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وز ورت امر گفتمان سازی از مکتب انقالب ضر

هفته گذشــته یکــی از طرح هــای مهم و 
راهبردی در مجلس شــورای اسالمی، با 
تأمین نظر شورای نگهبان به قانون تبدیل شد. این 
قانون در روز چهارشــنبه 12 آذر 1399 از ســوی 
رئیس مجلس، آقای دکتر قالیبــاف طی نامه ای به 
آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور با عنوان »قانون 

اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع 
ملت ایران« برای اجرا ابالغ شد. طبق ماده اول این 
قانون، ســازمان انرژی اتمی ایران موظف اســت 
بالفاصله پــس از تصویب این قانــون، به منظور 
مســائل صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای 
20 درصد اقدام و ســالیانه به میزان حداقل 120 
کیلوگرم آن را در داخل کشــور ذخیره و نیاز کشور 
برای مصــارف صلح آمیز با اورانیوم با غنای باالی 
20 درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند. 
در ماده سوم بر افزایش غنی سازی به میزان حداقل 
500 کیلوگرم در ماه تأکید شــده و در ماده ششم، 

دولت موظف شــده در صورت اجرا نشدن کامل 
تعهدات کشورهای متعاهد طرف توافق هسته ای در 
قبال ایران و عادی نشدن روابط بانکی و رفع کامل 
صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی 
ایران و برگشــت کامل و سریع ارز منابع حاصل از 
فروش، دو ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون در 
مجلس ، نظارت هــای فراتر از پادمــان، از جمله 
اجرای داوطلبانه سند »پروتکل الحاقی« را متوقف 
کند. با توجه به بازتاب ها و واکنش ها به این قانون از 
سوی رسانه ها، دولتی ها و بیگانگان، به نظر می رسد 
 با معیار و 

ً
فارغ از جنجال های سیاســی و صرفــا

شــاخص منافع ملی باید این قانون را ارزیابی کرد. 
نکته بسیار قابل تأمل آن است که در چهل و دو سال 
گذشته برخی از گروه ها و رسانه ها با اهداف خاص 
سیاسی، همواره بر طبل اختالف میان قوای سه گانه 
کوبیده، اقــدام هر قــوه را در مــواردی، به منزله 
ســنگ اندازی در مســیر قوه دیگر در بــوق و کرنا 
کرده اند. برای نمونه، در سال های گذشته، در موارد 
بسیاری مشاهده شد که از اقدامات قوه قضائیه در 
راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی، با عنوان 

مشکل تراشی و تضعیف قوه مجریه یاد می شد. 
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 مجلس دست دولت را 
پر کرد

ادامه از صفحه اول
با آمدن آیت الله رئیسی در دستگاه قضا و 
ورود بعدی ایشــان برای مبارزه با مفساد 
اقتصــادی، همان جریان سیاســی فعال 
شــد و چنین القــا کرد که آقای رئیســی 
به دنبــال مشکل تراشــی بــرای دولت 
اســت. اما گذر زمان نشان داد، اقدامات 
قوه قضائیــه در امر مبارزه با فســادهای 
اقتصادی، بهترین کمک به دولت در حل 
مشــکالت اقتصادی کشور است. اکنون 
همین داستان با تحلیل های نادرست، در 
حال تکرار شــدن در روابط میان مجلس 
و دولت اســت. برخــی از رســانه ها و 
 
ً
چهره های سیاســی، با انگیزه های صرفا
سیاســی آنچنان تحلیل های نادرست از 
اقــدام مجلس ارائه کردنــد، تا جایی که 
 برخی از دولتی ها را تحت تأثیر قرار 

ً
بعضا

داده، آنان را وادار به واکنش منفی کردند. 
جالب آن اســت که چنیــن واکنش های 
منفی دولتی ها را قبال هم در داستان مبارزه 
قــوه قضائیه با پرونده های کالن مفاســد 
اقتصادی مشــاهده کردیم. این در حالی 
اســت که نگارنده بر این اعتقاد است که 
مجلس شورای اسالمی هوشمندانه دست 
دولتی ها را برای گره گشایی از مشکالت 
اقتصادی کشــور و مــردم از طریق لغو 
تحریم ها پر کرد. اکنون دولت با استناد به 
این قانون، می تواند با انجام مجموعه ای از 
اقدامات تصریح شــده در آن، کشورهای 
اروپایی را سرخط آورده، تا مشخص شود 
به چه میزان آنان متعهــد به حفظ برجام 
هستند. بسیار روشــن است که در توافق 
هسته ای، جمهوری اسالمی تعهداتش را 
به طور کامل انجــام داد، ولی طرف های 
مقابل به تعهــدات خود عمل نکردند. از 
دوره هشت ساله دولت آقای روحانی که 
می خواست از طریق مذاکرات هسته ای و 
برجام، مشکالت اقتصادی کشور را حل 
کند و رشــد اقتصادی هشت درصدی را 
برای تأمین رفاه مردم رقم بزند، از یک سو 
چند ماهی بیشــتر باقی نمانده و از سوی 
دیگر مشکالت اقتصادی کشور و مردم به 
دلیل تشدید تحریم ها و سوءمدیریت ها، 
چندین برابر شده است. اگر اکنون تصور 
آن باشد که با رفتن »ترامپ« و آمدن »جو 
بایدن«، برجام به ثمر خواهد نشســت و 
گشایش هایی حاصل خواهد شد، به طور 
قطع این تصور نادرست بوده و با این گونه 
مماشــات در مقابل طرف غربی، نه تنها 
اروپایی هــا به همراه بایــدن )در صورت 
برگشت آمریکا به برجام( تحریم ها را لغو 
نخواهند کرد، بلکــه با حفظ تحریم ها و 
تشدید فشارها، خواهان مذاکره مجدد بر 
سر برجام و اضافه کردن برنامه موشکی و 
موضوعات منطقه ای به مذاکرات خواهند 

بود.
 اگر بایــدن هم در ابتــدای روی کار 
آمدن، با تعلیق برخی از تحریم ها موافقت 
کند، هدفی جز زمینه ســازی برای فریب 
و فراهم کردن مقدمات مذاکرات مجدد 
بر ســر برجام نــدارد. در صحبت های 
تیم بایــدن و مقامــات اروپایی ها در این 
روزها، این نوع خط و نشــان کشیدن ها 
برای برجــام و آینده ایــن توافق در حال 
احتضار بــه وضوح دیده می شــد. وقتی 
طرف مقابل چنیــن طرحی را برای آینده 
برجــام در نظر دارد، در چنین شــرایطی 
نمایندگان مجلس، با وضع قانون »اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از 
منافع ملت ایران« مهم ترین و بزرگ ترین 
پشتیبانی ممکن را از دولت آقای روحانی 
در موضوع برجام به عمل آوردند. به طور 
قطع اجرای با قوت این قانون در شــرایط 
کنونی، بهترین راه تأمین منافع  ملی است.

سرمقاله

تأثیر روانی انتخابات آمریکا در دوره اخیر در کشور ما 
بی سابقه بود؛ از جمله دالیل آن هم امیدافزایی برخی 
برای رفتن »ترامپ« و آمدن »بایدن« بود که از همین 
ابتدا مشــخص اســت این تصور هم مانند بسیاری 
تصــورات قبلی از آمریکا اشــتباه بــوده و نوعی خانه 
ساختن روی آب است. اما ترامپ چه کرد و بایدن چه 

در سر دارد؟
همان طور که می دانید نظام سلطه در جهان قواعدی 
را طراحــی کرده که در آن جنــگ داخلی و خارجی، 
شرارت، فســاد، پلیدی، خیانت در کشورها، خیانت 
کشورها به یکدیگر و هزاران سیستم فاسد دیگر جزء 
زندگی روزمره انسان ها شده است و سرمنشأ تمام این 
فسادها آمریکاســت. اینکه امام خمینی)ره( بدترین و 
کوبنده ترین عبارات را در مورد آمریکا به کار می بردند، 
به همین دلیل است. دولت مردان آمریکا با به هم ریختن 
نظم جهان و ایجاد آشوب، فتنه و شرارت می خواهند 
منافع مادی خود را تأمین کنند و مدام به اشغالگری و 
جنگ و ترور متوسل می شوند تا کشورها را به ضعف 
بکشــانند و خودشــان قدرت اول دنیا باشند. تفاوت 
ترامپ با رؤســای جمهور قبلی در این بود که با جنگ 
نمی  خواســت این راه را برود. او نظم معنوی و فکری 
جهــان را به هم  ریخت تا به هدفش برســد؛ طرحی 
مزورانه و مکارانه که کمتر کســی می توانســت به آن 
پی ببرد. جلســات مخفیانه بی سابقه در دولت ترامپ 
بــه مذاکرات متعدد با کشــورهای جهــان به ترامپ 
فرصت می داد که همه را با هم دشمن کند و آنها را به 
جان هم بینــدازد و در این ایجاد اختالف همان برنامه 
همیشگی ایاالت متحده را پیاده کند. ترامپ برعکس 
رفتارها و سخنانش که آشکارا بود و همه می فهمیدند 
که نمی فهمــد در این روند موذیانــه، تبادالت فکری 
اختالف  برانگیز را افشــا نمی کرد تا کســی دست او 
را نخوانــد. او نظم خود را بــرای بی نظم کردن جهان 
داشــت. از جنگ دوری می کرد؛ اما ترور بزرگ ترین 
رابط صلح در منطقه را در دســتور قرار داد و انجامش 
داد. بــه عبارتی ترامــپ مهره هایی را کــه می توانند 
اختالفات را به دوســتی و وحدت تبدیل کنند، حذف 
می کند تا کســی مانند سردار ســلیمانی نتواند از این 
کشــور به آن کشور برود و آنها را برای مقابله با آمریکا 
یا استقالل و استقامت متحد کند؛ پس کسی نمی تواند 

ترامپ را ضدجنگ و ضدسلطه گری قلمداد کند.

 Bترامپ و ایران
ترامپ به جای جنگ با ایران تحریم ها را افزایش داد، 
در فــروش نفت اخــالل ایجاد کــرد و از همه مهم تر 
ایران هراسی در منطقه و جهان را گسترش داد. ترامپ 
برعکس دولت های قبل که ســربازان آمریکایی را به 
غرب آسیا می فرستادند و در حد مخارج نیروهای شان 
و بهره بــرداری  از چاه هــای نفت بســنده می کردند، 
زیاده خواهی زایدالوصفی راه انداخت و با گاو شیرده 
خواندن عربســتان خرج حمایتش را بیشتر از آنچه که 
هست، باال برد و فاکتورهای متعددی برای آنها ارسال 
 کرد. ترامپ با خارج شــدن از برجام هر تعهدی را از 
روی دوش خــود برداشــت. او بــدون آنکه متعهد به 
اجرای تعهدات برجامی باشد، با روش هایی که گفته 
شــد از اجرای آن از ســوی اروپا هم جلوگیری کرد. 
البته این خروج خواســت واقعی اروپا هم بود. ترامپ 
در ادامه برنامه خودش و در پی همان مذاکرات متعدد 
مخفیانه و با ایران هراسی کشــور عربی را به صلح با 
رژیم غاصب صهیونیستی ترغیب کرد و امتیازاتی هم 
برای آنان قائل شد.ترامپ با جدیت به دنبال تضعیف 
ایران از نظر اقتصادی و سیاســی بود. اگر می توانست 
نمی گذاشت یک دالر به داخل ایران راه پیدا کند. او در 
هر جریانی می خواست دست ایران را خالی بگذارد. 
در مبارزه با داعش خــود را جلو انداخت تا بگوید ما 
بودیم که حساب داعش را رســیدیم، نه ایران و دامنه 
نفوذ آن. با این برنامه قصد داشت قدرت معنوی ایران 
 دشــمنی اش با سردار شهید 

ً
را هم از بین ببرد. مطمئنا

سلیمانی به همین موضوع برمی گشت. او در این رقابت 
قهرمان مبارزه با داعش و نابودکننده آن شد، نه ترامپ. 

 Bترامپ و جهان
ترامــپ برنامه های زیادی برای کشــورش داشــت؛ 
اما به دلیل اینکه می خواســت فقط خــودش قهرمان 
موفقیت های ذهنی اش شــود، کســی را در کنار خود 
تحمل نمی کرد. اما مشکل ترامپ تنها این نبود، بلکه 
او با رفتارهایــش در حال منزوی کردن ایاالت متحده 
بــود؛ موضوعی که دیگــر مقامات آمریکایــی آن را 
نمی خواســتند. ترامپ به زعم خودش باید آمریکا را 
از حضور افراد غیر سودمند، پابرهنه ها و دردسرسازان 
خالی می کرد. پس با شهروندان کشورهای عقب نگه 
داشته شــده، به ویژه مکزیک درافتاد و دیواری نامرئی 
میان آمریکا و آنان کشــید. بــزرگان آمریکا این رفتار 
ترامپ را تنزل جایگاه ایاالت متحده می دانستند و به 
شدت با او می جنگیدند تا ترامپ آمریکا را به جزیره ای 
محصور شده به وسیله همین دیوارهای مرئی و نامرئی 

تبدیل نکند؛ اما ترامپ ابرقدرت بودن را در ازای پول 
بیشتر و اطاعت بیشتر از کشورهای جهان می خواست. 
او در ازای کمترین پول بیشترین اطاعت را می خواست، 
اصرار به حمایت سازمان ها در خود احساس نمی کرد. 
رفاقت مثال زدنی ترامپ و نتانیاهو هم قابل انکار نیست. 
او خدمات بدون منتی برای رژیم صهیونیستی داشت؛ 
از جمله اینکه سفارت خود را از تل آویو به بیت المقدس 
منتقل کرد، کمک مالی به سازمان ملل برای حمایت 
از آوارگان فلسطینی را قطع کرد و بلندی های جوالن 
را تحت حاکمیت اســرائیل به رســمیت شناخت و 
همانطور که گفته شــد کشورهای عربی را یک به یک 
به معامله با رژیم غاصب فرستاد.   خصوصیت منحصر 
به فرد ترامپ این بود که با کشــورهای جهان دوست 
بود و هم زمان با گروه های مخالف هم رابطه داشــت. 
او این کار را  زرنگی می دانســت و کشورهای جهان 
آن را خیانت معنا می کردند. برای این کار از رشــوه و 
شنود تلفن رؤسای جمهور کشــورهای دیگر گرفته تا 
مذاکره مستقیم با گروه های مخالف و تندرو و تکفیری 
را در برنامه داشــت. ترامپ برای کسی دوست نبود، 
اما دشمن بســیار خوبی بود و به همین دلیل چهره ای 
وحشــتناک از خود نشــان داد. ترامپ هر کسی را که 
در سر راه خود می دید، با روش های مختلف تضعیف 
می کــرد تا توان مخالفت با او و برخاســتن علیه او را 
نداشته باشد و اگر نفعی در او می دید، رهایش نمی کرد. 
او با همین روحیه با کشورهای اروپایی برخورد می کرد 
و این کار ســران کشــورهای اروپایی را زجر می داد. 
ترامپ با همه کشــورها، افراد، ســازمان ها، نهادها، 
پیمان نامه ها و معاهدات همین رفتار را داشت و تا حس 
 دورشان 

ً
می کرد منفعت و اطاعت کمی از آنها دارد فورا

می انداخت. 

