با عظمت 
در افکار و اذهان و قلب های ملت ثبت شده و به مثابه 

برگ های زرین تاریخ این سرزمین جاودان شود.

 Bخط تحریف، مقدم بر خط تجاوز
خــط تحریف جنگ پیش از شــهریور 135۹ آغاز 
شد. از همان زمانی که دشــمن بعثی در سناریوی 
بین المللی مأموریت یافت تا انقاب نوپای اسامی 
ملت ایران را در همان ابتدای راه نابود کند؛ انقابی 
که حیات اقتصادی و سیاسی ابرقدرت های شرق و 
غرب را در منطقه غرب آسیا به بازی گرفته و تهدید 
کرده بود. جنگ با تحریفی بزرگ باید آغاز می شد و 
آن هم القای این دروغ بزرگ به افکار عمومی مردم 
منطقه و جهان که انقاب نوپا با اتخاذ سیاست های 
زیاده خواهانــه و تجاوزطلبانــه، تهدیــدی بــرای 

کشورهای همسایه و منطقه به شمار می آید!
جمهوری اسامی متهم شد که با اتخاذ سیاست 
صدور انقــاب، درصدد خرابــکاری و براندازی 
در کشــورهای منطقه اســت. این در حالی بود که 
صدور انقاب هیچ گاه در ذهن ملت ایران و بزرگان 
انقاب اسامی معنایی سخت نیافت. انقاب نوپا 
آنقدر درگیر مشکات امنیتی و سیاسی داخلی بود 
که فرصت دخالت و تهدید نظامی همســایگان را 
نداشته باشــد فراتر از این، آنکه آموزه های اسامی 
ایــن انقاب اجازه چنیــن کاری را نمی داد. ارتش 
به جا مانده از دوران پهلــوی نیز دچار خانه تکانی 
اساسی شده بود و آمادگی دفاع از مرزها را نداشت، 
چه برسد به تجاوز و گسترش گرایی! همه توان کشور 
درگیر ایجــاد ثبات و امنیت و اســتقرار جمهوری 
اســامی بود تا هر چه زودتــر عقب ماندگی های 
حاصل از نیم قرن حکومت فاســد و وابسته پهلوی 
جبران شــود! صــدور انقاب رونــدی طبیعی در 
عالم هســتی بود؛ چرا که حقیقت میل به بســط و 
جاودانگی دارد و این قوانین هســتی است که اعتا 
و ارتقای آن را تضمین می کند! به تعبیر رهبر حکیم 
انقاب »مفاهیم انقاب و مفاهیم اسام، مثل عطر 
گل های بهاری است؛ هیچ کسی نمی تواند جلوی 
آن را بگیرد؛ پخش می شود، همه جا می رود؛ نسیم 
روح افزا و روان بخشی است که همه جا را به خودی 
اســامی،  انقاب  خود می گیرد.« )13۹3/۹/6( 

حقیقت نوپایی بود که آشنایی با آن ملت های دربند 
منطقه را بر سر شوق آورده بود! انقاب آشکار کرده 
بود که می توان فارغ از ایدئولوژی های شرقی و غربی 
و مبتنی بر اندیشه اســامی، حکومت های مقتدر 
دست نشانده را با دســت های خالی و تنها با اراده 
ملت مســلمان سرنگون کرد!  از سویی دیگر، خانه 
ارتجاع عرب از پای بست ویران بود و با نسیمی در 
معرض فروپاشی بود! رعب و وحشت دربار حکام 
دست نشانده منطقه و حامیان غربی و شرقی آن را فرا 
گرفته بود. آنان معتقد بودند جمهوری اسامی اگر 
بتواند از پس مشکات پس از انقاب سر بلند کند 
و الگویی از کشورداری اسامی را ارائه دهد، بدون 
شک دیگر نمی توان جلوی انقاب ملت های منطقه 
را گرفت.  به همین دلیل، هنــوز دو روز از پیروزی 
انقاب اسامی نگذشــته بود که »فرانسوا میتران« 
رهبر موقت حزب سوسیالیست فرانسه، اعتــراف 
کــرد: »در کشورهای همسایه نیز، انقاب هایی از 
نوع انقاب ایران، روی خواهد داد. شیعیان زیادی 
در عراق، آسیای مرکزی و جمهوریــهای شوروی 
زندگی میکنند و انقاب ایران رژیمهای منطقه را 

زیر و رو خواهد کرد.«

 Bتقلیل جنگ به منازعه ای مرزی ـ منطقه ای
31 شهریور 135۹ ارتش بعثی تجاوز گسترده خود 
به ایران زمین را آغاز کرد. رســانه های بین المللی 
از همان ابتدا تاش داشــتند این تجاوز را در سطح 
منازعه میان دو کشــور تحلیل کنند که از ســال ها 
قبل درگیر اختافات مــرزی بوده اند. اما حقیقت 
چیز دیگری بود و در پــس ارتش بعثی زیاده خواه، 
استعمارگران جهانی حضور داشتند که با همه توان 
به میــدان آمده بودند تا انقاب نوپای ملت ایران را 
سرنگون کنند. به واقع مصاف ایران و عراق، جنگ 
احزابــی بود که همه قدرت های غربی و شــرقی و 
منطقه ای در یــک اردوگاه، علیه یــک ملت به راه 
انداخته بودند. طرف حســاب ایران، نه عراق و نه 
صدام که بلوک غرب و پیمان ناتو، بلوک شــرق و 
پیمان ورشو و کشــورهای مرتجع عرب بودند که 
با طراحی جنگی نیابتــی، جاه طلبی چون صدام و 

حزب بعث را میدان دار این معرکه کردند!
خط تحریف نمی خواست اجازه دهد تا جهانی 
بودن جنگ آشــکار شــود. در این میان امام جبهه 
حق، پیشگام رسواسازی طراحان خط تحریف بود! 
رئیس جمهور دفــاع مقدس در این باره می فرمایند: 
»کار بزرگ امام این بود که از اول حجم واقعی این 
کارزار را شناخت، از اول فهمید که معنای این جنگ 
چیست؛ خیلی از ماها نمی دانستیم، نمی فهمیدیم. 
خب دو کشــور همســایه خیلی اوقات می شــود 
درگیری بــا هم پیدا می کنند؛ خیلی اهمیتی ندارد. 
امام نه، امام از اول فهمید که این یک درگیری عادی 
بین دو همسایه نیست، دشمن را شناخت و فهمید که 
دشمن اصلی در این جنگ کیست و تشخیص داد که 
صدام یک ابزار است. امام درباره  جنگ، درباره  دفاع 
مقدس متعدد سخنرانی می کرد؛ در سخنرانی ای که 
 می فرمود که آمریکا از 

ً
مربوط به جنگ بود امام مثا

شوروی بدتر، شوروی از آمریکا بدتر، انگلیس از هر 

دو بدتر؛ یعنی تعرض و خطابش به آن کســانی بود 
که شناخته بود که اینها عامان اصلی هستند و پشت 
صحنه جنگ در واقع این ها هستند.« )13۹۹/6/31(

 B جنگ در دو جبهه
تحریف کننــدگان در طول جنگ تــاش کردند تا 
نگذارند ملت در خدمت دفاع قرار گیرند. از این رو 
با ابزارهای رسانه ای و شگردهای تبلیغاتی خود در 
میدان حاضر بودند. جهان نباید متوجه عظمت دفاع 
مقدس این ملت می شــد و به همین دلیل فتوحات 
بــزرگ این ملــت در طول جنگ همــواره مخفی 
ماند و بســیاری از ملت های جهان متوجه عظمت 
عملیات ها و فتوحات رزمندگان نشدند. رزمندگانی 
که با دســت های خالی به مصــاف ارتش تا دندان 
مســلح بعثی می رفتند و ســرزمین های اشغالی را 
یکی پس از دیگری فتح می کردند. دست اندرکاران 
تحریف ارتش عراق را پرقدرت و شکســت ناپذیر 
جلوه می دادند، سپاه اسام را ضعیف و ضربه پذیر 
معرفــی می کردنــد، با سیاســت ایجــاد رعب و 
وحشت ملت را می ترساندند، موفقیت های بزرگ 
در عملیات هــای غرورآفرین را پنهــان می کردند، 
فرماندهان جنگ را تخریب و تضعیف و ناکارآمد 
معرفــی می کردند، ایســتادگی را بی ثمــر جلوه 
می دانند، اخافــات را بزرگ نمایــی می کردند و 
تاش داشتند تا با شگردهای خود مردم را در مسیر 
ایستادگی و مقاومت بی تاب و خسته جلوه دهند! به 
واقع در طول هشت ســال، ملت ایران در دو جبهه 
جنگ نظامــی و جنگ تحریف در حــال مبارزه با 
دشــمن بود! و خط تحریف توأمان با خط تجاوز و 
تحریم، در حال عملیات روانی علیه ملت ایران بود.

 B... جنگ تحریفی که ادامه دارد
جنگ در تابســتان 1367 به پایان رسید، اما جنگ 
تحریف هیچ گاه پایان نیافته اســت! پــس از پایان 
جنگ، تحریف کنندگان جنگ به خانه بر نگشتند! 
آنــان همچنــان در صحنــه ماندند تــا درس ها و 
دستاوردهای این گنجینه عظیم ملت ایران را تخریب 
کرده و به غارت ببرند! این گونه بود که خط تحریف 
پس از پایان جنگ با شــدت بیشــتری دنبال شد. 
گسترش ابزار رســانه و شکل گیری فضای مجازی 
نیز به خدمت آمد تا هزاران پایگاه اینترنتی و کانال 
و گروه و ده ها قلم بدست استخدام شده، چهره دفاع 

»مقدس« ملت ایران را »غیر مقدس« کند!
موفقیت ملــت ایران در دفاع هشــت ســاله، 
مهم ترین ســرمایه ملتی بود که هنوز تا پیشرفت و 
آبادانی کشورش فاصله بسیار داشت. جنگ هشت 
ساله ســرمایه بزرگی بود که اگر ابعاد آن برای ملت 
خوب ترســیم می شد، می توانست پیشرفت کشور 
را تضمین کند؛ از ایــن رو ناکامان جنگ تحمیلی 
با همه تــوان خود به میــدان آمده اند تــا نگذارند 
میراث گران سنگ دفاع مقدس به دهه هفتادی ها و 

هشتادی ها به ارث رسد!
آنان در تاشــند برای نســل امروز این گونه جا 
بیندازند که دفاع موفقیت آمیز نبود و ما پیروز جنگ 
نشدیم، بلد نبودیم که از شــروع جنگ جلوگیری 

کنیم، مدیریت مان در جنــگ خیلی ضعیف بود، 
اختافات مــان در درون جنــگ زیاد بــود، برخی 
کاسبان جنگ بودند و دوست داشتند تا جنگ تداوم 
داشــته باشد، جنگ عقانی و مدبرانه هدایت نشد 
و سرمایه های کشــور بی دلیل به هدر رفت و.. ؛ به 
دنبال القای این گزاره باطل هستند که  هشت سال 
دفاع مقدس دوران تیره و تاری اســت که اگر کشور 
بخواهد پیشــرفت کند، باید از حافظه این ملت به 

فراموشی سپرده شود!
مهم ترین مؤلفه معنوی جنگ در این میان که در 
معرض تهاجم خط تحریف است، فرهنگی است 
کــه از دل آن هــزاران جوان مؤمــن انقابی متولد 
شدند و در برابر همه جهانیان ایستادند و از انقاب 
و ســرزمین خود حراســت کردند؛ فرهنگ ایثار و 
شهادت که در کنار مدیریتی جهادی معجزه قرن را 
رقم زد. الگویی که تداوم آن در زمانه ما می تواند به 
مهم ترین موتور تحول در جامعه و عامل پیشــرفت 
و آبادانی کشور و عبور از تنگناهای تحریم دشمنان 

قرار گیرد.

 B... دفاع مقدسی که ادامه دارد
جوانــان امروز این ســرزمین می پرســند که چرا 
جنگیدیم! و این سؤال یعنی هنوز جنگ در منظومه 
فکری آنــان حائز اهمیت اســت. ایــن دغدغه با 
جواب های متقن و گزارش صحیح از دفاع مقدس 
همواره باید زنده نگه داشــته شود و این مسئله باید 
فهم شود که نگاه نسل دهه هفتاد و هشتاد به گذشته 
انتقادی و پرسشگرانه است. خلق و خویی مقدس 
که می تواند موجب پیوند این نســل با نسل گذشته 

شود.
در مقابل خط تحریف در تاش است کار را به 
آنجا بکشــاند که دیگر پرسشگری حتی نپرسد که 
چرا جنگیدیم! از نگاه دست های پشت پرده جنگ 
تحریف، گنجینه دفــاع مقدس با همه گوهرهایش 
باید به وادی فراموشــی سپرده شــود و جای آن را 
دغدغه های جدیدی که مولود سبک زندگی غربی 
است، پر کند! که اگر چنین شود دشمن پیروز میدان 

جنگ تحریف شده است!
راهــکار مقابله بــا خط تحریف اجــازه دادن، 
به رســمیت شــمردن و جرئت دادن به جوانان این 
سرزمین است که با روحیه پرسشگرانه از همه ابعاد 
دفاع مقدس بپرسند و بکاوند و حتی انتقاد کنند و در 
مواجهه با آن، پاسخ هایی ارائه شود که جوان پرشور 
و پرتاطم این روزها را به آرامش فهم و یقین و ثبات 
برســاند. آرامشــی که محصول آن پیوند خوردن و 
عجین شدن با فرهنگ ایستادگی و مقاومت و جهاد 
است. پیوندی که آثار آن را در رویش جوانان مؤمن 
انقابــی در عرصه های علمی، نظامی، ورزشــی، 
فرهنگی و هنری و... می توان مشاهده کرد؛ رویشی 
که در بوستان علمدارانی چون همت ها، باکری ها، 
تهرانی مقدم ها و سلیمانی ها ریشه دوانده و گل های 
معطری چون شــهید مجید شهریاری ها، مصطفی 
احمدی روشن ها، محسن حججی ها و صدها شهید 
مدافع حــرم را در دهه چهارم و پنجم انقاب برای 

این سرزمین به ارمغان آورده است.

انعکاس
 مروری تحلیلی بر کتاب جان بولتون  ـ۱۳ 

باتالق برنامه مهاجرتی

برنامه مهاجرتی ترامپ که سبب ساخت 
دیــوار در مرز مکزیک و ممانعت از ورود 
شهروندان تعدادی از کشورهای مسلمان 
به آمریکا شــد، جنجال زیادی به پا کرده 
بود. رئیس جمهــور آمریکا که با شــعار 
بســتن مرزهای جنوبی به روی مهاجران 
غیر قانونی و پناهندگان توانسته بود برنده 
انتخابات 2016 شود، حاال خود را در پیچ 
و خم فضای سیاسی در واشنگتن می دید.  
بولتون البته در این میان سیاســت گذاری 
نکرده بود؛ امــا از نزدیک در جریان همه 
اقدامات کاخ سفید بود. بولتون می نویسد 
ترامپ همیشــه یک جمله داشــت که با 
آن عصبانیتش را به مســئوالن فرمان های 
مهاجرتی اش اعام کند: »من برای همین 
مسئله انتخاب شــدم و حاال انتخابات را 
می بازم« که البته از حقیقت سیاسی موجود 
هم دور نبود. وقتی  رسانه ها تصاویر زیادی 
از جدا کردن والدین از فرزندان شــان در 
مرزهای جنوبی آمریکا منتشر می کردند، 
ترامــپ در دقیقه نود تصمیمش را عوض 
کرد و فرمانی اجرایی برای لغو سیاســت 
»تحمل ســفر« صادر کــرد. بولتون  در 
این بــاره می گوید: »اوضــاع در روز 20 
ژوئن بدتر هم شــد. در سیاست »تحمل 
سفر« ترامپ آماده می شــد که بچه ها را 
از والدین شــان در مرز جدا کند. این کار 
در زمان دولت های پیشــین مانند دولت 
اوباما هم انجام شده بود. اما ترامپ براثر 
فشــارهای سیاســی نظرش عوض شد. 
اما هیچ کس برنامــه ای واقعی برای اینکه 
قدم بعدی چه باشــد را نداشت.« ترامپ 
تصمیم می گیرد مسئله مرزها و تاش برای 
جلوگیری از ورود کاروان پناه جویان را نیز 
به بولتون بسپارد: »ما به راهی برای خروج 
از این الشه قطار نیاز داشتیم تا ترامپ یک  
دفعه ما را مســئول سقوط سیاست مرزی 
خود نداند. با این  حال بر اساس گفته های 
کوشــنر آخرین برخورد با نیلسن }وزیر 
امنیت داخلــی{ ترامپ را قانع ســاخته 
بود که من باید کنترل ایــن موضوع را در 
دست بگیرم. کوشــنر گفت: »کریستین 
نیلسن از نظر ذهنی قادر به انجام دادن آن 
نیست.« دو روز بعد ترامپ به من گفت: 
»تو مسئولیت مرزهای جنوبی را بر عهده 
بگیــر. او در هر پرونده ای می بازد. این زن 
خیلی ضعیف است.« ترامپ می خواست 
وضعیت اضطــرار ملی اعــام کند و از 
قبل با آیزنبرگ }وکیل کاخ ســفید{ هم 
صحبت کرده بود. چند ساعت بعد که تنها 
من و کلی در دفتــر بیضی بودیم، ترامپ 
گفت: »من به جان گفتــم که کنترل مرز 
را در دست بگیرد.« مسئله داشت جدی 
می شــد. تصمیم گرفتم پروسه مورد نیاز 
برای کنترل مسائل مهاجرت را در اختیار 
ترامپ قرار دهم.«  در نهایت جان بولتون 
فرایندی را که فکر می کرد درست است در 
طرحی یک صفحه ای نوشت و به ترامپ 
داد. ترامپ، طــرح را از بولتون گرفت و 
خودش به همراه کوشنر آن را اجرایی کرد 
و دیگر درباره مســئله مهاجرت با بولتون 
صحبت نکرد: »در میانه همه این مسائل 
در اوایــل بعدازظهر طرح یک  صفحه ای 
برای مهاجرت را به ترامپ نشان دادم. او 
متن را خواند و تا کــرد و در جیب کتش 
قرارداد. تــوپ در زمین او بــود. ترامپ 
تکه های متفاوتی از طرح را انتخاب کرد 
و آن را بــه طریق خودش در زمان خودش 
اجرایــی کرد که حق او هم بود. مســائل 
مهاجرتی به  جــای اینکه باعــث ایجاد 

سیاستی جامع شود، زمین خورد.«

ثمانهاکوان
کارشناس بین الملل

ســخنگوی جنبش مقاومت اســامی فلســطین)حماس( اقــدام رژیم 
صهیونیســتی در تصویب پروژه ســاخت هــزاران واحد مســکونی در 
شــهرک های کرانه باختری را نشــان دهنده دروغی دانست که طرف های 
توافق نامه های عادی ســازی درباره توقف طرح الحــاق کرانه باختری در 
ازای عادی سازی بیان می کردند. »حازم قاسم« افزود: »چنین تصمیم هایی 
درباره گســترش شهرک سازی، بزرگی جنایت سازشگران در عادی سازی 
روابط شــان با رژیم صهیونیســتی را نشــان می دهد.« وی گفت: »اعام 
تصویب پروژه جدید شهرک سازی رژیم صهیونیستی همان چیزی بود که 
ما از ابتدا درباره آن هشدار دادیم و گفتیم توافقات سازش با رژیم اشغالگر 

آن را برای ارتکاب جرایم بیشتر در حق ملت فلسطین گستاخ تر می کند.«

سازشکاران خیانت 
»نیــکاس مادورو« با تأکید بر اینکه همکاری کاراکاس و تهران 
ادامه خواهد یافت، افزود: »برنامه توسعه سامانه های تسلیحاتی 
داخلــی و بومی خــود را نیز پیش خواهد بــرد.« رئیس جمهور 
ونزوئا توضیح داد:  »ما تمام آنچه برای ایجاد سیستم تسلیحات 
بومی نیاز اســت، در اختیار داریــم و در عین حال به همکاری با 
روسیه، چین، کوبا، ایران و تمامی جهان ادامه می دهیم و از آنها در 
زمینه علمی، فناوری و به ویژه مسائل مربوط به تسلیحات و امور 
راهبردی کمک دریافت می کنیم.« اظهــارات مادورو در حالی 
مطرح می شود که آمریکا تحریم های جدیدی را علیه مادورو به 

دلیل همکاری با ایران تحمیل کرد.

همکاری ادامه دارد
»دونالد ترامپ« در جمــع هوادارانش تأکید کرد جز در صورت 
وقوع تقلب، او بازنده انتخابات مــاه نوامبر نخواهد بود. ترامپ 
گفت: »ما برنده می شــویم، نمی بازیم مگــر اینکه تقلب کنند. 
نگاه مــن اینطور اســت. نمی توانیم اجازه بدهیــم تقلب کنند. 
کشــورمان در خطر اســت، چون این آدم ها کشــورمان را نابود 
می کنند.« رئیس جمهور آمریکا افزود: »ما خواستار انتقال قدرت 
به صورتی بسیار دوستانه هستیم، ولی نمی خواهیم علیه ما تقلب 
شــود و ]نمی خواهیم[ در حالی که می دانیم در هزاران هزار رأیی 
که سرنوشــت متفاوتــی را رقم می زدند تقلب صــورت گرفته، 
احمق بازی در بیاوریم و بگوییم، اوه، بیایید قدرت را انتقال دهیم.«

تقلب! با  مگر  نمی بازم 

مهدیسعیدی
کارشناس سیاسی
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یادداشت

 سفر ظریف به مسکو
 تحکیم مناسبات راهبردی

سفر محمدجواد ظریف به روسیه بخشی 
دیپلماســی جمهوری  فعــال  راهبرد  از 
اســامی ایران برای تقویت مناســبات 
دوجانبه با مســکو و همچنین کاســتن 
از تنش هایــی اســت کــه قدرت هــای 
فرامنطقه ای در منطقه  ایجاد کرده اند. این 
ســفر در حالی انجام می شود که عرصه 
بین الملل نسبت به دهه گذشته وضعیت 
متفاوتــی دارد. در وضعیت کنونی نه تنها 
قدرت های جهانی، از جمله آمریکا قادر 
به اثرگذاری بر روندهای منطقه ای نیستند. 
ســفر وزیر خارجه جمهوری اســامی 
ایران به مســکو نیز بر اساس این تغییر در 
مناســبات بین المللی از چند جنبه مهم و 

کلیدی برخوردار است:
1ـ در روزهای اخیر ترامپ با وجود خروج 
از برجام، تاش کرد ســازوکار ماشه را با 
هدف بازگشــت کامل تحریم های ضد 
ایرانــی فعال کنــد؛ از ایــن رو می توان 
گفت این ســفر در کنار اظهار نظرهایی 
که ایــن اقدام آمریکا را پشــت پا زدن به 
مناســبت های بین المللی معرفی کردند، 
از ناکارآمدی سیاســت خارجی آمریکا و 
انزوای هر چه بیشتر این کشور در صحنه 

بین المللی حکایت دارد؛
2ـ همزمانی این سفر با رزمایش »قفقاز 
2020« که با مشــارکت روسیه، ایران، 
چین و برخی دیگر از کشــورهای منطقه 
در جریان اســت، پیام مهم دیگری برای 
آمریکا و متحدان منطقه ای اش دارد مبنی 
بر اینکه آنچه مناسبات منطقه ای و معمای 
امنیت را در روابط کشورها رقم می زند، 
در دوره جدید به تحمیل اراده قدرت های 
فرامنطقــه ای باز نمی گــردد؛ بلکه منافع 
مشترک کشورها در حوزه های اقتصادی و 

امنیتی تعیین کننده است؛
3ـ در حالــی کــه واشــنگتن در تاش 
اســت با افزایش انزوای بین المللی ایران 
و تقویت تحریم های جمهوری اســامی 
رفتار منطقه ای این کشــور را کنترل کند 
و شکســت های خود در ســوریه و عراق 
را جبران کند، ولی ســفر مذکور و دیگر 
اقدامات منطقه ای و حتــی فرامنطقه ای 
جمهوری اســامی، از جمله صادرات 
بنزین و فرآورده های نفتی به کشــورهای 
دیگر جهان، از جمله ونزوئا از گسترش 
مناســبات منطقه ای و بین المللی کشور 
ایران حکایت دارد، روابطی که به سادگی 
و با تهدید ابرقدرت رو به افولی، همچون 

آمریکا از هم نخواهد پاشید؛
4ـ به عنوان آخریــن نکته به این موضوع 
نیز باید توجه کرد که تقویت روابط ایران 
و روســیه در پرتو سفر ظریف و اقداماتی 
از این دست با توجه به نزدیکی انتخابات 
آمریکا این پیام را برای رأی دهندگان این 
کشور خواهد داشت که سیاست خارجی 
آمریکا بر خاف آنچه ترامپ تاش دارد به 
مردم این کشور القا کند، در عمل شکست 
 خورده و موفق به تحقق اهداف خود نشده 
است؛ از این رو موجب اثرگذاری منفی 
این موضوع بر اقبال رأی دهندگان به دولت 

کنونی آمریکا خواهد شد.
هر چند ســفر ظریف به روسیه و دیدار با 
»الوروف« در ظاهر امری طبیعی و ناشی 
از روابط معمولی دو کشور همسایه است 
اما آنچه این ســفر را مهم کرده اســت، 
وضعیت کنونی منطقــه و جهان و تاش 
آمریکا برای انزوای ایران و تحت فشــار 
قرار دادن کشــورهایی، همچون روسیه 
و چین برای دور نگه داشــتن آنها از ایران 
اســت، تاش هایی که این سفر از بی ثمر 

بودن آنها حکایت دارد.

محمدصادقمصطفوی
کارشناس بین الملل

 اصرار و عجلــه ای که رئیس جمهور 
جمهــوری خواه  ایــاالت متحده  در 
وضعیت کنونی برای به سرانجام رساندن بحث 
عادی سازی روابط بین کشورهای عربی با رژیم 
صهیونیســتی دارد، تأکیدی که ترامپ بر قصد 
تعــداد دیگری از کشــورهای عربــی )عمان، 
ســودان، مغرب و البته عربستان سعودی( برای 
عادی سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی دارد 
و نیز اعام ناگهانی موضوع آمادگی بحرین برای 
عادی ســازی روابط با این رژیم، دو نکته را در 

پشت پرده تحوالت اخیر برجسته می کند.

بــرای  ترامــپ  دونالــد  تعجیــل   
رژیــم ۱ بیــن  روابــط  عادی ســازی 

صهیونیســتی با کشــورهای مرتجع عربی با 
اهداف سیاسی و انتخاباتی انجام می گیرد. او که 
 در کارزار رقابت با رقیب دموکرات خود 

ً
ظاهرا

)جو بایدن( عقب افتاده است، برخاف اعتماد 
به نفســی که درباره پیروزی دوبــاره اش بروز 
می دهد، نگران انتخابات آینده است؛ از همین 
رو تــاش می کند با ابزارهــای گوناگونی این 
عقب ماندگی را جبران کنــد. برای این منظور 
فشــار خود را به کشــورهایی، مانند امارات و 
بحرین افزایش داده اســت تا با کشاندن آنها به 
مراسم امضای توافق عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی، سیاســت خارجی خود را موفق 
جلوه دهد. در راستای همین موضوع سیاست 
خارجی است که درباره موضوع توافق با ایران 
هم یک ادعای دروغ به دفعات و با این مضمون 
از زبان ترامپ شــنیده شده اســت: »ایرانی ها 
منتظرند تا انتخابات آمریکا برگزار شــود. آنها 
می خواهند با جو بایدن توافق کنند. اگر من پیروز 
شوم یک ماهه و یا حتی در مدت زمان یک هفته 
با ایرانی ها به توافق خواهیم رسید.« دست و پا 
زدن های ترامپ برای موفق نشان دادن سیاست 
خارجــی  خــود در حالی اســت کــه برای 

رأی دهندگان آمریکایــی آنچه در آخرین درجه 
اهمیت قرار دارد، سیاست خارجی است؛ و تنها 
بــرای جلــب نظــر و همراهــی البــی های 
صهیونیستی که نقش تعیین کننده  ای در انتخاب 
آمریکا دارند مطرح می شود،  از همین  رو ترامپ 
فراموش نکرده است تا به صورت مداوم از این 
سخن بگوید که تا قبل ازانتخابات آینده واکسن 
مقابله با کرونا تولید و بــه صورت رایگان بین 
مردم توزیع خواهد شد. به این امید که شاید از 
این طریق بر بخشی از ناکامی های خود در چهار 

سال گذشته سرپوش بگذارد. 

 درباره عادی ســازی روابط بین رژیم 
صهیونیســتی با امــارات و بحرین را 2

می تــوان در مقدمه چینی بــرای امری بزرگ تر 
ارزیابی کرد؛ سعودی ها با مطرح شدن موضوع 
توافق بین ابوظبی و تل آویو نه تنها واکنشی منفی 
نشــان ندادنــد، بلکه بــا عبــور هواپیماهای 
صهیونیستی از آسمان خود برای رفتن به امارات 
هم موافقت کردند تا از این طریق نشــان دهند 
ســکوت آنها در قبال این توافق نوعی رضایت 
است. از سوی دیگر درباره اقدام بحرین که تابعی 
از سیاست های عربستان سعودی است، تأکید 
عمده صاحب نظران بر این است که اقدام منامه با 
چراغ سبز عربستان سعودی صورت گرفته است.  
در واقع، سعودی ها و شخص بن سلمان به دنبال 
ارزیابی واکنش هایی هستند که نسبت به موضوع 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نشان داده 
می شــود تا در صورت آماده بودن فضا خود نیز 
وارد این روند شــوند. هرچند در ظاهر ریاض 
همچنان بر طرح موسوم به »ابتکار عمل عربی« 
)2001( تأکید دارد که براســاس آن در صورت 
به مرزهای  عقب نشــینی رژیم صهیونیســتی 
1۹67، کشــورهای عربی هم آن را به رسمیت 
شــناخته و روابــط خود را با این کشــور عادی 
 مــورد توجه 

ً
خواهند کرد. طرحی که اساســا

مقامات تل آویو قرار نگرفته اســت و با توجه به 
دستاوردهایی که این رژیم در سال های اخیر در 
نزدیک شــدن با برخی رژیم های عرب داشته، 

بعید است در آینده نیز عملی شود.

فرار از شکست
بهره برداری ترامپ از  روابط عربی - صهیونیستی

   پنجره    

به تازگی مقامات آمریکایی از جمله معاون وزیر 
خارجه آمریکا، در اظهاراتی از برنامه واشنگتن 
برای ایجاد ناتوی آسیایی سخن گفته اند. به گفته 
بیگون، دیپلمات های آمریکایی در حال رایزنی 
با طرف های گوناگون برای آماده سازی مقدمات 
تشکیل این ائتاف نظامی هستند.ناتوی آسیایی 
از زمانی طرح شــد که نهادهــای اطاعاتی 
آمریکایی اعام کردند تا سال 2030، اقتصاد 
چین به اقتصاد اول دنیا تبدیل خواهد شــد. دو 
رویکرد متقابل درباره ناتو آسیایی مطرح است 
که اولی از ســوی آمریکا مطرح شــده است. 
رویکرد دیگری که بــه نوعی جنبه عملیاتی به 
خود گرفته، رویکرد ایران، روسیه و چین است.

الف رویکرد آمریکا
در راهبرد جدید آمریکا، در کنار ایران و روسیه، 
چین دشــمن اصلی به شمار می آید و به همین 
دلیل تاش می کند اتحاد استراتژیک با هند را 
عملیاتی کند. پروژه »ناتوی آسیایی«، از یک سو 
قصد بسیج کردن کشورهای حاضر در منطقه 
»ایندو پاسیفیک« عیله چین را دارد و از سوی 
دیگر قصد ایجاد ائتافی جدید در برابر روسیه 
و ایــران را دارد. آمریکا به ایــن منظور روابط 
راهبردی خود را در »آســیا پاســیفیک« دنبال 
می کند و تاش دارد تا هند را نیز وارد این منطقه 
کند که از آن به »ایندوـ پاسیفیک« یاد می کند. 
اکنون کشورهای حاشیه اقیانوس آرام و هند از 
اهمیت ویژه ای برای آمریکا برخوردار شــده و 
مقامات واشنگتن از لزوم تشکیل اتحادی نظامی 
همانند ناتو برای منطقه ایندوپاسیفیک صحبت 
به میان می آورند. ناتوی آسیایی از دید آمریکا، 
در مرحله اول شامل کشورهای آمریکا، ژاپن، 
اســترالیا و هند و در مراحل بعدی کشورهایی 
همچون کره جنوبی، ویتنام و نیوزیلند را در بر 
می گیرد. هر چند آمریکایی ها در حال رایزنی با 
کشورهای اعام شده، به ویژه هند برای از بین 

بردن تردیدهای آنها در این رابطه هســتند؛ اما 
واقعیت این است که هند به دنبال افزایش وزن 
منطقه ای و فرامنطقه ای خود اســت و به همین 
منظور و برای اســتفاده از ظرفیت های آمریکا، 
روابط خود را با این کشور گسترش می دهد. در 
این میان، آمریکا تاش می کند با ایجاد شکاف 
بین هند و چین، دهلی نــو را به خود نزدیک تر 
کند؛ اما هند مخالف تشدید تنش با چین بوده و 

از انجام مذاکره با پکن حمایت می کند.
دربــاره موضع هند باید گفت، این کشــور به 
ناتوی آسیایی نخواهد پیوســت؛ زیرا آمریکا 
هیچ گاه در شرایط سخت به کمک هند نیامده 
و در حال حاضر نیز روس ها یکی از اصلی ترین 
تأمین کنندگان تسلیحات مورد نیاز هند هستند. 
آمریــکا می خواهد سیاســت خارجی هند را 
زیر ســؤال ببرد و پیوستن هند به ائتاف ناتوی 
آســیایی به معنای ضربه زدن به روابط دهلی با 

مسکو است.

ب رویکرد ایران، روسیه و چین
واقعیت این اســت که  آمریکا برای مهار چین، 
روســیه و ایران، دنبال ناتوی آسیایی است؛ اما 
رزمایش مشترک دریایی ایران، روسیه و چین 
در خلیج فارس، خود تأیید و تأکید عملی بر این 
نکته است که پروژه مهار چین، ایران و روسیه، 
شکست خواهد خورد. همکاری های سیاسی و 
نظامی ایران با روسیه به ویژه در سوریه و عراق و 
همکاری های اقتصادی و سیاسی ایران با چین 
و امضای توافق نامه اقتصادی 20 ساله و بیش 
از صد میلیارد دالری به ویــژه در بندر چابهار 
 این ســه قدرت 

ً
و خرید تضمینی نفت، عما

آسیایی را به یک ائتاف شبیه ناتو نزدیک کرده 
اســت. بدون شک، با پیوستن سایر کشور های 
آسیایی، می توان به سمت ایجاد ناتوی آسیایی 
حرکت کرد تــا ضمن حل  و  فصل بســیاری 
از مشــکات امنیتی منطقه، روابط سیاسی و 
اقتصادی را گسترش داد و اجازه نداد تا آمریکا و 
متحدان غربی و عربی آن از تروریسم در منطقه 
حمایت کرده و موجب تداوم و افزایش ناامنی و 

جنگ و خشونت در آسیا شوند.

آسیایی در برابر آسیایی
اهداف آمریکا از تشکیل ناتوی آسیایی

   فراسو    

طرفداری پرخطر

آسوشــیتدپرس: عربســتان گفته اســت بدون 
راه حلی برای مســئله فلســطین، از متحدانش 
بحرین و امارات متحده عربــی در ایجاد روابط 
دیپلماتیک پیروی نمی کند، حتی اگر این موضوع 
روابط پنهانی با اســرائیل را پرورش دهد. اینکه 
عربســتان به منزله پایگاه قــدرت عرب و مرکز 
ثقل اسام، تفاهم مشــابهی منعقد کند، جایزه 
دیپلماتیــک نهایی برای اســرائیل اســت، اما 
پادشاهی سعودی هوشیار است که شهروندانش ـ 
در همدردی با آرمان فلســطین ـ از این موضوع با 
آغوش باز اســتقبال نخواهند کرد. با این وجود، 
عربســتان در حال فشــار برای تغییــر تصورات 
عمومی درباره یهودیان از طریق طرفداری پرخطر 
از جامعه ای اســت که مدت های مدید از سوی 
نهاد روحانیت و رســانه های پادشاهی عربستان 
بدنام شــده و از این طریق برای یک به رسمیت 
شناختن نهایی زمینه ســازی کرده است. در این 
راستا، عربستان سعودی با ویرایش کتب درسی و 
تابوزدایی از خطبه های مذهبی، در حال پافشاری 
بر نوع دیگری از عادی ســازی بعد از انصراف از 

ایجاد روابط رسمی با اسرائیل است. 

شکسن راهبرد ترامپ

فارین پالیسی: پس از ناکامی گسترده ماه گذشته 
آمریکا در شــورای امنیت ســازمان ملل متحد، 
جایی کــه فقط جمهوری دومنیکــن از قطعنامه 
پیشــنهادی واشــنگتن برای تمدیــد نامحدود 
تحریم های تسلیحاتی علیه ایران پشتیبانی کرد، 
اکنون مشخص شــده راهبرد ترامپ درباره ایران 
در رســیدن به هدف خود شکست خورده است. 
این سیاســت همزمان نه تنها مقاومت هماهنگ 
دیپلماتیک، بلکــه ســرمایه گذاری در اقدامات 
متقابل اقتصادی با هدف دور زدن برتری دالر در 

نظم مالی جهانی را به دنبال داشته است.

آغاز صف بندی ها

عمان دیلی: عقب نشــینی آمریــکا از منطقه که 
گام های اولیه اش از عراق و افغانستان برداشته شد، 
در واقع مقدمه ای برای ایجاد خأل در منطقه است. 
امکان دسترسی اسرائیل به آب های خلیج فارس، 
زمینه را برای هر گونه منازعه میان ایران و اسرائیل 
فراهم می کند. مسئله صف بندی های کنونی، به 
ضرر امنیت منطقه خلیج فارس خواهد بود و منافع 
این کشورها و نسل های آتی را تأمین نخواهد کرد.

توسعه برنامه موشکی

ریسپانسیبل استیت کرفت: وقتی صدام حسین 
حمات موشــکی به ایران را آغاز کــرد، ایران 
توانایی تافی نداشت. غرب ایران را تحریم کرد 
و این کشور مجبور شد برای ساده ترین تجهیزات 
نظامی و موشــکی به لیبی و کره شمالی متوسل 
شود. ایران نیروی هوایی پیشرفته ای هم نداشت. 
این وضعیت به احســاس نیاز در رهبران ایرانی 
برای ایجاد و توســعه یک برنامه موشکی بومی 
منجر شــد و امروز، آنها بزرگ تریــن زرادخانه 
موشکی در منطقه را دارند و آمادگی از دست دادن 

آسان این ابزار دفاع مشروع را ندارند.

دوام محور مقاومت

میدل ایست  مانیتور: بازیگران محور مقاومت با 
وجود تحریم های شــدیدالحن اقتصادی ایاالت 
متحده و دیگر کشــورها در جامعه بین المللی، 
توانســته اند دوام بیاورند. آنهــا همچنین بیش از 
هــر زمان دیگــری از حمایت طبقــه خاصی از 
استراتژیست ها،  روشــنفکران،  دانشــگاهیان، 
ســازمان های خبری و صاحب نظران برخوردار 

هستند. 

   رصد    

دست ُپر  ایران

محمدرضابلوردی
پژوهشگر  مسائل غرب آسیا

اسماعیلباقری
کارشناس مسائل افغانستان
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 بی شــک، دهه 60 را می توان دهه ای خاص برای 
ایران دانســت. پایان یک جنگ هشت ساله، آغاز 
دوران ســازندگی، افزایــش شــدید جمعیت و... 
تداعی کننــده دهه ای اســت که خیلی هــا آن را با 
جنگ و صدای مارش نظامی، با لباس های خاکی 
رزمندگان و صدای آهنگران، سوت آژیر قرمز برای 
رفتن به پناهگاه، ترورهای کور از سوی منافقان و البته 
صف های پرازدحام بــرای دریافت ارزاق عمومی 
و... می شناســند. نمادهایی که البته دیگر خبری از 
آنها نیست. جنگ سال هاست به پایان رسیده و تنها 
یادگار جنگ برای جوانان امروز خاطرات حاضران 
در میدان نبرد و آثار مصــور و مکتوب و... موجود 
است. در همین راستا و برای ترسیم فضای اقتصادی 
سال های دفاع مقدس در گزارشی برخی از آمارها 
و شرایط اقتصادی آن ســال ها را بررسی کرده ایم. 
شکی نیست که ســال های جنگ در هر اقتصادی 
جزء ســخت ترین دوران زندگی مردم آن جامعه به 
شــمار می رود. اســناد به جای مانده از جنگ های 
بزرگ جهان حاکی از آن اســت که قحطی و ناامنی 
در کنار تورم های شدید و افسارگسیخته تنها میراث 
مشترک کشــورهای درگیر جنگ بوده است. اما با 
مروری در آمارهای ثبت شده از سال های جنگ پی 
می بریم اگرچه جنگ و هزینه های آن سبب کاهش 
تولید، کاهش رفاه اجتماعی و درآمد ســرانه مردم 
ایران شــد؛ اما در مجموع وضعیت زندگی مردم به 
گونه ای بود که کشور هرگز با مسائلی چون قحطی، 
ابرتورم یا حتی نبود کاالهای اساســی و... مواجه 
نشــد. موضوعی که بر اساس اتفاقات رخ داده طی 
ســال های دفاع مقدس و با محاسبات روی کاغذ تا 
حدود زیادی عجیب و غیر عادی به نظر می رسید؛ 
مسئله ای که بی شک ریشه های آن را باید در نحوه و 

سبک زندگی مردم و مسئوالن جست وجو کرد. 
31 شــهریور ماه 135۹ در حالی که کمتر از دو 
سال از پیروزی انقاب اسامی می گذشت؛ رژیم 
بعث عراق با تجاوز بــه خاک ایران تجاوز، جنگی 
هشت ســاله را به ملت ایران تحمیل کرد. جنگی 
که از 31 شهریور ماه سال 135۹ آغاز شد و تا قبول 
قطعنامــه و حتی اندکی پس از آن در ســال 1367 
ادامه داشت. هشت سالی که بدون شک هزینه های 
فراوانی را بر پیکره کشوری که به تازگی طعم شیرین 
یک انقاب را چشیده بود، تحمیل کرد. سال هایی 
ســخت که کمتر روزی در آن بــوی خون و باروت 
به مشام نمی رسید، ســال هایی که تجربیات تلخ و 
شــیرین فراوانی برای مردم ایران به همراه داشت. 
نگاهی به ساختارهای اقتصادی کشور در آن سال ها 
نشان می دهد، در دوران دفاع مقدس، ایران توانست 
ضمن دفاع در مقابل تهاجم همه جانبه دشــمن و با 
وجود همه کمبود ها و تحریم های همه جانبه ای که 
نظام نوپای ایران را تهدید می کرد، اقتصاد و معیشت 
مردم را به شکل مناسبی اداره کند؛ به گونه ای که در 
تمام طول مدت این هشت سال هرگز امنیت غذایی 
شــهروندان ایرانی با تهدید مواجه نشد و اتفاقاتی 
چــون قحطی و کاهش شــدید ارزش پول ملی که 
 فصل مشترک همه کشورهای درگیر جنگ 

ً
عموما

فراگیر اســت، برای اقتصاد ایران رخ نداد. اگر چه 
اقتصاد ایران در طول این ســال ها به واسطه کاهش 
درآمدهــای ارزی و ریالی دولــت، کاهش تولید و 
فعالیت های اقتصادی و با توجه به افزایش جمعیت 
با کاهش درآمد ســرانه و در عین کاهش سطح رفاه 
عمومی مواجه بــود، اما مدیریت نظــام توزیع در 
ایران به گونه ای بــود که همه طبقات جامعه امکان 
دسترســی به حداقل های الزم برای امرار معاش را 

داشته باشند؛ موضوعی که شــاید بتوان آن را برگ 
برنده اقتصاد ایران در آن ایام دانست.

جالبــی ماجــرا اینجاســت که در ســال های 
جنــگ تحمیلی با وجود شــدیدترین تحریم ها در 
کنار هزینه های تحمیلی به کشــور، کاهش عرضه 
محصوالت به واســطه تمرکز کشــور و دولت بر 
جبهه های جنگ، رشــد منفی اقتصــادی به دلیل 
بمباران های صورت گرفته پاالیشگاه و نیروگاه های 
کشــور در کنار نبود ســرمایه گذاری های جدید در 
بخش تولید به واسطه جنگ، بیشترین تورم رخ داده 
در این سال ها مربوط به سال 1367 بوده که عددی 
حدود 2۸ درصد را نشــان می دهــد. این در حالی 
است که در ســال های بعد از پایان جنگ نرخ تورم 
در مقاطعی چون دهه 70، اوایل دهه ۹0 و سال های 
اخیر اعــدادی چون 4۹ درصــد، 35 درصد و 41 
درصد را تجربه کرده است؛ یعنی بعد از پایان جنگ 
تحمیلی کشور حداقل در سه مقطع شاهد تورم هایی 
باالتر از بیشترین نرخ تورم در سال های جنگ بوده 

است.)نمودار و جدول( 

 B وضعیت درآمدی کشور
البته کشور در تمام مقطع هشت ساله دفاع مقدس 
از نظر اقتصادی وضعیت یکسانی را تجربه نکرد؛ 
بلکه دو عامل قیمت جهانــی نفت و موفقیت ها و 
پیروزی های رزمندگان ایرانی در میدان نبرد تأثیرات 
مستقیمی بر وضعیت اقتصادی کشور داشت. برای 
نمونه، پس از آزادی خرمشهر، اعتبار ایران به منزله 
کشــوری با ثبات که اگر چه مــورد تهاجم و حمله 
دشــمن قرار گرفته بود اما توانسته بود دست باال را 
در میــدان نبرد از آن خود کنــد، مورد پذیرش همه 
کشــورهای منطقه و حتی جوامع بین المللی قرار 

گرفته بود.
 در دهه 60 به واســطه به روز 

ً
از ســویی، طبیعتا

نبودن قوانین مالیاتی و البته شــرایط جنگی کشور 
درآمدهای ناشــی از مالیات نمی توانســت سهم 
چندانی در اداره امور کشــور داشته باشد. از سوی 
دیگر صادرات غیر نفتی ایران نیز ارقام بسیار ناچیزی 
 از طریق درآمدهای 

ً
بود. بنابراین اقتصاد کشور عما

نفتی اداره می شد. 
تراز حســاب بازرگانی کشور طی دهه 1360 با 
نوســانات زیادی همراه بوده است. در سال 1360، 
صادرات نفتی کشور 10/6 میلیارد دالر و صادرات 
غیرنفتی 340 میلیون بود. طی این سال، در مجموع 
15/5 میلیارد دالر کاال به کشور وارد شد. صادرات 
نفتی در سال 1361 به بیش از 21 میلیارد دالر رسید، 
ضمــن اینکه واردات ما نیز بــا کاهش یک میلیارد 
دالری به حدود 14/5 میلیارد دالر رسید. در واقع، 
ســال 1361 را می توان بهترین سال درآمدی برای 

اقتصاد ایران در سال های جنگ دانست.
در سال 1362، صادرات نفتی و غیرنفتی کشور 
نســبت به ســال قبل هیچ تغییری نداشت و رقمی 
حدود  21/4میلیــارد دالر را ثبت کرد، اما واردات 
ما به رقم بی ســابقه 20/6 میلیارد دالر رســید که 
این میزان واردات تا پایان جنگ به عنوان بیشــترین 

میزان واردات کاال به کشور طی این سال ها شناخته 
می شــد.  در ســال 1363 با وجود اینکه صادرات 
نفــت بیش از چهار میلیــارد  دالر کاهش یافته و به 
17 میلیارد دالر رسیده بود؛ اما به دلیل کاهش شش 
میلیــارد  دالری واردات، وضعیت تــراز بازرگانی 
کشور اندکی بهبود یافت. در سال 1364، درآمدهای 
نفتی سه میلیارد دالر نسبت به سال قبل کاهش یافته 
و به عدد 14 میلیارد دالر رسید. واردات در این سال 
رقم 13/7میلیارد دالر را ثبت کرد. ســال 1365 را 
می توان سال کاهش شــدید درآمدهای نفتی ایران 
دانست که در آن عایدی ایران از درآمدهای نفتی تنها 
6 میلیارد دالر بود. در حالی که در آن سال حدود 12 
میلیارد دالر واردات به کشور صورت گرفت. در این 
سال دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه و مجبور 
به استقراض از بانک مرکزی شد.  در سال 1366، 
درآمدهای نفتی با بهبود نســبت به سال گذشته به 
حدود 11 میلیارد دالر رسید. در این میان واردات نیز 
رشدی بیش از دو میلیارد دالری داشت و به حدود 
14 میلیارد دالر افزایش یافت.  در ســال آتش بس و 
پذیرش قطعنامه نیز صادرات نفتی ایران حدود ۹/6 
میلیارد دالر شد و واردات به عدد 10/6 میلیارد دالر 
رسید. البته طی سال های 1366 و 1367 صادرات 
غیرنفتی ایران نیز رشــد قابل توجهی داشــته و به 

اعدادی حدود یک میلیارد دالر رسیده بود.

 Bضریب جینی
اگر چه اقتصاد ایران طی ســال های جنگ توانست 
در توزیع کاالهای اساســی مردم عملکرد مناسبی 
 پدیده هایی مانند فقر مطلق 

ً
داشــته باشــد و عما

تا حدودی مهار شــود؛ امــا ضریب جینی به منزله 
شــاخصی برای بررسی نابرابری موجود در جامعه 
شــرایط مناســبی را تجربه نکرد که این موضوع با 
توجه به وضعیت خاص کشــور مسئله عجیبی به 

شمار نمی رفت. به گونه ای که در سال های نخست 
دهه 60، شــاخص های نابرابری شــامل ضریب 
جینی و نســبت هزینه دهک دهم )ثروتمندترین( 
به دهک اول )فقیرترین( افزایش یافت و بنابر تعبیر 
مرسوم، به سمت وضعیت نامطلوب حرکت کرد. 
ضریب جینی در سال 135۹ مساوی 3۹۸4 /0 بود 
و آماری از ســال 1360 در دسترس نیست؛ اما رقم 
گزارش شده برای سال های 1361 و 1362 به ترتیب 
مســاوی 0/441 و 0/454 است. این شاخص در 
ســال های 1363 و 1364 کاهش یافت و به ترتیب 
به 0/4043 و 0/3۹1 رسید؛ اما در سال 1365، این 
روند متوقف شد و ضریب جینی به 0/3۹4 افزایش 
پیدا کرد. در سال های 1366 تا 136۸ این افزایش 
 ناچیز و شاید 

ً
به صورت مستمر ولی با رشدی تقریبا

قابل چشم پوشی ادامه داشــت. ارقام گزارش شده 
برای سه ســال دوره یادشــده به ترتیب 0/403۸، 
0/4043 و 0/40۹2 اســت. در ســال 136۹ این 

شاخص کمی کاهش یافت و به 0/3۹6۹ رسید.
همان طور که انتظار می رود، نسبت هزینه دهک 
باال به پایین نوساناتی مشابه ضریب جینی را تجربه 
کرده است؛ اگرچه این اتفاق با ابعادی متفاوت رخ 

داده است. نســبت مذکور در سال 135۹ مساوی 
17/۹ بوده و در ســال 1361 به 22/2 رسیده است. 
در ســال 1362 این نســبت به 25/5 افزایش پیدا 
کرد و ســپس در سال 1363 به 1۸/5 کاهش یافت. 
افت یادشده در سال 1364 هم ادامه داشت؛ اما در 
ســال 1365 وارد روند افزایشی شد و به 17 رسید. 
در ســال های 1366 تا 136۸، ارقام 17/4، 17/3 و 
17/6 ثبت شدند. در ســال 136۹ رقم 15/۹ برای 

این نسبت به ثبت رسید.

 B نرخ رشد جمعیت
رشــد باالی جمعیت را می توان یکی از مهم ترین 
اتفاقات رخ داده در این دهه دانســت؛ به گونه ای که 
بعدها اصطاحی تحت عنوان متولدان دهه 60 یا 
دهه شــصتی ها در ادبیات محاوره ای کشور شکل 
گرفت. متولدان فروردین 1360 تا اسفندماه 136۹ 
که بخش قابل توجه و بســیار مهمــی از جمعیت 
دانش آموزان، دانشــجویان، ســربازان و نیروی کار 
کشــور طی دهه های 70 تا ۹0 را تشــکیل دادند. 
براســاس گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت کشور 
از 33/7 میلیــون نفــر در ســال 1355، به 4۹/4 
میلیون نفر در سال 1365 و 60 میلیون نفر در سال 
1375 رسید. ارقام مرکز آمار ایران نشان می دهد، 
میانگین ساالنه رشد جمعیت طی سال های 1355 
تا 1370 مســاوی 3/44 درصد و طی ســال های 
1355 تــا 1365 برابر با 3/۹1 درصد بوده اســت. 
برای درک باال بودن این ارقام می توان گفت، با رشد 
3/5  درصدی، جمعیت کشور طی حدود 20 سال 
دو برابر می شــود. باالترین میزان رشد میان مدت 
جمعیت از ســال 1335 تاکنون، در دوران مذکور 
رخ داده اســت. جالب اینکه ممکن اســت برخی 
گمان کنند عمده رشــد جمعیت در نقاط روستایی 
و خارج از کان شــهرها بوده اســت؛ در حالی که 
بر اســاس آمار رشــد جمعیت در نقاط شهری به 
مراتب باالتر از نقاط روستایی گزارش شده است. 
البتــه می توان بخش عمــده ای از این موضوع را به 
افزایش شهرنشینی و مهاجرت روستاییان به شهرها 
مرتبط دانســت. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران 
در ســال های 1355 تا 1365، رشــد جمعیت در 
نقاط شهری 5/41 درصد و در نقاط روستایی 2/27 
درصد بوده است. آمار بسیار جالب دیگر این است 
که با بررسی ســال های 1344 تا 13۹4، یعنی طی 
نیم قرن متوجه می شویم بیشترین میزان تولد در سال 
135۹)سال آغاز جنگ تحمیلی( ثبت شده است. 
در آن سال دو میلیون و 450 هزار نفر به دنیا آمده اند. 
 پس از این ســال، بیشــترین رقم های والدت 
ثبت شده به سال های دهه 1360 مربوط می شود. در 
ســال 1360 دو میلیون و 421 هزار نفر در ایران به 
 طی سال های 1360 تا 136۹، 

ً
دنیا آمدند و مجموعا

بیش از 20 میلیون نفر متولد شدند. رشد جمعیت 
طی دهه 1360، در بســیاری از شاخص های دیگر 
نیز نمایان بود. تراکم جمعیت کشــور که در ســال 
1345 مســاوی 15/۸ نفر در کیلومتــر مربع و در 
سال 1355 برابر با 20/6 نفر در کیلومتر مربع بود، 
با جهشی قابل  توجه در ســال 1365 به 30/3 نفر 
افزایش پیدا کرد. در سرشــماری سال 13۹0، این 

رقم مساوی 46/1 نفر گزارش شده است.
از جمله اتفاقات مثبت در دهه های پس از جنگ 
که ریشــه های آن را باید در رشد باالی جمعیت در 
دهه 1360 دانست، افزایش میزان باسوادی بود که 
بخشی از آن را می توان ناشی از تحوالت سیاسی و 
اجتماعی و شکل گیری نهضت سوادآموزی دانست. 
در حالی که در سرشــماری ســال 1355 کمتر از 
نصف جمعیت شش ســاله و بیشــتر، یعنی 47/5 
درصد ایرانیان باســواد بودند، طی سال های 1365 
و 1375 ایــن رقم به ترتیب به 61/۸ درصد و 74/1 

درصد افزایش پیدا کرد

بازار

 نقش متقابل مردم و مسئوالن 
در اقتصاد دفاع مقدس

تفاوت اقتصــاد ایــران در زمان جنگ 
تحمیلی با زمان جنگ تحریمی موجود 
از چند جنبه باید تفسیر و تحلیل شود. 
نمایش روحیه ایثارگری و قناعت مردم 
مهم ترین ویژگی در دوران دفاع مقدس 
است که یک پشــتوانه بسیار قوی برای 
اقتصاد کشور و رویارویی هر چه بهتر و 
قوی تر با دشمن بعثی به شمار می رفت. 
از این نظر یادآوری دوران دفاع مقدس 
حائز اهمیت اســت که اگرچه مردم از 
نظر اقتصــادی در تنگناهای گوناگونی 
قرار داشــتند؛ اما به دلیــل قناعت در 
زندگی تــاش می کردند بــا کمترین 
عایدی زندگی خود را بگذرانند؛ اما در 
جنگی که دشــمن به آنها تحمیل کرده 
بود متحمل شکست و خسرانی مانند از 
دست دادن خاک و ناموس خود نشوند.

گفتنی است، با اینکه امکانات الزم 
برای دفاع از کشــور چندان مهیا نبود؛ 
امــا پررنگ بودن روحیــه ایثارگری در 
آحاد مردم سبب می شــد آنها حتی از 
طا و امــوال خود به نفــع حمایت از 
به عبارت  بگذرند.  اســام  رزمندگان 
دیگر، آنها افــزون بر قناعت در زندگی 
و بذل جان خود در راه دفاع از کشــور، 
به اقتصاد ملی نیز کمک شایان توجهی 
می کردند. از ســوی دیگر، مســئوالن 
با ریخت و پــاش، هزینه های نابجا به 
نظام تحمیل نمی کردنــد، آنها منابع و 
درآمدهای هر چند کم و محدود کشور 
را با مدیریت درست به سمتی هدایت 
می کردند که در جهــت تأمین اهداف 
نظام و پاســخ دهی به نیازهای جبهه و 
جنگ و رزمندگان باشــد؛ از این رو آن 
زمان با اینکه هزینه های دفاع مقدس و 
تأمین تسلیحات و بسیاری از مسائلی که 
در جنگ به اقتصاد کشور تحمیل می شد 
باال بود؛ امــا به واســطه اینکه بودجه 
عمومی کشــور به بهترین نحو ممکن 
هزینه می شد و هزینه های غیر مرتبطی 
به بودجه تحمیل نمی شــد، اقتصاد به 
خوبی مدیریت شده بود. البته مردم هم 
به شدت در کاهش هزینه های اقتصادی 
نظام با مســئوالن همکاری می کردند. 
مجموعه این عوامل سبب شد اقتصاد 
ایران طی آن ســال ها به خوبی و بدون 

کوچک ترین مشکلی اداره شود.
 آنچــه از دوران دفاع مقدس چه در 
زمینه اقتصادی و چه سیاسی و فرهنگی 
 الگوبرداری شــود، نحوه 

ً
بایــد دائمــا

مدیریت اقتصادی کشــور و مشارکت 
مردم و همدلی مسئوالن با مردم است. 
بیشــتر مــردم در آن زمــان در جهات 
گوناگــون به ویژه در جهــات مرتبط به 
موضوعات دفاعــی، امنیتی، نظامی و 
اقتصادی به عنوان پدافند عامل و پدافند 
غیر عامل در کنــار انقاب بوده و برای 
هر گونه پشــتیبانی از انقاب با جان و 
دل حاضــر و آماده بودنــد. به هر حال 
بدیهی اســت که انقاب ها شــرایطی 
را رقــم می زنند که مــردم آن جامعه تا 
مدت زمانی، جنب وجوشــی در نظام 
اجتماعی آن جامعه ایجاد می کنند، اما 
پس از فروکش کردن حوادث و شرایط 
آن جامعه تا حدودی دچار رخوت شده 
و انتظارات به شدت افزایش می یابد، در 
حالی که بعد از پیروزی انقاب اسامی 
این موضوع نه تنها به سرعت افت نکرد، 

بلکه تقویت نیز شد.