 Bبداقبالی های ترامپ
رئیس جمهور آمریکا بدشانســی هایی هــم آورد که 
مهم ترین آن همراهی نکردن کامل اروپا با او بود. برای 
نمونه، کشورهای مخالف را تحریم می کرد و اگر کسی 
با آن کشور ارتباط می گرفت، با هماهنگی اروپا او را به 
خاک سیاه می نشاند. شاید بپرسید چرا اروپا همکاری 
 او دوست خائنی بود؛ 

ً
نکرد؟ پاسخ واضح است، اوال

 اروپا آمریکایی با قدرت مطلقه و افســانه  ای را به 
ً
ثانیا

ضرر خودشان می داند؛ زیرا هرچه قدرت آمریکا بیشتر 
شود، راحت تر می تواند کشــورهای کوچک اروپایی 
را بــه زمین گرم بزند. همان طور که گفته شــد ترامپ 
دچار مشکالتی شد که نتوانســت برنامه های خود را 
پیاده کند. ورود کرونا، گاف های متعددی که داشــت، 
همراهی نکردن اروپا، همراهی نکردن پارلمان آمریکا 

در بســیاری از برنامه هایش، مشکالت داخلی رژیم 
صهیونیستی و سرگرم شــدن نتانیاهو، فنون بدلی که 
ایران در مقابلش داشت و استقامتی که به خرج می داد، 
عــادت دموکرات ها بــه نظم قبلی، فقــدان وجهه ای 
آبرومند و محترم، گاف عربستان در موضوع خاشقچی، 
کشته شدن جرج فلوید و اعتراضات گسترده در آمریکا 
و... از مشکالت اصلی ترامپ برای ایجاد امپراتوری 
آمریکا بود. آنچه مسلم است، همه کشورها، از جمله 
اروپا منتظر بودند که ترامپ برود، چون او همه چیز را 
برای خود می خواســت و این برای کشورهای جهان 
قابل تحمل نبود. هرچند او اعتقــاد دارد با این روش 
می توانــد آمریکا را به ثروت و عظمت برســاند، ولی 
امکان داشــت اخالق تند و لهجه صریحش کبریتی 
 شود بر آبروی پوشالی آمریکا. شاید بسیاری از کارهای 
ترامپ در طول این چهار سال را از قلم انداخته باشیم، 
اما در معرفی روش او و برنامه او شــکی نداریم. پس 
اینکه می گوییم اگر ترامپ می ماند جهان را برده خود 
می کرد و بدترین آســیب ها را به جهان می زد، بی راه 

نگفته ایم.
 جالب آنکه خواســته دموکرات ها نیز برده کردن 
جهان اســت، اما آنها می خواهند پلیس خوب باشند. 
آنچه فعــال باید در دســتور کار ما باشــد، نحوه دفع 
حمله هــای بایدن اســت؛ زیــرا او با نــگاه به برخی 
روش های ترامپ در حال رفتن در همین راه اســت؛ 
البته با حیلــه و مکر و در نهایت ریــاکاری. بایدن در 
جدیدترین اظهارات خود مدعی شد: »ایران می داند 
که آمریکا همیشه گزینه بازگردانی تحریم ها را دارد. اگر 
ایران به یک بمب هسته ای دست پیدا کند، فشار زیادی 
بر سعودی ها، ترکیه، مصر و دیگران اعمال می کند.« 
این سخن به زبان ساده، یعنی کشورهای ترکیه و مصر و 
عربستان اگر امنیت می خواهید باید خرج کنید و همراه 
 بایدن از ترامپیست شدن فرار می کند 

ً
ما باشید. مسلما

تا وجهه خود را از دست ندهد. او روشش را برخالف 
ترامپ بر رفاقت می چینــد و در همان رفاقت خیانت 

می کند، پس روش مواجهه با او باید متفاوت باشد.
نکته  جالب این اســت که ترامــپ با این حجم از 
تکبر و غرور و تبحر در فشــار به ایران و مخالفانش در 
جهان، برای مذاکره با ایران التماس می کرد؛ زیرا یک 
نفر در ایران توانســته بود با سیاست ورزی و عقالنیتی 
مثال زدنی این فرد شرور را رام خود کند، پوزه اش را به 
خاک بمالد، تحقیرش کند، اوضاع داخل و خارج ایران 
را کنتــرل کند، از افراط و تفریط جلوگیری کند و خط 
بطالنی بر نقشه های ترامپ و تیمش بکشد. نام این فرد 

آیت الله العظمی خامنه ای است...

 پیروزی عقالنیت در برابر ترامپیسم!
ترامپچهکردوچگونهدربرابرایرانمغلوبشد؟

حسین چخماقی
خبرنگار

بارندگی های اخیر خوزســتان، شهرهای بندر امام 
خمینی)ره(، ماهشــهر، آغاجــاری، امیدیه، ایذه، 
باغملــک، بهبهان، رامهرمز، شــادگان، شــوش، 
شوشتر، کارون، اللی، گتوند، هفتگل و بخش هایی 
از اهواز به همراه ده ها روستا دچار آب گرفتگی های 
گسترده و سیالب شدند؛ به گونه ای که رفت وآمد در 
این مناطق با پای پیاده و حتی به صورت خودرویی 
غیرممکن شد و تنها قایق ها و ماشین های سنگین، 
قادر بــه حرکت کردن در این نواحی بودند. فشــار 
ســنگین آب های انباشــته  شــده از بارندگی ها در 
خوزستان سبب شد فاضالب ناپایدار و  غیراستاندارد 
در مناطق مختلف این اســتان هم به ســطح زمین 
بیاید و محیط زیســت شهرها و مناطق مسکونی را 
آلوده تــر از قبل کند. در این وضعیت که آب  حتی به 
درون خانه های مــردم رفته و اثاثیه منازل آنها را هم 
درگیر کرده بود، بار دیگر شاهد بودیم سپاه حضرت 
ولی عصر)عج( خوزستان به همراه بسیج و گروه های 
جهادی برای کاستن از مشکالت وارد میدان شد و 
با تمام توان لجستیکی و نیروی انسانی خود، درصدد 
رفع مشکل پیش آمده برآمد؛ به گونه ای که طی هفته 
گذشته تصاویر و فیلم های کمک رسانی این نیروها 
به مردم گرفتار در سیل، به پربازدیدترین تصاویر در 

فضای مجازی و رسانه ها تبدیل شد.

 Bتا رفع مشکل کنار مردم
حضور میدانی فرمانده ســپاه خوزستان در مناطق 
درگیر ســیالب بندر امام خمینی)ره( و ماهشهر در 
ساعات ابتدایی وقوع آب گرفتگی و دستورات ویژه 
وی برای رسیدگی فوری به مشکالت سیل زدگان، 
سبب شد نیروهای سپاه و بسیج به سرعت در مناطق 
سیل زده گسیل شوند و اجازه بیشتر شدن مشکالت 
در این نواحی را ندهند؛ به گفته سردار شاهوارپور، 
ســپاه و بســیج خوزســتان تا رفع کامل مشکالت 
آب گرفتگی و سیل در منازل و معابر مناطق سیل زده، 
در کنار مردم خواهند بود. فرمانده ســپاه خوزستان 
همچنین از اقدامات گسترده منطقه سوم دریایی سپاه 
برای کمک رســانی به سیل زدگان خبر داد؛ این نیرو 
با استقرار قایق های خود در مناطق سیل زده، کمک 
شــایانی را در زمینه جابه جایی مــردم انجام داد. به 
طور کلی، تخلیه اثاثیــه منازلی که آب به درون آنها 
نفوذ کرده و قرار دادن این اثاثیه در پشــت بام منازل، 
بکارگیری و نصب پمپ هــای عظیم تخلیه آب در 
معابر و خیابان های اصلی، تهیه و توزیع غذای گرم 
برای مردم گرفتار در ســیالب، اســکان اضطراری 
سیل زدگان در حســینیه ها و همچنین استقرار ده ها 
قایق برای کمک بــه رفت وآمدهای مردم، از جمله 
اقدامات اصلی سپاه و بسیج به شمار می آید. به گفته 
فرمانده ســپاه ولی عصر)عج( اقدام مهمی که سپاه 
خوزستان در جریان سیالب اخیر انجام داد، نصب 
تعداد زیادی پمپ های تخلیه آب در نقاط مختلف 
شــهرهای درگیر بود که بخشــی از این پمپ ها را 
پتروشیمی ها و آب و فاضالب استان خوزستان تأمین 

کرده بود.

 B1۳4 15۰۰جهادگر در قالب
ســرهنگ پاســدار »یونس زبیدی« مسئول بسیج 
ســازندگی ســپاه ولی عصر)عج( خوزستان نیز در 
تشــریح اقدامات جهادگران به صبح صادق گفت: 
»۱۳۴ گروه جهــادی در مناطق گرفتار آب گرفتگی 
خوزستان امدادرســانی کردند.« وی ادامه داد: »به 
فاصله اندکــی از وقوع آب گرفتگی و ســیالب در 
خوزســتان، یک هزار و ۵۰۰ جهادگــر به مناطق 
آب گرفته شــهرهای اهواز، بندر امام خمینی)ره( و 
ماهشهر اعزام شــدند و در همان ساعات اولیه، به 
بیش از یک هزار و ۲۰۰ خانه امدادرسانی کردند.« 
سرهنگ زبیدی عنوان کرد: »طی هفته گذشته روزانه 
ســه هزار پرس غذای گرم و ســه هزار بسته کمک 
مؤمنانه از طریق گروه های جهادی بین خانواده های 
درگیر سیل و آب گرفتگی در استان خوزستان توزیع 
شد.« مسئول بسیج ســازندگی خوزستان با اشاره 
به فعالیت های شبانه روزی گروه های جهادی برای 
کمک بــه خانواده های گرفتار ســیل و آب گرفتگی 
گفت: »بازدید کارشناسان شبکه بهداشت از محل 
اســکان خانواده ها، تهیه و توزیع بسته های صبحانه 
و همچنیــن تهیــه و توزیع پتو و اقالم گرمایشــی، 
از دیگر اقدامات انجام شــده در مناطق ســیل زده 
خوزستان توســط جهادگران بود.« وی با بیان اینکه 
طالب جهادی نیز با تمام قدرت به میدان آمدند تا با 
همکاری و همراهی هالل احمر در کنترل این بحران 
قدم بردارند، گفت: »طالب جهادی پس از شناسایی 
و رصد منازل و معابر درگیر ســیالب، در سه نقطه 

هدف کمپلو شیخ بها، شــهرک  اهواز و کوی علوی 
کمک رسانی کردند.« نباید از این نکته غافل شویم 
که فعالیت های سپاه و بســیج خوزستان در عرصه 
کمک به مردم سیل زده، به صورت موازی با اقدامات 
گســترده آنها در زمینه مقابله باکرونا در این اســتان 
انجام می شــود؛ تولید و توزیع ماســک میان مردم 
کم برخوردار و در اختیار قرار دادن بیمارســتان های 
سپاه برای بیماران کرونایی، همچنان در دستور کار 
سپاه ولی عصر)عج( خوزســتان در زمینه مقابله با 

کروناست.

 Bجای خالی سردار دلها
اما این روزها که نیروهای مســلح، ســپاه، بسیج و 
گروه هــای جهادی با تمام توان و ظرفیت خود برای 
برطرف کردن مشــکالت ســیل زدگان خوزستانی 
وارد عمل شــدند، مردم غیور و والیتمدار این دیار، 
با یــادآوری خاطرات فروردین ســال ۱۳98، جای 
خالی یک نفر را به شدت احساس می کنند. فرمانده 
 بزرگ، محبوب و مردمی که در جریان سیل آن سال، 
 وارد میدان شد؛ شهید 

ً
عرصه را خالی نکرد و راسا

سرافراز اسالم، سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در 
آن مقطع برای بررسی و رفع مشکالت سیل زدگان 
خوزســتانی، عازم مناطق درگیر ســیالب شد و با 
برگزاری جلسات با رؤســای قبایل و  ریش سفیدان 
و بســیج کردن امکانات و همچنین کمک گرفتن از 
حشدالشــعبی عراق به فرماندهی شهید واالمقام 
»ابومهدی المهندس«، بــه کمک مردم این نواحی 
شتافت و تسکینی بر آالم مردم این خطه شهیدپرور 

کشورمان شد.

سپاه در خط مقدم

   نیم نگاه    

گزارشیازنقشسپاهوبسیجدرامدادرسانیبهمردمخوزستان

سیدحسین
خاتمی خوانساری

روزنامه نگار
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دیدگاه

 شباهت عجیب غرب گراها 
با پینوکیو!

در کارتون پینوکیو هر ســری روباه مکار 
و گربه نــره، پینوکیــو رو گــول می زنن و 
سکه هاشــو می گیرن؛ ولی شاهکار روباه 
و گربه آنجایی اســت که وقتی به پینوکیو 
می گن این درختی به جای میوه پول می ده، 
پینوکیو باور می کنه و حتی شب ها خوابش 
رو هم می بینه. این شــباهت عجیب بین 
با مذاکرات  غرب گراهای حامی مذاکره 
پینوکیو با روباه مــکار و گربه نره نمی تونه 
اتفاقی باشه!  شهید محســن فخری زاده 
تنها دانشمندی بود که بنیامین نتانیاهو در 
یک برنامه از او نام می برد و اعالم می کند 
که نام فخری زاده را به یاد داشــته باشید و 
رسانه های صهیونیستی اعالم کرده بودند 
نام این دانشمند از طریق فهرست سازمان 
ملل به دســت موساد رسیده و نقشه ترور 
وی یــک بار در ســال ۱۳87 شکســت 
خورده است.  رسانه های بیگانه حسابی 
به این حادثه عکس العمل نشــان دادند تا 
جایی که »رادیو فردا« تیتر اول خود را بعد 
از ترور شهید فخری با عنوان مرد مرموز 
برنامه ای اتمی ایران نام می برد! یا رســانه 
انگلیسی »بی بی سی« تیتر اول خود را به 
»محسن فخری زاده چهره کلیدی برنامه  
هســته ای ایــران در خیابان ترور شــد!« 
اختصاص می دهد یا »وی او ای« که با تیتر 
ترامپ خبر کشته شدن محسن فخری زاده 
را در توئیتر باز نشر می کند. راستی در این 
هیاهو از خبرهــای ترامپ و نتانیاهو چرا 
خبری از روحانــی، رئیس جمهور ایران 
به گوش نرســید؟  سال هاست که چنین 
ترورهایی در کشــور انجام می شود؛ اما 
برخی مســئوالن این نظام و سیاسیون را 
چه شده است که هنوز سخن از مذاکره با 

قاتالن فرزندان سرزمین مان می زنند؟ 
 مگر غیر از این اســت که تضاد ما با 
آمریکا عمقی و راهبردی است، نه تاکتیکی 
و سلیقه ای. مسئله جمهوری اسالمی ایران 
صیانت از انقالب اســالمی، استقالل و 
حمایــت از ملت های مظلوم مســلمان 
است و در این گونه امور راهبردی امکان 
عقب نشــینی وجود ندارد و فشار آمریکا 
هم ناظر به همین مبانی و اصول اســت 
و نظام اســالمی حق ندارد کوچک ترین 
عقب نشینی ای داشته باشد؛ اما عده ای تا 
دیروز امضای کری را تضمین می خواندند 
و امروز از آشــنایی با مستأجر جدید کاخ 
سفید سخن به میان می آورند. آیا مذاکره با 

بایدن با این ترور تضمینی هم دارد؟ 
محمدی،  علی  شــهیدان؛  ترورهای 
شــهریاری، رضائی نژاد و احمدی روشن 
در دوره ریاســت اوبامای دموکرات بوده 
و امروز آنهایی که پیــام ضعف و انفعال 
مخابــره کرده انــد، تردید دشــمن را در 
ارتکاب ایــن جنایت برطــرف کردند و 
ماحصل پالس هــای جدیــد مذاکره به 
رئیس جمهور دموکرات آمریکا ترور مردی 

دیگر همچون شهید فخری زاده شد. 
اگرچه مــا فرزنــدان و پیــروان امام 
خمینی)ره( هستیم که فرموند: »بکشید 
ما را ملت مــا بیدارتر می شــوند.« و به 
تاسی از سردار دلها »ما ملت شهادتیم.«  
اما از خون دانشــمندان و ســردارن مان 
نمی گذریم و باز هم با دیپلماسی نیروهای 
مسلح  شجاع و غیورمان امیدمان به وعده 
انتقامی است که داده اند!  مردانی از سالله 
همت ها، باکری ها و سلیمانی ها که انتقام 
فرمانده محور مقاومت را در زمان تدفین 
شهید حاج قاسم سلیمانی عملی کردند، 
این بار وعده انتقام از عامالن ترور شهید 

فخری زاده رادر دستور کار قرار داده اند. 