یادداشت 

عبدالمجیدشیخی
اقتصاددان

 اقتصاد ایران چگونه
در دفاع مقدس ثبات داشت؟

میثممهرپور
دبیر گروه اقتصاد

جمعیت ایران به میلیون نفرنرخ رشد جمعیت در دهه 60میزان صادرات نفتی و واردات در سال های 60 تا 67

تورم سال

22.۸ 1360

1۹.2 1361

14.۸ 1362

10.4 1363

6.۹ 1364

23.7 1365

27.7 1366

2۸.۹ 1367

مقایسه باالترین نرخ تورم در سال های دفاع مقدس با سال های بعد از جنگ

 نمودار و جدول 
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دارید )که یهودیان( به )دین( شما ایمان 
بیاورنــد؟ در حالی که عــده ای از آنان، 
ســخنان خدا را می شــنیدند و پس از 
فهمیدنــش، آن را تحریف می کردند با 
آنکه )حّق را( می دانســتند. )بقره/75( 
گاهی افراد گناهی انجــام می دهند که 
این گناه هم قابل بخشــش اســت و هم 
اثــر آن مانــدگار و مخرب نیســت، تا 
جایی  که می توان اصاحــش کرد؛ اما 
برخی گناهان و برخی رفتارها چنان اثر 
بدی در انســان ها و جوامع می گذارند 
که شاید هرگز نتوان اثرش را از بین برد 
و آن را اصــاح کرد. »تحریف حقایق« 
از جمله گناهانی اســت که محو کردن 
اثر آن ناممکن اســت؛ زیرا انتشار یک 
دروغ و کج کــردن راه حق و حق طلبان 
اثری می گذارد که نمی تــوان به راحتی 
آن را اصاح کرد و به راه درســت آورد. 
»تحریف« در لغت به معانی دگرگونی 
و روی گشــتن از چیــزی اســت و در 
اصطــاح، به معنای دگرگــون کردن و 
وارونه سازی اســت که روش ها، انواع و 
مصادیق گوناگونی دارد. پیامبر)ع( برای 
هدایت همه انســان ها تا قیامت تاش 
کرده اســت؛ اما خداوند در این مورد، 
تــاش را بی فایده خوانده اســت. البته 
خداوند این تــاش پیامبر)ع( و مؤمنان 
برای اصاح انسان ها را نهی نکرده است 
و عاقه پیامبر)ص( برای هدایت را به ما 
نشــان داده و از آن به عنوان »طمع« یاد 
کرده است. ضمن آنکه این طمع را درباره 
برخی افراد بی فایده خوانده است نه همه 
آنها، آن افراد هم تحریف کنندگان هستند. 
در این آیه تحریف به تغییر دادن حقیقت 
و ســخن درســت تعلق گرفته، که قید 
عالمانه بودن هم به آن اضافه شده است؛ 
یعنی این تحریفــات به صورت عالمانه 
و در عیــن هوشــیاری و آگاهی صورت 
گرفته اســت. عــده ای حــق را دیدند، 
صحیح بــودن آن را فهمیدند، اما نه تنها 
قبولش نکردند، بلکه در مقابل فهم خود 
و دیگران مانع ایجاد کردند و دسترسی 
به آن را ناممکن کردند. این رفتار آنقدر 
ضربه زننده است که نابخشودنی دانسته 
شــده و جالب آنکه خداونــد هدایت 
نشــدن آنهــا را به خود نســبت نداده و 
نفرموده مــن هدایت نمی کنــم، بلکه 
فرموده آنها هدایت نمی شوند؛ زیرا این 
فعل را انجام می دهند. سپس می فرماید: 
مَّ 

ُ
یِدیِهْم ث

َ
ِکَتاَب ِبأ

ْ
ُتُبوَن ال

ْ
ِذیَن یک

َّ
 ِلل

ٌ
َویل

َ
»ف

َمًنا 
َ
َتُروا ِبِه ث

ْ
ِه ِلیش

َّ
ا ِمْن ِعْنِد الل

َ
وَن َهذ

ُ
ول

ُ
یق

ِلیا...«؛ پس وای بر کسانی که کتاب 
َ
ق

]تحریف شــده  ای[ با دســت های خود 
می نویسند، سپس می  گویند این از جانب 
خداست تا بهای ناچیزی به دست آرند. 
پس وای بر ایشان از آنچه دست های شان 
نوشــته و وای بر ایشــان از آنچه ]از این 
راه[ به دســت می  آورند.)بقره/ 7۹( این 
افــراد تمامی صفات رذیلــه را در خود 
جای داده اند. پیمان شــکن هستند و به 
خداوند نســبت دروغ می دهند. )بقره/ 
۸0( این افراد با دســت خودشان آلوده 
شده و مستحق عذاب در جهنم شدند و 
کسی که خودش نمی خواهد نجات پیدا 
کند، قابل نجات و هدایت نیست. »آری 
کسی که بدی به دست آورد و گناهش او 
را در میان گیرد اهل آتش هستند و در آن 

ماندگار خواهند بود.« )بقره/ ۸1(

آیه

محمدرضاقضایی
کارشناس علوم اسالمی

یکی از مهم ترین درخواســت های مؤمنان از 
خداوند این است که خداوند شیطان را از آنها 
دور نگه دارد. »اعوذبالله من الشیطان الرجیم«؛ 
برای این مهم فقط خداوند باید به یاری انسان ها 
بیاید و هر انســانی باید خود را در پناه خداوند 
قرار دهد. امام ســجاد)ع( از خدا درخواست 
 
ُ
ُهمَّ ِاّنا َنُعوذ

َّ
لل

َ
کمک کرده و عرض می کنــد: »ا

ُهمَّ 
َّ
لل

َ
یِدِه... َوا

َ
جیِم َوک یطاِن الرَّ

َّ
 ِمْن َنَزغاِت الش

َ
ِبك

 ،
َ

ِتك ُؤوِبنا فی َمَحبَّ
ُ

ِبْتُه ِبد
ْ
، َواک

َ
ُه َعّنا ِبِعباَدِتك

ْ
َسأ

ْ
اخ

ُه«؛ بارخدایا، به 
ُ
 الیْهِتک

ً
 َبیَننا َوَبیَنُه ِسْترا

ْ
َواْجَعل

تو پناه می بریم از فتنه انگیزی های شیطان رانده 
شــده و از حیله و مکرهــای گوناگونش... بار 
خدایا او را از ما به سبب عبادت و بندگیت دور 
کن و با کوشش ما در دوســتیت ذلیل و خوار 
فرما و میان ما و او پرده ای قرار ده که آن را ندرد.

)صحیفه سجادیه، دعای 17(
 امــا گاهی این درخواســت شــدت پیدا 
می کند و تعبیــر از افکندن پــرده فی مابین به 
 
ً
قــرار دادن ســدی محکم می رســد. »َو َرْدما

 میان  پر )اســتوار( 
ّ

ُه«؛ و ســد
ُ

ُتق
ْ

 الیف
ً
ُمْصَمتــا

که آن را نشــکافد.)همان( یعنی از »ِســتر« به 

»َردم« می رســد. معنای َردم را مانعی محکم 
ْدم: الَحاِجُز الَحصین« ردم همان  گفته اند. »الرَّ
ْدم  اس: »الرَّ ال ابُن عبَّ

َ
حاجز)مانع( اســت. َو ق

 الِحَجاب« َردم، شدیدترین حجاب است. 
ُّ

د
َ

أش
برای نمونه، ذوالقرنین برای ســاخت ســدی 
محکم بین انســان ها و یأجوج و مأجوج از این 
کلمه استفاده می کند که استحکام آن را برساند. 
ن 

ّ
او می گوید: »آنچه پروردگارم مرا در آن تمک

و قدرت داده ]از مزد شــما[ بهتر اســت؛ پس 
شــما مرا با نیرویی یاری دهید ]تا[ میان شما و 
ی سخت و استوار قرار دهم.« )کهف/ 

ّ
آنان سد

 در این بیانش قدرت را از آن خدا 
ً
۹5( که اتفاقا

دانسته و خواسته است.
 امــام ســجاد)ع( در همیــن دعــا دلیل 
درخواستش را بیان می فرمایند تا مؤمنان را از 

آن آگاه کنند.
 امام)ع( دشمنی، مکر، وعده دروغ، ایجاد 
طمع در گناه و ســخت نشــان دادن بندگی و 
عبادت را بیان می فرمایند و ســپس مهم ترین 
روش شــیطان در فریب انسان ها را ذکر کرده و 
َناُه 

ْ
ف َعرِّ

َ
َنا ِمْن َباِطٍل ف

َ
 ل

َ
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َّ
می گویند: »الل
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ْ
ل
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ُه ِبِه َو أ

ُ
اید

َ
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َ
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ْ
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ُ
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غ

ْ
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ْ
یِقظ

َ
ــُه َو أ

َ
ُه ل
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َما ُنِعد

یِه«؛ بار خدایا 
َ
 َعْوَنَنا َعل

َ
ْحِســْن ِبَتْوِفیِقك

َ
یِه َو أ

َ
ِإل

)آن( باطل و نادرســتی را که )شــیطان( برای 
ما می  آراید به ما بشناســان و چــون آن را به ما 

شناســاندی از آن نگهداری مان کن، و ما را به 
آنچــه او را بفریبیم بینا فرمــا و به دل ما بیفکن 
چیزی که برای دور ساختن او آماده سازیم و از 
خواب غفلت که به ســبب آن اعتماد و میل به 
او است بیدارمان گردان. کار شیطان این است 
سویل « یعنی شیطان و 

َ
َنا ِمْن َباِطٍل«؛ »ت

َ
 ل

َ
ل »َسوَّ

نفس چیزی را برای انسان زیبا بنمایاند. 
واژه »تســویل« مصدر »َســول« به معنای 
جلوه دادن چیزی اســت که نفس آدمی بر آن 
حریص اســت، به گونه ای که زشتی هایش هم 
َنْته  ْت له نفسه کذا، َزیَّ

َ
ل در نظر زیبا می شود. َسوَّ

له، یعنی نفس او فان چیز را برایش تســویل 
نمود؛ یعنی آن  را برایش زیبا جلوه داد. همچنین 
یعنی نیکو نمودن، تزئین و محبوب کردن چیزی 
برای انسان، تا آن کار را انجام دهد یا آن حرف 

را بگوید. 
بنابراین، تســویل به معنای زیبا جلوه دادن 
زشتی هاســت که البته با نوعــی فریب همراه 
اســت. چنانچه در قرآن مشــاهده می کنیم، 
وقتی فرزندان حضرت یعقوب پیراهن خونین 
حضرت یوسف را برای ایشان آوردند، فرمود: 
نفس تــان این کار را برای شــما زینت داد. »و 
پیراهن او را با خونی دروغین ]آغشته ساخته، 
نزد پدر[ آوردند، گفت: هوس های نفسانی شما 
این کار را برای تان آراسته نمود.« )یوسف/ 1۸( 
اما کنایه ای دیگر هم در کام حضرت یعقوب 

وجود داشــت و آن، اینکه وقتی پیراهن یوسف 
را دید، متوجه ســالم بودن لباس شــد و اینکه 
اثری از پارگی و دریدگی به دست گرگ در آن 
نیست؛ اما فرزندانش به آن توجه نکرده بودند. 
یعنی ذهن شان به دلیل تسویل، حقیقت را و این 

 نمی دید. 
ً
اشتباه را اصا

تحریف فقط تغییر دادن حقایق نیست؛ بلکه 
زینت دادن به زشتی ها و ایجاد حواس پرتی در 
افراد هم هســت. دغل بازانی هستند که مانند 
شیطان اهل تسویل هستند و تصویری در ذهن 
دیگران صورت می دهنــد و آنقدر آن را تبلیغ 
می کنند که کسی از حقیقت موجود در آن امر 
مطلع نمی شود. تسویل گران در طول تاریخ با 
این روش حقایق را به ظلمات بردند و اکاذیب 

را در مقابل چشم و در دسترس قرار دادند.
 آنها کارشــان این بوده و هست که هر چیز 
بدی را با آراســتگی و با زینت دادن زیبا جلوه 
دهند و به دیگران غالب کنند. القای یک دروغ 
یا ترســاندن از چیزی همان کاری اســت که 
شــیطان انجام می دهد. خداوند در قرآن به این 
کار شیطان اشــاره و متذکر می شود که شیطان 
وعده به فقر می دهد تا انفاق اتفاق نیفتد؛ یعنی 
انفــاق را با وعــده دروغ و ترســاندن در ذهن 
انسان ها زشــت می نماید و دنیاپرستی را زیبا 
جلوه می دهد و سپس امر به فحشا می کند؛ پس 

سویل گری ها بود.
َ
باید مراقب ت

 تحریف خوبی ها با رنگ آمیزی زشتی ها
   مکتب    

سیدحسین
خاتمیخوانساری
دبیر گروه معارف

وقتی یوسف نبی در چاه قرار گرفت، جبرئیل 
بر او نازل شــد و دعایی را به او تعلیم داد که 
اگر این دعــا را بخوانی، فرج برای تو محقق 
می شود... »بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم یا 
کاشف کل کربه و یا مجیَب کل دعوه و یا جابَر 
کل کسیر«. »کسیر« انکسار، تو جبران کننده 
هر شکســته هستی. »و یا ُمَیّسر کل اسیر و یا 
صاحب کل غریــب و یا مونس کل وحید ال 
اله اال انت ســبحانک، اسئلک ان تجعل لی 
 فی قلی 

َ
ک  و أن تقــذف ُحبَّ

ً
 و مخرجا

ً
فرجــا

حتی الیکون لــی َهمٌّ غیرک و أن تحفظنی و 
رَحَمنی یا ارحــم الراحمین«؛ دعای خیلی 

َ
ت

زیبایی است و وقتی یوسف نبی در زندان بود 
یا وقتی می خواســت از دست زلیخا نجات 

پیدا کند، همین را سفارش کردند. 

وقتی یوسف نبی در چاه راز و نیاز می کرد 
و  این دعا را زمزمه داشــت، در آســمان ها 
ناله او شنیده می شد و ملکوتیان از اینکه این 
صدا، صدای کودکی است اما ناله و محتوا، 
محتوای انبیاســت، تعجب می کردند. آنجا 
از خداوند سؤال کردند: این چیست؟ جمع 
بین کودکی و دعای انبیــا که اینقدر بزرگ و 
بلند است. آنجا خدای سبحان به آنها فرمود: 
ابراهیم است.  این یوسف بن یعقوب، پســر 
یوسف فرزند یعقوب، فرزند ابراهیم است. 
این یوسف است که در دل چاه است. آنجا از 
ناله او ملکوتیان هم، هم ناله و هم صدا شدند. 
این هم یک نکته که در دل چاه است، اما همه 
آســمان با او همراه اســت و می بینند. وقتی 
یوســف در چاه قرار گرفــت، این چاه تلخ و 

شور بود و به برکت وجود یوسف آب این چاه 
شیرین شد که خود این شیرین شدن به برکت 

وجود نبی الهی، برکات زیادی داشــت. 
هرجــا که رفــت، همــه وجودش 

باعث برکت بوده اســت. در دل 
چاه تنگ و تاریک، چون یوسف 
امیدوار بود و حالت امید ســر تا 
پای وجودش را داشــت و ناامید 
نبود، این چاه برای او یک فضای 

وسیعی دیده می شد. این یک بیان 
بسیار عالی دارد، انسان از درونش 
با عالــم رابطه برقرار می کند. اگر 

درون انسان گشوده باشد، در 
قرار  هم  سلول ها  تنگ ترین 
بگیرد، به او فشاری نمی آید.  

امید به خداوند در همه حال
گفتاری از حجت االسالم  محمدرضا عابدینی

   منبر    

آخرین نبرد در صفین جنگی بود که به »لیلة الهریر« 
معروف شــد ؛ شــبی که ســپاهیان معاویه مانند 
هریر)سگ( از ســرما صدا می کردند. این جنگ 
در شــب جمعه یازدهم ماه صفر سال 3۸ هجری 
رخ داد که حدود 500 نفر از لشــکریان معاویه به 
دست امیرالمؤمنین)ع( کشته شــدند. امام)ع( تا 
صبح مشغول جنگ بودند؛ به گونه ای که چند مرتبه 
ذوالفقار خمیده شد و آن بزرگوار با زانوی مبارک 
آن را راســت کردند. صبح آن روز، یعنی دوازدهم 
یا سیزدهم ماه صفر لشکر امیرالمؤمنین)ع( مهیای 
جنگ شدند، هنگامی که گمان شکست در لشکر 
معاویه به وجود آمد، عمروعاص حیله کرد و دستور 
داد تا قرآن ها را بر سر نیزه کنند. آنها فریاد می زدند 
ه«؛ منافقینی چون اشــعث بن قیس 

َّ
»الحکم اال لل

فریب خوردند و با تضعیف لشکر امیرالمؤمنین)ع( 
ایشــان را به قبول حکمیــت وادار کردند. هرچه 
امیرالمؤمنین)ع( فرمودند که این نیرنگ اســت و 
من قرآن ناطق هستم، نتیجه نداد. سرانجام قرار بر 
این شد که هر لشکر نماینده ای از جانب خود معین 
کند تا حکم ایشان را هر دو طرف بپذیرند. معاویه 
عمروعــاص را معرفی کــرد و امیرالمؤمنین)ع( 
ه بن عباس، وگرنه 

ّ
فرمود اگر ناچار هســتم عبدالل

مالک اشتر نخعی حکم باشــد. اشعث همراه با 
 جزء خوارج شدند، راضی به هیچ  

ً
جماعتی که بعدا

ه بن قیس، 
َّ
یک از این دو نشده و گفتند فقط عبدالل

یعنی »ابوموسی اشــعری«. نتیجه حکمیت عزل 
علی)ع( و خافت معاویه شــد، کــه با اعتراض 
حامیان حکمیت و رأی دهندگان به ابوموسی شد. 
دالیل انتخاب ابوموسی مختلف است، اما از ظاهر 
امر برمی آید که کناره گیری او از جنگ و مخالفت 
با جنگ با اهل کتاب، او را شــخصی ضدجنگ و 
صلح دوست نشــان داده بود. مردم با این خیال او 
را انتخاب کردند، در صورتــی که ذکاوت را هم 

باید لحاظ می کردند. ابوموســی عالم و فقیه بود، 
اما زمان شــناس نبود و از ذکاوت کافی در مقابل 
دشــمنان بهره نداشت. وقتی عمروعاص خافت 
معاویه را اعام کرد، ابوموسی از حیله او برآشفت 
و گفت: »ای حیله  گر فاسق! تو چون سگی هستی 
کــه چه آن را چوب بزنند یا رهایش ســازند، واق 
واق می کند.« عمرو عاص هم در پاسخ گفت: »تو 
هم چون خری هستی که مشتی کتاب بارش کرده  
باشــند.«!  ابوموسی از طایفه اشعر از قبایل یمن و 
شــخصیتی مؤثر در اسام بود. او مسئولیت هایی 
در زمان پیامبر)ص( داشت، در سال ۸ هجری او 
و معاذبن جبل از ســوی پیامبر)ص( مأمور تعلیم 
قرآن و احکام به مکیان شد و در زمان خلفا سال ها 
قاضی و والی بصره و کوفه بود. ضمن آنکه در فتح 
شــهرهای متعددی در ایران فرمانده لشکر بود یا 
همراهی می کرد. در حمله به ایران رفتارهایی دور 
از رسم مســلمانی داشت و مانند دیگر هم کیشان 
خــود رفتارهــای عاقانه و مدبرانه ای نداشــت. 
هنگامی که امیرالمؤمنین)ع( به خافت برگزیده 

شــد، به درخواست مالک اشــتر و برخاف میل 
درونــی اش، او را بر امارت ابقا کرد. البته حوادث 
بعدی نشــان داد بیعت ابوموســی چندان هم از 
روی رغبــت صورت نگرفته اســت. او در جریان 
ســتیزه جویی های طلحه و زبیر درحالی که هنوز 
والی کوفه بود، ســخنی بــا این مضمون گفت که 
حکومت از آن کســی است که فرمان دهد و غلبه 
کنــد. او از امیرالمؤمنیــن)ع( تمکین نمی کرد تا 
آنکه پس از ســه بار پیک فرســتادن او را به زور از 
والیت کوفــه خلع کردند. علمــای امامیه تعابیر 
تندی از پیامبــر)ص( و معصومان درباره او به کار 
برده و از جمله کسانی شمرده اند که علی)ع( پس 
از حکمیــت او را در قنوت نماز خویش لعن کرده 
اســت. ابوموســی عالم بود، اما دانا نبود. خدا را 
می پرستید؛ اما دلش با دنیا بود. توان مقابله فکری 
و گفت وگــو با اهل مکر و دغل بازان را نداشــت. 
به دشــمن اعتماد می کرد و با اعتمادش غلبه آنان 
را بیشتر می کرد. ابوموســی الگویی از یک رابط 

ضعیف در روابط دیپلماتیک است.

یص تر می کنند! نادان ها دشمن را حر
   سلوک    

سیدمرتضیرضایی
کارشناس علوم اسالمی

واکاوی در زندگی ابوموسی اشعری به مناسبت ۱2 صفر سال ۳8 هجری، روز ماجرای حکمیت
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پرونده

مدرسه
 تهدید اجرای نسخه غربی

 برای تربیت نسل آینده

پیش درآمد 

 بازی نکردن
 در زمین دشمن 

م و فراعنه ی 
َ
»چرا این  قدر طواغیــت عال

م به فکرند و اصرار دارند که در آموزش 
َ
عال

و پرورش کشورها نفوذ پیدا کنند؛ روی این 
یک قدری باید تأّمل کرد. ]این نفوذ[ گاهی 
اوقات با سر و صدا مثل سند ۲۰۳۰ است 
که ســر و صدایش دنیا را گرفت که برای 
همه هم هست. این به معنای نفوذ فرهنگ 
و ســبک زندگی غربی و اهداف غربی در 
همه ی کشورهای دنیا است. چرا؟ به چه 
دلیل؟ چرا باید یک کشوری مثل کشور ما 
با این فرهنگ ریشه دار و عمیق و فرهنگ 
الهی و ایمانی، فرهنگ برجسته ی درخشان 
ایرانــی تحت تأثیر تعلیمات کســانی که 
نشــان و فرهنگشان یک چیز جدید و 

ّ
تمد

ماّدی و غلط و شکست خورده است ]قرار 
بگیرد؟[ امروز فلســفه ِی اجتماعی غرب 
در خود غرب شکست خورده است؛ چرا 
بایســتی فرهنگ یک کشوری مثل کشور 
اســالمی ایران و یا کشورهای اسالمی و 
شاید بعضی کشورهای دیگر در دنیا تحت 
تأثیر یک ســندی قرار بگیرد که آدمهای 
نها، این کشورها، جوامع فاسد و 

ّ
این تمد

غلط آن را تنظیم کرده اند؟ بنابراین به این 
توّجه داشته باشید که نفوذ آنها و اصرارشان 
بر نفوذ به خاطر تأثیــر آموزش و پرورش 
است؛ به خاطر این است که اینها کارهایی 
را که به وسیله ی نظامی به آسانی نمی توانند 
انجام بدهند، به این وسیله می توانند انجام 
بدهند. « برداشــت ما از این بیانات رهبر 
معظم انقالب درباره هشــدار نســبت به 
اجرای ســند ۲۰۳۰، برخی حرکت های 
مشکوک اســت و اینکه دیگران برای ما 
یک راهی را ترسیم می کنند که قسمتی از 
آن مشخص است ما را به کجا می رساند 
و قسمتی هم نامشخص و نامعلوم است 
که می خواهــد چگونه اثراتی بر کشــور 
ما داشته باشــد. ما نباید در زمین دشمن 
بازی کنیم؛ زیرا آنچه دیگران و بیگانگان 
برای ما و جامعه اسالمی ترسیم می کنند، 
مطلوب نیســت. خودمان صاحب فکر و 
عقیده هستیم و می توانیم ایده های درستی 
را ترســیم کنیم که جایگزین خوبی برای 
اســنادی، مانند ســند ۲۰۳۰ باشد و این 
ایده ها از دین، ملیت و مذهب ما نشــئت 
گرفته اســت و می توانیم با استفاده از آنها 
سندی برای خود و کشورمان تعریف کنیم 

که مشکالتی را برای ما به وجود نیاورد. 
به هر حــال رهنمودهای رهبر معظم 
انقــالب هم بر این مبنا بــوده که خود ما 
بنشینیم و سندی را تنظیم کنیم که بتواند 
راهگشا باشد، ما باید سند تحول بنیادین 
را ترمیم و اجرایی کنیم،  تشــویق ایشان 
بر این اســت که خود ما به جای دیگران 
برای کشور و نظام تعلیم و تربیت تصمیم 
بگیریم و ســندی را مطابق بــا ایده های 
صحیح خود و طبق آداب و رســوم مردم 

کشورمان تنظیم کنیم.

حجت االسالم 
محمدرضا مبلغی

 نایب رئیس کمیسیون 
فرهنگی مجلس

سهل انگاری و بی تقواییسهل انگاری و بی تقوایینگاه سطحینگاه سطحی

اقدامات همراستا با اهداف اقدامات همراستا با اهداف 20302030  

محمد آزین
مدیر مؤسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان

حجت االسالم جواد نیک بین 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس

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

به نظر بنده، با ماجرای ســند ۲۰۳۰ خیلی سطحی برخورد شــده است و در اینکه کار به سمت 
ســطحی شدن کشیده شود و از آن عمقی که دارد و تهدیدات عمیقی که ایجاد می کند، فاصله بگیرد، افراد 

انقالبی و رسانه هایی که خود را انقالبی می دانند هم نقش داشته اند. خیلی اوقات باید در زمینه مسئله نفوذ بین 
همین افراد و رسانه هایی بگردیم که مدعی انقالبی گری هستند، ولی مفاهیم اصیل انقالب را به مباحث سطحی 
فرو می کاهند و دشمنی های عمیق دشمن را به چند مصداق دسته جمعی کاهش می دهند و روی آن کار رسانه ای 
انجام می دهند. متأسفانه، در سطح جامعه مسائل سخیفی که خیلی از آنها ارتباطی به ۲۰۳۰ هم ندارد، به اسم آن 
 با نگاه سیاسی و برای اینکه دولت را تخریب کنند روی آنها کار رسانه ای می شود و این 

ً
جا زده می شود و عمدتا

تهدیدی است که در مسیر جهانی سازی ساختارهای فرهنگی و تمدنی این سند دنبال می شود. 
در واقع عمق این میدان و عمق فرهنگی آن در الیه های بسیار عمیق ماجراست که جنس آن این است که برای 
 مورد پذیرش غرب، چارچوب های حکمرانی در نظر گرفته شــود و همه کشورها آن را بپذیرند 

ً
ارزش های عمدتا

که در قالب همان حکمرانی جهانی، کار حکمرانی فرهنگی و تمدنی خود را ادامه دهند. در واقع، نوعی تسلیم در 
 فرهنگ غربی( است یا بهتر است بگوییم فرهنگ مادی است که در 

ً
برابر فرهنگ غرب یا فرهنگ جهانی )عمدتا

برابر این فرهنگ باید در الیه حکمرانی تسلیم شکل بگیرد. علت اینکه در دنیا مقاومت زیادی در برابر آن نمی شود، 
این اســت که در الیه های عمیق باید مسئله بازشناسی شود؛ وگرنه بسیاری از الیه های سطحی ۲۰۳۰ نه تنها بد 
نیســت، بلکه خوب هم هســت و اگر آن را برای هر انسان عاقلی مطرح کنید، می گوید چه حرف های خوبی در 
آن آمده اســت. به همین دلیل نباید بحث را به الیه های سطحی ماجرا کشاند. بنابراین اصل ماجرا این است که 
 حکمرانی به معنای عام را در مجموعه اسناد بین المللی بیاورند که یکی 

ً
سعی می کنند حکمرانی فرهنگی و کال

از آنها ســند ۲۰۳۰ است. درباره این سند ســر و صدا شده که آن را از دست کشورها خارج کنند و در مدل های 
جدید به جریان های فراملی و بین المللی بسپارند که این خطر اصلی جریان های حکمرانی بین المللی یا جریان های 
جهانی سازی حکمرانی است؛ در این بین سند ۲۰۳۰ بد شناخته شده است، در حالی که فقط این سند نیست و 
بسیاری از اسناد دیگر همین کار را انجام می دهند. بنابراین، هشدارهایی را که رهبر معظم انقالب مکرر می فرمایند، 

باید در این سطح عملیات و این عمق میدان دید، نه در سطح چند مورد ظاهری.
می توان گفت، بسیاری از کارها در کشور ما و دیگر کشورها انجام شده که ارتباطی هم به سند ۲۰۳۰ نداشته 
اســت و تا کنون هم صدای کسی درنیامده اســت. این در حالی است که سند ۲۰۳۰ چتری باالی این کارها 
می گذارد و ســعی می کند یک هماهنگی و هم افزایی در این مســیر ایجاد کند، وگرنه ما پیش از سند ۲۰۳۰ و 
پس از آن، فرق خیلی فاحشی را در عملیات های اجرایی کشور نداریم. آنهایی که خطا می کردند، کماکان خطا 
می کنند، منتها شــاید کمی منظم تر، هم افزاتر و جهت گیری تر شده است. عمده نیروهایی که بی خیال بودند و 
کاری را که باید انجام می دادند، انجام نمی دادند خطرشان بیش از آنهایی است که در حال خطا کردن هستند. 
این خطای فاحش راهبردی جبهه انقالب است که کم کاری ها و خطاهای گسترده این سال های پس از انقالب 
در حوزه فرهنگ و تعیلم و تربیت را بخواهد با یک مسکن و مخدری به اسم ۲۰۳۰ کاهش دهد یا برای نمونه 
علیه دولت عقده گشــایی کند و دوباره کارهایی که باید انجام می شده انجام نشود. بنابراین بسیاری از کارهای 
زیرســاختی فرهنگی و تربیتی که باید در این سال ها انجام می شده، نشــده و کم و بیش هم عامدانه یا غافالنه 
خطاهایی داشته و کماکان هم ادامه دارد، چه سند ۲۰۳۰ بود و چه نبود، فقط در حال ایجاد چتر بزرگ جهانی 
و یک هم افزایی بلندمدت هستند که آن هم  متأسفانه از رصد رسانه های انقالب دور است. با این نگاه، ۲۰۳۰ 
سندی نیست که بگوییم اجرا نمی شد و حاال در حال اجرا شدن است.  درباره جایگزینی این سند باید گفت که 
ما ســند تحول بنیادین را داریم. درست است که ما در سندنویسی سابقه غرب را نداریم،  اما خود سند تحول، 
ســند بسیار ارزشمندی است و با همه ایراداتی که دارد، تا حدودی قابل اجراست. مهم ترین نکته  این است که 
در سند تحول بازبینی های دوره ای دیده شده که اآلن متأسفانه انجام نشده و اگر آن بازبینی ها هم به موقع انجام 
شــود، ان شاءالله این سندی خواهد بود که چه خود و چه اجزای زیرمجموعه اش می توانند چشم انداز افق را 
برای نظام تعلیم و تربیت و فعاالن تربیتی روشن کنند و مجموعه نظام تعلیم و تربیت را در مسیر اهداف انقالب 

اسالمی بتوانند پیش ببرند.
اینکه برخی ها در ذکر مصادیق سند ۲۰۳۰ می گویند آموزش جنسی اینطور یا آنطور شده، به نظرم عمده اینها 
عقده گشــایی سیاسی علیه دولت است، کما اینکه در دولت های قبلی و دولت اصولگرا هم خطاهای فاحش 
بسیاری از همین سنخ رخ می داد که هیچ کسی صدایش درنیامد؛ دیگر اینکه این مسائل پیش از این هم  انجام 
می شد و هرگز ربطی به سند ۲۰۳۰ ندارد. به نظر بنده سراغ مصادیق رفتن خطای بزرگی است، نه اینکه آنها را 
 باید ببینیم ضروری است چه کارهایی نسبت 

ً
کنار بگذاریم؛ اما مصداق را با حق می سنجیم نه با ناحق. عمدتا

بــه حق انجام دهیم و چه کارهایی نباید انجــام دهیم، نه اینکه بخواهیم یک جزء کوچک را آن هم جزء خیلی 
کوچکی از سند ۲۰۳۰ که شاید اشاره ای به آموزش های جنسی یا برابری جنسیتی شده باشد، تا این حد نازل و 

سطحی در رسانه ها برخورد کنیم.