   عکس و مکث   

جهاد در راه خدمت به مردم/ بارندگی های هفته گذشــته در خوزســتان عالوه بر معابر، موجب ورود آب به برخی 
منــازل شــد کــه در پی آن گروه های جهادی برای امدادرســانی بســیج شــدند. در پی وقوع ایــن آب گرفتگی در 
شهرهای اهواز و بندر ماهشهر، گروه های جهادی برای امدادرسانی به این مناطق رفتند. رفع مشکالت خوزستان 

جهاد می خواهد و با بخش نامه و تبصره و کاغذ بازی، وضعیت مردم این منطقه درست شدنی نیست.

مشــکل کجاست؟/ آمریکا شرکت هایی را که در تالش برای ارسال دســتگاه های تنفسی به ایران بودند، تحریم 
کرد! صبا کودک ۷ ساله رامیانی که بدون دستگاه اکسیژن نفس کشیدن برایش بسیار سخت است، در کجای 
سیاســت ایران ایســتاده است که با تحریم باید این وضع را داشته باشد؟ هرچند با تحریم تنها پیشرفت ایران 

را سریع تر می کنند، همانطور که شرکت های ایرانی در ساخت دستگاه های اکسیژن ساز موفق شده اند.

 تحصیل در شــرایط ســخت/ توی این روزهای سرد پاییزی کودکان برخی روستاهای کشــور برای دسترسی به اینترنت 
مجبورند به این شکل به نقاط مرتفع پناه ببرند. روستای نارلی آجی سو در استان گلستان و نزدیک مرز ترکمنستان 
که 3۰۰ دانش آموز، ۵۰ دانشــجو و... دارد و با چنین وضعیتی تحصیل می کنند. جناب وزیر، قطعی اینترنت و ســرعت 
پایین و گرانی بسته ها به کنار، حداقل مشکالت این عزیزان را حل کنید و کمتر به فکر کل کل با صدا و سیما باشید!

از اسب هم می ترسند!/ هواپیمای سعودی در پاسخ به عملیات نیروی موشکی یمن علیه شرکت آرامکو در جده، 
کلیه الشــرطه در صنعا را که حاوی اســب های اصیل بود، هدف قرار دادند که تعدادی از این اسب ها تلف شدند 
و تعدادی هم آســیب دیدند. چندی پیش، نیروهای مســلح یمن با موشــکی که نام آن را »قدس« نهادند، به 

تأسیسات نفتی عربستان حمله کردند که سعودی ها این خبر را بطور کامل سانسور کردند.

   روزنه    

سیداکبر عمرانی
هادی سیاسی

 BBBB بــه عنوان اولیــن ســؤال بفرمایید از 
نظر جناب عالی ریشــه مشکالت بین 
جمهــوری اســالمی ایران بــا ایاالت 

متحده آمریکا چیست؟ 
مشــکل ما با آمریکا و بــه تعبیر بهتر تضــاد ما با 
آمریکا هم مبنایی و هم رفتاری و عملکردی است. 
تضاد ما با آمریکا تضــاد بین حق و باطل و ایمان و 
کفر اســت. نظام حاکم در آمریکا بر اساس سلطه 
پایه گذاری شــده و ماهیت اســتکباری دارد؛ یعنی 
جوهره حاکمیت آمریکا جوهره سلطه و حاکمیت 
اراده آمریکا بر جوامع بشری است.چنین حکومتی 
تحمل هیچ گونه اراده و قدرتی را در برابر خود ندارد، 
مگــر آنکه آن اراده و حکومت بتواند با اتکا به درون 
و مقاومت فعال سطح قدرت خود را به سطح ضربه 
متقابل یا ضربه پیش دستانه برساند یا اینکه ساختار 
آمریکا در هم بشکند که برخی نشانه های آن در حال 
حاضر مشاهده می شــود. تضاد ما با آمریکا فردی 
و حزبی نیســت که اگر ترامپ برود و بایدن بیاید یا 
قدرت از حزب جمهوری خواه به حزب دموکرات 
منتقل شود، وضع عوض شــود. تضاد ما با آمریکا 
موضوعی نیســت که اگر در مسئله هسته ای توافق 
شد، مسائل حل شــود و لذا دولت اعتدال با تصور 
اشتباه وارد عرصه مذاکره شد و امتیازات زیادی در 
عرصه تعامل به دشــمن داد، بــه این خیال که نظام 
حاکم برآمریکا کوتاه می آید؛ اما نتیجه به یک معادله 
باخت ما و برد دشمن تبدیل شد.تضاد ما با آمریکا 
ماهوی و اعتقادی و تقابل جبهه توحید با جبهه کفر 
و شرک است و هیچ گونه زمینه ای برای کنار آمدن 
با یک رژیم الحادی و استکباری وجود ندارد.تضاد 
ما با آمریکا حاکم به شــخص نیست که با تعویض 

مهره ای شرایط تغییر کند. 

 BBBB با توجه به عمــق اختالف جمهوری 
اســالمی ایران با آمریکا علت تمایل به 
مذاکره دموکرات ها و شخص اوباما و 
پیگیری جان کری به عنوان وزیر خارجه 
آمریــکا چگونه قابل تحلیل اســت و 

هدف آنها چه بود؟
هدف اصلی نظام حاکم بر آمریکا مقابله با انقالب 
و براندازی نظام اســالمی بوده است. این هدف در 
طــول بیش از چهار دهه ثابت بوده؛ اما اســتراتژی 
و راهبــرد با توجه به متغیرهای زیــادی تغییر کرده 
است. استکبار با توجه به شرایط گاهی نبرد سخت 
را در دســتور قرار می دهد و گاهــی توطئه کودتا و 
گاهی تحریــم و گاهی تحریم همــراه با تعامل در 
دســتور قرار می گیرد.آنچه زمینــه ورود آمریکا در 
عرصه تعامل در کنــار تحریم را فراهم کرد، تحول 
در وضعیت قوه مجریه در جمهوری اسالمی ایران 
بود. در ایران دولتی سر کار آمده بود که بدون توجه 
به پیشــینه خیانت های آمریکا در قبال ایران و بدون 
توجه به عملکرد خیانتکارانه رژیم حاکم بر آمریکا 
در عرصه بین المللی، وارد مذاکره شــد و امتیازات 
زیادی را با انگیزه رفع تحریم کامل در اختیار دشمن 
قــرار داد؛ اما تغییــری در تحریم و برآورده شــدن 
خواســته های ایران به دست نیامده و چنانچه رهبر 
معظم انقالب)مدظله العالی( نظارت عالیه و شرایط 
خاص را تدبیــر نمی کردند، معلوم نبود چه اتفاقی 

می افتاد.

 BBBB ســؤال مهــم این اســت کــه علت 
نگرش دولت بــه آمریکا با وجود همه 

خیانت های پیشین چیست؟
به نظر می رســد سه عامل زمینه ســاز ورود دولت 
یازدهم به وادی تعامل است. نخست بی توجهی به 
جوهره استکباری آمریکاست. جوهره استکباری و 
تجاوزگری جزء ذات آمریکاست که به هیچ عنوان 
قابل تغییر نیســت. گذشته نشان می دهد آمریکا بنا 
بر اعتراف کارتر در طول ۲۴۰ سال تنها ۱6سال در 
حالت جنگ نبوده اســت و مستندات حاکی از آن 
اســت که آمریکا تنها در نیمه دوم قرن بیستم به ۲۲ 
کشور حمله نظامی داشــته و در ۱7 کشور دخالت 
کرده اســت که دخالت ها در مورد ایران هم بسیار 
روشن اســت. دومین علت درک نادرست از مبانی 
و اصول و مصالح حاکمیت دینی اســت.حکومت 

دینی متکی بر مبانی و اصولی است که از جمله آنها 
قاعده نفی سبیل است که نمی تواند با نظام استکباری 
آمریکا ســازش کرده و تسلیم شود. حکومت دینی 
نمی تواند از اصل اقتدار دفاعی عقب نشــینی کند. 
حکومــت دینی نمی تواند از عمــق راهبردی خود 
عقب نشینی کند. خواســت آمریکا حل مشکالت 
در قالب برد برد نیســت. مطالبه و خواست آمریکا 
تسلیم جمهوری اسالمی و عقب نشینی از مبانی و 
اصول مسلم خود است.علت سوم ضعف و فقدان 
ظرفیت و تاب آوری در کنار رهبری مقاوم و با ثبات 
است. مشکل جمهوری اسالمی دولت هایی هستند 
که به علت ضعف در پاسداری و صیانت از انقالب 
و نظام اســالمی و فقدان برنامه ریزی و پایداری در 
برابر فشارها به سمت بدترین راه حل، یعنی سازش 

می روند.

 BBBB استدالل برخی دولت مردان این است 
که در شــرایط اضطراری پیامبر)ص( و 
ائمه معصوم، همچون امام حسن)ع( 
و امام حســین)ع( به صلح، سازش و 
مذاکره تن می دادند، االن هم وضعیت 

همین طور است؟
این مقایســه ها با تعجب در تحلیل کســانی ارائه 
می شود که پیشینه مطالعات دینی و خطابه دارند؛ در 
 هیچ سنخیت و شباهتی بین وضعیت 

ً
حالی که اوال

نظام اسالمی و ظرفیت های گسترده آن و وضعیت 
آمریــکا با صلح حدیبیه و صلح امام حســن)ع( و 
مذاکره امام حسین)ع( با عمر سعد نیست که در هر 
سه مورد قدرت و حکومت در اختیار پیامبر)ص( و 
امام حسن)ع( و امام حسین)ع( نبود؛ در حالی که 
 اکنون حکومــت دینی حاکمیت و اقتدار دارد. 

ً
اوال

 پیامبر و ائمه معصوم)ع( به هیچ عنوان از مبانی و 
ً
ثانیا

اصول عقب نشینی نکردند و در مورد امام مجتبی)ع( 
مشــکل اصلی فتنه داخلی و خیانت یــاران بوده و 
حضرت برای حفظ هســته مرکزی شیعه در قالب 
شرایطی صلح نامه را تأیید کردند که با شرایط امروز 
 چرا حضرات به مقاومت 

ً
کامأل متفاوت است. ثالثا

پیامبر در شعب ابی طالب اســتناد نمی کنند که در 
سخت ترین شــرایط در برابر تحریم کفار مقاومت 
کردند و به سازش و تسلیم تن ندادند. توافق هسته ای 
نشان داد، کوتاه آمدن و عقب نشینی حد مشخصی 
ندارد و خواسته آمریکا فقط در محدوده برجام نبوده 
و حرکت آمریکا پایانش سقوط نظام اسالمی است. 
می توان در وضعیت مشابه از آقایان سؤال کرد که پس 
از فتح مکه و شکل گیری حکومت دینی به رهبری 
پیامبر)ص( چنانچه دولت های روم و ایران حکومت 
اســالمی را تحریم می کردند و فشــار می آوردند 
برای عقب نشینی پیامبر از دین و آیین و ضروریات 
دیــن، آیا پیامبر)ص( باز هم با عــدول از اصول به 
صلح و سازش تن می داد؟ایستادگی پیامبر در برابر 
خواسته های کفار و مشرکین مبین این حقیقت است 
که قلمرو مبانی و اصول منطقه ممنوعه است و امکان 

عقب نشینی وجود ندارد.

 BBBB بــه عنــوان آخرین ســؤال وضعیت 
آمریکا را در حال حاضر چگونه تحلیل 

می کنید؟
آمریــکای امــروز بــا چندیــن چالــش و بحران 
روبه روســت. این چالش ها عبارتنــد از: ناامنی و 
احســاس ناامنی عمومی. نظام حاکــم بر آمریکا، 
ناامنی را در جاهای دیگر می دید و ایاالت متحده را 
به عنوان جزیره امن معرفی می کرد؛ اما امروز ناامنی 
آمریکایی به درون آمریکا برگشــته و هم ناامن ترین 
کشور در منطقه به شمار آمده و هم احساس عمومی 
ناامنی همه مردم را فراگرفته اســت. چالش دیگر 
شکاف عمیق درونی اســت که پدیده نژادپرستی و 
راست گرایی افراطی زمینه ساز دوگانگی و دو قطبی 
را در آمریکا فراهم کرده است. تحلیلگران، اتاق های 
فکر، رسانه ها، نخبگان سیاسی و دولت و کنگره را 
چهار ضلع قدرت آمریکا معرفی می کردند که اکنون 
اختالف و چندگانگی چهار ضلع را متزلزل کرده و 
به چالش کشیده است؛ بحران ها آنقدر جدی است 
که ایاالت متحده را به صــورت ایاالت متفرقه در 

خواهد آورد.

یکا   تضاد ما با آمر
است عملکردی  و  مبنایی 

رئیسدفترعقیدتیـسیاسیفرماندهکلقوادرگفتوگوییمطرحکرد

از مدت ها قبل و همزمان با برگزاری انتخابات آمریکا و احتمال جدی رأی آوری جو بایدن، جریان غرب باور و غرب گرا در داخل کشور این گونه القا می کردند که با پیروزی دموکرات ها اوضاع برای ایران بهتر می شود. این 
جریان در روزها و هفته های گذشته به شکل های مختلف به موضوع مذاکره با آمریکا دامن می زنند. این موضوع و مسائل مرتبط با آن  با حجت االسالم والمسلمین علی سعیدی، رئیس دفتر عقیدتی ـ سیاسی فرماندهی 

معظم کل قوا  مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که در ادامه می خوانید.
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سیاست

حنیف غفاری
دکترای روابط بین الملل

انعکاس
 یک  منبع  

و ده ها  سیگنال!