بر اساس جهان بینی و تفکری به نام لیبرالیسم آن هم از نوع لیبرالیسم آمریکایی، سند ۲۰۳۰ نوشته شده است. 
از این منظر می گویم »لیبرالیسم آمریکایی«؛ چون قرائت های گوناگونی از لیبرالیسم و دموکراسی وجود دارد؛ اما 
نوع آمریکایی آن دوست دارد که خود را به جهان تحمیل کند. مبتنی بر اینکه خدا در زندگی انسان تأثیری ندارد و 
یک حیوان فیزیولوژیک پیچیده به شمار می آید، این سند را در زمینه آموزش تدوین کرده اند. در واقع، ما از پایه به 
لحاظ اعتقادی، تعریف جهان، انسان و نسبت انسان با خدا با این سند مشکل داریم؛ بنابراین حتی در جاهایی که 
واژه هایی شبیه واژه های ما به کار برده اند، اشتراک موجود فقط لفظی است؛ برای نمونه خانواده از نظر آنها تعابیر 
 کسی که با سگ هم ازدواج کند، تشکیل خانواده داده یا هم جنس گرا و ازدواج نامشروع نیز از 

ً
دیگری دارد، مثال

دید آنها خانواده است. در حالی که در ادیان الهی به ویژه اسالم مفهوم این عبارت متفاوت است؛ از این رو اجرای 
سند ۲۰۳۰ مانند دستورالعملی است که تربیت ما را به سمتی می برد که نقطه مقابل اسالم است.

ما در کشورمان سند تحول بنیادین در آموزش و پروش داریم ؛ نمی توان گفت این سند اجرایی نشده؛ اما به طور 
اساســی هم مبنا قرار نگرفته است. در واقع باید افرادی وجود داشته باشند که این را باور داشته باشند و مبنا قرار 
دهند و برای تحقق آن برنامه ریزی کنند؛ چراکه این سند، باالدستی است و باید برای تحقق آن کتاب های درسی و 
دروس تغییر کند و آموزش و پرورش ما متحول شود. همچنین معلم، دانش آموز و کرامت آنها باید تعریف شود، 
در این صورت می توانیم به سمت هدف گذاری هایی که در این سند شده، مانند تربیت جوان مؤمن انقالبی برویم. 
ممکن است در برخی جاها ســند ۲۰۳۰ به صورت نامحسوس اجرا شود، اما به صورت رسمی و نظام مند 
این کار انجام نمی شود، البته ممکن است شیطنت هایی در البه الی بعضی از این نظام عریض و طویل آموزش و 
پرورش وجود داشــته باشد و گاهی یک نفر بی تقوایی  کند که ناخودآگاه با سند ۲۰۳۰ منطبق  شود. در حالی که 
ممکن است هدف اجرای آن نباشد، مانند بحث هایی که درباره حجاب یا رابطه با جنس مخالف بیان می کنند که 
گاهی تراوشات ذهن معیوب خودشان است؛ اما برحسب اتفاق با این سند تطابق پیدا می کند. بنابراین، نمی توان 

گفت این سند اجرا می شود.
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به طور جدی پیگیر این ماجراست که سند ۲۰۳۰ در کشور اجرا نشود و 
ما جلسات مستقلی نیز در این زمینه داشته ایم و قرار است به طور اساسی جلساتی با حضور وزیر آموزش و پرورش 

گذاشته شود تا این موضوع بیشتر و تخصصی تر پیگیری شود.  

امروز همه سیاســت گذاری ها و برنامه ریزی های آموزش و پرورش بر اساس سند 
تحول بنیادین انجام می شود. سند تحول بنیادین یکی از دستاوردهای افتخارآمیز 
نظام در ســال های اخیر است که پس از یک کار ســنگین پژوهشی و با مشارکت 
بیش از 6۰۰ نفر از صاحب نظران و متخصصان آموزش و پرورش، دانشــگاه ها، 
حوزه های علمیه و متخصصان تهیه شــده و با تصویب شــورای عالی آموزش و 
پرورش و شورای عالی انقالب فرهنگی، به تأیید رهبر معظم انقالب رسیده است. 
این ســند ذیل سند چشم انداز 14۰4 تهیه شــده و سند ۲۰ ساله کشور است که 
قرار اســت زمنیه ساز تحقق اهداف آن سند باشد. برای اولین بار در تاریخ آموزش 
و پرورش، مبانی نظری و فلسفی آموزش و پرورش در این مجموعه بررسی شد و 
به تصویب رســید. ما پیش از انقالب و پس از پیروزی انقالب و قبل از سند تحول 
بنیادین، فلسفه آموزش و پرورش مدون و مصوب نداشتیم که یک همگرایی ذهنی 
و فکری بین مجموعه  های سیاست گذار، تصمیم گیر و برنامه ریز و اجرایی به وجود 
بیاید، در حالی که خوشــبختانه امروز این را داریم و ان شــاءالله اگر شرایط فراهم 

شود، همه سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها ذیل آن باید اتفاق بیفتد.

این مبانی نظری، مبتنی بر مســائل تعلیم و تربیت اســالمی است و با استفاده 
از آیات، روایات، آخرین یافته های علمی ـ پژوهشــی، تجربیات بشــری و تاریخ 
افتخارآمیز تعلیم و تربیت تنظیم شده است و متناسب با شرایط امروز و فردای جهان 
اســت. امروز آموزش و پرورش مصمم است که آن را عملیاتی کند و با بودن این 
سند، آموزش و پرورش دیگر نیازی به اسنادی همچون سند ۲۰۳۰ ندارد و درصدد 
عملیاتی و اجرایی کردن آن هم نیست؛ بلکه همه هم و غم خود را مشروط به اجرای 
سند تحویل بنیادین کرده است. خوشبختانه، اقدامات خوبی هم برای سند تحول 
بنیادین انجام شده و گام های بلندی برای اجرای این سند برداشته شده، اما به دلیل 
اینکه نوع برنامه ها از نوع تحوالت فرهنگی است، زمان بر و دیربازده است که باید 
ان شاءالله همه دســتگاه ها به میدان بیایند و همه جامعه همراهی کنند تا این سند 

عملیاتی و اجرا شود. 
این نکته قابل ذکر و تأمل اســت که اجرای سند ۲۰۳۰ در دستور کار آموزش و 
پرورش نیســت و این را که می گویند این سند در آموزش و پرورش اجرا می شود، 
تأیید نمی کنم. در هر جایی هم که این ســند انجام می شود، با آن مخالف کرده و 
از اجرای آن ممانعت می شود؛ اما این سخن را هم می پذیرم که ممکن است یک 
معلم یا یک مدرسه ای در جایی دانسته یا نادانسته این برنامه و مفاهیم سند ۲۰۳۰ 
را در برنامه خود داشته باشد که ما بارها اعالم کرده ایم اگر جایی این اتفاق بیفتد و 
کسی از آن اطالع دارد، به ما گزارش دهد و وزارتخانه برخورد خواهد کرد. بخشی 
از این سند با برنامه هایی که در هر کشوری از جمله کشور ما انجام می شود، مشترک 
است و ما در آن موارد هیچ مشکلی نداریم و مشابه همان یا غنی تر از آن را در سند 
تحول بنیادین نیز داریم. آن بخشی از سند که مسئله آفرین شده، بخش آموزش های 
جنسی است که در آنجا مطرح شده و به دلیل حساسیتی که جامعه ما نسبت به این 

آموزش ها دارد، با آن سند مخالف هستیم.

ما به همراه جمعی از دوستان یک کتاب درباره اشکاالت سند ۲۰۳۰ به نام »نقد و بررسی سند ۲۰۳۰« نوشته ایم. 
در حقیقت، سند ۲۰۳۰ یعنی اینکه ما در حوزه فرهنگی و آموزش و پرورش وابستگی تمام به غرب داشته باشیم. 
این حرف ما از این منظر نیست که همه چیز غرب بد است، نه اینطور نیست؛ بلکه حرف ما این است که وابستگی 
آموزش و فرهنگ به دنیای غرب و مادی، بد است. سند ۲۰۳۰ می خواهد بگوید بچه های ما نباید با آموزه های دینی 
رشد کنند و باید با یک آموزه های بین المللی و مادی رشد کنند. در نتیجه این محل اشکال و بحث است. برخی از 
این آموزه ها در کتاب ها در حال گنجانده شدن است، همچنین با وجود نرم افزار »شاد« که بچه های محصل به دلیل 
وضعیت کرونایی و آموزش غیرحضوری مدارس، در حال استفاده از آن هستند، به نوعی این سند به بچه ها تزریق 
می شود. در نتیجه همه اینها از عناوین مختلف سند ۲۰۳۰ است.  بنده این مطلب را تأیید می کنم که این سند در حال 
اجرا شدن در گوشه و کنار کشور است. برای نمونه، وقتی نیامده ایم زیرسازی شبکه های مجازی داخلی را ایجاد کنیم 
و با توجه به اینکه خود به خود فرزندان مان با استفاده از اینترنت به فضاهای مجازی آزاد و شبکه های مختلف از جمله 
اینستاگرام و غیره دسترسی دارند، به خیلی از مفاسد دسترسی پیدا می کنند که همه اینها چه بخواهیم و چه نخواهیم 
در راستای سند ۲۰۳۰ است. حاال اسمش را نمی آورند؛ اما خودش را اجرا می کنند. بنابراین همین اجرای نرم افزار 
شــاد که در حال اجرا شدن در کشور است، یکی از بدنه های سند ۲۰۳۰ است.  آموزش و پرورش یک نظام جامع 
 به تصویب و تأیید مجلس و شورای عالی انقالب فرهنگی و همچنین رهبر معظم انقالب رسیده است. 

ً
دارد که قبال

این نظام جامع همان سند تحول بنیادین است که جایگزینی برای سند ۲۰۳۰ است اما اجرا نمی شود، چرا که دولت 
 این موضوع را پیگیری می کند.

ً
به سند تحول بنیادین اعتقادی ندارد که کمیسیون فرهنگی حتما

 مشکل
کجاست؟

 نقشه
راه 

اگر بخواهیم با اسناد ۲۰۳۰ به مثابه یک برنامه توسعه وارداتی مواجه 
شویم، با توجه به اینکه نسبت به قصد و نیت تدوین کنندگان و حامیان 
آن خوش بین نیستیم، به لحاظ منطقی این مواجهه باید خیلی محتاطانه 
و حتی با بدبینی همراه باشــد؛ این نحوه برخورد عقالنی ترین حالت 
ممکنی اســت که تجربه تاریخی ما و دیگر کشورها نیز درستی آن را 
نشــان می دهد. اینکه جامعه ما چندان متوجه این موضوع نمی شود، 
چنــد علت دارد؛ یکی اینکه مجموعه اســناد توســعه پایدار عقبه  ای 
حدود چهار دهه دارد. در این مدت، متولیان امر هوشــمندانه ادبیاتی 
مرتبط با آن را تولید کرده و در قالب کتاب ها و مقاالت و همایش های 
متعدد، وارد متون علمی کرده اند. اصطالحات و مسائل و راهکارهای 
این اسناد در ذهن ها رســوخ کرده است و از طریق سمن های همکار 
نهادهای بین المللی به شکل پیشروانه ترویج شده است. برای نمونه، 
در ایــران، یک مجموعه غیردولتی طی ســال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ با 
حمایت سازمان ملل در قالب  دوره ها و کارگاه های آموزشی مفاد اسناد 
توسعه پایدار را در بین افراد تأثیرگذار، همچون کارشناسان نهادهای 
سیاستگذار، اهالی رسانه و مدیران دولتی و غیردولتی ترویج داده است. 
به عبارت دیگر، مفاد اســناد ۲۰۳۰ چنان نرم وارد ادبیات علمی و 
ادبیات تصمیم گیری و کارشناسی ما شده است که اغلب نسبت به آنها 
خیلی احساس بیگانگی نمی کنیم و مفاهیم و راه حل هایش را غریب و 
نامأنوس نمی دانیم. در حالی که اگر با یک نگاه محتاطانه و بدبینانه به 
متن و فرامتن مجموعه این اسنادـ چه در دستورکار توسعه پایدار و چه 
سند آموزش یونسکو ناظر به هدف چهار دستور کار و چه شاخص ها 
و اســناد تدوین شــده ذیل آن ـ بنگریم، ورای این ظاهر عام المنفعه و 
انسان دوستانه احساس می کنیم که در باطن روی مفاهیم و موضوع هایی 

دست گذاشته که چالش برانگیز است. 
بــه طور خالصه، روح کلی حاکم بر این ســند با چارچوبی که ما 
می خواهیم و دنبال می کنیم، شکاف و فاصله زیادی دارد. برای نمونه، 
در بخش های گوناگون سند ۲۰۳۰، از جمله بخش آموزش، مضامین 
زیبا و موجهی به کار رفته و به ترویج »صلح، شــهروند جهانی، پرهیز 
از خشــونت، برابری« و مفاهیم این چنینی پرداخته است. اگرچه این 
مفاهیم در ظاهر زیبا هســتند، اما اگر به باطن آن نگاه کنیم، می بینیم 
کشورهای به اصطالح توسعه یافته خودشــان بزرگ ترین تولیدکننده 
ســالح در جهان هســتند و جنگ های امــروز هم از ســوی اینها راه 
افتاده اســت! این کشورها همزمان با اینکه سازمان ملل را تأمین مالی 
می کنند، روی مفاهیمی همچون »صلح و پرهیز از خشــونت« تأکید 
دارند! ایاالت متحده که بیش از ۲۰ درصد بودجه سازمان ملل را تأمین 
می کند، در سال های اخیر چند کشور منطقه غرب آسیا را اشغال نظامی 
کرده و در برخی جنگ افروزی های دیگر نیز به صورت غیرمســتقیم 
دخیل است. اینجا این پرسش مطرح می شود که چطور می توان مروج 
و مدعی صلح بود و در عین حال کشورهایی را مورد تجاوز قرار داد و 

اشغال کرد؟ به نحو مشابه می توان درباره عبارت »شهروند جهانی« که 
در ســند ۲۰۳۰ به کار رفته و به مثابه یکی از اهداف مورد تأکید بخش 
آموزش توســعه پایدار مورد توجه قرار دارد، باید پرسید شهروند کدام 
جهان؟ با کدام حقوق؟ و اینکه قواعد چنین جهانی را چه کسی تعیین 
 با جعل واژه ها و مفاهیم 

ً
و بازیگردانی می کند؟ گویا در این اسناد اساسا

مواجه هستیم. 
در راهبرد سوم از هدف چهار سند توسعه پایدار با افق سال ۲۰۳۰، 
درباره تربیت معلم کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه آمده است 
که آنها باید در فضای بین المللی و از ســوی کشــورهای توسعه یافته 
آموزش داده شــوند. اگر بخواهیم خوش بین باشــیم، باید بگوییم که 
می خواهند تجربیات خــوب خود را به ما منتقل کنند، اما با مقدمات 
پیشین و واقعیات تاریخی خدماتی که آموزش و پرورش به سلطه گری 
کرده است، با چه منطقی »معلم« که عنصر اصلی نظام تعلیم و تربیت 
است، باید در فضای این چنینی تربیت شــود؟ مدونان این اسناد چه 

هدفی را دنبال می کنند؟
وجه دیگری که باید به آن توجه کرد، کلیت این اســناد اســت. در 
پس انساد توسعه پایدار جهان بینی ویژه ای نهفته است که به نگرش ها 
و ارزش هایی تکیه دارد که با جهان بینی ما تزاحم و تعارض دارند. در 
مجموع، این اسناد از »دنیا« و »رفاه« به عنوان غایت توسعه پایدار زیاد 
می شنویم، اما از ارزش های معنوی هم می توان در آنها چیزی پیدا کرد؟ 
آیا ریشــه خشونت و جنگ و بی عدالتی حاکم در جهان با راه حل های 
مادی گرایانه این اسناد رفع می شود؟ روح سکوالریستی حاکم بر این 
ســند که در بخش مقدمه آن قابل ردیابی است، چنین وضعیتی دارد.  
هنگامــی که مجموع اهداف مرتبط با زنان و خانواده را در این اســناد 
مطالعــه می کنید، گویا زن را به منزله »نیروی کار« می بینند؛ از این رو 
در شاخصه های ارزیابی مربوط به حقوق زنان هم برای برجسته کردن 
نقش و جایگاه اجتماعی زنان تأکیدشــان بر این اســت که کشوری را 
می توان توســعه یافته تر دانست که زنان در مناصب و مشاغل مدیریتی 
سهم بیشــتری را اشغال کرده باشند! گویا شــاغل بودن زن به ویژه در 
سطوح مدیریتی فی نفسه یک ارزش تلقی می شود. جا دارد که در این 
حالت در این باره تأمل کنیم که در این نگاه جایگاه خانواده چه خواهد 

شد؟
مفاد اسناد توسعه پایدار درباره به اصطالح »اقلیت های جنسیتی« 
نیز چالشی و قابل تأمل است. چرا در میان آحاد جامعه بر چنین اقشاری 
تمرکز دارند که برخی از اقدامات آنها خالف طبیعت انسان است؟ به 
نظر می رسد، پیامد این نگاه هدف قرار گرفتن و تضعیف نهاد خانواده 
است. در این باره نه تنها ما، بلکه انجمن های بین المللی حامی خانواده 
نیز واکنش نشــان داده اند و گزارش هایی را به نشــانه مخالفت منتشر 
کرده اند.  ما به درستی نتوانسته ایم مفاد و مضامین اسناد توسعه پایدار 
و الیه های پنهان آنها را معرفی کنیم. در همین حال بخش هایی از این 
مفاد را برجسته کرده ایم که چه بسا در نسبت با کل مفاد فرعی باشند یا 
نگرش محدودی به این اسناد به مخاطبان بدهد. در سایه معرفی معوج 
این اسناد است که بخشی از جامعه سند ۲۰۳۰ را با »آموزش صریح 
جنسی« یا بی بندوباری جنسی یکی می داند. برخی از مفاد نسبت داده 
شده به این اسناد نیز درست نیست؛ در واقع ربطی به این سند ندارد، هر 

چند ممکن است ناهنجار یا نادرست باشد. این سند حوزه های بسیار 
مهمی را در بر می گیرد که چه بســا اهمیت آنها از آنچه به آن معروف 
شده، بیشتر باشد. حوزه های مهم دیگری مانند حقوق زنان، سالمت 
و بهداشت، محیط زیست و مســائل دیگری در این سند مطرح شده 
اســت؛ از این رو این سند فقط مربوط به حوزه آموزش نیست هر چند 
آموزش، محوِر توسعه پایدار تلقی شــده است و گویی هدف 4 از آن 
۱7 هدف، ستون این سند حساب می شود.  این بحث را می پذیرم که 
بخشــی از مسائلی که درســند ۲۰۳۰ به آن اشاره شده، مسائل امروز 
ما هم اســت، مانند مسائل محیط زیستی، آســیب های اجتماعی و 
زیست جنسی و عدالت. نکته ظریف این است که صورت بندی ارائه 
 درست نیست. ما باید با 

ً
شده از مسئله به وسیله ســند ۲۰۳۰، لزوما

چارچوب های خودمان مسئله را شناسایی و صورت بندی کنیم و بعد 
بر اســاس آن راه حل خودمان را هم داشته باشــیم. برای نمونه، ما در 
تربیت جنسی و جنســیتی افراد جامعه کوتاهی کرده ایم، در حالی که 
در رساله های عملیه ما مفروض است که هر فرد مکلف باید نسبت به 
احکام و مسائل دینی خود، از جمله مسائل جنسی و جنسیتی آگاهی 
داشــته باشد. نکته اینجاست که در نگاه تربیت جنسی که آنجا ترویج 
می شــود، گویی آموزش ها به جنبه های خاص و به شــکل مستقیم و 
عمومی محدود است، در حالی که در نگاه اسالمی حتی پیش از تولد، 
بر اخالق روابط زناشــویی تأکید شده و توصیه های اخالقی متعددی 
درباره سامان دادن به زیست جنسی و تغذیه از سنین کودکی وجود دارد. 
 قرار نیست که تربیت جنسی به شکل فراگیر و 

ً
در نگاه اسالمی، لزوما

عمومی و با صراحت و مســتقیم انجام شود. این آموزش ها در نگرش 
اســالمی، فراتر از جنبه فیزیولوژیکی و بهداشــتی است و جنبه های 

اخالقی، اعتقادی، تربیتی و فقهی نیز دارد. 
همچنان که اشــاره شد، مسئله این است که در بسیاری از موارد ما 
در مقابل صورت بندی مســئله مطرح شده از طریق این اسناد برخورد 
انفعالی داشــته ایم؛ هم مسئله را پذیرفته ایم و هم ایده ها و برنامه هایی 
که توصیه می کنند. پذیرفتن ایده و برنامه »توســعه پایدار« عمده ترین 
این مواجهه های انفعالی اســت و گاهی برنامه های ذیل آن از ســوی 
نهادهای انقالبی و با حسن نیت به اجرا در می آید. در نهایت می بینیم 
این تالش ها در راستای تحقق اهداف و شاخص های توسعه پایدار بوده 
و ما را از مقصود خودمان ـ پیشرفت اسالمی و ایرانی ـ دور کرده است.

اسناد توسعه پایدار پیچیدگی ها و بحث های تخصصی دارد که ما 
به سادگی از آنها گذشته ایم. هنر این مجموعه اسناد و تدوین کنندگانش 
این است که مفاهیم تخصصی را به شکل زبان ساده مطرح کرده اند که 
گاهی از فرط سادگی از مباحث تخصصی دور می مانیم. در حالی که 
هر یک از بحث ها، جای برگزاری نشست های تخصصی و مطالعات 
جدی دارد و ممکن اســت در سیاســت گذاری ها و برنامه ریزی های 
ما رســوخ کرده باشــد. باید به مطالعات عمیق و اساسی از جمله در 
استعمارشناسی رو بیاوریم. باید متذکر شوم که طراحی و پیاده سازی 
الگوهای پیشــرفت بومی ناظر به مســائل اصلی خودمان و با مبانی 
اسالمی، جنبه ایجابی مقابله با اســناد وارداتی همچون اسناد توسعه 
پایدار اســت. در غیر این صورت، مخالفت ها از لفظ فراتر نمی رود و 

خدای نکرده پیاده نظام اجرای سند ۲۰۳۰ می شویم.

مسئله و چالش اصلی که سند ۲۰۳۰ ایجاد می کند، چالش استقالل است؛ یعنی اگر در یک کلمه بخواهیم 
بگوییم، این سند زمام کار تدبیر و برنامه ریزی های کالن در همه کشورها را در ذیل کشورهای توسعه یافته قرار 
می دهد و به حاکمیت آنها بر مجموعه روند توسعه جهانی یک قانونیت و مشروعیت می بخشد. متأسفانه، همه 
کشورهای جهان با اتفاق آرا در همان سال ۲۰۱5 به این سند رأی مثبت دادند. اولین نقد و پرسشی که مطرح 
می شود، این است که چگونه هیئت نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در مجموعه سازمان ملل بدون توجه به 
پیامدها و تأثیر این سند، رأی مثبت به این سند داده است؟ البته برخی از کشورها اعتراض، انتقاد و نکاتی را 
 
ً
مطرح کردند. نکته دیگر درباره ابعاد فرهنگی و تربیتی آن است؛ زیرا این سند از نظر مبانی نظریه تربیتی اساسا

با مبانی ما ســازگار نیست، یعنی یک نظام فرهنگی سکوالر و یک تربیت شهروند جهانی را دنبال می کند. 
در واقع این تعبیر شهروند جهانی در اسناد، یک استعاره ای است که در پشت آن حقیقتی به نام شهروند تراز 
نظام سلطه نهفته است. به عبارتی، آنها همه آرزوها و آمال و اهداف را در وابستگی و وادادگی کامل فرهنگی 
 با مبانی ما متناقض است. برخی عبارات زیبا و جذاب در این سند 

ً
و تربیتی به غرب دنبال کرده اند که کامال

 
ً
وجود دارد که ما نیز آنها را قبول داریم؛ برای نمونه بحث توسعه آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی که ما کامال
آن را قبول داریم و در اسناد خودمان نیز وجود دارد؛ ولی این عبارات زیبا در کنار بعضی جهت گیری هایی آن 

با اسناد تحولی آموزش و پرورش ما مغایرت بسیار واضحی دارد. 
به هر حال، آنچه رهبر معظم انقالب روی آن تأکید دارند و به درستی و به منزله یک رسالت دیده بانی کالن جامعه 
و برای آینده جامعه دغدغه دارند، این است که این سند یک پوششی برای یک نوع جهت گیری جریان غرب گرا 
می شود. موافقان این سند به طور صریح و واضح دیدگاه خود را مطرح نمی کنند، یعنی اگر دیدگاه خود را صادقانه 
مطرح کنند و با یک مباحثه جدی و علمی نقد و بررســی شود، معلوم می شود که آن دیدگاه ها، دیدگاه درستی 
نیست. ما یک تجربه 5۰ ساله در دوره پهلوی را در کشورمان داریم که همین جهت ها را دنبال می کرد و نتیجه 
آن یک اعتراض عمومی در جامعه و توقف آن جریان شد؛ از این رو با تجربه ای که ما داریم و همچنین معارف 
اسالمی ای که داریم، می توانیم بسیار پیشتازتر از آنها اهداف مترقی تربیتی را دنبال کنیم و به سند ۲۰۳۰ نیازی 
نداریم. سند تحول تعلیم و تربیت نظام آموزش و پرورش کشورمان بسیار پیشرفته است؛ آنچه موجب تعجب 
است، این است که سند ۲۰۳۰ در یک نسخه و در فاصله کمتر از یک سال به مصوبات واضح و روشنی رسید 
و توانســت در هیئت وزیران مطرح و از آنجا حمایت و پشتیبانی شود و جایگاه قانونی پیدا کند که البته شورای 
عالی انقالب فرهنگی این را لغو کرد؛ اما سند تحول ما بسیار با کندی و بدون حمایت جدی از طرف بخش های 

گوناگونی که در قوه مجریه باید حمایت کنند، مواجه است و همچنان معطل مانده و کار چندانی برای اجرای 
سند تحول انجام نگرفته است. وقتی رهبر معظم انقالب در سخنان اخیر خود درباره این موضوع صحبت کردند، 
باید وزارت آموزش و پرورش نسبت به این امر حساسیت نشان دهد و باید مراقبت شود تا این سند در گوشه و 
کنار آموزش و پرورش اجرا نشــود. بحث بعدی، نفوذ فرهنگی از طریق اجرای این سند است که اگر استقالل 
فرهنگی ما آسیب ببیند، استقالل سیاسی و اقتصادی ما نیز دچار چالش خواهد شد. در حال حاضر، این انتظار 
وجود دارد که شورای عالی انقالب فرهنگی، کلیت دولت و به ویژه وزارت آموزش و پرورش و مجلس در این 
زمینه حساسیت نشان دهند. البته حساسیت به معنای کار احساسی و عاطفی کردن و فقط اعالمیه و موضع نشان 
دادن نیست، بلکه حساسیت علمی پژوهشی در عرصه برنامه ریزی سیاست گذاری و مدیریتی بسیار مهم است. 
همچنین آگاهی بخشی الزم برای بدنه آموزش و پرورش در حوزه چیستی و چرایی مخالفت با سند ۲۰۳۰ نیاز 
است که هنوز مطرح نشده و رسانه های ما نیز در این زمینه کم کاری کرده اند. متأسفانه، هیچ موضع گیری آشکار 
و قاطعی نسبت به مضامین این ســند و جهت گیری هایش ابراز نمی شود و ضروری است بخش های گوناگون 
آموزش و پرورش نســبت به این مسئله موضع گیری کرده و در قالب های مختلف روشنگری کنند. بحث دیگر 
اینکه در بعضی از رده های سیاست گذاری و تصمیم گیری در آموزش و پرورش کسانی حضور دارند که از این 
سند به نحوی دفاع می کنند یا مدافع این سند بوده اند و در تدوین نسخه ایرانی سند ۲۰۳۰ محوریت داشته اند که 

در واقع حضورشان به این معناست که همان اندیشه و همان تفکر جریان پیدا کند.
صرف نظر از اینکه عنوان شــود سند ۲۰۳۰، سند مرده است، مسئله ای را حل نمی کند و قبول داریم در 
 پا نخواهد گرفت و راه به جایی نخواهد برد؛ اما می بینیم دستگاه مسئول که وظیفه اش نقض 

ً
کشور ما قطعا

این سند و اجرای سند تحول بنیادین به عنوان پادزهر سند ۲۰۳۰ است، تحرک چندانی نمی کند، به ویژه در 
ماه های اخیر که این فضای کرونایی هم به این کم کاری ها کمک کرده و بهانه ای برای بعضی از کم کاری ها 
شده است. امیدوار هســتیم مجموعه آموزش و پرورش احساس تعهد بیشتری داشته باشد و شورای عالی 
انقالب فرهنگی و بخش آموزش عالی به این موضوع ورود کنند، همچنین حوزه های علمیه باید در این زمینه 
حساســیت داشته باشند. گفتنی است، بار اصلی گفتمان سازی و آگاه بخشی بر عهده رسانه ها به ویژه رسانه 
ملی اســت؛ اما نباید به صورت کلیشه ای و تکراری به آن بپردازند. بحث مهم دیگر این است که باید توجه 
داشت نقد سند ۲۰۳۰ به معنای استفاده نکردن از یافته های علمی و استفاده نکردن از تجربه دیگران نیست؛ 
 پیشرفت گرا، عقالنی و منطقی 

ً
یعنی ما نگاه متحجرانه به این سند را قبول نداریم و معتقدیم این نگاه کامال

است. بنابراین، این تلقی که ممکن است ایجاد شود یا اینطور القا کنند، کسانی که این سند را نقد می کنند، با 
تعامالت جهانی مخالف هستند، در واقعیت اینطور نیست؛ ما تعامالت جهانی را قبول داریم و معتقد هستیم 
باید در یونســکو یک حوزه فعال و اثرگذار داشته باشیم، اما اینکه بخواهیم از اسناد یونسکو و سازمان ملل 
 با هویت ملی و اهداف ما ناسازگار است. باید یافته های 

ً
تبعیت کنیم و منفعالنه آنها را به کار بگیریم، حتما

علمی را پاالیش کنیم و در چارچوب، زیرساخت و مدل فلسفی و نظری خود آنها را جانمایی کنیم.

هدف 2030   چیست؟ 

چرا با اجرای 2030 مخالف هستیم؟

دکتر مجتبی همتی فر
  پژوهشگر حوزه تربیت اسالمی 

و عضو بنیاد تربیتی حیات

حجت االسالم والمسلمین علی ذوعلم
رئیس پیشین سازمان برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

 مهدی نویدادهم
مشاور ارشد وزیر در سند تحول بنیادین آموزش  و پرورش

الزام به سندتحولالزام به سندتحول

مهرداد ویس کرمی 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
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سازمان مجاهدین خلق با راهبرد مبارزه مسلحانه در 
شهریور 1344 اعام موجودیت کرد. این سازمان با 
توجه به ضعف اعتقادی و البته نفوذ ساواک به تدریج 
به مارکسیســم متمایل شد و در ســال 1354 به طور 
رســمی ایدئولوژی خود را مارکسیستی اعام کرد. 
»مســعود رجوی« که در اســناد تاریخی ارتباط های 
مشــکوک او با ساواک نیز موجود اســت، خود را به 
رأس ســازمان می رســاند و در مدت کوتاهی پس از 
پیروزی انقاب تا آغاز جنگ تحمیلی، رویه سازمان 
را به ســمت آمریکا تغییــر می دهد. بــا آغاز جنگ 
تحمیلی، اگرچه منافقیــن ارتباطات مخفیانه خود را 
با عراقی ها شدت بخشــیده اند، اما بیانیه ای مبنی بر 
آمادگی برای دفاع از کشــور با قید یک شــرط اعام 
می کنند. شرط منافقین، حضور در جبهه ها با هویت 
سازمانی مستقل اســت. دریافت ساح و تجهیزات 
وحضور خودمختاری درخواســت های مشــکوکی 
بود کــه اقدامات منافقیــن در جبهه هــا و همچنین 
همکاری های منافقین با سازمان های اطاعاتی عراق 
علــت آن را اثبات کــرد. پس از حــوادث خردادماه 
1360 و خروج علنی منافقین علیه ملت و جمهوری 
اسامی و آغاز تحرکات مسلحانه و به واسطه آن فرار 
رهبری منافقین به خارج کشور، کشور عراق به یکی 
از مراکز مهم جوالن این گروهک تبدیل می شود. در 
دی ماه ســال 1361، مسعود رجوی با »طارق عزیز« 
معاون نخســت وزیر عراق دیدار می کند تا مقدمات 
حضور علنی منافقین در عراق فراهم شــود. یکی از 
مهم ترین خیانت های منافقین از آغاز جنگ تحمیلی 
همکاری اطاعاتی و دادن اطاعات ســری کشــور 
به رژیم بعث عراق است. »مســعود جابانی« عضو 
ســابق ســازمان همکاری متقابل رژیم بعث عراق و 
مجاهدین را این گونه بیان می کند: »کشور عراق زمین 
و تدارکات و تجهیزات نظامی و لجستیکی مجاهدین 
را تأمین می کــرد و در مقابــل مجاهدین اطاعات 
جبهه ها و تحرکات نظامی ایران و شــنود بی ســیم را 
 
ً
به دولت عــراق انتقال می داد. این عراق بود که کاما

سازمان را در خدمت خود گرفته بود.« محمدحسین 
سبحانی می گوید: »استخبارات عراق از طریق مهدی 
ابریشمچی، پرســش های اطاعاتی مورد نیاز ارتش 
عراق را در مورد شناسایی محل پل ها، تأسیسات آب و 

برق و... را به رجوی می داد تا سازمان پاسخ های آن را 
تحویل دهد.« این گروهک در خال جنگ تحمیلی، 
اعزام گروه هایی بــرای انجام عملیات هــای ترور و 
خرابکاری به ویژه ترور رزمندگان و فرماندهان نظامی 
در داخل ایران، جاسوســی از تحرکات نظامی ایران، 
انجام تبلیغات مســموم از طریق رادیوی اختصاصی 
این گروه در عراق و نیز شایعه سازی برای تحت الشعاع 
قرار دادن حمایت های مردمی از جبهه ها را در دستور 
کار داشــت. منافقین در طول جنگ، شنود مکالمات 
بی ســیمی و تلفنی نیروهای ایرانی را انجام می دادند 
و در ســرکوب شیعیان و کردهای عراق از سوی رژیم 
بعث نقش مهمی داشــتند. همچنین ترور مسئوالن 
و نظامیــان و رزمندگان، تخلیه تلفنی، جاسوســی و 
جمع   آوری اطاعــات را دنبال می کردند. 2۹ خرداد 
1366، یعنی یک سال پس از استقرار کامل در عراق، 
پیام رجوی مبنی بر تأســیس ارتش آزادی بخش ملی 
منتشر شــد. نظامیان این ارتش از دو هزار نفر تجاوز 
نکرد و تنها در عملیات مرصاد با فراخوان و هزینه های 
هنگفت و کمک رژیم بعث منافقین توانســتند تعداد 
را بــه 6 هزار نفر برســانند. این ارتــش بافاصله به 
ابزاری در دســت عراق تبدیل شد تا از سازمان برای 
حمات ایذایی و کوچک اســتفاده کند. در فروردین 
ســال 1367، عراق غافلگیرانه فاو را که دو سال و سه 
ماه در اختیار ایران بود، با به کارگیری ساح شیمیایی 
پس گرفت. بعدها روشن شد اطاعات گردآوری شده 
از سوی منافقین در این عملیات برای عراقی ها بسیار 
حائز اهمیت بوده است. افزون بر این، در همان دوران 

منافقین یک عملیات ایذائی بــرای فریب رزمندگان 
ایرانــی به نام »آفتاب« در غرب شــوش انجام دادند.  
یکی دیگــر از خیانت های منافقین در روزهای پایانی 
خرداد 1367 اتفــاق افتاد که منافقین به کمک ارتش 
عراق به مهران و دهلران حمله کردند. منافقین در این 
نبرد که نام »چلچراغ« را برای آن انتخاب کرده بودند، 
موفق می شوند وارد مهران شوند. رجوی طی سخنانی 
مدعی شــد وقتی می توانیم یک عملیات شــهری را 
آغاز کنیم، دسترســی به تهران چندان مشکل نیست. 
البته ســازمان پس از ســه روز به طور کامل منطقه را 
تــرک می کند و به عراق بر می گردد. در تیر ماه 1367 
جمهوری اسامی ایران به طور رسمی قطعنامه 5۹۸ 
را پذیرفــت. با اعام خبر پذیرش قطعنامه از ســوی 
ایران، نقشــه ها و طرح های قبلی سازمان با بن بست 
مواجه شد. سازمان برای فرار از وضعیت به وجود آمده 
ناشی از پذیرش قطعنامه از سوی ایران، مجبور شد به 
حمله دســت بزند تا به قول رجوی از ســوخت رفتن 
نیروها جلوگیری کند. او فرصت نیافت تا سازماندهی 
چندان منســجم و یکنواختی را بین نیروهایش ایجاد 
کند و مجبور شــد در مدت زمــان اندکی، حمله به 
ایران و فتح تهران و ســقوط جمهوری اسامی ایران 
را طراحــی کند. ایــن طرح و برنامه مــدون پیش از 
آنکه شــکل یک اتخاذ استراتژی نظامی داشته باشد، 
به طنز شبیه بود. نقطه اتکای تئوریک مسعود رجوی، 
حمایت های مردمی بود، اما غافل از اینکه مردم، تصور 
مطلوبی از وی و نیروهایش نداشــته و کمترین اعتماد 
ممکن نسبت به آنها در الیه های فکری و تجربی ملت 

ایران وجود نداشــت. غفلت رجوی و نظزیه پردازان 
نظامی وی از وضعیت فکریـ  سیاســی داخلی ایران 
را می توان علت اصلی شکســت سازمان منافقین در 
عملیات مرصاد به شمار آورد. شش روز پس از قبول 
قطعنامه از جانب ایران و در حالی که نیروهای عراقی 
با زیر پا گذاشتن توافقات 5۹۸ بار دیگر به خرمشهر 
حمله کرده و تا آســتانه تصــرف آن پیش رفته بودند، 
سازمان مجاهدین عملیاتی با نام »فروغ جاویدان« را 
آغاز کرد. مسعود رجوی در شب آغاز عملیات گفت: 
»براســاس تقسیمات انجام شده، 4۸ ساعته به تهران 
خواهیم رسید... کاری که ما می خواهیم انجام دهیم 
در حد توان و اشل یک ابرقدرت است؛ چون فقط یک 
ابرقدرت می تواند کشوری را ظرف این مدت تسخیر 
کند... از پایگاه نوژه هم ترسی نداشته باشید؛ هر سه 
ساعت به ســه ساعت دســتور می دهم هواپیماهای 
عراقی بیایند و آنجا را بمباران کنند. پایگاه هوایی تبریز 
را هم با هواپیما هر ســه ســاعت به سه ساعت مورد 
هدف قرار خواهیــم داد... عاوه بر آن، ضد هوایی و 
موشک سام 7 هم که داریم... هوانیروز عراق تا سرپل 
ذهاب به همراه ســتون ها خواهد بــود. از نظر هوایی 
ناراحت نباشــید چون هواپیماهای عراقی پشــتیبان 
ما هستند و تمام ماشــین ها به صورت ستون حرکت 
می کنند.« فــروغ جاویدان به کمینــگاه و قتلگاه این 
خیال پردازان تبدیل شد و شمار زیادی از منافقین طی 
چندین ساعت به درک واصل شدند و باقی مانده سپاه 
شکست خورده منافقین به عراق گریختند و توهمات 

سران منافقین پوچ شد.

دفاع مقدس از روز آغازش با پرسش ها 
و ابهامات فراوانی مواجه بوده است. در 
این میان، چگونگی مواجهه احزاب و گروه های 
سیاسی با جنگ یکی از موضوعات محل بررسی 
در ماجرای دفاع مقدس اســت. در طول هشت 
سال دفاع مقدس، نهضت آزادی مواضع خاص 
خود را داشــت؛ به گونه ای کــه این موضع گیری 
مورد استقبال دشمنان قرار می گرفت که می توان از 
نقش تضعیفی و حتی خائنانه این حزب در بخشی 
از ادوار جنگ هشت ساله سخن گفت. نهضت 
مدعی اســت مخالف ادامه جنــگ پس از فتح 
خرمشهر بوده، اما بررســی های تاریخی ما را به 

حقیقت دیگری رهنمون می کند.
دکتر محمد درودیان، در کتاب خود با عنوان 
»پرســش های اساســی جنگ« به پرسش های 
اساســی جنگ پاســخ داده اســت. در بخشی 
از ایــن کتــاب در مرکز مطالعــات و تحقیقات 
جنگ انتشــار یافته می خوانیم: »نهضت آزادی 
خرداد  سوم  در  خرمشهر  فتح  از  پس  بافاصله 
»این  کرد:  امیدواری  اظهار  بیانیــه ای  در   1361
گونه پیروزیــهای غرورآفرین در جبهههای جنگ 
زمینههای  انقاب  خارجی  و  داخلی  دشمنان  با 
عمیق تر  اتحـاد  و  وحدت  و  بیشتر  تعالی  و  رشد 
سازد.«  فراهم  کشور  در  را  سریعتر  سازندگی  و 
غیر از این بیانیــه، نهضت آزادی هیچ گونه مقاله، 
سخنرانی یا بیانیه ای بر تحلیل از وضعیت موجود 
و اوضاع منطقه و بیــن المللی و هیچ پیشــنهادی 
درباره مسائل جنگ ارائه نداد. البته نهضت آزادی 
بعدها طی بیانیــه ای با ادامه جنگ مخالفت کرد، 
از فتح خرمشهر،  ولیدر زمان تصمیمگیری پس 

حداقـل  را  آشکاری  و  روشن  مواضع  نهضت 
از  پـس  است.  نکرده  اعام  توده  حزب  همانند 
برگـزاری پنجمین کنگره نهضت آزادی در اسفند 
1361، که به صورت محدود تشکیل شد، نهضت 
آزادی برای نخستین بار مواضع خود را در مسائل 
مختلف جنگ و شرایط ایران پس از فتح خرمشهر 

و ضرورت اتمام جنگ تشریح کرد.
برگزاری کنگره نهضت آزادی و صدور بیانیــه 
آن، در موقعیتی رخ داد که عایــم ناکامی ایران 
شده  آشکار  موردنظر  اهداف  به  دستیابی  برای 
و  بود  گذشته  خرمشهر  فتح  از  ماه   ۹ زیرا  بود؛ 
از عملیاتــهای رمضان،  این مدت هیچ یک  در 
به  مقدماتی  والفجر  و  محرم  مسلمبن عقیل، 
پیروزی نظامی و سرنوشتساز مـنجر نشده بود. 
به  خود  موضعگیری  در  نهضت  دلیل،  همین  به 
از  پس  ایران  موقعیت  برتری  مانند  مفروضاتی 
 تحت تأثیر نتایج سـایر 

ً
فتح خرمشهر که تدریجا

عملیات ها کاهش یافت، تأکید میکرد.«

نهضت آزادی و تداوم جنگ پس از خرمشهر

سکوت و مصادره به مطلوب

   دهلیز    

تقویم انقالب

شاه و سلطنت در مخمصه

 هفته اول مهرماه سال 1357، 
وضعیت رژیم شاه روز به روز 
وخیم تر  شد، رژیم شاه   پس از ماجرای 
17 شهریور، زلزله طبس در بن بست و 
مخمصه  گیر افتاد. در این زمینه چندین 

عامل موثر بود:
1ـ شــاه و سلطنت از اســاس متزلزل 
بود. نگاهی به ســوابق روی کار آمدن 
محمدرضا شــاه نشــان می دهد، وی 
ســلطنت را به طــور موروثــی از پدر 
کودتاچی اش به ارث برده بود و با پشتوانه 
انگلیسی ها بر مسند قدرت پوشالی تکیه 
زده بــود. او بدون هیچ پایگاه اجتماعی 
مردمی و تاریخی در رأس قدرت بود و 
هیچ گاه در موضع قــدرت و ثبات قرار 
نداشــت. به این ترتیــب،  در تحوالت 
شهریور 1357 بر اندام حاکمیت سست 
او لرزش انداخت و به ســمت و سوی 

سقوط غلتید. 
2ـ دولت و دســتگاه های حاکمیت با 
نخست وزیری »شریف امامی« به طور 
کلی مــات و مبهوت شــده بودند و در 
موضع انفعال و ضعف قرار داشــتند. 
او که با شــعار فریبنده »آشتی ملی«  و 
تظاهــر به دین و مذهب پســت دولت 
را در اختیار گرفتــه بود، در کمتر از 15 
روز  از  شــروع کارش،  هــم حکومت 
نظامی را بر تهران و 11 شهر حاکم کرد 
و هم خشــونت گرایی بر مردم را از حد 
گذراند؛ به ویژه در کشــتار خونین روز 
17 شــهریور   و زلزله طبس به رسوایی 
کشــیده شــد و کار به جایی رسید که 
شــریف امامی خود در جست وجوی 

فرار بود. 
3ـ در مقابل امام خمینی)ره( در جایگاه 
رهبر انقاب مــورد حمایت مردم بود 
و در موضع قــدرت و ابتکار عمل قرار 
داشت. گفتنی است، حجم پیام رسانی 
امام)ره( در شــهریور از هر ماه دیگری 
بیشتر اســت و محتوای پیام ها تندتر و 
کوبنده تر از گذشته است و هدایت گری 
قوی تری ارائــه داده اند؛ بــرای نمونه، 
در پیامی که ایشــان روز 30 شهریور به 
مناسبت آزادی »آیت الله قمی« از زندان 
داده اند،آمده است: »آزادی جناب عالی 
پس از دوازده ســال زندان غیر قانونی و 
غیر انسانی به جرم حق گویی و حق طلبی 
موجب مســرت گردید... . شعار مردم 
مســلمان ایران باید قطــع ید اجانب و 
عمال خائــن آنان که در رأس آن شــاه 
است، باشد.«  امام)ره( تأکید می کنند: 
»همه باید بدانند که ملت ایران شــاه را 
نمی خواهد و هرکس که شاه و سلطنت 

او را بخواهد، خائن است.« 
4ـ مــردم،  نهادها،  مراکــز فرهنگی و 
علمی،  احــزاب و  گروه های سیاســی 
روز  بــه  روز  شــاه  رژیــم  مخالــف 
صفوف شــان فشــرده تر شــده و موفق 
می شدند فشار سیاسی، اجتماعی را بر 
دستگاه های حاکمیت در سیر صعودی 
قرار دهند. این در حالی است که شاه و 
سلطنت و دستگاه های امنیتی روز به روز 
از موضع شــان عقب نشینی می کردند. 
می توان گفت در وضعیتی که حکومت 
نظامی بــا رعب و وحشــت دامن زده 
می شد،  جوانان با شجاعت تمام برای 
مقابله آمادگی نشان می دادند. البته مردم 
در چارچــوب رهنمودهــای امام)ره( 
به نیروهای مســلح به ویژه ارتش روی 
خوش نشان می دادند که این خود گامی 
بلند در کاهش خشونت  و ایجاد همدلی 

در جامعه بود.

سیدمهدیحسینی
مورخ و پژوهشگر

 جاسوسی برای دشمن
مروری گذرا بر عملکرد منافقین در جنگ تحمیلی

پیمان هــای  از جنــگ جهانــی دوم،  پــس 
غیرمنصفانه، قراردادهای گمرکی، فشــارهای 
سیاسی و اســارت مالی جانشین روابط اداری 
استعماری شــد. قدرت های استعماری که به 
دنبال جنگ ناتوان شــده بودند، برای مقابله با 
ت های جهان سوم 

ّ
جنبش های آزادی خواهانه مل

به تغییر شکل شیوه استعمار دست زدند، بدون 
آنکه در محتوا و ماهیت آن تغییری ایجاد کنند. 
به زودی کنترل مالی شــدید، به جای اشــغال 
کشورها و اداره مستقیم یا غیرمستقیم آنها جهان 
سّوم را پر کرد. در نظام استعمار آنچه مورد نظر 
بود، استثمار ملل از نظر کار ارزان و مواد اولیه 
فراوان بود. اســتعمار فقط به این مطلب توّجه 
داشت که حداکثر سود را به دست آورد و درآمد 
ی خود را به حد اعلی رشــد برساند. به این 

ّ
مل

ترتیب، ســطح زندگی های گوناگون امروز، با 
فواصل عمیق به وجود آمــد.  »روژه گارودی« 
معتقد اســت، ســازوکار عمل استعمار آسان 
اســت: »با ســرمایه گذاری، وام و حتی کمک 
باعوض به کشــورهای آمریکای التین ـ برای 
»کمک« به آنها در راه صنعتی شــدن ـ موافقت 
می شود. ولی در واقع منظور این است که برای 
شرکت های چند ملیتی شمال، این امکان فراهم 
آید که با اســتقرار در کشــورهایی که دستمزد 
کارگر در آنها در سطح پایین قرار دارد و مخارج 
زیرسازی را دولت های وابسته می پردازند، بر 
میزان درآمدهای خود بیفزایند. در همان حال، 
بهای مواد اولیه ای که این گونه کشورها می آورند 
کاهش می یابد و به این ترتیب مبادله ها بیش از 
پیش نامتعادل می شود. پولی که بابت بهره وام ها 

پرداخت می شود، چند برابر اصل مبلغ دریافتی 
است. هر دالری که پرداخت می شود دو یا سه 
دالر برای وام دهنده بازپس می آورد و پرداخت 
منافع، اغلب اوقات معادل کل صادرات است 
و بــه این ترتیب هر گونه توســعه امکان ناپذیر 
می شــود. بنابراین از کشــورهایی که از ســر 
ریاکاری »در حال توســعه« خوانده می شوند 
صحبت نیســت، بلکه صحبت از کشورهایی 
اســت که از طریق وابستگی روبه رشد، به فقر 
فزاینده محکوم شده اند. به اصطاح »کمک« به 
کشورهای جهان سوم یکی از مؤثرترین عوامل 
تشدید وابستگی و ســیر قهقرایی کشورهای 
مذکور است. صنعتی کردن کشورهای جهان 
ســوم و انتقال تکنولوژی وسیله دیگری در راه 
استقرار سلطه و افزایش منافع برای کشورهای 
ثروتمند اســت. نمونه گویای ایــن امر همان 
»معجزه برزیلی« توســعه صنعتــی و دخول 
تکنولوژی کشورهای ثروتمند در جنگل آمازون 
اســت. همچنین در تمام زمینه های اقتصادی، 
با همکاری مدیران صنعتــی محلی، نوعی از 
توسعه ایجاد شده که مراکز تصمیم گیری آنها در 
خارج از کشور است و به این ترتیب وابستگی 

اقتصادی کامل ایجاد می کند.« 
زخم دیگر، کمبود دانش های علمی و فّنی 
است. غرب طی قرون متمادی کوشیده است 
مردم مستعمرات و نیمه مستعمرات را در حد 
کارگران و دهقانان ســاده نگه دارد. چنان بوده 
اســت که امروز جهان ســوم خود را نیازمند 
کمک های علمی و فّنی غرب احساس می کند 

و این خود اسارت دهشتناکی است.

کمک هایی برای استعمارگری

یلی برز معجزه   

   حافظه    

مصطفیبرزکار
پژوهشگر تاریخ
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در پاسخ به این پرســش که »دولت قوی چگونه 
دولتی اســت؟«، از چهار رویکرد نظری نام برده 
شــد که دو مورد آنها توضیح داده شد. این مطلب 
به دنبال تشریح و توضیح دو رویکرد دیگر در این 

زمینه است.

 Bرویکرد میگدال و مان
دیدگاه هــای »جوئل میگــدال« و »مایکل مان« 
در نقــد رویکــرد و روایت ایســتا، غیرتاریخی و 
شرق شناســانه  »ماکس وبر« و پیروانش از دولت 
قــرار دارد. درواقــع، این دو با نقــد قضاوت ها و 
دیدگاه های وبر درباره  دولت قوی و جامعه منفعل 
در جوامع شرقی، معیارهای بدیلی را برای ارزیابی 
قــوی بودن دولت هــا ارائه می دهنــد. مان، میان 
دو نــوع قدرت برای دولت تمایز قائل می شــود؛ 
قدرت زیرساختی و قدرت خودکامه)استبدادی(. 
قدرت اســتبدادی به میزان توانایــی دولت برای 
تصمیم گیری و اقدام، بدون جلب نظر مردم اشاره 
دارد و قدرت زیرســاختی به توانایی دولت برای 
نفوذ در جامعه، اعمال مؤثر حق حاکمیت مطلق 
خود در مقابــل همه گروه های جامعــه و در کل 
محدوده  سرزمینی اشــاره دارد. قدرت خودکامه 
معطوف به میزان خودســرانگی دولت اســت و 
قدرت زیرساختی، شــامل مجموعه  قابلیت های 
نهــادی، ارتباطــی و فیزیکی، مانند رســانه ها، 
ابزار نظامی، حمل  ونقل، بوروکراســی قوی و... 
اســت. مطابق با این رویکرد، دولت قوی، دولتی 
اســت که از قدرت زیرســاختی بــاال و قدرت 
اســتبدادی پایینی برخوردار باشــد. پایین بودن 
قدرت استبدادی به وجه دموکراتیک دولت اشاره 
می کند و باال بودن قدرت زیرســاختی، به قدرت 
تکنولوژیک ، قدرت دفاعی، دستگاه بوروکراتیک 
منســجم و کارآمد، داشــتن قدرت رســانه ای به 
منظور اقناع سازی و همراه ســازی جامعه با خود 
و... اشــاره دارد. بنا به این تحلیل، حکومت های 
امپراتوری ها)حکومت های  و  شــرقی  اســتبداد 
پاتریمونیال در تقســیم بندی وبر(، اگرچه قدرت 
استبدادی باالیی داشــتند، اما از نظر زیرساختی 

ضعیــف بودند. بنابراین، ایــن دولت ها در اصل 
و اســاس، دولت هایــی ضعیــف، یعنــی فاقد 
توانایی مطلوب در اعمال حق حکمرانی بودند. 
باتوجه به آنچه گفته شــد، دولت قوی دارای وجه 
دموکراتیک و قدرت زیرســاختی قوی است.  بنا 
به دیدگاه میگدال، دولت هــا در طیفی مابین دو 
قطب قوی ـ ضعیف دسته بندی می شوند. وی در 
بیان ویژگی های دولت های ضعیف به این موارد 
اشاره می کند: نبود  انسجام درونی و درگیری بین 
بخشی نخبگان و نهادهای دولتی، نبود نهادهای 
مؤثر برای بســیج عمومی، فساد نهادینه، ناتوانی 
دولت در اقناع عموم برای پشتیبانی از سیاست ها 
و خط مشی ها، ضعف مالی دولت، نفوذ مناسبات 
قومی و محلی در ساختار دولت، ضعف قوانین و 
دستورالعمل ها، اعتبار اجتماعی اندک دولتمردان 
و وجود جامعه شــبکه ای که در آن شــبکه ای از 
مناسبات و وابستگی های قومی، محلی، مذهبی 
و... وجود دارد و در مقابل اعمال قدرت دولت بر 
خود مقاومت می کند.  در تطبیق این ویژگی ها با 
موقعیت کنونِی دولت در ایران باید گفت، برخی 
از عایم و ویژگی های دولت ضعیف حادث شده 
و در مقابل، برخی ویژگی های دولت قوی هم در 
ایران وجود دارد. بنابراین، برای قوی سازی دولت 
در ایران باید تاش کرد انســجام درون حاکمیتی 
تقویت شود، از تداوم و گسترش منازعات نخبگان 
جلوگیری شود، فســاد اگرچه نهادینه نیست، اما 
باید مبارزه جدی با آن ادامه یابد، از نفوذ مناسبات 
محلی و قومی در ساختار دولت جلوگیری به عمل 
آید، قدرت رسانه ای نظام برای توجیه سیاست ها 
و رفتارهایــش برای جلب حمایــت حداکثری 

مردمی باید تقویت شود و... . نکته مهم در ارتباط 
با ایران آن اســت که اگرچه به واسطه  تنوع قومی، 
زبانی، مذهبــی، جغرافیایــی و... جامعه ایران 
ماهیت شبکه ای دارد، اما به واسطه  سابقه طوالنی 
همزیستی میان اقوام و مذاهب گوناگون در کشور 
و قدمت طوالنــی ایران، جامعه ایــران ماهیت 
شبکه ای، به آن حالتی که میگدال توصیف کرده، 
نــدارد. این امر، خــود بر میــزان توانایی دولت 
برای اعمال قدرت مؤثر بر جامعه، تأثیر مطلوب 

می گذارد. 

 Bنظریه سیستمی
براســاس نظریه سیســتمی، هر نظام سیاسی سه 
دسته کارویژه دارد که عبارتند از: 1ـ »کارویژه های 
فرآینــدی«: فعالیت هایی برای تدویــن و اجرای 
سیاست ها هستند و در فرآیند تدوین خط مشی ها 
نقش مستقیم و ضروری دارند. در این چارچوب، 
فرآیند سیاســی زمانی آغاز می شــود کــه افراد یا 
گروه هایی خواســته های خود را بیان کنند؛ اما این 
خواســته ها باید در قالب های بدیلی تألیف شوند 
تا بتوانند حمایت سیاســی الزم را کسب کنند. به 
عبارت دیگر، پس از بیان منافع، آنها باید در قالب 
یک راهکار و شــعار اساسی تألیف شوند. در این 
مرحله، آنها وارد دســتگاه سیاست گذاری شده و 
پس از تدوین به صورت قانون، به اجرا درآمده که در 
صورت بروز مخالفت هایی در برابر آن یا نقض آن، 
باید قضاوتی نیز صورت بگیرد. 2ـ »کارویژه های 
سیستمی« شامل جامعه پذیری، گزینش کارگزاران 
و ارتباط گیری سیاســی اســت. ایــن کارویژه ها 
تعیین کننده تغییر یا حفظ وضع موجود هستند، اما 

به طور مســتقیم در تدوین و اجرای سیاست های 
عمومــی دخالــت ندارنــد. 3ـ »کارویژه هــای 
سیاســت گذاری« نیز اثرات اجرای سیاست ها بر 
جامعه، اقتصاد، فرهنگ و... هستند. در اینجا از پنج 
توانایی)کارآیی( نظام سیاسی نام برده می شود که 
عبارتند از: 1ـ کارآیی استخراجی که امکان کشف 
منابع مادی و انسانی الزم برای تحقق اهداف نظام 
را فراهــم می کند. 2ـ کارآیــی تنظیمی که اعمال 
نظارت کافی و هماهنگ نظام بر افراد و گروه   ها را 
ممکن می کند. 3ـ کارآیی توزیع که ناظر بر تقسیم 
کارها، خدمات، افتخارات و وضعیت های موجود 
در جامعه است. 4ـ کارآیی نمادین)سمبولیک( که 
نشر ارزش های ســمبولیک را در جامعه تضمین 
می کند و به احراز حداقل حمایت عمومی کمک 
می کند. 5ـ کارآیی پاسخگویی که درجه حساسیت 
نظــام و مهارت آن در پاســخگویی به تقاضاهای 
محیطی را نشان می   دهد.  اگر نظامی این کارآیی ها 
را داشته باشد، می تواند »عمل تبدیل«؛ یعنی تبدیل 
خواسته ها به تصمیمات سیاسی، »عمل تطبیق«، 
که سبب می شود نظام سیاسی خود را با تحوالت 
جامعه هماهنگ کند و »عمل تطابق« را که عبارت 
از همراه کردن پیرامون سیاســی با خود اســت و 
سبب جلوگیری از ایجاد فاصله بین نظام سیاسی 
و پیرامون می شود و همچنین موجب تأثیر مطلوب 
نظام بر پیرامون می شود، انجام دهد. چنانچه نظامی 
از کارایی های پنج گانه مذکور برخوردار باشد، به 
گونه ای که اعمال ســه گانه تبدیل، تطبیق و تطابق 
را به خوبی انجام دهد، قوی تصور می شــود.  در 
تطبیق این نظریه با وضعیت کنونی ایران باید گفت، 
واقعیت آن اســت که چالش ها و ضعف هایی در 
مسیر سه عمل تبدیل، تطبیق و تطابق حادث شده 
است؛ زیرا بر زمین ماندن برخی مطالبات جامعه 
به ویژه در حوزه  اقتصادی)ضعف در عمل تبدیل(، 
سبب افزایش روند انتقادها و نارضایتی ها در جامعه 
شده است)ضعف در عمل تطبیق و تطابق(. منشأ 
ایجاد این چالش)هــا( را باید در تضعیف برخی 
کارایی های پنج گانه در کشــور دانســت. به نظر 
می رسد، این تضعیف کارایی ها، شامل همه  موارد 
می شود. با این حال می توان گفت، برای قوی سازی 
دولت در ایران، تاش بــرای تقویت کارایی های 
تنظیمی، توزیعی و پاســخگویی بیش از دو مورد 
دیگر باید موردتوجه قرار گیرد؛ زیرا شدت ضعف 

در این سه حوزه بیش از حوزه های دیگر است. 