به تازگی مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در گفت و گو با شبکه 
»یورو نیوز« به نکات تأمل برانگیزی در زمینه 
کشــورمان و برجام اشــاره کرده اســت. 
»جوزف بورل« در این زمینه می گوید: »... 
ایرانی هــا به هر حــال بعــد از ماجراهای 
سال های اخیر حق دارند احساس کنند که به  
 
ً
آنها خیانت شده اســت و بنابراین احتماال
نخواهند خواست دوباره با همان کارت ها 
بــازی کننــد. امــا مــا هــم بایــد منتظر 
بمانیم.«رمزگشــایی از اظهــارات جوزف 
بورل، در گرو »چینــش همزمان« پیام ها و 
سیگنال های ارسالی دولت بایدن و تروئیکای 
اروپایی در قبال برجام و ایران است. درست 
در همان زمانی که »جوزف بورل« به عنوان 
رئیس کمیته مشــترک برجام از حق ایران 
مبنی بر »بی اعتمادی به آمریکاـ اروپا« سخن 
به میان می آورد، »هایکو ماس« وزیر خارجه 
 متفاوتی را در 

ً
دولت آلمان ســیگنال کامال

قبال برجام و راهکارهای موجود برای حفظ 
آن به تهران و نظام بین الملل مخابره می کند! 
هایکــو مــاس معتقد اســت، اگــر ایران 
می خواهــد »برجام« حفظ شــود، باید به 
محدودیت هایی جدید در حوزه هسته ای تن 
داده و عــالوه بر آن، آزمایش موشــک های 
بالســتیک را متوقــف کند! وزیــر خارجه 
ژرمن ها به این هم اکتفا نکرده و همزمان نیز 
خواستار »تحدید قدرت منطقه ای ایران« در 

قالب یک »توافق جدید« شده است! 
تجمیع مواضع »جوزف بورل« و »هایکو 
مــاس«، ســؤاالتی را در ذهــن مخاطبان 
داخلی و بین المللی متبادر می کند؛ از جمله 
اینکه آیــا »پارادوکس های گفتاری مقامات 
اروپایــی« در قبال ایران و توافق هســته ای، 
منبعث از نوع نگاه متفاوت سیاست مداران 
اروپایی در نحوه تعامل یا تقابل با کشورمان 
 منفی است! 

ً
است؟! پاسخ این پرسش قطعا

مطابق تقسیم کاری که میان اتحادیه اروپا 
و ایــاالت متحده )دولــت جدید( صورت 
گرفته است، قرار است هر دو بازیگر غربی 
در یک »برهه زمانی«، به ارســال پیام ها و 
ســیگنال های متفاوت و در ظاهر متمایزی 
خطاب به ایران دست بزنند. هدف از ارسال 
این سیگنال ها، افزایش ضریب سردرگمی 
افکار عمومی و مسئوالن حوزه دیپلماسی و 
سیاست خارجی کشورمان است، به گونه ای 
که آنها »تروئیکای اروپایی« را یک »بازیگر 
واحد« قلمــداد نکنند! زمانــی که خدای 
ناکرده این پیش فرض به صورت خواسته یا 
ناخواسته در ذهن مسئوالن حوزه دیپلماسی 
و سیاست خارجی کشورمان شکل بگیرد، 
مرحلــه دوم بــازی اتحادیه اروپــا در قبال 
جمهوری اسالمی ایران آغاز می شود: خلق 

»پلیس بد« و »پلیس خوب«!
بر اســاس این تقســیم کار جدید، قرار 
اســت اتحادیه اروپا تا زمان حضور بایدن 
در کاخ ســفید، ضمن ارسال سیگنال های 
»متناقض« و »هدفمند« به ایران، زمینه الزم 
را برای ورود ســریع بایدن به پرونده برجام 
فراهم کنند. نقشــه راه مشــترک مشخص 
اســت: »اینکه برجام به مثابه »نقطه آغاز« 
اعمال محدودیت های همه جانبه موشکی، 
منطقــه ای و حتــی محدودیت های جدید 

هسته ای علیه ایران تعریف شود.«
در این معادله چند الیه، توافق هسته ای نه 
حکم یک »توافق حقوقی مستقل« و نه حکم 
یک »ســند بین المللی« خواهد داشت! در 
این مسیر، »برجام« حکم کاتالیزور یا عامل 
تســریع کننده ای را خواهد داشت که بتوان 
آن را معطوف به استراتژی »مهار همه جانبه 

ایران قدرتمند« به کار گرفت. 

اکبر معصومی
کارشناس بین الملل

هفته گذشــته طرح 9 ماده ای اقدام راهبردی مجلس 
بــرای لغو تحریم ها و صیانــت از منافع ملت ایران به 
تصویب مجلس شــورای اسالمی رســید و شورای 
نگهبان آن را تأییــد کرد. این طرح که از چهار ماه قبل 
در مجلس مطرح بود پس از ترور دانشمند هسته ای و 
دفاعی کشورمان دکتر فخری زاده توسط عوامل استکبار 
و رژیم صهیونیستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و 

به تصویب رسید.

 B کلیات طرح اقدام راهبردی و صیانت 
از منافع ملت ایران چه می گوید؟

در مقدمــه این طرح آمده اســت: »بــا توجه به اینکه 
جمهــوری اســالمی ایــران در ازای »پذیرش حق 
غنی سازی« و »رفع کامل تحریم ها« حاضر به پذیرش 
اعمال محدودیت در زمینه برنامه هسته ای طبق برجام 
شــد، طبق ۱۵ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی 
به عنوان مرجع راســتی آزمایی اجرای تعهدات ایران ـ 
حتی تا یک ســال پــس از خروج آمریــکا از برجام ـ 
جمهوری اسالمی ایران در بخش فنی به تمام تعهدات 
خود از جمله در زمینه ســطح غنی ســازی، تحقیق و 
توسعه، حجم انباشــت و ذخیره مواد هسته ای، تعداد 
سانتریفیوژ، تغییر ماهیت تأسیسات فردو و بازطراحی 
راکتور آب ســنگین اراک به صورت کامل پایبند بوده 
و در بخش »شفافیت و اقدامات اعتمادساز« افزون بر 
نظارت های پادمانی و دسترسی های مبتنی بر پروتکل 
الحاقــی، همکاری های فراپروتکلــی را از جمله در 
زمینه شفاف سازی تولید قطعات سانتریفیوژ با آژانس 

بین المللی انرژی اتمی داشته است.«
در ادامه مقدمه آمده اســت: »با توجه به آنکه طبق 
توافق هسته ای میان ایران و ۱+۵ آمریکا و اتحادیه اروپا 
پس از تأییــد اجرای اقدامات محدودیت ســاز ایران 
توسط آژانس بین المللی انرژی هسته ای متعهد به رفع 
تحریم هــا، اجرای مفاد توافق بر مبنای حســن نیت، 
پرهیز از اقدام مغایر با نص، روح و هدف برجام و عدم 
اخــالل در اجرای موفقیت آمیز برجام بودند؛ اما پیش 
از خروج آمریکا از برجام، در دوره ریاســت جمهوری 
باراک اوباما، آمریکا مرتکب موارد متعدد بدعهدی و 
نقض متن و روح برجام شده در دوره ریاست جمهوری 
دونالــد ترامپ نیز با خــروج از توافق و اعمال مجدد 
تحریم ها مانــع از بهره مندی ایران از مزایای اقتصادی 

برجام شده است.«
در ادامه این طرح آمده است: »با توجه به آنکه جمهوری 
اسالمی ایران با خویشتن داری و حسن نیت برای حفظ 
برجام به دیگر اعضای باقی مانده در برجام فرصت داد 
تا با عمل به تعهدات خود مانع از اثرگذاری تحریم های 
آمریکا و اخالل در روند اجرای برجام و فروپاشــی آن 
شــوند؛ به ویژه با تأکید بر اینکــه اتحادیه اروپا پس از 
خروج آمریکا از برجام در ۱۵ تیرماه سال 97 با انتشار 
بیانیه رســمی برای بهره مندی ایران از منافع اقتصادی 
برجــام ۱۱ تعهد ذیل را پذیرفــت: ۱ـ حفظ و ارتقای 
روابط گســترده تر اقتصادی در حوزه های مختلف با 

ایران، ۲ـ حفظ و اســتمرار کانال های مؤثر مالی برای 
تعامل بــا ایران، ۳ـ تداوم صــادرات نفت و میعانات 
گازی، محصوالت نفتی و پتروشیمی، ۴ـ تداوم روابط 
حمل و نقل دریایی )از جمله کشتیرانی و بیمه(، زمینی، 
هوایی و ریلی، ۵ـ تقویت پوشش های اعتبار صادراتی، 
6ـ حمایت روشن و مؤثر از کنشگران اقتصادی که با 
ایران تجارت می کنند، به ویژه شــرکت های کوچک 
و متوســط که شــاکله اصلی بســیاری از اقتصادها 
محســوب می شوند؛ 7ـ تشویق ســرمایه گذاری های 
بیشــتر در ایران؛ 8ـ حمایت از کنشگران اقتصادی در 
ســرمایه گذاری ها و دیگر فعالیت های تجاری و مالی 
که با یا در رابطه با ایــران انجام می دهند؛ 9ـ گرد هم 
آوردن کارشناسان بخش دولتی و خصوصی، از جمله 
از طریق تقویت شوراهای تجاری؛۱۰ـ حمایت عملی 
از تجارت و ســرمایه گذاری در ایران؛ ۱۱ـ حمایت از 
شرکت ها در برابر آثار فراسرزمینی تحریم های آمریکا.

پس از گذشت یک سال از خروج آمریکا از برجام، 
اتحادیه اروپا به صدور بیانیه سیاسی اکتفا کرده و فقدان 
اراده و توان اروپا برای اجرای تعهدات به ویژه در زمینه 
تضمین صادرات نفت و تســهیل مبــادالت بانکی، 
همراهــی عملــی دولت ها، شــرکت ها و بانک های 
اروپایی با تحریم های آمریکا و ایجــاد عدم توازن در 
پایبندی ایــران و دیگر اعضای باقی مانده در برجام به 

تعهدات، آشکار شده است.

 B ابعاد فنی و حقوقی مصوبه مجلس 
شورای اسالمی چیست؟

»طرح اقدام راهبــردی برای لغــو تحریم ها« دارای 
9 ماده اســت که از لحاظ حقوقی به معنای خروج از 
برجام نیست. این طرح فرصتی دوباره و اما محدود به 
کشــورهای ۱+۴ به ویژه تروئیکای اروپایی داده است 
که تعهدات خود را ذیل برجــام انجام دهند. این امر 
برخــالف ادعای برخی ها، خروج از برجام نیســت، 
تحت فشــار قرار دادن اروپا مبنی برعمل به تعهداتش 
است که استحکام برجام را تضمین می کند. نکته بعدی 
این است که برجام به جهت لغو تحریم و پذیرش حق 
غنی سازی منعقد شده است و در طول پنج سال گذشته 
در مسیر یک طرفه ای از جانب جمهوری اسالمی اجرا 
شد و این امر نوعی شــرکای دیگر برجام را جسور و 
پرتوقع کرد. موضوعی که باعث شــد اقتصاد، امنیت 
نخبگانی و دانش هسته ای کشورمان خدشه دار شود. 
بدیهی اســت که برای جلوگیری از خدشــه دار شدن 
منافع ملی، باید از ضررهای برجامی کاست. متأسفانه 
در طول هفت سال گذشته نگاه خوشبینانه ای به غرب 
حکم فرمــا بوده اســت؛ نگاهی که حل مشــکل آب 
آشامیدنی را هم به برجام نسبت داد، اتفاقی که ایران را 
در مسیر وابستگی قرار داد و نتایج آن در اقتصاد و امنیت 
به صورت کامل قابل لمس اســت. بنابراین ضرورت 
هدایت کشور به سمت منافع خود امری بدیهی است 

که طرح مجلس می تواند در این زمینه تلقی شود. 
نکته بعدی بررســی فنی مصوبه مجلس است. در 
ماده یک و دو طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها به 
ترتیب آمده است: »سازمان انرژی اتمی ایران موظف 
اســت ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، 
ساالنه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای 
۲۰ درصد در تأسیســات شهید علی محمدی فردو  و 

تولید و در داخل کشور ذخیره کند و نیز نیازمندی های 
صلح آمیز صنایع کشــور به اورانیوم با غنای باالی ۲۰ 
درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند«. »در 
جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی سازی، 
ســازمان انرژی اتمی ایــران، مکلف اســت پس از 
تصویب این قانون، ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم 
غنی سازی شــده با سطح غنای متناســب هر یک از 
مصارف صلح آمیز کشور، به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ 
کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت 
مواد غنی شده در کشور و مصرف معین حجم مذکور 

اورانیوم غنی سازی شده، اقدام کند.«
طبــق برجام ایــران متعهد شــده بــود، اورانیوم 
غنی ســازی باالی پنج درصد را انجام ندهد و این امر 
سبب شد تمامی اورانیوم با غنای باالی پنج درصد از 
کشــور خارج شود و زحمات دانشمندان هسته ای مان 
در قبال »هیچ« از بین برود. اجازه فعالیت گســترده به 
متخصصان در حوزه ای هسته ای در مرحله اول موجب 
پویایی و امیدواری خواهد شد و در مرحله بعدی ایران 
از لحاظ فنی نیز دست برتر خود را حفظ خواهد کرد. 
در مــاده ۲ »طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها« 
به تحقق ظرفیت ۱9۰ هزارســو اشــاره شده است، 
موضوعی که قبل از این خواست رهبر معظم انقالب از 
سازمان انرژی اتمی بود. تحقق چنین ظرفیتی می تواند 
در آینده برای کشــورمان بسیار کارســاز باشد. واحد 
»سو« کیلوگرم اســت و معموال حجم تولید اورانیوم 
غنی شده )تا یک درصد خلوص معین( را در طول یک 
سال نشان می دهد. رئیس سازمان انرژی یک روز بعد 
از این فرمان رهبری در تحقق ظرفیت ۱9۰ هزار ســو 
توضیحاتی داد کــه تأکید می کند ورود به فرایند تولید 
۱9۰ هزار ســو، خالف برجام نیست. بنابراین با نگاه 
جناحی تحلیل شد که برخی معنی مصوبه مجلس را 

خروج از برجام تعبیر کردند.
در ماده ۳ نیز اشــاره شده است، هرگونه عملیات 
غنی سازی و تحقیق و توســعه با ماشین های ـ IR6 به 
تأسیسات شهید علی محمدی فردو منتقل شود. با توجه 
به اینکه ضریب امنیت فردو بسیار باالتر از نطنز است، 
توان خرابکاری را به نفوذی دشمن در بخش هسته ای 

محدود می کند. 
همچنین در ماده 6 آمده است: »دولت جمهوری 
اسالمی ایران موظف اســت بر اساس بندهای ۳6 و 
۳7 برجام، ظرف مــدت ۲ ماه از تصویب این قانون، 
دسترسی های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس 

برجام را متوقف کند.«

 Bاما پروتکل الحاقی چیست؟ 
کشــورهای عضو آژانس پــس از پذیــرش پروتکل 
الحاقی موظف هستند اطالعات بیشتری در خصوص 
فعالیت های هسته ای و هرگونه فعالیت مرتبط با آن از 
جمله اطالعات تحقیق و توسعه برنامه هسته ای، تولید 
اورانیوم و توریوم و هرگونه واردات و صادرات مرتبط 
با برنامه هسته ای به آژانس ارائه کنند. پروتکل الحاقی 
به بازرسان آژانس دسترسی وسیع تری در بازرسی های 
خود خواهد داد. براین اســاس، بازرسان آژانس حق 
دارند در بازدید های ســرزده، ۲ ساعت پیش از زمان 
بازدید، به کشــور مقصد اطالع دهند و براساس مفاد 
پروتکل، آن کشور نیز متعهد است مقدمات اداری سفر 

بازرسان و دسترسی به محل مورد نظر را فراهم کند. 
در دل پروتــکل الحاقــی غرب از طریــق آژانس 
اطالعات محرمانه و ســری کشــورمان را به دســت 
مــی آورد و در زمان الزم آن را علیه کشــورمان به کار 
می گیرد. بدیهی اســت که در صورت خارج شدن از 
پروتکل الحاقی غرب به خصوص آمریکا و تروئیکای 
اروپایی به شــدت نگران شــوند و منابع اطالعاتی آن 

کامال از بین برود. 

 Bجمع بندی
متأســفانه چند سالی است که مســیر اجرایی کشور 
برخــالف منافع ملی و در چارچــوب کنش خارجی 
تنظیم شده بود. به نحوی که آمدن یا رفتن یک مسئول 
در یک کشور خاص، اقتصاد ایران را تحت الشعاع خود 
قرار می دهد. این اتفاق همان شرطی ســازی اقتصاد و 
معیشت مردم است. کشوری که دچار چنین پدیده ای 
شده اســت، اگر آن را عالج نکند به شدت ضربه پذیر 
خواهد بود. حال مصوبه مجلس از یک ســو می تواند 
زمینه فکری مسئوالن دولتی را از نگاه خارجی به نگاه 
داخلی تغییــر داده و آنها را به فعالیــت و برنامه ریزی 
دقیق در شکوفاسازی استعدادهای داخلی سوق دهد 
و از ســوی دیگر از این پس اجازه فعالیت به نفوذی ها 
ندهد. برخی در داخل با دوگانه سازی مذاکره ـ معیشت 
درصدد مخالفت با این قانون برآمده اند. آنها با طرح این 
موضوع که مصوبه مجلس راه مذاکره و رفع تحریم ها 
را بست، به دنبال ادامه دادن سیاست چندین ساله خود 
هستند. مصوبه ای که مورد تأیید شورای عالی امنیت 
ملی نیز قرار گرفت. در بخشــی از بیانیه شورای عالی 
امنیت آمده است: »حدود دو ماه قبل، ریاست محترم 
مجلس شورای اسالمی کلیات طرحی را که جمعی 
از نماینــدگان محترم مجلس ارائه و مراحلی از آن نیز 
طی شــده و طراحان نیز بر فوریت تصویب آن اصرار 
داشتند را در یکی از نشست های شورای عالی امنیت 
ملی برای آگاهی اعضا ارائه کردند. شــورا نیز ضمن 
اســتقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان 
محترم مجلس در ارائه و تصویب طرح های مورد نظر، 
مالحظاتی را نسبت به جوانبی از موضوع جمع بندی و 
مورد تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی به 

عنوان مصوبه شورا ابالغ شد.«
واقعیت امر این است که در مذاکره هسته ای، ایران 
تمام تعهدات خــود را انجام داد؛ ولی غرب هیچ یک 
از تعهدات خود را انجام نــداد و از این پس نیز غرب 
دیگر با کارت هســته ای با ایران مذاکره نخواهد کرد 
لذا باید بازدارندگی مجدد ایجاد کرد. نکته دیگر این 
اســت که غربی ها که از طریق برجام دانش هسته ای 
ایران را متوقــف کرده اند، به دنبال پیاده ســازی مدل 
برجام در موضوعات دیگر هستند. به گونه ای که جان 
کری در یک سخنرانی غیر رسمی گفته بود: »قرار بود 
پس از برجام به ایرانی ها پیشــنهاد مذاکرات موشکی 
و منطقــه ای بدهیم و اگر رد کردنــد، از برجام خارج 
شویم. اشــتباه ترامپ این بود که اول خارج شد و بعد 
تقاضای مذاکره داد. هدف غرب وارد کردن جمهوری 
اســالمی در مذاکرات تو در تو است که باید نسبت به 
این موضوع حساس شد و در زمین دشمن بازی نکرد. 
دولت می تواند با در دست داشتن این مصوبه مجلس، 

راه پیشروی غرب را در موضوعات دیگر سد کند. 

وج به نفع ملت خر
بازنگاهصبحصادقبهطرحاقدامراهبردیایرانبرایلغوتحریمها

وزیر خارجه دولت ســعودی در ســخنانی مدعی شد، ریاض 
تالش بســیاری برای بهبود شرایط یمن انجام داده است و »جو 
بایدن« رئیس جمهور احتمالی و منتخب آمریکا به زودی به این 
تالش ها پی خواهد برد. به نوشته العربیه، »فیصل بن فرحان« در 
بخش عمده ســخنان خود، به ایران اشاره کرد و با بیان اتهامات 
همیشــگی و تکراری، از »جو بایدن« خواســت تا مقابل ایران 
بایســتد و مدعی شد تهران در راستای حمایت از تروریسم و بر 
هم زدن ثبات منطقه عمل می کند. او گفت: »امیدواریم دولت 
بایدن جلوی اقدامات و رفتار ایران بایستد و از طریق گفت و گو با 
دولت بایدن در خصوص مسائل منطقه به توافق خواهیم رسید.«

مضحک ادعای 
ظریف در توئیتر نوشت: »کارهایی که هایکو ماس و تروئیکای 
اروپا باید انجام دهند: سیاست مذموم کوویدآپارتاید را متوقف 
کنید، به تعهدات تان در قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت سازمان 
ملل پایبند باشــید و نقض برجــام را متوقف کنید، به رفتارهای 
مخرب تان در منطقه ماـ اعم از ۱۰۰ میلیارد دالر فروش سالح 
به خلیج فارس و حمایت کورکورانه از تروریسم اسرائیل ـ پایان 
دهید.« ظریف به ضمیمه این پیام عکسی از خبری منتشر کرده که 
می گوید آلمان قصد دارد رژیم صهیونیستی را »کشور اروپایی« 
در نظر بگیرد و دسترســی زودهنگامش به واکسن کرونا را مهیا 

کند، در حالی که فلسطینی ها مشمول این توافق نخواهند شد.

هشدار به اروپا
با شدت گرفتن گمانه زنی رسانه های آمریکایی درباره اقدام واشنگتن 
برای »تروریستی« خواندن انصارالله یمن، یک روزنامه نگار استرالیایی، 
آمریکا، انگلیس و کشورهای حامی جنگ یمن را تروریست خواند و 
خواستار توقف حمایت غرب از ائتالف متجاوز سعودی شد. »کیتلین 
جانتسون« در تروریستی خواندن انصارالله یمن، یادداشتی با این عنوان 
»ما تروریست هستیم« نوشــت: »ما )باید( به نقشی که در تروریسم 
برخاســته از این امپراتــوری داریم، با آگاهی بخشــی و بیدار کردن 
شــهروندان درباره اقدامات تروریستی این امپراتوری پایان دهیم.« او 
ادامه داد: »ســکوت درباره یمن را بشکنید. به بایدن فشار بیاورید تا به 

این جنگ پایان دهد؛ جنگی که در دولت بایدن ـ اوباما آغاز شد.« 

یمنی ها نه  تروریستیم  ما 
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جهان

یادداشت

هزینه جنگ باال می رود!

 ارتش و کمیته های مردمی یمن طی چند 
وقت گذشته دستاوردهای زیادی در میدان  
نبرد کســب کرده اند که ایــن اتفاقات در 
سایه ایجاد یک توازن قوا در صحنه جنگ 
اســت. آزادســازی پایگاه ماس در استان 
مارب بیش از آنکه یــک پیروزی نظامی 
باشد، یک دستاورد ژئوپولیتیکی ـ امنیتی 
اســت. این پایگاه در استان مارب از نظر 
جغرافیایی بسیار مهم است؛ به گونه ای که 
دسترسی مارب را به صنعا ایجاد می کند. 
در حال حاضر، وضعیت به گونه ای پیش 
رفته است که ارتش یمن در عرصه میدانی 
مارب دست برتر را دارد و آزادسازی این 
اســتان غنی از منابع انرژی به منزله پایان 
کار ائتالف در مرکــز یمن خواهد بود که 
دسترسی ارتش یمن را به مناطق اشغالی 

جنوب نیز فراهم می کند.
 حمله موشکی 

ً
در کنار این موارد، اخیرا

ارتش یمن به قلب انرژی عربستان نیز حائز 
اهمیت اســت. هدف قراردادن آرامکو به 
منزله پایان تئوری امنیتی عربستان بود که 
با توجیه پدافندهای موشــکی تا حدودی 
امنیت محوری خود را به رخ می کشــید. 
این اتفاقات و حوادث آینده می تواند چند 

نکته را به ذهن متبادر کند:
۱ـ جنگ یمن از حالت یک ســویه به دو 
ســویه تبدیل شده است و این گونه نیست 
که طرف مقابل بخواهد اقدامی انجام دهد 
و بدون پاسخ بماند. این اقدامات ارتش و 
کمیته های مردمی حاوی این پیام است که 
چنانچه ضربه ای وارد شود، طرف مقابل 

هم باید منتظر ضربه باشد.
۲ـ این اقدامات نشــان دهنده پیشــرفت 
و توسعه ارتش یمن نســبت به سال های 
ابتدایی جنگ است. برد موشک های به کار 
گرفته شــده و استفاده از تاکتیک های ناب 
نظامی در عرصه میدانی نشــان از وجود 
یک ارتش کالسیک با مختصات منطقه ای 
دارد. با وجود همه مشکالت و تحریم های 
موجود در یمن، ارتش این کشور توانسته 
در عرصه نظامی واقعیت هایی را به اثبات 
برساند که ائتالف سعودی نتواند نسبت به 

اقدامات انجام شده پاسخ مناسبی بدهد.
۳ـ حمله موشکی نشان از پیش بینی ناپذیر 
بودن اقدامات ارتش یمن دارد و عاملی در 
جهت ترس بیشــتر ائتالف از ارتش یمن 

خواهد بود.
۴ـ پیروزی های اخیر سبب ایجاد یک روند 
مثبت برای جنگ خواهد شد؛ زیرا ائتالف 
بــه این امر پی برده که تــوان طرف مقابل 
بیش از آن چیزی اســت که محاسبه گری 
کند و این حالت برآورد دقیق نداشــتن از 
طرف مقابل ســبب ایجاد بازدارندگی در 

درازمدت خواهد شد.
۵ـ تنها راه ممکن برای پایان جنگ ایجاد 
هزینه برای طرف مقابل است. چرا که اگر 
ائتالف ســعودی مطمئن باشد این جنگ 
هزینه ای برایش نخواهد داشت، همچنان 
به حمالت خود ادامه خواهــد داد. البته 
ایجاد هزینه صرفا در ابعاد انسانی و میدانی 
نیســت، بلکه این هزینه ها باید به مراتب 
باالتر از اقدامات نظامی باشد و ابعاد آن به 

بحث های اقتصادی نیز کشیده شود. 
در مجموع می توان این گونه بیان کرد 
کــه جنگ یمن از یک ســو به یک جنگ 
فرسایشــی برای طرف مقابل تبدیل شده 
و از ســوی دیگر هزینه ایجاد کرده است. 
فرسایشــی  شــدن جنگ از توان نظامی 
ائتالف ســعودی خواهد کاست و امکان 
افزایش قــدرت ارتش یمن را باال خواهد 
برد. این امر طی سال های گذشته به مراتب 

خود را نشان داده است. 

رّد پای موساد 

المیادین: سیاست ترور دانشمندان یک سیاست 
قدیمــی و در عین حــال جدید اســت که رژیم 
اشــغالگر آن را برای تحقق یک هــدف یا برای 
بر هم زدن محاســبات به کار می گیرد. پیگیری 
حــوادث مربوط به تــرور دانشــمند ایرانی، رد 
پای موســاد اسرائیل را نشــان می دهد، چرا که 
صهیونیســت ها از هر فرصتی برای تحرک علیه 
جمهوری اســالمی اســتفاده می کنند و آخرین 
آن، دیدار ســه جانبه بین وزیــر خارجه آمریکا، 
نخست وزیر اســرائیل و ولی عهد سعودی است. 
شهادت دانشــمند برجسته، محسن فخری زاده، 
باعث می شــود ایران به عنوان یــک دولت رهبِر 
محور مقاومت، به برنامه های هسته ای خود تعهد 
بیشتری داشته باشد، به این دلیل که حق استفاده 
از قدرت برای تحقق پیروزی علیه رژیم اشغالگر 
را دارد؛ اما عربستان سعودی که معامالت سری 
برای خرید سالح با موافقت اسرائیل انجام داده 
است، جز شکست و عقب نشینی به چیزی دست 

پیدا نمی کند.

بزرگ ترین بازنده

رأی الیوم: عربستان بزرگ ترین بازنده طرح های 
عادی ســازی روابط با رژیم اشغالگر و ایستادن 
در سنگر این رژیم در مقابل شیعیان خواهد بود؛ 
چراکه اعتبار و رهبری جهان اســالم و هر آنچه 
برایش باقی مانده را از دست خواهد داد. حفاظت 
خانواده حاکم سعودی از حرمین شریفین در مکه 
و مدینه و نظارت آن بــر حج با خطرهای جدی 
مواجه خواهد شــد و شاید شــورش دو میلیارد 

مســلمان در سراســر جهان را به همراه داشته 
باشــد؛ زیرا پذیرفتن این مســئله که ملک 
سلمان، پادشاه عربستان دوست و هم پیمان 
قاتــالن  مســجداألقصی،  اشــغالگران 

برادران شان در فلســطین اشغالی و 
فتنه انگیــزان بــرای تجزیه 

باشــد،  اســالم  جهان 
برای  مسلمانان دشوار 

است.