و  بیشترین   »حشمت الله طبرزدی« 
معنادارترین تغییرات رفتاری را در بین 
عناصر سیاســی ایران تجربه کرده است. وی 
روزی بــه رهبری لقب امــام می دهد و روزی 
خواهان برچیده شدن جایگاه رهبری می شود؛ 
روزی مرحوم هاشمی رفســنجانی را امیرکبیر 
ایران و ســردار سازندگی می نامد و روزی او را 
رئیس باند قدرت و زور لقب می دهد. همچنین 
وی خاتمی را دست نشانده هاشمی می دانست 
که عواملش دروغ گویان و فرصت طلبانی بودند 
کــه از حرکت او در 1۸ تیر اســتفاده ابزاری و 

تبلیغاتی کرده اند!
با همه این تغییر رفتارها و افراط گری ها در 
نمایــش تصویری انقابی از خــود، طبرزدی 
نتوانست بیش از پیش چهره واقعی خود را پنهان 
کند و آزمون ســخت فتنه 13۸۸ عرصه ای شد 
که نقاب نفاق از چهره وی و بسیاری از مدعیان 
انقابی واداده برداشت! طبرزدی پس از فتنه ۸۸ 
به جنبش سبز پیوست و امیدهایی به این جنبش 
بســت؛ اما به زودی منتقد ســران اصاحات 
و اصاح طلبــان در تداوم ماجرای فتنه ســبز 

شد.  طبرزدی لب کام خود درباره جنبش 
به اصطاح ســبز را ایــن گونه بازگو 

می کند: »ما از کســانی که به دنبال 
باز تولید شکل دیگری از جمهوری 
اسامی خط امامی هستند، دعوت 

می کنیم بــرای یک بار هم که شــده 
شــعارهای اســامی خود را 

در بین جنبش ســبزی ها 
که خــود طایــه داران 

آن هســتند، بیان کنند تــا دریابند که هیچ کس 
طالب این شــعارها نیســت، پس مردم ما از 
حکومت دینی گذر کرده اند.1« آخرین نظرات 
حشمت الله طبرزدی درباره درگیری دو جریان 
سیاسی اصلی کشور نیز شنیدنی است: »اگر تا 
سال گذشته، حداقل به شکل صوری دو جناح 
اصاح طلب و محافظه کار زیر لوای جمهوری 
اســامی با هم زیست مسالمت آمیز داشتند و 
حرف ولی فقیه را فصل الخطاب اختاف های 
خود می دانستند، در شرایط کنونی این دو جناح 
به دشمنی خونی همدیگر تبدیل شده است.« 
جالب است که بر اساس این دیدگاه طبرزدی 
تندرو، فصل الخطاب بودن جایگاه رهبری در 
فیصله دادن به دعاوی سیاســی و اجتماعی در 
کشور ولو برای مدتی وجود داشته است و این 
موضوع با برخی دیگر از مواضع وی که رهبری 
را فاقد نفوذ در جریان های سیاسی و گروه های 
مرجــع اجتماعی می داند، در تناقض اســت. 
نکته جالب توجه دیگر در شخصیت شناســی 
طبــرزدی »خیال بافی« مفرط اوســت که در 
موارد بســیاری دیده شد وی گزاره های خبری 
صد درصد نادرســت را به هم می بافد و از آنها 
داســتان های هیجان انگیز درست کرده 
و آنقدر با آب و تاب تعریف می کند که 
برای خودش هم توهــم ایجاد می کند 
کــه این اباطیل واقعیــت دارد. البته این 
موضوع اســاس رفتار جریان تحریف در 
طول تاریخ بوده است و »هوشیاری« 
و »روشــنگری« پادزهر آن 

است.

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی عالمه نائینی-2۰

شروح نیازمند شرح!

کتــاب »تنبیه االمه« مرحــوم نائینی، اگر 
نگوییم بی نظیر، دست کم در تاریخ تشیع و 
در فقه سیاسی شیعه، کم نظیر است. آنچه 
در این کتاب آمده، فارع از نظام مشروطه 
سلطنتی اســت و بیشتر درباره مؤلفه های 
سیاسی اسام ســخن گفته و آن را با قلم 
فقیهانه تبیین کرده و با مدل های دیگر نظام 
سیاســی هم تطبیق پذیر است. از بین این 
شروح، سه نسخه آنها مهم تر است؛ زیرا به 
نوعی نمایشگر سه دوره  این کتاب، از زمان 
مرحوم نائینی تا دوران مرحوم طالقانی و 

باالخره تا زمان معاصر به شمار می آیند.
اولین تصحیــح و توشــیح برخی از 
مطالــب کتاب ســترگ نائینــی، به قلم 
صورت  طالقانی«  سیدمحمود  »آیت الله 
گرفت. مرحوم طالقانــی پس از کودتای 
ایــران بحران زده  مرداد 1332ش، چون 
را به ادبیات دموکراتیــک در مخالفت با 
حاکمیت نیازمند می بیند، در سال 1334 
کتاب تنبیه االمه نائینــی را تلخیص و در 
برخی موارد پاورقی هایی به آن اضافه کرده 
و عبارات ناخوانــا را به صورت اجتهادی 
تصحیح کــرده یا فرازهایــی را که مبهم 
تشــخیص داده یا نتوانسته در نسخه  های 

قبلی پیدا کند، حذف کرده است. 
تصحیح بعدی این کتــاب، با تاش 
محقق حوزوی »حجت االسام سیدجواد 
ورعی« در سال 13۸2 انجام شده است. 
وی در ذیل پروژه مطالعاتی که از ســوی 
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری واگذار 
شــد، پس از بررسی کتاب میرزای نائینی 
و افزودن توضیحاتی به آن، اقدام به چاپ 
دوباره کتاب کرد کــه به دلیل مقابله آن با 
دو نسخه چاپ اول و دوم تنبیه االمه دارای 

اتقان و اطمینان بیشتری است.
شرح سوم کتاب »آستانه تجدد« نوشته 
»حجت االســام دکتــر داود فیرحــی« 
اســت که چند سال پیش نشــر نی آن را 
منتشــر کرده است. نویســنده این کتاب 
معتقد است: »تنبیه االمه، یک سال و نیم 
بعد از انقاب مشــروطه و بعد از به توپ 
بسته شدن مجلس نوشته شد و اولین بار بود 
که یک متفکر بزرگ شیعه که نام و نشان و 
اثر زیادی در حوزه های علمیه دارد، دست 
به چنین کاری می زد. در این کتاب، فقیهی 
برجسته و متفکری اصولی، تبیینی از دولت 
مــدرن و دولت ملی ارائه کــرده و درباره 
دولتی که مبتنــی بر مرزهای ملی، قوانین 
موضوعه، نظام انتخابات و حقوق عمومی 

است، سخن گفته است.«
بــدون تردید، در شــروح گوناگون از 
تنبیه االمه هــر یک از شــارحان نظرات 
خاص مبتنی بر مشــرب و مرام فکری و 
سیاســی خود را محور تبیین و توضیح و 
سامان بخشی شرح قرار داده اند که گاه خود 
آنها محل نقد واقع می شوند. برای نمونه، 
مهم ترین نکته ای که در کتاب آستانه تجدد 
به نظر می آید، برداشت غلط نویسنده آن از 
تقریرات مرحوم نائینی مبتنی بر این گزاره 
است که مرحوم نائینی، والیت عامه فقیه را 
قبول نداشته است. این برداشت، برخاف 
نظر مشهور است که معتقد است نائینی، 
مقبوله عمربن حنظلــه را در اثبات والیت 

فقیه تمام می داند. 
ضمن اینکه نائینی تصریح کرده است، 
آن دو فصلی که نوشــته شده اما در کتاب 
نیامده، در اثبات والیــت عامه فقیه بوده 
اســت. همچنین بســیاری از بزرگان از 
امام خمینی)ره( گرفته تا مرحوم خویی و 
حتی محسن کدیور هم، مرحوم نائینی را 
از کسانی می دانند که قائل به والیت فقیه 

بوده است. 

فراز و فرود حشمت الله طبرزدی  ـ ۵

یف پرداز! تحر خیال باف 

   ریزش ها    

در چند شماره پیش در راستای نسبت سنجی 
نظام و انقــاب در نظریه نظــام انقابی، به 
نسبت های تباین)جداانگاری( و تضاد)تقابل( 
در زمینه مفاهیم نظام و انقاب اشاره و دالیل 
رد آنها بررســی شــد. در این شماره نسبت 
تســاوی بین این دو مفهوم کلیدی را در این 

نظریه بررسی می کنیم.
تساوی)یکســان پنداری( یکــی دیگر از 
نســبت های مفروض میــان مفاهیم »نظام« 
و »انقاب« اســت؛ به ایــن معنا که در عین 
اختــاف دو مفهوم یادشــده در لفظ، هر دو 
منطبــق بر یک مصــداق خواهند بــود و در 
واقع، انقاب اسامی همان نظام جمهوری 
اســامی اســت.1 با این بیان، ترکیب نظام 
انقابی ترکیبی وصفی است، نه اضافی و دو 
واژه نظام و انقاب، تعابیر متفاوت برای بیان 
یک مصداق واحدند و تنها برای وصف بهتر 
آن مصداق از این تعبیر استفاده می شود؛ حال 
آنکه در ترکیب اضافی، دو طرف ترکیب بنا به 
ضرورت هایی و بر اساس نقش های گوناگونی 
به هم پیونــد خورده اند. از ایــن رو پذیرش 
نسبت تســاوی میان این دو مفهوم، پذیرش 
ترکیب وصفــی آن دو را نیز به دنبال خواهد 

داشت. 
انقاب اســامی از وجــوه نرم افزاری و 

ایده گی برخوردار اســت و نظــام جمهوری 
اســامی، مولود و نتیجه زمینی شدن اندیشه 
و تفکر انقاب اسامی است که برای تحقق 
این اندیشــه و تفکر تأسیس شــده و در طول 
ســال های بعد از پیروزی انقاب اســامی، 
گاهــی به انقاب نزدیک و گاهــی از آن دور 
شده اســت. البته باید توجه داشت، برقراری 
رابطه این همانی میان ایــن دو مقوله و یکی 
دانســتن انقاب و نظام، آســیب هایی را در 
حوزه عملکردی به دنبال خواهد داشــت؛ در 
این صورت می توان برخی از بدکارکردی های 
موجود در نظام، از جمله قانون گریزی، فساد 
اداری، شــکاف طبقاتــی و... را به انقاب 
اســامی تســری داد و راه اصاح معایب و 
اشــکاالت نظام را بســته دید. این در حالی 
اســت که رهبر معظم انقاب و انقابیون از 
حق مطالبه گری و انتقاد نســبت به مسئوالن 
نظام و روندهای ناقص برخوردارند و در این 
زمینه مسئوالن ذی ربط را پاسخگوی معایب و 
نواقص منجر به به فساد و ناکارآمدی می دانند.
در بیانیــه گام دوم انقاب بــه وضوح به 
این مســئله توجه شــده که اگر بی توجهی به 
شعارهای انقاب و غفلت از جریان انقابی 
در برهه هایی از تاریخ چهل ساله نمی بود ـ که 
متأســفانه بود و خسارت بار هم بودـ بی شک 
دســتاوردهای انقاب بســیار بیش از این و 
کشور در مسیر رســیدن به آرمان های بزرگ 
بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکات کنونی 

وجود نداشت.
 پی نوشت ها در دفتر نشریه موجود است.

 نظریه نظام انقالبی  - 2۱

رّد نسبت تساوی

   آفاق    

محسنمحمدیالموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

مصطفیقربانی
کارشناس سیاسی

فتحاللهپریشان
دبیر گروه اندیشه

ونی در انسجام  تقویت 
 نگاهی به الزامات قوی سازی دولت

مایکل مانجوئل میگدالماکس وبر
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مجازستانزندگی

امروزه، شــبکه ها و رســانه های اجتماعی دیگر 
تنها بستری برای ســرگرمی و ارتباطات فردی و 
اجتماعی شهروندان به شمار نمی آیند، بلکه یکی 
از مهم ترین ابزارهای پیشــبرد دیپلماسی و اعام 
سیاست های داخلی و خارجی کشورها هستند، 
چرا که دیگر فعالیت در رســانه های اجتماعی، 
یک فعالیت فردی و محدود به منتشر کردن قدری 
متن و تعــدادی عکس و »الیک« و »فالو« کردن 
دوستان و آشنایان نیســت، بلکه امروز در قالب 
همین متن ها و عکس ها، سیاست ها و منافع ملی، 
منطقه ای و حتی فرامنطقــه ای دولت ها پیگیری 

می شود.
سال 2007 را می توان نقطه شروع این تغییر 
کارکرد و تبدیل شدن رسانه های اجتماعی به ابزار 
دست سیاستمداران دانســت؛ زیرا در این سال 
»باراک اوباما« برای نخستین بار پیش از انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا به شکل جدی فعالیت 
در فضــای مجازی را آغاز کــرد و موفقیت او در 
انتخابات با تکیــه بر فعالیت های مجازی، زمینه 
جلب نظر دیگر سیاستمداران جهان به شبکه های 
اجتماعی را فراهم کرد و رهبران سیاســی غرب 

یکی پس از دیگری به این فضا پیوستند.
باید بــه این نکته توجه داشــت که در فضای 
سیاسی و دیپلماسی و در بین ده ها شبکه اجتماعی 
تنها »توئیتر« توانسته به رسانه اول رهبران سیاسی 

جهان بدل شــود که این مســئله نیــز از ماهیت 
وجودی این رســانه و تجمع نخبگان سیاســی و 

رسانه ای در آن  نشئت می گیرد.
توئیتر به منزله یک رســانه میکــرو باگ یا 
نوشــتارهای کوتاه، از نظر ضریب نفوذ در حوزه 
دیپلماسی و سیاست رتبه اول را به خود اختصاص 
 اخبار دنیای سیاست، نخستین 

ً
می دهد؛ زیرا غالبا

بار در توئیتر منتشر می شوند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منفور آمریکا را 
می توان یکی از فعال ترین رؤسای جمهور جهان 
در عرصه »دیپلماســی مجازی« یــا به عبارت 
دقیق تر »دیپلماســی توئیتری« دانســت. وی در 
طــول شــبانه روز بارها درباره مســائل داخلی و 
خارجی آمریکا توئیت منتشر می کند و به همین 
 خبرنگار و 

ً
دلیل نیز حدود ۸6 میلیون کاربر عمدتا

سیاستمدار، دنبال کننده حساب توئیتر وی هستند؛ 
از جملــه جدیدترین توئیت های پر حاشــیه وی 
می توان به اعام عادی ســازی روابط بین امارات 
متحده عربی و بحرین با رژیم صهیونیستی اشاره 

کرد.
البته جالب است که توئیتر و دیگر رسانه های 
اجتماعی پر مخاطب، از ســوی بیشتر دولت ها 
 به منزله یک رسانه رســمی در نظر گرفته 

ً
رســما

نشــده اند؛ اما خواهی نخواهی به دلیل ضریب 
نفود و تأثیرگذاری باالی این رســانه ها بر افکار 
عمومی حتی در کشورهایی، مانند ایران که بیش 
 این 

ً
از ده ســال از فیلترینگ توئیتر می گذرد عما

رسانه به مثابه یکی از مهم ترین منابع خبری کشور 
مطرح بوده و کمتر مسئول و سیاست مدار شناخته 
شــده ای را می توان یافت که در این بستر فعالیتی 

نداشته باشد.
در واقــع، ارزش توئیتــر و دیگر رســانه های 
اجتماعی بیش از آنکه ناشی از رسمیت آنها باشد، 
از ارزش مبادله ای و تعاملی آنها نشئت می گیرد؛ 
به این معنا که فعالیت شــخصیت های رســمی 
در فضای غیر رســمی موجب تولیــد پیام های 
مطلوب تر و باورپذیرتر برای مخاطب می شــود 
 این کارکرد توأمان رسمی و غیر رسمی 

ً
که اتفاقا

موجب افزایش ضریب تأثیرگذاری رسانه های از 
جنس توئیتر بر افکار عمومی شده است.

لذا با توجه به فعالیت قابل توجه مســئوالن و 
فعاالن فرهنگی و مجازی کشورمان در این فضا و 
همچنین نیاز مبرم جبهه مقاومت به بسط و توسعه 
گفتمان انقاب اسامی در سطح افکار عمومی 
منطقه و جهان، آن هم در قالب های نوین از جمله 
فضای مجازی به نظر می رسد نهادهای مسئول در 
حوزه فضای مجازی باید به این رسانه باز نگاهی 
داشته و آن را بستری جدی برای پیشبرد دیپلماسی 
عمومی و دیجیتال جمهوری اســامی ایران در 

سطح منطقه و جهان در نظر بگیرند.

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی: 

ســرنگونی پهپاد گلوبال هاوک در خلیج 
فــارس، دومینوی ســرنگونی پهپادهای 
مجــازی آمریــکا شــامل پشــتیبانی از 
اغتشاشات داخلی، تداوم محدودیت های 
تحریم های  بازگردانــدن  و  تســلیحاتی 
اقتصادی را رقم زد. با مقاومت فعال ملت 
ایران، سقوط پهپادهای ترامپ ادامه دارد.

ســعید جلیلــی، عضو مجمع تشــخیص 

مصلحــت نظــام:  رهبر معظــم انقاب 

فرمودند وقتی بعضی از جاذبه های دنیایی 
بر مســئوالن غلبــه کند، یکبــاره آن آدم 
دیگر تغییر می کند و تمام دغدغه اش این 
 ماشین فان مدل را داشته 

ً
می شود که مثا

 چنین آدمی دیگر نمی تواند 
ً
باشد. مسلما

آن تأثیرگذاری الزم برای پیشرفت کشور 
را داشته باشد.

نمکی، وزیر بهداشت:  حدود هشت ماه خودم 

و یارانم در سراسر کشور یک روز آرام نداریم. 
هرچه می گوییم همه گیری را نمی شــود با 
التماس و تمنا متوقف کرد بی فایده اســت 
هرچــه التماس و تمنا و فریــاد می کنیم که 
کرونا را نمی شود بدون کمک های ویژه مهار 
کرد کســی باور نمی کند. پاییز سنگینی فرا 
می رسد. موج حمله جدیدی شکل گرفته، 
یک میلیارد دالری کــه رهبری از صندوق 
توســعه موافقت کردند، ماه هاست به جز 
سهم کوچکی نگرفته ام. نمی دانم برای کدام 

کار مهم تر گذاشته اند؟

احمــد امیرآبادی، نماینده مجلس شــورای 

اسالمی: مجلس از چگونگی واگذاری و 

هزینه کرد یک میلیارد یورویی خط اعتبار 
مربوط به مبارزه با بیماری کرونا تحقیق و 

تفحص می کند.

تخت روانچی، ســفیر و نماینــده دائم ایران 

در ســازمان ملل: تصمیم امروز آمریکا به 

منظور اعمال تحریم هــا علیه ایران هیچ 
تأثیر عملی ندارد، جز اینکه، نشانه روشنی 
از ناامیدی پــس از ناکامی های اخیر این 
کشور در ســازمان ملل است که فقط بر 
انزوای ایاالت متحده آمریکا افزود.آمریکا 
هرگز بازگشت قطعنامه های منقضی شده 
را نخواهد دید، چرا که آنها برطبق حقوق 

بین الملل دیگر وجود ندارند.

حمید بعیدی   نژاد، ســفیر ایــران در لندن: با 

گذشت 30 روز از درخواست اولیه آمریکا 
برای بازگشت شش قطعنامه تحریم علیه 
ایران، شــورای امنیت بــدون هیچگونه 
اقدامی، مخالفت خود را با آمریکا اعام 
و آن درخواست را بایگانی نمود. آمریکا 
با یک انزوای بی ســابقه روبه رو شــده و 
سیاست ضدبرجامی اش با شکست کامل 

روبه رو شده است.

 صدور گفتمان انقالب از بستر فضای مجازی

توسعه زیرساخت های ارتباطی نوین در اقصی 
نقاط جهان موجب فراگیری استفاده از فضای 
مجازی و ارتباطات مبتنی بر آن در بین ملت های 
جهان شــده اســت و دیگر کمتر کشــوری را 
می توان یافت که ضریب نفوذ فضای مجازی در 

آن کمتر از 50 درصد باشد.
برای نمونه، بــا نگاهی به آمار دسترســی 
کاربران کشــورهای جنــگ زده و حتی گرفتار 
بحران نیز شاهد هستیم که ضریب دسترسی آنها 
به فضای مجازی بیش از 50 تا 60 درصد است 
که این خود بر وابســتگی قابل توجه ملت های 
جهان به فضای مجازی و ارتباطات مبتنی بر آن 
گواهی می دهد؛ به همین دلیل در عصر حاضر 
فضای مجازی می تواند برای انتقال پیام انقاب 
اســامی ایران به دیگر ملت های جهان مؤثر و 

کارآمد باشد. 

 از این  رو برای بررســی دقیق تر این موضوع 
پای صحبت های »حامد مظلومی« پژوهشگر 
عرصه فناوری اطاعات و ارتباطات نشستیم. 
وی دربــاره کاربرد فضای مجــازی در عرصه 
روشنگری جهانی و نشــر جهانی پیام انقاب 
اســامی ایران معتقد اســت: »امروزه فضای 
مجازی به دلیل فراگیری و همه گیری آن در سطح 
جهان، یکی از مهم ترین فرصت ها برای نشــر 
بیش از پیش پیام انقاب اسامی در سطح افکار 
عمومی جهان است؛ چرا که به دلیل فشارها و 
محدودیت های اعمال شــده از سوی استکبار 
جهانی، جز در فضای مجازی امکان دسترسی 
آسان، کم هزینه و روزآمد به افکار عمومی برخی 
ملت های تحت سلطه وجود ندارد؛ از این رو با 
توجه به ســطح بــاالی توانمندی متخصصان 
ایرانی باید فرصت را غنیمت شمرده و با حداکثر 

توان در جهت بهره برداری از فضای مجازی به 
منظور نشر انقاب اسامی و همراه سازی افکار 
عمومی جهان با نوای امیدبخش رهایی آنها از 

ذیل چتر نفوذ نظام سلطه تاش کنیم.«
وی درباره چگونگی بهره برداری حداکثری 
از فضــای مجــازی در عرصــه انتقــال پیام 
روح بخش انقاب اسامی به دیگر ملت های 
جهان می گوید: »باید به این نکته توجه داشت 
که فعالیت در فضای مجازی بین المللی متفاوت 
از فعالیت در فضای مجازی داخلی اســت. به 
عبارت دقیق تر نمی توان بــا همان راهبردهای 
فعالیت در فضای مجازی داخل انتظار داشت 
پیــام مدنظر ما به مخاطــب بین المللی منتقل 
شــود؛ چرا که مخاطب جهانی از بســترهای 
مطلوب و ایده آل داخلی ما استفاده نمی کند؛ از 
این رو برای ارتباط با افکار عمومی جهان باید 

از بسترهای نرم افزاری رایج و محبوب در جهان 
بهره برد.

از ســوی دیگر، برای تأثیرگــذاری مؤثر بر 
مخاطب باید پیام ها را متناسب با ذائقه مخاطب 
بین المللی تنظیم کرد که تحقق این مسئله جز 
با تدوین اطاعات دقیق جامعه شناختی میسر 

نیست. 
برای نمونــه، نمی توان انتظار داشــت یک 
پیام واحد تأثیر مشترکی بر مخاطب اروپایی و 
آفریقایی داشته باشــد؛ به این ترتیب باید برای 
هر قاره، هر کشــور و حتی هر قومیت پیام های 
مشخصی را تهیه کرد که این مهم جز با تدوین 
اطاعات جامعه شناختی میسر نیست و در این 
زمینه باید از نخبگان دانشــگاهی آشنا با علوم 
حوزه ارتباطات بهره برد و علم آنها را در خدمت 

صدور انقاب اسامی قرار داد.«

 جایگاه فضای مجازی در نشر پیام انقالب در  گفت وگو با پژوهشگر عرصه فناوری اطالعات

فرصت بی نظیر

   تریبون    

ایران براســاس رتبه بندی تایمز 
2021، رتبه نخســت را از نظر 
تعــداد دانشــگاه ها در منطقه و 
کشــورهای اسامی کسب کرد. 
این خبر را "محمدجواد دهقانی" 
علوم  استنادی  پایگاه  سرپرست 
جهان اســام)ISC( اعام کرده 
است، وی همچنین در این رابطه 
اظهار داشــت: "رتبه بندی تایمز 
نظام های  از مشــهورترین  یکی 

رتبه بندی بین المللی دانشگاه هاســت." بر اساس اظهارات این 
مقام مسئول طی ســال های 2012 الی 2014 از ایران فقط یک 
دانشــگاه در لیست پایگاه رتبه بندی تایمز حضور داشت، اما در 

سال 2020 به 40 دانشگاه افزایش یافته است.

برتر در جهان 
درخشش دانشگاه های ایران

با  طی ماه های گذشته هم زمان 
تشدید تقای حداکثری آمریکا 
علیه ملت ایران، شاهد افزایش 
قابل توجه تــاش برای حمله 
زیرســاخت های  به  ســایبری 
کشــورمان بوده ایــم که پدافند 
سایبری کشورمان دفع و پاسخ 
متناســب بــه متجــاوزان داده 
شده است. شــرکت آمریکایی 
مایکروســافت مدعــی شــده 

است یک گروه هکری ایرانی به نام "فسفروس" به حساب های 
کاربری مقامات کاخ سفید و ستاد کمپین انتخاباتی ترامپ نفوذ 
کرده است. نا گفته پیداست هدف از طرح این ادعا متهم کردن 

کشورمان به دست کاری انتخابات آمریکاست. 

انتخاباتی! توطئه   
بازی تکراری ترامپ

 در سال های اخیر بازار فعالیت 
رسانه های تعاملی در کشور ما 
بیش از هر زمانی گرم شده است 
و هر روز سرویس های جدید و 
متنوع تــری در این حوزه عرضه 
می شــوند. یکی از جدیدترین 
رســانه های تعاملی یــا همان 
VODهــا، اســتارتاپ "طوتی" 

اســت. طوتی مجموعــه ای از 
را  آموزشــی  دوره های  بهترین 

که محصول تدریس مشــهورترین اساتید دنیاست گردآوری و 
در بستر اپلیکیشن اختصاصی خود به مخاطبان ارائه می دهد، 
برای نمونه شما هم اکنون می توانید با مراجعه به این اپلیکیشن، 

از ویدئوهای آموزشی به همراه زیرنویس فارسی استفاده کنید. 

طوتی
 مرجع آموزش و سرگرمی

توئیتری دیپلماسی  توی  هزار 
نویدکمالی

دبیر گروه رسانه
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دفاع از خاک و ســرزمین خود بــرای هر ملتی، 
حیثیت آن ملت به شمار می آید، چه برسد به دفاع 
مقدسی که با اعتقادات و ایدئولوژی های انسانی 
یک کشــور گره خورده باشد. به طور قطعی دفاع 
مقدس نشان داد، می توان در اوج تلخی های یک 
جنگ، شیرینی ها و زیبایی های انسانیت را به نظاره 

نشست.
این حماســه، موضوعی نیست که با یک هفته 
و چند روز بزرگداشــت بتوان ِدین خــود را به آن 
ادا کرد. ادای دین به همه کســانی که در آن هشت 
سال از بســیاری چیزهای خود گذشتند و پس از 
آن نیــز در راه خود ثابت قــدم ماندند، در این یک 
هفته خاصه نمی شــود؛ بلکه باید پس از آن نیز 
هر چه بیشــتر از گذشته تاش کرد تا یاد و خاطره 
حماسه سازان جبهه های نبرد را زنده نگه داشت و 
 یکی از مهم ترین راهکارها برای این موضوع، 

ً
قطعا

ثبت حقیقِت دفاع مقدس آن هم از تمامی ابعاد آن 
است.

رهبر معظم انقاب اســامی در ســخنرانی 
تلویزیونی اخیرشان در آیین تجلیل از پیشکسوتان 
دفاع مقدس، خطر تحریف حقایق دفاع مقدس را 
گوشزد کرده و با اشاره به پیروزی درخشان و واضح 
ملت ایــران در دفاع مقدس گفتند: »این واقعیت، 
نتیجه  رهبــری و فرماندهی شــگفت انگیز امام 
خمینی)ره(، حضور همه جانبه  قشرهای مختلف 
مردم و اقدامات و ابتکارات عقایی مدافعان اسام 
و انقاب در این حماسه  تاریخی بود که باید مراقب 
تاش دشــمنان در تحریف واقعیات این قطعه از 

هویت برجسته  ایرانیان باشیم.«

رهبر معظم انقاب اسامی در بخش دیگری از 
سخنان شان فرمودند: »هرچه از زمان دفاع مقدس 
دورتر می شویم، باید به معرفت آن نزدیک تر شویم؛ 
چرا که دست های تحریف گر در کمین هستند.«اما 
چــه چیزی می تواند دســت تحریف گــران را از 

درخشان ترین برهه تاریخی کشورمان کوتاه کند؟
مهم تریــن راه، ثبــت دقیق و عینــی و در عین 
حــال هنرمندانه »وقایع و حقایــق« دفاع مقدس 
اســت و ثبت این وقایع با مواردی، همچون فیلم 
و مستند امکان پذیر اســت؛ اما در این میان نباید 
از تأثیرگذاری بســیار زیاِد متــون فاخر و اثرگذار 
هم غافل مانــد. هر چند شــاید در برخی موارد 

کتابخوان ها کمتر از مخاطبان فیلم باشند؛ اما کتاب 
ماندگاری و تأثیرگذاری به مراتب بســیار باالیی 
دارد، به گونه ای که بسیاری از فیلم ها اقتباس یافته 

از کتاب ها و رمان ها هستند.
کتاب در ثبت وقایع گاهــی حتی چند قدمی 
از فیلم های داستانی و حتی مستند فراتر می رود. 
بنابراین نباید این حوزه را نادیده گرفت و باید هر 
چه بیشتر به نویسندگان عرصه دفاع مقدس بها داد 
تا بتوانند در ثبت و ضبط آنچه در این جنگ کم نظیر 
و حتی بی نظیر بر مردم کشورمان و فرزندان رزمنده 
آنها گذشته است، دست شان باز باشد؛ به ویژه در 
ثبت خاطرات از زبان خود رزمندگان دفاع مقدس. 