نگران پیامدهای ترور

هاآرتص: ترور مدیران توانمند و الهام بخشــی 
مانند سلیمانی یا فخری زاده نه تنها مشکل بنیادین 
را حل نمی کند؛ بلکه هم در کوتاه مدت و هم در 
بلندمدت خطراتی را به همراه دارد. به عنوان مثال 
ترور سلیمانی نه تنها به هیچ وجه نفوذ ایران را در 
عراق کاهش نداد، بلکه موشک های شبه نظامی 
شــیعه هر روز در منطقه سبز بغداد فرود می آید. 
در همین حال بســیاری از دموکرات ها 
معتقدند اقــدام اخیر اســرائیل در 
همکاری با دولت شکست خورده 
ترامپ گامی در جهت جلوگیری از 
بازگشت به مذاکرات با ایران است. 
این تصور تنها حفظ روابط آمریکا و 
اســرائیل را به عنوان یک 
اولویــت دو جانبــه 

دشوارتر می کند. 

بازگشت به برجام!

نیویورک تایمز: سیاســت در منطقه و در ایاالت 
متحــده از ســال ۲۰۱۵ تغییر یافته اســت. جو 
بایدن، رئیس جمهوری تازه ایاالت متحده گفته 
اســت که درصورت پایبندی کامل ایران به توافق 
هسته ای، ایاالت متحده را به این توافق برخواهد 
گرداند. مقامات ایرانی نیز در اظهار نظری مشابه 
اعالم کرده اند با بازگشت ایاالت متحده به توافق 
برخواهند گشــت. در تئوری، بازگشت به توافق 
آسان اســت و جو بایدن می تواند همان روز اول 
حضور در دفترش بــه توافق برگردد. با این حال، 
سیاســت های داخلی در هر دو کشور بازگشت 
فوری به توافق را سخت می کند. رهبر عالی ایران 
به واشنگتن مشکوک اســت و خروج ترامپ از 
این توافق را مهر تأییدی بر نظرات همیشگی اش 
پیرامون دورویی آمریــکا می داند. احتمال اینکه 
در انتخابــات ۲۰۲۴ آمریــکا بــار دیگــر یک 
جمهوری خواه پیروز شده و از توافق بیرون بیاید بر 

تردیدهای ایران می افزاید.

   رصد    

یم صهیونیستی را نجات نمی دهد! ور هم رژ تر

محمدرضا فرهادی
کارشناس  مسائل منطقه

مخالفت و اعمال فشــار بر حاکمیت بشــار اسد، 
حفظ حضور نظامی، مقابله با نفوذ روسیه و ایران 
و حفظ امنیت رژیم صهیونیســتی از نقاط کلیدی 

سیاست و رفتار بایدن در سوریه خواهد بود.
ناظران مسائل غرب آسیا مشتاق هستند بدانند 
سیاســت و رفتار دولت جدید »جو بایدن« نسبت 
به منطقه و به ویژه پرونده ســوریه چه خواهد بود؟ 
بی  تردید سوریه به دالیلی همچون وضعیت خاص 
پساجنگ، همسایگی با فلسطین اشغالی و همچنین 
نفوذ روسیه و جمهوری اسالمی ایران در این کشور، 
در هر نوع سیاســت  گذاری کاخ سفید در منطقه، 

اهمیت بسزایی خواهد داشت.
واقعیت این است که در برنامه  های جو بایدن در 
دوره فعالیت های انتخاباتی موضع صریحی از او در 
قبال سوریه دیده نمی شود. به طور کلی، به اندازه  ای 
که دونالد ترامپ در بیان سیاست ها و مواضع خود 
شفاف اســت، جو بایدن در نشان دادن سیاست و 
مواضع خود به ویژه در امور خاورمیانه مبهم عمل 

می کند. 
اما با نگاهی به مواضع ســابق او و نیز ســخنان 
دستیارانش طی چند سال گذشته درباره سوریه، تا 
حدی می توان پیش بینی کرد رویکرد کلی دولت او 

نسبت به این پرونده پیچیده چگونه خواهد بود. 
در این راستا، »جیمز جفری« فرستاده مستعفی 
آمریکا در امور ســوریه و »فردریک هاف« مشاور 
ویژه سابق امور سوریه در دولت اوباما بر این باورند 
که سیاست بایدن در قبال سوریه تفاوت چندانی با 

دوره ترامپ نخواهد داشت.
از طرفــی، »آنتونی  بلینکن« مشــاور بایدن در 
مبارزات انتخاباتی که اکنون به عنوان وزیر خارجه 
دولت بایدن معرفی شده است، در ماه می گذشته در 
مصاحبه با شبکه CBS به رئوس کلی سیاست های 

بایدن در سوریه اشاره کرد. 
برای نمونه، وی سازش با دولت اسد را ناممکن 
دانســت و اعالم کرد، خروج نیروهای ما از سوریه 
ســبب کاهش نفوذ ما در قبال نفوذ روسیه، ایران و 

حتی ترکیه شده و این نفوذ باید احیا شود.
محافل سیاسی به مواضع بایدن و وزیر خارجه 
وی در مورد اوضاع سوریه از این زاویه نگاه می  کنند 
کــه دولت جدید در راســتای اصالح ناکامی های 

دولت باراک اوباما تالش خواهد کرد. 
در این جا به مهم ترین سیاست های دولت بایدن 

در قبال سوریه اشاره می کنیم:
مخالفت با نظام بشــار اســد: بایــدن همانند 
رؤســای جمهور ســابق همچنان به ادامه سیاست 
سازش نکردن با دولت بشار اسد ادامه خواهد داد. 
در واقع حاکمان واشــنگتن اعم از جمهوری خواه 
یا دموکرات، به دلیل مواضع اصولی بشــار اسد به 
ویژه در برابر رژیم صهیونیستی، با حاکمیت سوریه 
مشــکل دارند و اگــر نتواننــد او را از قدرت کنار 
بگذارند، دست کم فشــارها را برای تغییر رفتار او 

تشدید خواهند داد.
بر این اســاس، می توان پیش بینی کرد بایدن با 
حربه دیپلماسی وارد روند سیاسی و گفت وگوهای 
دولت سوریه و معارضان شــده و فشار برای ورود 
جریان  های همســو با آمریکا به ساختار قدرت در 

سوریه را افزایش خواهد داد.
در عرصه سیاسی برخی پیش بینی می کنند بایدن 
با روسیه به رقابت شدید خواهد پرداخت. گروهی 
می گویند بایدن سعی خواهد کرد در پرونده سوریه 
با روســیه در چارچوب ســازمان ملل و توافقات 
بین المللی )مانند توافق ژنو در نشست ژوئن ۲۰۱۲( 

همکاری کند. 
حضور نظامــی: بایدن قائل به حضور نیروهای 
آمریکایی در منطقه از جمله ســوریه است، با این 
حال قائل به کاهش کمی نیروها و جایگزین کردن 
آنها با نیروهای کیفی اســت. با توجه به آنکه تعداد 
نیروهای آمریکایی در ســوریه چندان باال نیســت 
)حدود ۵۰۰ نفر(، می توان پیش بینی کرد حداقل در 

کوتاه مدت این نیروها از سوریه خارج نخواهند شد.
ایــن در حالی اســت کــه فرمانــده نیروهای 
»سنتکام« در خاورمیانه اعالم کرده است نیروهای 
ایاالت متحده همچنان به عملیات خود علیه گروه 

تروریستی داعش ادامه خواهند داد.
گزارش ها از احداث پایگاه های جدید در شمال 
شرق ســوریه نیز حاکی از بقای نظامیان آمریکایی 
در این کشور بوده و بعید است بایدن در این معادله 

تغییری ایجاد کند.
اقدامات امنیتی: آمریکا در دوره بایدن همچنان 
بــه رهبری فعالیــت اطالعاتی ـ امنیتی با توســل 
بــه ابزارهای مختلــف از جمله تحت پوشــش 

سازمان  های بشردوستانه سوریه ادامه خواهد داد. 
اقدامات اطالعاتی ـ امنیتی آمریکا در سوریه از 
یک سو به منظور اشراف بر تحرکات دولت سوریه 
و متحدانش انجام می گیرد و از دیگر ســو ناظر به 
رصد گروه های تروریستی همچون داعش و القاعده 

است. 
امنیت رژیم صهیونیستی نیز از دیگر دغدغه های 
همه رؤسای جمهوری آمریکاست که تحقق چنین 
هدفی، مستلزم اشراف اطالعاتی به ویژه در محیط 

پیرامونی این رژیم است.
بر این اساس، می توان پیش بینی کرد نفوذ امنیتی 
و ضربات رژیم غاصب علیه مواضع داخل سوریه 
)اعم از مواضع ارتش این کشور، سپاه یا حزب الله( 
با تأییــد و همکاری آمریکا ادامه خواهد داشــت. 
هدف این گونه ضربات کمــاکان کاهش حضور و 

نفوذ جمهوری اسالمی ایران در سوریه است.
ادامه تحریم هــا: در صورت تغییــر قدرت در 
آمریکا، به نظر می  رسد افزون بر حفظ تحریم  های 
فعلی سوریه از جمله »قانون سزار« از سوی بایدن، 
برخــالف دوران ترامــپ، اروپــا و آمریکا به یک 
سیاست فشار واحد علیه سوریه خواهند رسید که 
می تواند وضعیت اقتصادی سوریه را دشوارتر کند. 

قانون ســزار یکی از مهم ترین و ســخت ترین 
تحریم هــای ایاالت متحده علیه ســوریه اســت. 
نمایندگان مجلس ســنای آمریــکا در ۲۰ ژانویه 

۲۰۲۰ قانون ســزار را تصویب کردند و ســپس به 
امضای ترامپ رسید. این قانون از ۱7 ماه ژوئن سال 

جاری در حال اجراست.
قبل از قانون ســزار نیز تحریم هایی از ســوی 
آمریکا و اتحادیه اروپا از جمله تحریم بانک مرکزی 
ســوریه اعمال  شــده بود. عالوه بر این تحریم  ها، 
رد آن در شــمال شرق سوریه با 

ُ
آمریکا و متحدان ک

اشــغال بخش اعظمی از منابع نفت و گاز )به ویژه 
میدان نفتی العمر و السویدیه( و کشاورزی سوریه، 

وضعیت بحرانی این کشور را بدتر کرده اند.
همچنین پیش بینی می شود آمریکا و متحدانش 
تالش خواهند کرد با معاف کردن مناطق اشــغالی 
ردنشین از تحریم ها و نیز 

ُ
از جمله ادلب و مناطق ک

حمایت  های مالی از مناطق تحت اشــغال خود، 
وضعیت اقتصادی آن مناطق را نســبت به مناطق 
تحت کنترل حاکمیت بهبود بخشیده و بدین وسیله 

مردم را در مقابل دولت قرار دهند.
حمایــت از کردها: حمایت آمریکا از کردها به 
ویژه شبه نظامیان موســوم به نیروهای دموکراتیک 
ســوریه )SDF( تداوم خواهد یافت. آمریکا با این 
کار مانع آزادسازی و بسط قدرت دولت سوریه در 
شمال شرق سوریه شده و از طرفی، موازنه قدرت را 
در برابر ترکیه و توسعه طلبی های اردوغان در سوریه 

حفظ می کند. 
البته برخی ناظــران می گویند بایدن قصد دارد 
مناسبات با آنکارا را ترمیم کند، لذا از برگه کردهای 
سوریه به منظور جلب همکاری بیشتر با ترکیه و به 
ویژه حمایت از گروه های تروریستی مستقر در ادلب 

بهره خواهد گرفت.
در پایان باید گفت سیاســت کالن دولت بایدن 
در سوریه تفاوت اساســی با دولت پیشین ندارد و 
تنها ممکن است در برخی شیوه ها دچار تغییرات 
و تعدیالت شــود. مخالفــت و اعمال فشــار بر 
حاکمیت بشار اسد، حفظ حضور نظامی، مقابله 
با نفوذ روســیه و ایران و باالخره حفظ امنیت رژیم 
صهیونیستی از نقاط کلیدی سیاست و رفتار بایدن 

در سوریه خواهد بود.

یه ونده سور جو بایدن و پر
فرزان شهیدی
کارشناس بین الملل
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 BBBB بــه نظرتــان مهم ترین دلیل بــه تعویق 
افتادن اصالحات ســاختاری در نظام 

بودجه ریزی کشور چیست؟
بحث اصالح بودجه سال هاســت که میان دولت و 
مجلس مطرح اســت؛ اگر چه صحبت های زیادی 
درباره جابه جایی برخی ردیف ها و کدهای بودجه 
یا هزینه کردهای دولت و ایجاد تغییراتی در مالیات 
شرکت های دولتی و... شده است؛ اما به نظر می رسد 
دولت اراده ای برای اصالح ساختاری بودجه ندارد. 
اینکه رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس می گوید 
مجلس چیزی حدود ۵ تا ۱۰ درصد امکان اصالح 
ساختاری الیحه بودجه را دارد، ناشی از نبود اراده و 
تمایل دولت برای ایجاد اصالحات الزم در تدوین 
بودجه ارائه شــده به مجلس است. حتی اگر دولت 
هم اراده ای برای اجرای اصالحات ســاختاری در 
بودجه داشته باشد، اصالح بودجه نیازمند یک برنامه 
مدون است. برنامه ای که فرآیندها و سازوکار های آن 
به درستی مشخص شده باشد؛ یعنی مشخص باشد 
اصالح بودجه باید از کجا شروع شود و چه مواردی 
باید در بودجه اصالح شود؟ اینها همه موضوعاتی 
اســت که دولت باید تعیین کرده و مجلس با وضع 
یا اصالح قوانین ریل گذاری هــای الزم را برای آن 

آماده کند.

 BBBB دســت مجلس برای اصــالح بودجه 
چقدر باز است؟

مجلس طبق قانون برای اصالح بودجه می تواند از 
دو مسیر ورود کرده و نقش آفرینی کند. هم می تواند 
ریل گذاری مناســبی پیش روی مســیر اصالحی 
بودجه قرار دهد، هم اینکه بر اجرای درســت آن از 
ســوی دولت نظارت کند. فرآیندی که مجلس در 
آن نقش دارد، یعنی مســیری کــه به صورت عادی 
دولت الیحه بودجه را به مجلس می فرســتد و بعد 
در مجلس چکش کاری می شود تا به قانون تبدیل و 
سپس ابالغ شود، فرآیند مهمی است. در این فرآیند 
دولت و مجلس باید هر دو پای کار باشند و نمی توان 
فقط از مجلس انتظار داشت که بتواند به تنهایی این 
کار را انجام دهد. وقتی در بســیاری از موارد دولت 
اقدامــی نمی کند یا اگر مجلس اقدامی کند، دولت 
به سرعت معترض می شود یا حتی اگر تغییراتی از 
سوی مجلس در بودجه اعمال شود دولت تمایلی به 
 چگونه می توان انتظار داشت 

ً
اجرای آن ندارد، واقعا

بودجه کشور اصالحات جدی داشته باشد.