یادمان نرود که بســیاری از جوانان آن روزها، 
حاال دوره میانسالی را می گذرانند و بسیار حیف 
اســت که آنچه در خاطر و سینه شان ثبت شده به 

رشته تحریر درنیامده، از میان مان بروند.
رهبر معظــم انقاب نیز در ســخنرانی اخیر 
خود در هفته دفاع مقــدس، ادبیات دفاع مقدس 
را به سرچشمه ای جوشان تشبیه کردند و با تأکید 
بر تولید متون فاخر ادبی به عنوان منابع غنی برای 
خلق آثار هنری و همچنین لزوم شخصیت پردازی 
از شــهیدان و رزمندگان جنگ، گفتند: »موضوع 
یادواره های دفاع مقدس نیز مســئله  مهم دیگری 
اســت که از ایجاد فاصله  نسلی در مقوله  جهاد و 

مقاومت جلوگیری می کند.«
تاکنون نیز آثاری بسیار خوب و ماندنی به ویژه 
در ســال های اخیر از نویسندگانی که خودشان در 
جبهه حضور داشــته اند، به یادگار مانده است که 
توانســته با مخاطب ارتباط بســیار خوبی برقرار 
کرده و تصویری بســیار واقعی از هشت سال دفاع 
مقدس را ارائــه دهد؛ از جمله این آثار می توان به 
کتاب های »دا«، »نورالدین پسر ایران« و »سرباز 
کوچک امام« اشاره کرد؛ »پایی که جا ماند« نیز از 
دیگر آثاری است که بسیار مورد استقبال مخاطبان 

به ویژه جوانان قرار گرفت.
کتاب »سام بر ابراهیم« نیز ثابت کرد می توان 
با یک کتاب اسطوره هایی را به جوانان معرفی کرد 
که تا همین دیروز گمنام بوده اند؛ آشنایی خیل عظیم 
جوانان با شهید ابراهیم هادی و عاقه و ارادت به 
این شهید بزرگوار گویای تأثیر کتاب بر شناخت هر 
چه بیشتر شهیدانی است که ادامه راه شان کشورمان 

را بیمه خواهد کرد.
البته در میان متون ادبی نباید از جایگاه شــعر 
و تاریخ شفاهی هم غافل شد؛ چراکه کتاب های 
تاریخ شــفاهی می توانند بهتریــن راهکار برای 

جمع آوری مستندات دفاع مقدس باشند.

فرهنگفرهنگ

یادداشت

فرهنگ

یکی از مجموعه هــای مقاتل با 
انتشارات  نام »مقتل مظلوم« در 
بازآرایــی و  کتــاب جمکــران 
منتشر شد. »مقتل« در اصطاح 
بــه کتاب هایــی گفته می شــود 
کــه ماجــرای کربــا و آنچه بر 
خانواده  امام حســین)ع( و یاران  
آن حضرت گذشــت را شــرح 
می دهد. به انگیزه زنده نگه داشتن 
یاد حادثه عاشــورا و شــهدای 

کربا، از صدر اسام تاکنون، همواره کتاب هایی به عنوان  »مقتل « 
نوشته شده و می  شــود.»مقتل مظلوم« تألیف »مرتضی وافی« و 
ترجمه و تصحیح »علی عباس آبادی« با طرح جلدی از اســتاد 

حسن روح االمین در 24۸ صفحه و قطع رقعی چاپ می شود.

مظلوم  مقتل 
تجدید چاپ تألیف مرتضی وافی  

   کتاب    

فیلم برداری مجموعه تلویزیونی 
بــه کارگردانی »بهرنگ  »افرا« 
تهیه کنندگــی  و  توفیقــی« 
مشــترک »مجیــد موالیی« و 
»محمدکامبیز دارابی« به تازگی 
الهیجان  شهر  لوکیشن های  در 
کلید خورده است. پس از اینکه  
حضور مهدی ســلطانی قطعی 
شد مینا وحید و روزبه حصاری 
نیز به تازگی به گــروه بازیگران 

پروژه پیوســته اند.این درام اجتماعی و خانوادگی که قصه آن در 
فضای معاصر می گذرد، برای پخش از شــبکه یک رسانه ملی  
آماده می شود. مجید موالیی در کارنامه خود تهیه کنندگی سریال 
های »بانوی عمارت«، »چرخ فلک«، »نابرده رنج« و… را دارد.

افرا
ساخته جدید بهرنگ توفیقی

   سریال    

»چنــد درجــه« بــه کارگردانی 
»غامرضــا بختیــاری« و »امید 
خسروی« مســابقه ای تلویزیونی 
است که هم اکنون در مرحله ضبط 
قرار دارد و به زودی در 52 قسمت 
40 دقیقه ای روی آنتن شبکه نسیم 
خواهد رفت. بــه گفته بختیاری، 
این مسابقه حدود 30 تا 35 رشته 
ورزشــی و هیجان انگیز از جمله 
پاراموتور،  غواصی،  پاراگایدر، 

سقوط آزاد، فای بورد، کایت بورد، موتور کراس، دوچرخه سواری 
تریــال و... را به مخاطبان و به ویژه نســل جــوان معرفی می کند. 
رشــته هایی که شــاید ابتدا در نظر مردم یک ورزش گران شناخته 

شوند، اما بیشتر آنها با هزینه بسیار کم در دسترس همه قرار دارد.

    مسابقه    

درجه چند 
مسابقه جدید شبکه نسیم

 میراثی که در خطر است

بــا آغاز مجدد فصل تعلیــم و تربیت در 
مدارس و دانشــگاه ها، جــای طرح این 
ســؤال خیلی جدی تر از قبل وجود دارد 
که نســل دانش آموز و دانشــجوی امروز 
مــا، چقدر با زبــان و ادبیات فارســی و 
ظرایف آن آشناهســتند و بــه ارزش این 
میراث فرهنگی کهن بــاور دارند؟ فراتر 
از دانش آموزان و دانشــجویان، این سؤال 
درباره عموم جامعه ما هم مطرح است که 
چقدر نسبت به ارزش زبان ملی و مادری 
خود واقفند و تا چه حد نسبت به خطرها 
و آســیب هایی کــه آن را تهدید می کند، 

حساس هستند؟!
پاسخ این پرســش را نمی توان منفی 
و ناامیدکننده دانســت؛ زیرا هنوز زبان و 
رسم الخط فارسی، زنده و بالنده است و 
در گویش و نوشتار ایرانیان جاری است. 
همچنین، نمی توان موضــوع را مثبت و 
امیدوارکننده دانســت؛ زیرا نسل امروز، 
آنطور که باید و شــاید، مراقب آســیب 
نرســیدن به ریشــه های این قند شیرین 
پارسی نیستند. از وارد شدن کلمات بیگانه 
به دایره لغات مردم و جایگزین شدن آنها 
با لغات فارســی گرفته تا اطاع ناکافی 
نســل جدید از جایگاه و کار ارزشــمند 
ســتاره های کهن و جدید آســمان ادب 
فارسی مثل سعدی و حافظ و فردوسی و 
پروین اعتصامی و شهریار، همگی سبب 
شده اند تا اهل فن و دلسوزان این عرصه، 

خیال شان از این بابت آسوده نباشد.
رهبــر معظم انقــاب که بــه اذعان 
همه ادب دوســتان و اهل فــن، یکی از 
صاحب نظرتریــن افــراد در ایــن حوزه 
هســتند، اوایــل دهــه 70 با اشــاره  به  
برجســتگی های  موجود در ادبیات  زبان  
فارســی  فرمودند: »آنچه  که  از حکمت ، 
معرفــت  و اندیشــه  واالی  بشــری  در 
دیوان های  شــعری  زبان  فارسی  گنجانده  
شــده ،  بسیار مهم  و قابل  توجه  است  و در 
این  زمینه  می توان  بــه  حکمت ، معارف  
الهی  و اندیشــه  مورد نیاز بشــری  که  در 
شاهنامه  حکیم  ابوالقاسم  فردوسی  موجود 
است ، اشاره  کرد.« ایشان همچنین گفتند 
: »جلوگیری  از رشد زبان  و مخلوط کردن  
آن  بــا لغات  بیگانه ، زبان  را از درســتی  و 

استواری  خود خارج  می کند.« 
اما در ســال های اخیر، هشــدارهای 
ایشــان نســبت به خطرهای این حوزه 
بیشتر شده است؛ تا جایی که در یکی از 
جلسات رمضانی دیدار با شعرا، باز هم 
هشــدار داده و گفتند: »من راجع به زبان 
 نگرانم؛ زیرا در جریان 

ً
فارســی حقیقتا

عمومی، زبان فارســی در حال فرسایش 
اســت... من از صداوســیما گله مندم، 
به دلیل اینکه به جای ترویج زبان صحیح 
و معیار و زبان صیقل خورده و درســت، 
گاهی زبان بی هویت و تعابیر غلط و بدتر 
از همه تعابیر خارجی را ترویج می کند. 
انتشــار فان لغت فرنگی یك مترجم یا 
تلویزیون، موجب عمومی  از  نویســنده 
شدن آن لغت و آلوده شدن زبان به زوائد 

مضر می شود.«
زبان هر ملت، ابزار هویت و وســیله 
انتقال فرهنگ آن ملت و کشــور است و 
اگر قرار باشــد بایی که بر زبان فارسی 
در هند یا بر ســر رســم الخط ترک ها در 
ســرزمین عثمانی آمد، بر سر این میراث 
ارزشمند ما هم بیاید و به بهانه تجدد و نو 
بودن، به فرنگی گویی و فرنگی نویسی اسم 
خودمان یا تابلوی مغازه مان و کارهایی از 
این دســت عادت کنیم، در یک چشم بر 
هم زدن، خودمان بابت از دست رفتن این 

سرمایه بی نظیر حسرت خواهیم خورد.

نقش اول در ثبت حماسه
نگرانی درباره تحریف واقعیات جنگ تحمیلی هشت ساله و نقش هنر در این میان

نسیماسدپور
دبیر گروه فرهنگ

شاهرخصالحی
روزنامه نگار

حامدحسینعسکری
خبرنگار

هرکسی برای تاشــی که می کند، انتظار دارد 
دستمزد مناسبی دریافت کند؛ یک نویسنده هم 
پس از تاش بســیار برای نوشــتن یک کتاب، 
انتظــار دارد کتابش بــه فروش برود و ســهم 
حق التألیف را از ناشــر دریافت کند؛ اما در این 
میان، دزدی و انتشــار غیرقانونی کتاب سبب 
می شود تا حق نویســنده در روز روشن پایمال 

شــود. موضوعی که در بلندمدت جز ناامیدی 
برای مؤلفــان نتیجه ای در پی ندارد و ســبب 
فروریختن اندک ســرمایه باقی مانده در حوزه 

نشر و کتاب می شود. 
بر اســاس ماده 3 قانــون حمایت از حقوق 
مؤلفان، مصنفان و هنرمندان )مصوب 134۸( 
»حقوق پدیدآورنده، شامل حق انحصاری نشر 
و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری 
مــادی و معنوی از نــام و اثر او اســت.« و بر 
اساس مواد 23 و 24 این قانون، هرکس حقوق 
پدیدآورنده را نقض کند، مجرم به شــمار آمده 
و باید به حبس محکوم شــود؛ از سوی دیگر، 

خسارت پدیدآورنده اثر را هم باید جبران کند. 
اما موضوع اساسی این است که انتشار نسخه 
الکترونیکی کتاب ها در فضای مجازی ســبب 
می شود تا شناسایی، تعقیب و مجازات مجرمان 
در عمل یا ناممکن باشــد یا بسیار دشوار شود. 
وقتی ارتکاب چنین جرایمی، برای مجرم هزینه 
چندانی در بر نداشــته باشد، با خیال راحت به 
اعمال مجرمانه خود ادامه می دهد و بیمی هم 

از مجازات ندارد. 
البته موضوع انتشــار غیرقانونی آثار تنها به 
فضای مجازی محدود نیست و انتشار گسترده 
فست و فروش کنار خیابانی از 

ُ
کتب به صورت ا

یک سو و چاپ کتاب های علمی و دانشگاهی 
در انتشارات های دانشجویی هم از سوی دیگر، 
به تهدیدی جدی در این حوزه بدل شده است. 

به نظر می رســد، قوانین فعلــی به تنهایی 
جوابگوی حمایت از حقوق نویسندگان نیست؛ 
زیرا قانون فعلی که مصوب 134۸ است، پس 
از گذشــت بیش از نیم قرن از زمان تصویب به 
بازنگری جدی نیاز دارد. هزینه ارتکاب جرم، 
به ویژه درباره انتشــار غیرقانونی آثار فرهنگی، 
آنچنان باید باال برود که هیچ کسی حاضر نباشد 
برای انتشــار غیرقانونی یک اثر فرهنگی خطر 

کند. 

   برداشت    

مشکلی به نام انتشار رایگان آثار نویسندگان در فضای مجازی 

وشن! وز ر کتاب  دزدی در ر
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۱4
جبهه

 از فرماندهی
 تا ثبت خاطرات

ناگفته پیداســت که پیش از ســفارش رهبر 
فرزانــه انقاب بــر لزوم ثبــت خاطرات و 
تجربیات جنگ هشــت ســاله که در دیدار 
جمعی از ایثارگران،  فرماندهان و هنرمندان 
دفاع مقدس بــر آن تأکیــد فرمودند، خیل 
عظیمــی از یــادگاران جنــگ تحمیلی در 
مقابل ثبت و ضبط خاطرات شــان مقاومت 
می کردنــد. در این ســال ها چــه خاطرات 
ارزشمندی که همراه ذهن و فکر فرماندهان 
و رزمندگان با شــهادت و درگذشت شان از 
دست رفت. چه یادهای گرانقدری که روی 
نوارهای کاســت و فایل های صوتی ضبط 
نشد و غلتک چاپخانه ها را تجربه نکرد. در 
میان خاطراتی که از دســت رفتند، بی شک 
خاطــرات فرماندهان از جایــگاه ویژه تری 
فرماندهان  از  برخوردار اســت. بســیاری 
تا ســال ها پس از آتش بس در ســال 1367 
گمان می کردند هرگونه خاطره گویی و بیان 
جزئیات رزم، در قالب های طبقه بندی  شده 
می گنجد و می تواند موجب بروز مشکاتی 
برای سازمان های نظامی متبوع شان شود. این 
بزرگواران یا به طور کلی از بیان خاطرات شان 
خــودداری می کردند یــا در نهایت حاضر 
می شدند در برخی نشست های مطبوعاتی 
آن  از  روشــنی  گوشــه های  رســانه ای،  و 
 

ِ
روزهــا را دوباره نور بتاباننــد. این توضیح

واضحات و بیان کلیات،  نمی توانست روح 
تشــنه نســل های بعد از جنگ برای درک 
واقعیت ها و حقیقت های این برهه حساس 
را ســیراب کند. البتــه در این میــان، افراد 
معدودی بودند که لزوم ثبت وقایع آن روزها 
را درک می کردند. برخی از این فرماندهان 
بــه حداقل هــا راضــی بودند و با نوشــتن 
خاطرات شان در دفاتر و سررسیدها یا سر و 
سامان دادن به خاطرات روزانه ای که در زمان 
نبرد می نوشتند، سعی کردند داشته های شان 
را از گزند فراموشــی حفظ کنند. این تعداد 
اگرچه انــدک بودند، اما چون در اواخر دهه 
60 و اوایل دهه 70 خاطرات شان را تثبیت 
کردند، نوشته های شــان از ارزش استنادی 
باالیی برخوردار بوده و هست. برخی دیگر 
از فرماندهان هم وقتی خــود را در معرض 
بیماری ها و عــوارض جراحت های جنگ 
دیدنــد، تصمیم گرفتند قبل از شــهادت و 
درگذشت شــان دســت به کار شــوند؛ اما 
تعداد اندکی از آنها این بخت را داشــتند که 
با یکــی از محققان دفاع مقدس همنشــین 
شــوند و کســی را پیدا کنند که بتواند طی 
نشست های منظم و حرفه ای، گفت وگوهای 
منســجمی را ترتیب دهــد و خاطرات را 
دریافت کند. بیان کلیات نبرد و توضیحاتی 
درباره عملیات ها که کمتر بر سبک زندگی 
فرماندهــان و رزمندگان متمرکــز بود، این 
خاطرات و کتاب ها را که بر مبنای آن نوشته 
می شد، به نوشته هایی معمولی و خسته کننده 
تبدیل می کرد. همه این کاســتی ها با تأکید 
رهبر معظــم انقاب مبنی بر لــزوم ثبت و 
روایت حقیقت هــای دفاع مقدس به یکباره 
چهره عوض کرد. حاال بیشــتر فرماندهان 
و رزمنــدگان دوران جنــگ حاضــر بودند 
روبه روی دوربین ها بنشینند یا برای ضبط های 
صوت، خاطرات شان را بیان کنند. خیلی ها 
دســت به قلم شدند و نوشــتند. برخی هم 
سررســیدها و دفترهای یادداشت شان را از 
گنجه ها و انباری ها درآوردند، ســر و سامان 
دادند و به ناشــران ســپردند.  مجموع این 
اقدامات اگر چه دیرهنگام بود، اما نوری در 
تاریکی بود؛ نوری که می توانست بر سرزمین 
پر از گنج دفاع مقدس تابیده شود تا راحت تر 

بشود طاهای آن را استخراج کرد.

پاهایم را از دســت داده ام، اما مسیرم را نه. حتی بدون پا هم 
می توان ایستادگی کرد. دخترم! چشم هایت را به افق بدوز و 
راهم را ادامه بده. آینده از آِن توست. چکمه هایت را محکم 
کن و عزمت را جزم. تو با گام هایت و من با صندلی چرخ دارم 

راهِی جاده های پیروزی خواهیم بود. خدا با ماست...

 با دو بال
   قاب    

تانک ها از خاکریز گذشتند و تیرباران مان کردند. هیچ راه فراری 
وجود نداشت. زمانی که داشتیم می رفتیم، یکی از بچه ها گفت 
بدوید که تانک ها دارند می رسند. یک لحظه برگشتم که ببینم 
تانک ها در چه فاصله ای قرار دارند؛ اما تا برگشــتم فقط آتش 
دیدم. یــک گلوله تانک در فاصله یک متری ام منفجر شــد و 
من را بیش از پنج متر بــه هوا برد و به زمین زد. ترکش خورده 
بودم. ریه هایم خونریزی شدیدی داشت. من حتی نمی توانستم 
حالت چهار دست و پا شــوم و از کمر به پایین بی حس بودم. 
روی دست هایم هم نمی توانســتم بلند شوم. صدای تانک که 
نزدیک تر شد، احساس کردم از رویم رد می شود و همان موقع 
بیهوش شدم. حدود ساعت یک بعدازظهر به هوش آمدم. کنار 
دستم رد شنی تانک باقی مانده بود. می ترسیدم. شاید ترس از 
اسارت بدتر از مرگ باشد!            راوی:  آزاده دکتر علی خاجی

 ترس؛ بدتر از مرگ
   خاطره    

   یادداشت    

 Bآغاز زندگی با داستان شهادت
25 دی ماه سال 1360به دنیا آمد. ده روز گذشت که 
خبر شهادت پسِر برادرم را دادند. به شهرستان قزوین 
رفتیم. غم خبر شهادت حســین برای مادرم آنقدر 
سنگین بود که تاب نیاورد و از دنیا رفت. شیری که به 
مرتضی دادم با داغ دل از غم شهدا بود. پسرخواهرم 
هم شــهید شد و بعد پســر دوم برادرم. آن زمان ما 
در محله خانی آباد نــو زندگی می کردیم؛ محله ای 
شهیدپرور. هر شــهیدی که می آوردند مرتضی را 
باخودم می بردم. بزرگ تر که شــد سراغ پسردایی 
مفقودش را می گرفــت. به دایی اش دلداری می داد 
و می گفت: اینها روز قیامت دســتگیر شما هستند، 
ناراحت نباشــید. حاال خود مرتضی دستگیر همه 

شده است.

 Bنوبتش زودتر رسید
 پدرش از دانشگاه تهران برای جبهه اعزام می شد. 
مرتضــی گفت: من هــم می آیم. برایش ســربند 
بستم. موقع بدرقه رزمندگان، مرتضی بی مقدمه به 
پدرش گفت: شما داری می روی پس نوبت ما ِکی 
می رسد؟ پدرش گفت: پســرم این راه ادامه دارد، 
به شــما هم می رسد. اآلن پدر هست و پسر رفت و 

نوبتش زودتر رسید.

 Bآغاز مداحی
از خانی آباد به شــهرک ولی عصــر آمدیم. پدرش 
وقتی به مسجد می رفت، می گفتم پسرها را هم ببر. 
مرتضی بــا ذوق می آمد و تعریف می کرد من مکبر 
شــدم، اذان گفتم، من را تشــویق کردند. بچه ها را 
هیئت می بردم و می فرستادم قسمت مردانه و وقتی 
مراسم تمام می شد، صدای شان می کردم بیایند. یک 
روز مرتضی گفــت: ما خودمان می خواهیم هیئت 
داشته باشیم. پشت خانه مان زمین خالی بود. چند 
تا چوب زدم و با چادر مشــکی و پارچه برای شان 
حسینیه درســت کردم. فانوس می گذاشتند و شمع 
روشن می کردند. دسته ســینه زنی راه می انداختند 
و تــوی کوچه ها می رفتند. من هم چراغ به دســت 
پشت سرشــان می رفتم تا کســی اذیت شان نکند. 
وقتی به حسینیه چادری شان برمی گشتند  ، برای شان 
چای می ریختم یا شــربت درست می کردم. حتی 
روز تاسوعا و عاشــورا برای شان قرمه سبزی و قیمه 
نذری درســت می کردم. بچه ها به این هیئت با نام 
حضرت زهرا)س( خیلی عاقه داشتند. سال به سال 
تعدادشان بیشتر شد و اینها هم بزرگ تر شدند و بعد 
در پارک محل، حسینیه زدند. مرتضی مداحی را در 

این هیئت شــروع کرد؛ اآلن هم در منزل مان همین 
هیئت برپاست.

 Bاهل مهمانی دادن بود
 عیــد نوروز و ماه رمضان همه خانــواده را دور هم 
جمع می کرد. خــودش و خانمش غذا می پختند. 
دوتا دختر داشت؛ به آنها می گفت »گنجشک های 
بابــا«. به مهمان اهمیت می داد. برای بچه ها غذای 
مخصوص و بــرای بقیه غذای جداگانه درســت 
می کــرد. وقتی مهمان می ر فت خانه شــان، خیلی 
خوشــحال می شد. من را بغل می کرد و می بوسید. 
االن کارهایش یادم می آید خیلی ناراحت می شوم، 
ولی از اینکه حضرت زینــب)س( دعوتش کرده و 

رفته، آرام هستم.

 Bمرتضی و مجید
 روز عاشورا در فتنه سال 13۸۸ مجروح شد. هرجا 
نیرو نیاز بود، داوطلب می شد. مجروحیت در آن روز 
سبب نشد عقب نشینی کند. وقتی توی محله می آمد 
همه از کوچک تا بزرگ به او احترام می گذاشتند و 
برخورد خوبش همه را جذب می کرد. برای برخورد 
با موارد منکراتی محل بهش گفتم: مراقب باش، تو 
را از پشــت نزنند. گفت: مادر، با من کاری ندارند، 
طوری برخــورد نمی کنم که کار به اینجا بکشــد. 
مــن اینها را نمی زنم، با آنها صحبت می کنم. ســِر 
جریان »مجید قربانخانی« بچه های مسجد بسیج 
را به قهوه خانه ای که مجید بود، برده بود. می پرسد 
مجید کیه؟ نشــانش می دهند. می گوید آقا مجید، 
دوتا چایی بیار. مرتضی چند شــب می رود. مجید 
که از اخاق او خوشش می آید، می گوید می خواهم 
هیئت شما بیایم. آن شب، روضه حضرت رقیه)س( 
را می خوانند و مجیــد از حال می رود. از آن به بعد 

مجید همه جا با مرتضی بود تا اینکه با هم به سوریه 
رفتند و به این ترتیب، مرتضی وسیله ای شد تا مجید 

هم زینبی شود.

 B اولین ناراحتی
آمد جلوی در خانه، ولــی داخل نیامد. با ناراحتی 
گفت: شــما کار خودت را کــردی! چرا به فرمانده 
من زنگ زدی که اجازه ندهد به ســوریه بروم؟ من 
می خواهم این بار با رضایت شــما باشــد. جواب 
سؤالم را بدهید. شما حضرت زهرا)س( و حضرت 
زینب)س( را بیشــتر از من می خواهی؟ گفتم: بله، 
تو خاک پای آنهــا هم نمی شــوی عزیزدلم. تمام 
زندگی ام، هســت و نیســتم، بچه هایم فدای شان. 
گفت: فردای قیامت می توانی جواب شان را بدهی 
چرا نگذاشتی بروم دفاع کنم؟ گفتم: نه. گفت: پس 
حاال می گذاری بروم؟ گفتم: بله. بلند شــد باخنده 
به همه زنگ زد و گفت که مامان راضی شــد. ســه 
روز بعد رفت. از زیر قرآن ردش کردم. وسط کوچه 
گفت: دعایم کن. بالبخند گفتم: کدام دعا؟ گفت: 
شهادت. گفتم: برو هرچی صاح هست. چند شب 
تماس می گرفت و می گفت بهترین هتل هســتم، 
بهترین غذا را می خورم، بعد فهمیدم توی خرابه های 
سوریه بوده است و سه روز روزه گرفته و غذایش را به 

بچه های سوری  داد ه است.

 Bگمنام
 شب قبل، غسل شــهادت می کند. می فهمد یکی 
از دوســتانش روی لباســش با خودکار اســم او را 
می نویسد. با اعتراض خط می زند؛ بعد پاکش را 
به او می دهد و می گوید: می خواهم گمنام باشــم. 
روضه حضرت رقیه)س( خوانده می شود و مرتضی 
می گوید: دوســت دارم مثل امام حســین)س( سر 

نداشته باشم. دست نداشته باشــم. اربا اربا باشم. 
دوســتانش با  خنده می گویند: خیلی زرنگ هستی 
با یک تیر چند نشــان می خواهــی بزنی! مرتضی 
هرچه می خواســت خدا به او می داد و همانطور که 

می خواست شهید شد.

 Bبرکت دارد
پیرزنی زیر عکس مرتضی توی پارک نزدیک خانه 
می نشــیند و گریه می کند، یکــی از هم محله ای ها 
می پرسد او را می شناسی؟ می گوید: او برایم خرید 
می کرد، مــن را دکتر می برد. دیشــب در خواب، 
آدرس خانه را داد؛ اما رویم نمی شود بروم. مرتضی 
مردم دار بــود. نصف حقوقش را بــرای نیازمندان 
کمک می کرد. پیش ما هم که می آمد همیشه دست 
پر می آمد یا یواشــکی پول می گذاشــت. پول های 
مرتضی برکت داشت. وجودش برکت داشت، اآلن 

هم اسم و عکس و یادش برکت دارد.

 Bپسران شهیدمان
در یــک برنامه تلویزیونــی ما را دعــوت کردند و 
گفتند: چند بچه بی سرپرست را می خواهیم تحویل 
مهمانان بدهیم تا برای شــان مادری کنید؛ دو برادر 
دوقلو بودند که در نوزادی آنها را جلوی در بهزیستی 
گذاشــته بودند. اینها بزرگ می شــوند. مدرسه و 
دانشگاه می روند و در دفاع مقدس شرکت می کنند. 
زمانی که برای رزمندگان نامه می آید، این دو برادر 
می نشینند گوشه ای و گریه می کنند؛ چون کسی را 
نداشتند سراغ شــان را بگیرد. برادر کوچک تر، اول 
شهید می شــود. برادر بزرگ تر هم جانباز و بعدها 
شــهید می شود. قرار شــد ما پدر مادرشان باشیم؛ 
ثاقب و ثابت شــهابی نشــاط. بعد از مرتضی که 

پیکرش برنگشت، ما اآلن سه پسر شهید داریم.

میثم
رشیدیمهرآبادی

دبیر گروه دفاع مقدس

چند خط با گفته های مادر شهید جاویداالثر و مدافع حرم؛مرتضی کریمی

پسرم سه مزار دارد

در دوران دفاع مقدس از جنگیدن در خط مقدم سخت تر،دادِن 
خبر شهادت رزمندگان به خانواده های شان بود، که این کار  بر 
عهده نیروهای تعاون در ســپاه و ارتش یا کارمندان بنیاد شهید 
گذاشته شده بود. برای هر خانواده باید تدبیری اندیشیده می شد 
تا کمترین آسیب را برای خانواده ها داشته باشد. پدران و مادران 
شهدا گاهی نمی توانستند رفتن عزیزان شان را باور و قبول کنند و 
در برخی موارد، خوابی که دیده بودند،  برای شان تعبیر می شد. 
کتاب »پیامبر بهشت« گزیده ای از خاطرات مسئوالن این کار  
در شــیراز اســت که به قلم »نیما زارع« و به همت انتشارات 

»روایت فتح«، با قیمت 15500تومان منتشر شده است.

خبرشهادت
   تازه ها    

اعضای گروه تحقیقاتی »فتح الفتوح«در چهلمین سالگرد دفاع مقدس تصمیم دارند به منزل چهل شهید بروند. کنارشان خاطرات لحظه های زندگی با 
شهید را مرور کنند و به قلم تحریر درآورند تا تاریخ بخواند و بداند خانه های ستاره دار چگونه کهکشان راه شیری آیندگان خواهد بود.شب آخر هیئتی که 
شهید مرتضی کریمی آن را بنا نهاده بود، میهمان منزل شان شدند و در شروع گفت وگو با مادرش، گفتند که قبل از آمدن به منزل شهید، زیارت عاشورا به 

روح همیشه جاوید شهید عزیز هدیه کرده اند...

عالمهمحمدی
پژوهشگر
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سیاست
۱5

  چرا وام حکمت
 پرداخت نمی شود؟

خواهشــمندیم   /۰9۱۰۰۰۰۱۱48
مدت حضور در مناطق عملیاتی به عنوان 

سنوات مثبت اعمال شود.
۰9۱۱۰۰۰9۱58/ آیا هفته نامه شــما 

 مجازیه یا چاپ هم دارید؟
ً
صرفا

انتشــار نشریه بصورت  صبح صادق: 
کاغــذی اســت و فایــل مطالب آن 
بصــورت مجــازی در وبگاه نشــریه، 
پایگاه بصیرت و شبکه های اجتماعی و 

پیام رسان ها هم منتشر می شود.
۰9۱2۰۰۰3۱33/ بــا وجــود کمبود 
جایــگاه هنــوز بســیاری از جایگاه های 
مدیریتی و مهم در اختیار بازنشسته هاست!

از  ۰9۱2۰۰۰3224/ چرا سال هاست 
وام حکمت خبری نیست؟ پس انداز های 

ما در صندوق مسکن چه می شود؟
مشــکات  درباره   /۰9۱4۰۰۰5343
بسیجیان کد ۸۹ اعم از فوق العاده مسکن، 
حقــوق و ... از مســئوالن مربوطه پیگیر 

باشید.
دالور  فرمانــده  از   /۰9۱4۰۰۰3354
سپاه درخواســت می کنیم فکری به حال 
پاداش بازنشستگی پاسداران کنید، با این 

وضع حقوق و تورم، خیلی ناچیز است.
۰9۱4۰۰۰7۱35/ چرا فروشگاه اتکای 
ارومیــه از حقوق مردادماه شــاغان پول 
اضافی کسر کرده؟ اتکا هم جوابگو نیست. 