 BBBB به نظرتان مجلس به درستی بر عملکرد 

بودجه ای دولت نظارت نمی کند؟
بحث نظارت بر عملکرد بودجه ای دولت مسئله ای 
بســیار جدی است؛ اما برای نظارت باید ابزارهای 
الزم موجود باشــد. در حال حاضر، تنها ابزاری که 
مجلس در اختیار دارد اســتیضاح دولتی هاست که 
متأسفانه این موضوع هم به یک ابزار سیاسی تبدیل 
شده و منتقدان به ســرعت با آن برخورد می کنند؛ 
 
ً
یعنی به گونه ای با موضوع روبه رو می شوند که عمال
مجلس نتواند از این ابزار به درســتی و طبق قانون 
اســتفاده کند. به هر حال وقتی در عملکرد بودجه 
تخلفی صورت بگیرد، یعنی فســاد محرزی وجود 
داشته باشد، قوه قضائیه به موضوع ورود می کند که 
بحث این موضوع جدای از کار مجلس است؛ اما 
مسئله اصلی این است که باید جلوی موضوعات و 
مواردی که منجر به هر گونه قانون گریزی بودجه ای 
از سوی دولتی ها می شود، به نوعی سد ایجاد کرده 
و مانع دولت شــد. به هر حال دولت آخرین الیحه 
بودجه خود را بدون اینکه اصالحات چندانی در آن 
صورت داده باشد، تقدیم مجلس کرد و بار دیگر به 
مردم نشان داد امید چندانی به دولت نیست. به هر 
حال باید صبر کنیم تا عمر دولت به ســر بیاید و با 
دولت بعدی تالش کنیم خســارت هایی را که این 

دولت وارد کرده، تا حد زیادی مرتفع کنیم.

 BBBB مهم تریــن وظیفــه دولت آینــده برای 
اصالح ساختاری بودجه چیست؟

به هر حال دولت بعدی هر دولتی که باشــد، برای 
اصالح ساختار بودجه باید پیشگام شود. همانطور 
که رهبــر معظم انقالب خواســته اند باید پاســخ 

منطقی به اصالحات ساختاری بودجه داشته باشد؛ 
یعنی مشــخص کند که چگونه و با چه ابزارهایی 
می خواهــد اصل مهم اصالح نظــام مالیاتی را که 
در اصــالح نظام بودجه بســیار تأثیرگذار اســت، 
نهادینه کند؟ شفاف ســازی درآمدها چگونه انجام 
می شود؟ اصالحات مدنظر در شفاف سازی بودجه 
شرکت های دولتی از کجا و چگونه آغاز می شود؟ 
قرار اســت نظام بانکی چگونه اصالح شود؟ اینها 
یک به یک باید توضیح داده شــوند و از کارشناسان 
و استادان خبره اقتصادی کمک گرفته شود تا بتوان 

اصالحاتی اساسی در بودجه صورت داد.

 BBBB در حــال حاضر مهم ترین نقطه ضعف 
بودجه را چه می دانید؟

یکی از مواردی که متأسفانه در هفت سال گذشته در 
عملکرد دولت دیدیم، این بود که دولت با استفاده 
از بودجه، قصد داشــت تمام قوای کشــور را که به 
موازات و هم ردیف دولت هســتند، تحت کنترل و 
هدایت خود در بیاورد و تا حدود زیادی هم موفق به 
انجام این کار شد؛ یعنی گاهی شاهد بودیم دولت در 
پرداخت بودجه مجلس، قوه قضائیه، سازمان صدا 
و سیما و... مســائلی را ایجاد کرد یا بودجه ها را به 
موقع پرداخت نکرد و افزایــش نداد. اینها مواردی 
اســت که باید در بودجه کنترل شــود تا دولت ها با 
اســتفاده از چنین ابزارهایی نتوانند نهادها یا قوای 
دیگر را تحت فشار قرار دهند. جالب است دولت 
 
ً
که بودجه دســتگاه های دیگر را می پردازد و اصال

بودجه آنها به خواست و اعمال سلیقه دولت وابسته 
اســت، هر زمان که در مدیریت کشور ناتوان بوده، 
به مظلوم نمایی رو می آورد که سایر دستگاه ها و قوا 

اجازه کار به من نمی دهند؛ در حالی که این حرف ها 
فرار رو به جلو و مقصرتراشی برای توجیه عملکرد 
غلط اقتصادی خود بوده اســت. به نظر می رســد 
دولت بایــد در محدود کردن بودجه نهادهای دیگر 
 قوه 

ً
خیلی اختیار عمل نداشــته باشد؛ چرا که واقعا

قضائیه قوه مستقلی است یا مجلس و شورای نگهبان 
قوا و نهادهای مستقلی هستند؛ اما متأسفانه دولت 
می تواند بودجه این نهادها را در برخی بزنگاه ها به 
گروگان بگیرد؛ لذا به نظر می رسد این موارد هم باید 
جزء موضوعات اصالحی در بودجه باشــد؛ به این 
معنا که تکلیف بودجه این نهادها مشــخص بوده و 

اختیار کامل آن به دست دولت نباشد.

 BBBB چه راهکارها و مسائلی باید در اصالح 
ســاختاری بودجه گنجانده می شد که 

نشده است؟
به هر حال انتظار می رود بودجه براساس برنامه های 
توسعه ای کشور مانند برنامه های پنج ساله توسعه 
بسته شود. ما همیشه برنامه های توسعه ای مصوبی 
داریم که زیبا نوشــته می شوند؛ اما زیبا و به درستی 
محقق نمی شوند. هر چند برنامه ها زیبا نوشته شده، 
اما چون منطقی تعریف نشــده و در آن مشــخص 
نشده که اقدامات از کجا آغاز می شود و در کجا به 
پایان می رسد، همین موضوع تحقق این برنامه ها را 
دور و بعید کرده است. برای نمونه، در این برنامه ها 
از خودکفایی صحبت شــده اســت، امــا معنای 
خودکفایی تعریف نشده که برای نمونه خودکفایی 
در صنعت نفت به چه معناســت؟ خودکفایی در 
 
ً
صنایع کلیدی و ســایر صنایع یعنــی چه؟ یا مثال
دولت هیچ گاه آمار درســتی ارائه نداده که اقتصاد 
ما اآلن چنــد درصد خودکفاســت؟ چند درصد 
خودکفا نیست؟ برای نمونه، اگر ۲۰ درصد قطعات 
مورد نیــاز را در داخل می ســازیم و 8۰ درصد را 
وارد می کنیم، چگونه براساس برنامه قابل اجرا در 
ده ســال آینده میزان تولید داخل به مراتب نسبت 
به میزان ده ســال پیش بیشتر شده باشد؟ برای این 
منظور، می تــوان خدماتی که به واحدهای تولیدی 
داده می شود، معافیت ها  یا میزان مالیاتی که از این 
واحدها گرفته می شود و تسهیالتی که به واحدهای 
تولیدی داده می شــود، به طور دقیــق و با جزئیات 
مشخص شــود. اگر این موارد در بودجه مشخص 
شــود و اصالحات عنوان شده در آن صورت گیرد، 
می توان به بســتن بودجه های عملیاتی و کاربردی 
امیدوار بود که اقتصاد را از گرداب بحران هایی که 

در آن دست و پا می زند نجات دهد.

بازار

آخرین فرصت دولت 
سوخت

الیحه بودجه ۱۴۰۰، بودجه ای 
که از آن بــه عنوان اولین گام در 
راستای آغاز اصالحات ساختاری در نظام 
بودجه ریزی کشــور نام برده می شــد در 
غیاب رئیس جمهور تقدیم مجلس شــد! 
نگاهی کلی به منابــع و مصارف بودجه 
مشــخص می کند چنیــن عنوانی با متن 
بودجه هرگز همخوانی ندارد، در این زمینه 

باید به چند نکته توجه کرد:

 ابتــدا باید توجه داشــت اصل 
تدویــن بودجــه و بودجه ریزی 1

وظیفه دولــت بوده و نقــش مجلس در 
بودجه های ســالیانه در زمان ارائه الیحه، 
 چکش کاری الیحه 

ً
بررســی و اصطالحا

ارائه شده از ســوی دولت، سپس تبدیل 
الیحه بودجه به قانون، و سرانجام نظارت 
بر نحوه اجــرای آن اســت. در واقع کن 
فیکون کردن الیحه دولت از سوی مجلس 
مقدور نبوده و مجلس در خوش بینانه ترین 
حالت امکان تغییرات ۱۰ تا ۲۰ درصدی 

الیحه دولت را دارد.
 بدون شک موضوع مالیات ها و 

اصالح نظام مالیاتی باید به منزله 2
یکــی از مهم تریــن مــوارد در اصالح 
ســاختاری بودجه مدنظر باشــد. این در 
حالی است که با توجه به اعداد ذکر شده 
در الیحه بودجــه ۱۴۰۰ و قانون بودجه 
ســال ۱۳99 مشخص می شــود میزان 
درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۰ 
نسبت به سال ۱۳99 افزایشی حدود ۲6 
درصدی خواهد داشــت و قرار است از 
۱9۵ هزار میلیارد تومان ســال ۱۳99 به 
۲۴7 هزار میلیارد تومان در ســال ۱۴۰۰ 
افزایــش یابد. این رقــم اگرچه در ظاهر 
افزایش ۵۲ هزار میلیارد تومانی درآمدهای 
مالیاتی را نشــان می دهد که  این افزایش 
نتیجه نرخ تورم، در اقتصاد ایران است نه 
وضع پایه هــای مالیاتی جدید. به عبارت 
دقیق تر هیچ اتفاق یا تصمیم جدیدی در 
راســتای اصالح نظام مالیاتی در بودجه 

سال ۱۴۰۰ دیده نمی شود.
 تحقق منابع درآمدی پیش بینی 

شــده برای اداره کشور در سال 3
۱۴۰۰، مانند منابع بودجه سال ۱۳99 در 
هالــه ای از ابهام بوده و به نظر می رســد 
کســری بودجه در ۱۴۰۰ قطعی اســت. 
برای نمونه دولت در بودجه ســال ۱۳99 
مصوب کرده بود که از فروش اموال منقول 
و غیر منقول چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد 
تومان درآمد داشــته باشد؛ اما طی هفت 
 یک درصد از 

ً
ماهه اول سال ۱۳99 صرفا

آن )۵۰۰ میلیــارد تومان( محقق شــده 
است. با این حال موضوع فروش اموال و 
دارایی های دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
نه تنها کاهشی نداشته بلکه با افزایش قابل 

توجهی همراه بوده است.  
 بررسی جزئیات الیحه بودجه 

۱۴۰۰ نشــان می دهــد دولت 4
درآمدهــای نفتی را بیــش از ۱99 هزار 
میلیارد تومان پیش بینی کرده اســت؛ در 
حالی که سقف درآمدهای نفتی در قانون 
بودجه سال جاری حدود ۵7 هزار میلیارد 
تومان است. عالوه بر این درآمدهای نفتی 
در الیحه بودجه ۱۴۰۰ نســبت به بودجه 
امسال ۳/۵ برابر شده است. این موضوع 
حکایت از افزایش وابستگی اقتصاد کشور 
به نفت از ۱۰ درصد در سال ۱۳99 به ۲۴ 
درصد در سال ۱۴۰۰ دارد؛ این امر دقیقا 
خالف مبانی اصالح ســاختار بودجه و 

اصول اقتصاد مقاومتی است!

یادداشت 

میثم مهرپور
دبیر گروه اقتصاد

درگفتوگوصبحصادقبابیژنعبدیاقتصاددانمطرحشد

وگان گیری دولت با ابزار بودجه! گر

در وضعیت فعلی، باید اســتراتژی ســوم، یعنی اتکا به منابع 
)resource-based strategy( را در دســتور کار قرار دهیم؛ 
چرا که ما تا اکنون به اشتباه، نفت و درآمدهای نفتی را به عنوان 
درآمد تلقی کرده ایم؛ در صورتی که به نفت باید به مثابه صنعت 
نگاه کرد. همه کشورها برای توسعه یافتن به یک صنعت پیشتاز 
متکی بوده اند؛ برای نمونه، در انگلستان صنعت نساجی و در 
آمریکا صنعت راه آهن این نقش را ایفا کرده  ا ند. صنعت نفت و 
گاز هم در کشور ما می توانند این وظیفه را به عهده بگیرند، باید 

وارد فرآیند فرآورده نفت شویم.

سوم استراتژی 
منهای نفت

پس از ماه ها تحریم غیررسمی کاالهای ترکیه ای در عربستان، 
اتحادیه صادرکنندگان ترکیه مدعی شــده به دلیل باال گرفتن 
تنش سیاســی بیــن دو کشــور، عربســتان واردات کاالهای 
ترکیه ای را متوقف کرده است. این اتحادیه اعالم کرده است، 
موانع صادرات کاال به عربســتان به شدت افزایش یافته است؛ 
چراکه شرکت های سعودی خواستار ممنوعیت واردات کاال از 
آنکارا شــده اند. با این حال ریاض اعالم کرده، کاالهای ترکیه 
در عربستان بایکوت نشده اند؛ اما انجمن صادرکنندگان ترکیه 

می گوید  از ۱۵ نوامبر امکان صادرات به عربستان را ندارند.

ترکیه  تحریم 
شاخص

اگر نیروی کار با توجه به تجربه تورمی که در گذشــته داشــته 
است، برای پوشش تورم ـ با توجه به پیش بینی که از تورم در آینده 
داردـ درخواست دستمزد بیشتری کند، از سوی دیگر این گمان 
در شــهروندان تقویت شود که شاهد افزایش قیمت ها در آینده 
خواهند بود، انتظارات تورمی شــکل می گیرد. از سوی دیگر، 
وجود تورم فضــای روانی جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد و 
عرضه کننــدگان از نگرانی تورم در آینــده و برای جلوگیری از 
کاهش ثروت خود، قیمت کاالها و خدمات خود را باال می برند 

که تشدید و ادامه تورم را به دنبال خواهد داشت.