خواهش می کنیم پیگیر باشید.
۰9۱5۰۰۰8679/ بنــده عضــو پروژه 
شهید خرازی هستم و بعد از حدود ۹ سال 
چشم انتظاری هنوز شــاهد بدقولی های 
مســئوالن مربوطه در زمینه اتمــام پروژه 

هستیم! 
در  مســکن  پروژه   /۰9۱5۰۰۰۰۱53
مشــهد کلید خورده و شــروع شــده، اما 
باوجود گذشت پنج ماه هنوز از ثبت نام و 

اعام شرایط آن خبری نیست. 
بسیجیان  بیمه  ۰9۱5۰۰۰754۰/ چرا 

عشایر تغییر نمی کند؟ 
0۹17000۸754/ سام، کارمند پیمانی 
دور دوم هستم می خواستم بدانم تکلیف 

ما چه می شود؟
خواهشــمندیم   /۰9۱7۰۰۰8224
فرماندهان بعد از 15 ســال به فکر تبدیل 

عضویت بسیجی کد ۸۹  باشید.
۰9۱7۰۰۰4۱55/ فرهنگیار شاعرم از 
اســتان هرمزگان. یک مثنوی در موضوع 
تحریف سروده ام، به چه شکل برای شما 

ارسال کنم.
صبح صادق: از طریق رایانامه هایی که 
در صفحه آخر اعالم شــده یا شــماره 

نمابر نشریه اقدام کنید.
۰9۱7۰۰۰6۰28/ در یکــی از نواحی 
استان فارس نیروهای غیر بومی هستیم و با 
مشکات حاد مسکن و... مواجه هستیم. 

۰9۱8۰۰۰8753/ چرا اباغیه ســتاد 
کل نیروهــای مســلح در زمینــه اصاح 
تاریخ ورود کارکنان پیمانی برای نیروهای 

نمایندگی اعمال نمی شود؟
۰9۱8۰۰۰9536/ وام مسکن بسیجیان  
از سال ۸6 پرداخت نشده و حتی تعدادی 
از آنها اواخر سال ۹۸ تکمیل پرونده کردند.
انصار  بانک  چــرا   /۰9۱8۰۰۰853۰
 کم نشد رو با جریمه 

ً
قسط هایی را که قانونا

داره می گیره؟!
۰9۱9۰۰۰8783/  26 ســال خدمت 
کردم چون مدرکم ســیکله سنوات شامل 

ما نمی شه.
کنید   تاش 

ً
لطفــا  /۰992۰۰۰3528

تا مطالب مطرح شده در ستون روی خط 
صبح صادق به استحضار فرمانده محترم 
کل سپاه،جانشین و یا معاون هماهنگ کننده 

ایشان برسد.

   روی خط    

علیرضاجاللیان
دبیر گروه سپاه

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

مرحله نهایی دومین رویداد سراسری تولید محتوای 
بســیج دوم مهرماه، با حضور ســردار محمدرضا 
نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقاب 
اسامی، در ساختمان اقشــار بسیج واقع در ضلع 

جنوبی پادگان ولی عصر)عج( آغاز شد.
به گزارش صبح صادق، مســلم معین، معاون 
فضای مجازی بســیج پیش از آغــاز این برنامه در 
نشســت خبری جزئیات برگزاری ایــن رویداد را 

تشریح کرده بود.
بر این اســاس، پس از برگزاری مرحله استانی 
این رویداد و پس از تعیین تیم های برتر از 32 سپاه 
استانی کشــور، 11۸ تیم تخصصی برتر حاضر در 
این رویداد 4۸ ساعت فرصت داشتند که در حوزه 
سوژه های ارائه شده محتوا تولید کنند. پس از اتمام 
مهلت 4۸ ساعته، بهترین آثار با نظر هیئت داوران، 
انتخــاب و در اختتامیــه با حضور مدیران ارشــد 

کشوری و لشکری مورد تقدیر قرار گرفتند.
مراســم اختتامیه دومین رویداد سراسری تولید 
محتوای دیجیتال بســیج، چهارم مهرماه با حضور 
سردار شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح 

و سردار محمدحسین سپهر، جانشین رئیس سازمان 
بســیج مســتضعفین برگزار و چهره ســال فضای 

مجازی بسیج معرفی شد.
ســردار محمدحسین ســپهر، جانشین رئیس 
سازمان بسیج مســتضعفین، طی سخنانی در این 
مراســم اظهار داشت: »امروز به امام خود، شهدا و 
بازماندگان شهدا، رزمندگان، آزادگان و مستضعفان 
عالم قول می دهیم که در عرصه جنگ نرم صحنه را 

خالی نخواهیم کرد.«
بســیج مستضعفین  رئیس ســازمان  جانشین 

تصریح کرد: »برای تحقق دولت و تمدن اســامی 
تاش خواهیم کرد، زیرا به خدا و امام باور داریم و 
صحنه را خالی نخواهیم کرد. در دوران دفاع مقدس 
ایستادیم و نگذاشتیم یک وجب از خاک کشور کم 
شود، امروز نیز مسئوالن و کسانی که در قوای مقننه 
و مجریه مسئول راه اندازی شبکه ملی هستند، باید 
نظام، اسام و بسیجیان را در این عرصه یاری کنند. 
افسران جنگ نرم در جمهوری اسامی ایران نیازمند 
حمایت در زمینــه زیرســاخت ها و امکانات فنی 
هســتند، به همین جهت از امکانات فنی، علمی و 

اندیشه ای در دانشگاه ها باید حمایت شود.«
وی با اشاره به اینکه نباید فرصت ها را از دست 
بدهیم، اظهار داشــت: »امــروز حضور در فضای 
مجازی، به ســبک زندگی افراد تبدیل شده است و 

باید در این زمینه رشد کنیم.«
ســردار ســپهر با تأکید بر اینکه نباید بگذاریم 
دشمنان بشریت و اســام عرصه را بر مستضعفان 
تنگ کنند، گفت: »چشم امید مستضعفان عالم به 
دین اسام و انقاب است.« وی با بیان اینکه نیازمند 
وضع قانون در بخش حقوقی فضای مجازی هستیم، 
گفت: »اجازه ندهید رخنه دشــمنان عرصه را بر ما 
تنگ کند، ما ایستاده ایم، اما شما هم ما را یاری کنید. 
تــاش داریم تعالی بیشــتری را در زمینه تولیدات 
محتوای فضای مجــازی به نمایش بگذاریم، اما از 
مســئوالن می خواهیم در این مسیر افسران جنگ 
نرم را یاری کنند.« در مرحله نهایی این رویداد 11۸ 
تیم از سراسر کشور در سه حوزه بازی های موبایلی، 

نرم افزار تلفن همراه و پویانمایی رقابت کردند.
همچنیــن تجلیــل از برترین رده هــای فضای 
مجازی استانی، چهره سال و تقدیر از خانواده شهدا 
و مرثیه سرایی شام شهادت امام حسن مجتبی)ع( از 
دیگر برنامه های اختتامیه بود. در این مراسم »آمنه 
ســادات ذبیح پور« از بین پنج نامزد دریافت جایزه 
چهره ســال فضای مجازی بسیج به عنوان منتخب 

هیئت داوران معرفی شد.

گزارشی از برگزاری مرحله نهایی رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج

ین های فضای مجازی بســیج در سال 1398 شناخته شدند برتر

در دومیــن روز از هفته دفــاع مقدس با عنوان 
»ســرباز و دفاع مقدس« ویــژه برنامه ای برای 

سربازان ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد.
به گــزارش خبرنگار صبح صادق ســردار 
حاتم عبادی، فرمانده دژبان کل سپاه با اعام این 
خبر اظهار داشــت: در این روز سعی کردیم با 

حضور سربازان مجموعه 
ستاد کل نیروهای مسلح 
و  حماســه آفرینی ها  از 
عزیزان  دالورمردی های 
ســرباز در دفــاع مقدس 
تکریــم و تجلیل داشــته 
این  ان شــاءالله  باشیم  و 
به  فرهنــگ  و  حماســه 
نســل جوان هــم منتقل 
شــود. بنابرایــن، ضمن 

تجلیل از مقام سربازان در دوران دفاع مقدس، 
از ســخنرانی و روایتگــری جانشــین معاون 
هماهنگ کننده سپاه، سردار حاج علی فضلی 

بهره مند شدیم.
حاج علــی فضلی در ســخنرانی خود در 
ایــن گردهمایی که در محــل میدان صبحگاه 

ســتاد فرماندهی کل سپاه پاســداران انقاب 
اسامی  و با رعایت  فاصله گذاری اجتماعی  
و دســتورالعمل های بهداشــتی برگزار شد، 
بــا روایتگــری از دفاع مقــدس، بخش هایی 
 10 لشــکر  رزمنــدگان  حماســه های  از 
سیدالشهدا)ع( در عملیات والفجر ۸ را شرح 
داد. وی شــش مــاه کار 
اطاعات و شناســایی و 
طراحی عملیاتی لشکر10 
در منطقه فاو و اروندکنار 
این  برجستگی های  از  را 
عملیات دانست و افزود: 

»مــا بــرای تمریــن 
نیروهای غواص تنها 20 
لباس غواصی داشــتیم و 
صد دست لباس غواصی 
 ســاعتی قبل از اعزام غواصان خط  شکن 

ً
دقیقا

از نقطه رهایی در آب اروند رســید و اگر به من 
همه امکانات مادی و دنیایی را بدهند، هیچ گاه 
به اندازه آن لحظه که خبر رســیدن 100 دست 
لباس غواصی بــه عنوان لوازم جهاد رســید، 

خوشحال نخواهم شد.«

سربازان ستاد فرماندهی کل سپاه تجلیل شدند
سردار ســرتیپ دوم پاسدار دکتر محمدرضا 
حســنی آهنگر، فرمانده دانشــگاه جامع امام 
حســین)ع( با اعام خبر برگــزاری »دومین 
همایش بین المللی گام دوم انقاب اســامی 
با موضوع مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی؛ 
الگــوی تربیت مدیران جهادی تمدن ســاز«، 

که  »ایــن همایش  گفت: 
قرار است در ایام نخستین 
سالگرد شــهادت سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی 
و بــا حضــور مهمانــان 
داخلی و خارجی از جبهه 
مقاومت برگزار شود، چند 
محور کلی دارد که عبارتند 
از: »مکتــب ســلیمانی، 
ظهور عینی مکتب امامین 

انقاب اســامی«، »الگــوی تربیت مدیران 
جهادی تمدن ساز در تراز مکتب امامین انقاب 
اســام«، »الگــوی عملی مدیــران جهادی 
تمدن ســاز در تحقق عرصه های بیانیه گام دوم 
انقاب اســامی«، »شهید ســلیمانی و نظم 
نوین انقابی تمدن ساز« و »مدیریت جهادی و 

دستاوردهای مکتب شهید سلیمانی«. 
فرمانده دانشگاه جامع امام حسین)ع( در 
ادامه افزود: »در همین راستا این دانشگاه اقدام 
به گردآوری و ارائــه عمومی گفتارپژوهی ها، 
منابــع مکتوب، تصاویر و عکس نوشــت ها، 
فیلم هــا، کلیپ ها و صوت هــای مرتبط با آن 
شــهید بزرگــوار کــرده 
فرایند تحقیق  در  تا  است 
پژوهشــگران  اســتادان، 
فرهیخته  دانشــجویان  و 

استفاده شود.«
وی تأکید کرد: در حال 
بالغ بر 72 رکورد  حاضر 
اطاعاتی چندرسانه ای در 
ارائه  اطاعاتی  بانک  این 
 در حال 

ً
شــده و مســتمرا

به روزرسانی است.
کلیه عاقه مندان به آشــنایی با آثار علمی 
مرتبط با شهید ســلیمانی می توانند از طریق 
مراجعه به سایت اینترنتی دانشگاه جامع امام 
حسین)ع( به نشانی  mgt.ihu.ac.ir مطالب 

مورد عاقه خود را دریافت و استفاده کنند.

بانک اطالعاتی شهید سلیمانی راه   اندازی شد

 سردار سرتیپ دوم پاسدار رسول سنایی راد
وهای مسلح معاون محترم سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی ستادکل نیر

معاونت سیاسی سپاه و هفته نامه صبح صادق

ضایعه درگذشت والده همسر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت می گوییم و از 
خداوند برای آن مرحومه غفران و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

ج فرامرزی   جناب آقای ایر
 رئیس محترم مرکز چاپ سپاه  پاسداران انقالب اسالمی

معاونت سیاسی سپاه و هفته نامه صبح صادق

با تاثر فراوان درگذشت همسر گرامیتان را به جنابعالی، فرزندان و خانواده محترمتان تسلیت می گوییم و از 
 درگاه الهی برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نماییم.

پاسدار

ســردار صفوی گفت: »روشن کردن ابعاد مختلف 
 ناکامی های رزمنــدگان در 

ً
پیروزی هــا و بعضــا

جنــگ و انتقال تجارب دفاع مقدس به جوانانی که 
می خواهند گام دوم انقاب را اجرا کنند، جلوگیری 
از تحریف و بازگویی پشــت پرده حقایق جنگ از 
مهم ترین دالیل واکاوی عملیات های دفاع مقدس 
اســت.« به گزارش خبرنگار صبح صادق، سردار 
سرلشکر »سیدیحیی صفوی« دستیار و مشاور عالی 
فرمانده معظم کل قوا در همایش واکاوی عملیات 
ثامن االئمه)ع(  که در موزه انقاب اسامی و دفاع 
مقدس برگزار شد، اظهار داشت: »این بازنگری ها 
و واکاوی ها می تواند مطالب نادرستی را که گاهی 
در کتاب ها منتشر شــده و حتی در تلویزیون عنوان 

کرده  اصاح  است،  شده 
بررســی های  و  تحلیل  و 
صحیــح را منتقل کند.« 
طــرح  »در  افــزود:  وی 
عملیــات ثامن االئمه)ع( 
مشــترک  عملیات  کــه 
ســپاه و ارتش بود، باید با 
لشــکر 77 خراسان برای 
هماهنگ  عملیات  انجام 

می شدیم؛ علت اصلی نام ثامن االئمه)ع( هم این 
بود که لشــکر 77 خراسان در این عملیات در کنار 

ما بود.«
سردار صفوی اظهار داشت: »سه تیپ از لشکر 

در  را  مــا  خراســان   77
ثامن االئمه)ع(  عملیــات 
می کردنــد؛  همراهــی 
بهتریــن  کــه  عملیاتــی 
هماهنگــی بیــن ارتش و 
ســپاه در انجــام آن وجود 
داشت.« سرلشکر صفوی 
با اشــاره به اینکه مرحوم 
شــهید  و  »ظهیرنــژاد« 
»کاهــدوز« در قرارگاه اصلی از داخل یک چادر، 
عملیات را فرماندهی می کردند و این عملیات هم 
یک روز بیشــتر طول نکشــید، گفت: »به نظر من 
ســقوط هواپیمای حامل فرماندهان فاتح عملیات 

ثامن االئمه)ع( که از ارتش و سپاه بودند و به تهران 
بازمی گشتند، نتیجه خرابکاری بود؛ البته اظهار نظر 
قطعی را اســناد و اطاعات موجود در ارتش باید 
بگوید.« وی تأکید کرد: »شکست حصر آبادان آغاز 
تغییر استراتژی در عملیات های دفاع مقدس بود؛ به 
گونه ای که پس از این عملیات، یعنی کمتر از ۹  ماه، 
هشــت هزار کیلومتر از اراضی اشغالی کشورمان 
آزاد شد.« امیر سرتیپ خلبان بقایی و امیر سرتیپ 
زرگمی از دیگران سخنرانان این مراسم بودند و در 
پایان پس از توضیحات سردار علی محمد نائینی، 
رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس از کتاب 
دوم تاریخ شــفاهی سرلشکر سیدیحیی صفوی با 

عنوان »از شرق بصره تا مهران« رونمایی شد.

ونمایی شد یخ شــفاهی سرلشکر صفوی ر جلد دوم تار
در حاشیه همایش واکاوی عملیات ثامن االئمه)ع(



شیر سامرا

در یکی از سفرها که با همدیگر 
به کربا رفته بودیم، آقا مهدی به 
مــن گفــت: »مادر دعــا یادت نــرود!« 
»دعای  گفــت:  دعــا؟«  گفتم:»کــدام 
شــهادت!« و در آن موقع برای یک لحظه 
زیر گنبد ضریح امام حســین)ع( با تمام 
وجود گفتم: »یا امام حسین)ع( شهادت 
مهدی را برایم امضا بزن!«  پس از 26 روز 

این دعا برای مهدی به اجابت رسید.
به نقل از مادر شهید مهدی نوروزی

»مهدی نوروزی« خرداد مــاه 1361 در 
کرمانشــاه متولد شد. چندین مرتبه برای 
مبارزه بــا وهابیت تکفیری به عراق اعزام 
شــد و هنگامی که فرماندهان سپاه قدس 
نبوغ نظامی و شــجاعت کم نظیــر او را 
دیدند، به عنوان فرمانــده چند عملیات 
انتخابش کردند که هیچ یک با شکســت 
مواجه نشد و به دلیل شجاعت و قابلیت 
او، بــه فرماندهی عملیات ویژه ســامرا 
منصوب شــد. فاتح النه فتنــه قیطریه، 
دالور عاشــورای ۸۸ و شیر سامرا، بهمن 
13۹3 در نبرد با داعش به شهادت رسید؛ 
شهیدی که داعشــی های ایرانی و عراقی 
برای ســرش جایزه گذاشتند. بخشی از 
وصیت شهید چند صباحی قبل از شهادت 
در حالی که پســرش محمد هادی را در 
آغوش گرفته بود: »اگر ما یک روز شهید 
شــدیم و آقا محمدهادی این فیلم را دید 
ان شــاء الله منتقم خون امام حســین)ع( 
است. ان شاء الله آمده است انتقام حضرت 
زهرا)س( را بگیرد. ان شــاء الله یار امام 
زمان)عــج(، یار رهبرمان آقا ســیدعلی 

خامنه ای باشد.«
فاطمه سادات طالیی

 همه راه ها 
به شما ختم می شود

شما بهترین بودید. وقتی بذر الله ها با بوسه 
بر پوتین های شــما جان می گیرند؛ وقتی 
شقایق های سرخ با رخصت از لبان شما 
رنگ می خرند؛ وقتی نسیم خوش بهشتی 
با کسب اجازه از شــما بر الله های قرمز 
و شقایق های ســرخ فرود می آیند؛ وقتی 
میهنی تا به ابد اســیر مردانگی شماست 
و راه عاشقان شان جز از دروازه نگاه شما 
نمی گذرد؛ وقتی انتهای عرفان، نقب زدن 
به اندیشــه های واالی شماســت؛ وقتی 
کوچک ترین تان می شود رهبر بزرگ ترین 
ما. دیگر مگر راه ســبزی به جز راه شما 

باقی می ماند؟
نــه! نمی مانــد. شــما راه را از بی راه 
شــناختید. تا اینکه خودتان راه شــدید. 
راهی که همه راه ها به شما ختم می شود. 
ضعیف نبودید؛ چرا که می دانستید »فقط 
انسان های ضعیف به اندازه امکانات شان 
کار می کننــد!«. قــوی بودید؛ ایــن را از 
صاحب الزمان«تان  ســبز»یا  سربندهای 

می شد فهمید.

حسن ختام

   تلخند    
در حال انفجار! / ترامپ در پاسخ به پرسش »آیا بعد از انتخاب نشدن، انتقال قدرت با آرامش انجام خواهد شد؟« گفت: »انتقال قدرتی در کار نیست!« بسیاری معتقدند 
که در صورت انتخاب نشدن ترامپ، درگیری های خیابانی در آمریکا به باالترین حد خود خواهد رسید.                                       کارتونیست: میگوئل مورالس مادریگال از کوبا
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یا رسول الله! پس چه چیز موجب آمرزش آن گناهان است؟ فرمود: »جدیت و تاش در طلب معیشت!«
 مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج  ۱3، ص ۱3

اثر تالش برای معیشت
   صادقانه    

 متفاوتی از »موفقیت« وجود دارد اما  می توان  گفت تنها کسانی موفق هستند که آن را ابتدا 
ً
تعاریف کاما

در درون پرورانده اند و با آن رشد کرده اند، تسلیم هر شکست نشده اند و هربار محکم تر و مقاوم تر روی 
پای خود ایستاده اند. موفقیت، نه به میزان منزلت و اعتباری که جامعه به فرد می دهد، وابسته است و نه به 

قرار گرفتن در فهرست  افراد معروف. موفقیت حقیقی، موفقیت درونی است. همین! 

ونی  موفقیت در
   صبحانه    

پرسش: مردی 35 ســاله و متأهلم. با وجود اینکه پدر و مادرم درآمد 

دارند، همچنان درگیر خرج و مخارج آنها هستم و بیشتر پس انداز من 

صرف همین موضوع می شود. همسرم از مشکالت من اطالع دارد و با درایت، 

من را همراهی و مالحظه می کند. وظیفه من درقبال توقعات بیش  از حد والدینم 

چیست؟

پاسخ: پرسشگر عزیز! تأمین هزینه های زندگی والدین و پاسخ به توقعات 
ایشان اگر به درستی مدیریت نشود، سبب بروز اختاف می شود. اولین قدم 
مدیریت شرایط است. به نکات مثبت زندگی خود توجه داشته باشید، اینکه 
همســرتان همراه شماست و ماحظاتی دارد و اینکه آنقدر مهربان هستید 
و بــه این موضوع واقفید که والدین حقی بر فرزنــدان دارند، پس خودتان 
را ســرزنش نکنید؛ فقط در پی مدیریت هزینه ها باشــید و با همسرتان در 
 
ً
این زمینه مشــورت کنید تا اعتماد بین شما از بین نرود. هیچ گاه مستقیما
جبهه گیری نکنید، فقط با برنامه مشخص در مقابل توقعات آنها هزینه ها را 
بیان کنید. یک طرح اقتصادی مدون داشته باشید. با پیشگیری از بحران های 
مالی)بدون اعمال مداخله مســتقیم( به حفظ غرور والدین خود نیز یاری 
رسانده اید. اگر والدین شما از لحاظ سامت جسمانی و روانی در وضعیت 
مناسبی به سر می برند، یکی از نقش های شما کمک به مدیریت اقتصادی 
آنهاست. توقعات زیاد از حد والدین، تأیید شده نیست و در درازمدت برای 
سامتی شما خطردارد؛ زیرا شما را درگیر می کند. والدین با آگاهی از این 
موضوع توقعات خود را کمتر کرده، چون سامتی فرزند برای شان ارزشمند 
اســت. مرد در زندگی مشترک به همسرش تعهد دارد، ولی به پدر و مادر 
در صورت مستحق بودن متعهد است. پس سعی کنید هزینه ها را با دیگر 
فرزندان تقســیم کنید تا فشار مالی کمتر شود. باشد که در سایه حمایت و 
کمک به والدین ثواب جمیل و برکت فراوانی نصیب شما و زندگی تان شود.

   راه نرفته    

والدین توقعات 

فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی امروزه به زندگی دوم افراد تبدیل 
شده اند و افراد مختلف، بخشی از اوقات خود را در این فضا صرف می کنند، 
اما برای برخی جوانان، این فضا، جای زندگی واقعی را گرفته و به زندگی 
اول آنها تبدیل شده است، به طوری که بیشترین اوقات شبانه روز را با گوشی 
همراه و در شبکه های مجازی سپری می کنند و گاهی کاما از دنیای بیرون 
فارغ و بی خبر می ماننــد. در واقع، در دنیای مدرن، اعتیاد فقط محدود به 
مواد مخدر نیست، بلکه به اعتقاد روانشناسان، اعتیاد به گوشی تلفن همراه 
و اینترنت، از شــایع ترین اعتیادهای بدون مواد مخدر هستند که در عصر 
حاضر به شدت شیوع پیدا کرده است. اما اینترنت همچون تمام ابزارهای 
فناوری، دارای جنبه های مثبت و منفی است و بسته به نوع استفاده کاربران 
می تواند اثرات مطلوب و ناخوشایندی داشته باشد. استفاده افراطی از این 
فضا، به ویژه در میان جوانان که فعال ترین قشر هرجامعه ای هستند می تواند 
عاوه برآســیب های جبران ناپذیر روحی و جســمی، آسیب های فراوان 
اجتماعی و فرهنگی را هم به همراه داشــته باشد. بر اساس پژوهش های 
انجام شــده، آســیب در ظرفیت یادگیری و عملکرد تحصیلی از جمله 
خطرات مهمی هستند که در پی اعتیاد قشــر جوان و نوجوان به اینترنت 
و فضای مجازی، آنها را مورد تهدید قرار می دهند، عاوه براین مشــاهده 
اطاعات نادرست و جعلی، مطالب و تصاویر نامناسب، می تواند ضمن 
تغییر هویت فردی، شــخصیت فرهنگی و اجتماعی او را تحت تأثیر قرار 
دهد و در نهایت سامت روانی جامعه را تهدید کند. ارتباط کامی مناسب 
میان اعضای خانواده، برنامه های تفریحی مشترک، ورزش، برنامه ریزی و 
پر کردن اوقات فراغت با سرگرمی های مناسب و مشارکت در فعالیت های 
اجتماعی و فرهنگی، مهم ترین راهکارهای پیشــگیری از اعتیاد به دنیای 
مجازی است و می تواند پیوند دوباره این نسل با دنیای واقعی و تاش برای 

آینده روشن فردی و اجتماعی را در پی داشته باشد.

    جوان    

اعتیاد به نت!

شب آخر هنوز یادم هست
خیمه زد عطر سیب در سنگر
خیمه تاریک شد، و این یعنی

روضه خوان گفت از شب آخر
گفت : این راه و این سیاهی شب

عشق چشمان خویش را بسته است
ما سحر قصد آسمان داریم

از زمین راه کربا بسته است
خشک می شد گلوی او کم کم
روضه خوان تشنه بود در باران

یک نفر استکان آب آورد
السام علیک یا عطشان!
استکان را بلند کرد، ولی

عکس یک مشک روی آب افتاد
مشک لرزید و محو شد کم کم

اشک سید که توی آب افتاد
نفست گرم روضه خوان! آن شب

دل به دریای آن نگاه زدی
دم گرفتی میان خون خودت

چه گریزی به قتلگاه زدی
سید حمید رضا برقعی

 نفس گرم
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موی سالم نشانه سامت بدن و یکی از عوامل مؤثر در زیبایی هر فرد است. 
زیبایی موهای شــما از درون بدن آغاز می شــود. اگر مو به اندازه کافی مواد 
مغذی مورد نیازش را دریافت نکند، با مشــکاتی مانند ریزش مو، نداشتن 
درخشندگی الزم و خشکی و شکنندگی موها مواجه خواهیم شد. برای داشتن 
موهایی زیبا باید ویتامین های حیاتی مو را به اندازه کافی دریافت کنیم. ویتامین 
»E« یکی از ضروری ترین ویتامین های الزم برای داشتن مو و پوستی زیباست 
که سبب بهبود گردش خون در پوست سر و در نتیجه افزایش رشد مو می شود، 
مانند یک مانع محافظتی روی پوست سر از ریشه موها محافظت می کند و در 
جلوگیری از ریزش و خشــکی مو نقش بسزایی دارد. با خوردن روزانه هفت 
عدد بادام، مصرف جوانه گندم یا پودر آن در شیر و ماست، جایگزینی روغن 
آفتابگــردان و کانوال به جای روغن های دیگر بــه راحتی به مقدار کافی، این 
ویتامین زیبایی را دریافت می کنید. ویتامین »A« نیز نقش مهمی در رشد موها 
دارد، به غدد پوست سر کمک می کند تا به میزان الزم روغنی به نام »سبوم« 
بسازد. سبوم چربی طبیعی پوست سر است که از ریشه مو محافظت کرده و 
از خشــکی مو جلوگیری می کند. هویج، کدوتنبل، اسفناج، شیر، تخم مرغ، 

ماست و روغن جگر ماهی منابعی غنی از ویتامین Aهستند. 

   سالمت    

مو حیاتی  ویتامین های 
زهراوحیدینیا

کارشناس علوم تغذیه

لذت زندگی

نشســته بود روبــه روی من و به 
زمین و زمان بد و بیراه می گفت. 
به هــوای آلوده، ترافیک، کرونا، به ی دنیا 
بدشانسی و بدبیاری، به اینکه کار درست و 
حسابی ندارد و هزار مســئله دیگر! دلم 
نمی آمد بعد از این همه وقت که آمده سری 
به من بزند نطقش را کور کنم. فقط آرام زیر 
لب گفتم: »چاییت رو بخور، اینقدم ناامید 

نباش، باالخره درست می شه...«
نگاهــی به میز کار و صبحانه دســت 
نخورده ام انداخت و گفت: »اآلن تو شیش 
ساله اینجا کار می کنی، درسته؟ هنوز بعد 
این مدت یه وقــت فراغت نداری، یه ذره 
به فکر خودتو چیزایی که دوســت داری 

باشی... آخه این چه نوع زندگی کردنه؟«
به خودم فکر کردم. به زندگی و عمر و 
اوقات فراغتم، به بدو بدوهای هر روزه ام، 
شــاید هم راست می گفت. حسرت یک 
خواب دلچسب صبحگاهی به دلم مانده 
بود. خواســتم گفته هایش را تأیید کنم که 

تلفنش زنگ زد و مشغول شد.
ـ گفتم که من تا ســر کار نرم نمی تونم 
پولشــو بدم، کار نیســت چکار کنم؟... 
اون کار که به درد من نمی خورد، این همه 
زحمت نکشــیدم که اآلن بیــام با صدتا 
ارباب رجوع ســر و کله بزنم... حقوقشم 
کم بود... اون بار بــا اآلن فرق می کرد... 
اون بار مدیر مجموعه می گفت از شنبه تا 
چهارشنبه بیا سر کار، مگه دیوونه ام؟ آدم 

استراحت نمی خواد؟ من که...«
تا آمد صحبتش را تمام کند، خودم را 
جمع و جور کردم. به خــودم فکر کردم. 
به جایگاهم، به اینکه منت هیچ کس روی 
سرم نیســت و تمام تاشــم را می کنم تا 
بتوانم زندگی ام را با مناعت طبع و استقال 
حفظ کنم، اگر چه ســختی های زیادی را 
به دوش می کشــم و از بعضی خواسته ها 
و تفریحاتم دست کشیده بودم و البته چه 
تفریح و لذتی باالتر از اینکه عزت خودم را 

حفظ می کردم و محتاج کسی نبودم.
تلفنش تمام شــد. چایی اش را مزمزه 
کرد و با بی میلی زیر لب گفت: »اینم یخ 

کرد...آبدارچی تون چایی نمیاره؟«
کارم زیاد بود و نمی توانســتم دوباره تا 
آبدارخانه بــروم و چایی بیاورم. از طرفی 
هم باید مراعــات پیرمــرد آبدارچی را 
می کردم. بــی تفاوت از جا بلند شــد و 
گفــت: »من برم، راســتی داری یه تومن 
به من قــرض بدی؟ به محض اینکه کارم 

درست شه برمی گردونم بهت...«
نگاهی به تقویم روی میزم انداختم و با 
اشاره فهماندم که آخر برج است و دستم 
خالی است. بی خداحافظی از اتاقم بیرون 
رفت. قرار نبود من از خواب صبحگاهم 
بزنم و زحمت بکشــم و یک نفر دیگر از 

دسترنجم لذت ببرد!

داستان
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