 انتظارات تورمی
افزوده

میالد شکری
خبرنگار

 ارائه الیحه بودجه سال آینده در آذرماه یکی از آن اتفاقاتی است که هر ساله شاهد آن هستیم. بر این اساس دولت و مجلس در تعاملی سعی می کنند با تدوین 
و تصویب بودجه سال آینده، تصویری از فردای اقتصاد کشور را ترسیم کنند. واقعیت این است که بودجه کشور نیازمند اصالحات جدی است، آنقدر جدی 
که رهبر معظم انقالب بارها و بارها خواستار اصالح ساختاری آن شده اند؛ اما تا کنون در مقام عمل خبری از اصالح واقعی بودجه نبوده است. »بیژن عبدی« 
اقتصاددان و استاد دانشگاه در این زمینه به صبح صادق می گوید باید چه مواردی در اصالحات بودجه ای لحاظ شود. این کارشناس اقتصادی معتقد است: 
»دولت باید پاسخ منطقی به موضوع اصالح ساختاری بودجه داشته باشد؛ یعنی مشخص کند چگونه و با چه ابزارهایی می خواهد اصل مهم اصالح نظام 
مالیاتی را که در اصالح نظام بودجه بسیار تأثیرگذار است، نهادینه کند؟ شفاف سازی درآمدها و هزینه ها به خصوص درباره شرکت های دولتی قرار است چگونه 

انجام شود؟« متن کامل این گفت وگو در ذیل می آید:
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7
دین

  همت شما  و 
وحشت دشمنان

بســیاری از شکســت ها در طول تاریخ 
بــه دلیل تــرس از هیمنه دشــمنان خدا 
بوده اســت. در تاریخ اسالم هم هر کجا 
مسلمانان دشمنان خدا را قدرتمند فرض 
کردند، شکست خوردند. تصور قدرتمند 
بودن هم جهات مختلفــی دارد که یکی 
از آنها تصور قدرت اراده دشــمن است؛ 
یعنی گاهی فکر می کنیم دشمن اگر اراده 
کند، می تواند ما را نابود کند. این تصور به 
سرخوردگی و وادادگی منتهی می شود و 
ما را به این فکر می اندازد که با دشمنان مان 
کنار بیاییــم تا مورد قهر آنان قرار نگیریم. 
خداوند بلنــد مرتبه در قــرآن کریم این 
تصور را باطل دانسته و فرموده است: »َیا 
ُروا 

َ
ف

َ
ِذیَن ک

َّ
ِطیُعــوا ال

ُ
ِذیَن آَمُنوا ِإْن ت

َّ
َها ال ُیّ

َ
أ

اِسِریَن؛ 
َ

ِلُبوا خ
َ

َتْنق
َ
ْم ف

ُ
اِبک

َ
ْعق

َ
أ ی 

َ
ْم َعل

ُ
وک َیُرُدّ

اِصِریَن«؛ ای  ْیُر الَنّ
َ

ْم َوُهَو خ
ُ
ک

َ
ُه َمْوال

َّ
َبِل الل

کســانی که ایمان آورده اید، اگر از کسانی 
که کفر ورزیده اند اطاعت کنید، شما را از 
عقیده تان بازمی گردانند و زیانکار خواهید 
شــد؛ آری، خدا سرپرست شماست و او 
بهترین یاری دهندگان اســت.)آل عمران/ 
۱۴9 و ۱۵۰( هــر امتــی برای رســیدن 
به خواســته خود که امنیت، اســتقالل و 
آزادی اســت، تالش های زیادی داشته، 
شــهدای زیادی داده، جان فشانی ها کرده 
و سختی های زیادی را تحمل کرده است. 
بدترین اتفاق برای امت رنج کشــیده این 
است که ببیند تالش هایش با دسیسه های 
دشــمن در حال نابودی است و در حال 
بازگشــت به روزگار قبل خود است، که 
فشار اجانب را بر روی دوش خود می دید. 
خداوند برای اینکــه این اتفاق نیفتد، 
تذکــرات زیادی در قرآن داده اســت؛ از 
جمله آنکه نباید در مقابل دشمن از مرگ 
ترسید و شهادت در راه خدا را به چند روز 
زندگی در دنیــای فانی فروخت. خداوند 
در قرآن به مســلمانان وعــده می دهد و 
ِذیَن 

َّ
ــوِب ال

ُ
ل

ُ
ِقي ِفي ق

ْ
می فرماید: »َســُنل

ْعَب«؛ بــه زودی در دل کافران  ُروا الُرّ
َ

ف
َ
ک

ترس و وحشــت می اندازیم. )آل عمران/ 
۱۵۱( اما ایــن ترس با چه چیزی به وجود 
می آید؟ یعنی چه زمانی است که خداوند 
به کمک مؤمنان آمده و با ترس  افکندن در 
دل آنها، دست شان را از جامعه مسلمانان 
کوتاه می کند؟ اول ایســتادگی در مقابل 
ِنِه«، دوم نداشتن 

ْ
وَنُهْم ِبِإذ ُحُسّ

َ
 ت

ْ
دشمن »ِإذ

ی ِإذا  اختالف و نزاع ســر مال دنیــا »َحَتّ
ْمِر«، سوم نافرمانی 

َ ْ
ناَزْعُتْم ِفي األ

َ
ُتْم َو ت

ْ
ِشل

َ
ف

نکردن از خدا و رســول خــدا)ص( »َو 
َعَصْیُتْم ِمْن َبْعِد«؛ وقتی مسلمانان این سه 
وظیفه را انجام ندادند، خدا هم آنان را رها 
کرد تا بفهمنــد به خودی خود نمی توانند 
پیروز شوند و باید از خدا و فرمانده میدان 
جنگ اطاعت کنند، همچنین اختالف و 
نزاع را کنار بگذارند و دنیاپرســتی را رها 
کنند. خداوند در آیه ۱۵۲ سوره آل عمران 
می فرماید، من غنایم را به شما نشان دادم 
ْم«؛ اما غنایم شما 

ُ
وَن ِمْنک ِحُبّ

ُ
ْم ما ت

ُ
راک

َ
»ما أ

را فریب داد، یعنــی خداوند پیروزی در 
جنگ و غنایم فراوان را به شــما نشان داد 
که مطمئن باشید به دست شما می رسد، 
اما شما برای رسیدن به غنایم عجله و نزاع 
کردیــد. در اینجا به محض آنکه خداوند 
دســت حمایتش را از شــما برداشــت، 
شما دســت از تعقیب دشمن برداشتید و 
شکست خوردید. در این آیات به این نکته 
اشاره می شود که هیچ کسی با پیشرفت، 
آبادانــی، رفــاه، ثروت و قــدرت در دنیا 
مخالف نیست، اما رسیدن به آنها شرایطی 
دارد تا این ثروت و رفاه عامل فاسد شدن 

شما نشود. 

آیه

انســان ها در اســالم درجاتی دارند که بر مبنای 
نزدیــک و دور بودن آنها بــه خداوند پایه گذاری 
شده است. از پست به عالی به این ترتیب است: 
کافران، مشــرکان، منافقان، مسلمانان، مؤمنان، 
پیامبران، صدیقین، شــهدا و صالحان از جمله 
این مقامات اســت. خداوند در قرآن کریم وقتی 
می فرماید: »من المومنین رجال صدقوا...«، یعنی 
از میان مؤمنان کسانی هستند که پای عهدشان که 
یاری دین خدا و جهاد و شهادت است، ایستادند 
و منتظر لحظه شهادت بودند »َو ِمْنُهْم َمْن َیْنَتِظُر«؛ 
بــه عبارتی از مؤمنان کســانی هســتند که برای 
استحکام دین جانفشانی می کنند و در آنجایی که 
خون شان می تواند عزت، رشد و قدرت برای دین 
بیاورد، آن را فدا می کنند.  در آیات و روایات چه 
در مورد جهاد و چه در مورد شهادت تضمین های 
فراوانی می بینیم که خداوند وعده پاســداری از 
خون شهید را می دهد و باالترین مراتب معنوی 
را برای او در دنیا و عقبا در نظر می گیرد. زندگی 
و حیات چه عزتمندانه باشــد و چه نباشد، برای 
همه انسان ها عزیز اســت و نمی خواهند آن را از 
دســت بدهند، اما عده ای آن را در راه خدا تقدیم 
می کنند تا دین زنده بماند. البته هســتند کسانی 
که به این دنیا وابسته هستند و به هیچ عنوان خطر 
نمی کنند تــا از زندگی طوالنی تری ولو چند روز 
ْعراِب«؛ 

َ ْ
ُهْم باُدوَن ِفي األ َنّ

َ
ْو أ

َ
وا ل بهره ببرند، »َیــَوُدّ

چه بســیار انســان هایی بودند که برای راه حق 
خطــر نکردند و از مبارزه با باطل فرار کردند، اما 
زندگی طوالنی  هم نداشتند. شرح حال این افراد 
را در تاریخ زیاد دیده ایم.  منطق شهید از عهدش 

مشخص می شــود، یعنی شهید عهد می بندد که 
برای حفظ دین خــدا و راه خدا از جان خود هم 
بگذرد و این با عالقه به زندگــی در دنیا منافات 
ندارد. شهادت مرگ نیست، حیاتی دیگر است. 
حیاٌء 

َ
حیاتی جاودان در پرتــو الطاف الهی، »َبل أ

ِهم ُیرَزقوَن«؛ نباید تصور کرد شــهادت   َرِبّ
َ

ِعنــد

فقط در میدان جنگ اتفاق می افتد و آن کســی که 
خونش به دست دشــمن بر زمین می ریزد، فقط 
شهید به شــمار می آید؛ زیرا این شهید به معنای 
خاص اســت. شهید کسی اســت که خودش را 
برای وفای به عهدش با خداوند فدا کند.  در یکی 
از جنگ هــا در زمــان امیرالمؤمنین)ع( گروهی 
از یاران برای فرا رســیدن وقت جهاد و شهادت 
در راه خــدا بی  تابی می کردنــد، حضرت)ع( با 
ْم 

َ
وا ِبَما ل

ُ
ْسَتْعِجل

َ
دیدن این وضعیت فرمود: »َو الت

ی ِفَراِشِه َو 
َ
ْم َعل

ُ
 ِمْنک

َ
ُه َمْن َمات ِإنَّ

َ
ْم ف

ُ
ک

َ
ُه ل

َّ
ُه الل

ْ
ل ُیَعجِّ

ْهِل َبْیِتِه 
َ
ِه َو َحقِّ َرُســوِلِه َو أ ِة َحقِّ َربِّ

َ
ی َمْعِرف

َ
ُهَو َعل

«؛ به آن چیزی که خداوند در آن عجله 
ً
ِهیدا

َ
 ش

َ
َمات

روا نداشته، تعجیل مکنید، چرا که هر کس از شما 
در بستر بمیرد ولی معرفت حق پروردگار و حق 
پیامبر)ص( و اهل بیتش را داشته باشد، شهید مرده 
است. )نهج البالغه، خطبه ۱9۰(  شهید در آنجا 

که الزم است راه خدا حفظ شود وارد میدان شده، 
با تمام قدرت مبارزه می کند و از کشــته شدن در 
این راه ترسی ندارد؛ زیرا مکتب توحیدی اسالم 
خون شهید را زنده کننده دین می داند. تصور کنیم 
حالتی را که دشمنان به هر طریقی اعم از نظامی 
یا فرهنگی یا اقتصادی در حال یورش هستند و در 
مقابل کسی نباشد از کیان دین حمایت کند و خود 
را ســپر قرار دهد تا دین و آموزه ها و اهداف آن از 
بین نــرود، آن موقع چه اتفاقی خواهد افتاد؟! اگر 
دشمن لحظه ای در مقابل خود مدافعی را نبیند، 

هــر آنچه بتواند را به تاراج می برد و انســان ها را 
به بند اســارت یا بندگی خود می ِکشد. امتیازی 
که خداوند برای شــهید قائل شــده، برخاسته از 
استقامت و فداکاری اوست. اینکه در روایات ما 
از بخشش تمام گناهان شهید می گویند، به دالیلی 
اســت که ذکر شــد. امام صادق)ع( می فرمایند 
روزی از پیامبر اکرم)ص( پرســیدند: چرا شهید 
در قبــرش مورد امتحان و ابتــال قرار نمی گیرد؟ 
باالی سرش،  فرمودند: »شمشــیر  پیامبر)ص( 
)هنگام شــهادت( برای امتحان و ابتالی او کافی 
بود«؛ اما آیا انســانی می تواند بدون آگاهی و علم 
در راه خدا و برای حفظ دین خدا جانفشانی کند؟ 
 شجاعت در وجود انسان بدون علم شکل 

ً
اصال

می گیرد تا بخواهد با دشمن مبارزه کند؟ مرحوم 
اســتاد عالمه طباطبائی)ره( در تفســیر المیزان 
می گوید: »شــهادت یکی از حقایق قرآنی است 
که در موارد متعدد یاد شده، دارای معانی وسیعی 
است.  حواس عادی ما و نیروهای وجودی ما تنها 
صورت افعال را تحمل می کند. حقایق اعمال و 
معانی نفسانیه، کفر و ایمان، شقاوت و سعادت، 
خیر و شر، حسن و قبح، و آنچه از دسترس حس 
مخفی است و تنها با قلوب کسب می شود. اینها 
از دید انســان خارج اســت که نه بر آن احاطه و 
نه از آن احصاء اســت برای حاضرین چه رســد 
برای غایبین، اما شــهیدان به ادراکی می رســند 
که بر اینها اشــراف و از اینها مطلع و در کنارشان 
حضور دارند.«  شهدا پس از شهادت آنچه را که 
با قلب شان حس می کردند، به وضوح می بینند و 
به نوری برای هدایت انسان  در تاریکی ها تبدیل 
می شوند؛ شــهید از ترس جان خود، هدفش را 
بر زمین نگذاشــته و رفتارش را با خواسته دشمن 
منطبق نمی کند تا چند روزی بیشــتر زنده بماند. 

آری، شهید است که شجاعت را شکل می دهد.

 شجاعت مدیون شهید است
   مکتب    

از صدر خلقت آدم زمانی نیســت که عالم خالی 
از امام باشد. حضرت آدم)ع( اولین امام آن زمان 
اســت و تا پایان جهان امام هست و زمین و عالم 
و جامعه انسانی با بودن امام برقرار است و انسان 
روی زمیــن وجود دارد. در ادعیــه و زیارت آمده 
که امام ارکان بالد اســت. هر شــهری و روستا و 
هرجایی در عالم انسانی روی زمین ستونی دارد 
که با آن ســتون پابرجاســت، که اگر نباشد نابود 
می شــود و امام ارکان این بالد اســت و این مقام 
تکوینی امام است. ما ائمه)ع( را به عنوان شاهد 
می دانیــم و آن بزرگواران شــاهد اعمال خالیق 
هستند؛ یعنی اگر امام نباشد انسانی نیست و جهان 
انسانی نابود می شود و در جنبه تربیتی و تشریعی 
عالم انسانی امام شاهد و ناظر بر همه موجودات 

انسانی است و هیچ کس هیچ کاری نمی کند مگر 
در محضر امام انجام می دهد که اگر انسان این را 

بفهمد چقدر فرق می کند.
در روایات اهل ســنت و شــیعه آمــده که از 
امیرالمؤمنین)ع( سؤال کردند که آیا خدای خود 
را دیده ای؟ حضرت)ع( هم فرمود: »من خدایی 
را که نبینم عبادت نمی کنم.« اما متأسفانه برای ما 
که عبادت می کنیم خدا غایب هم نیســت، حتی 
به انــدازه یک موجود غایب که ما یادش می کنیم 
ممکن اســت نباشد تا چه برسد که ما در محضر 
 هیــچ. اما حضرت)ع( 

ً
او نمــاز بخوانیم! اصال

می فرماید من خدایی را که نبینم عبادت نمی کنم، 
حاال حضرت در محضر خدا دارد نماز می خواند 
و این شــخص چقدر باید بزرگ باشد که چنین 

بگوید و نماز او چقدر قیمت دارد. این منتهای راه 
انسان است که به جایی برسد که در محضر خدای 
 زندگی 

ً
تبارک و تعالی عبــادت می کند و اصال

می کند. این مقامات برای همه مقدور اســت، 
ولی مشکل آن آواری اســت که ما بر سر خود 
 شما زیر یک ساختمان صد طبقه 

ً
ریخته ایم. مثال

نشسته اید و این ســاختمان صد طبقه روی شما 
خراب شده است و فرض زنده ماندید، 

ولی ایــن آوار صد طبقــه روی 
شماست و شما می خواهید 

نور خورشید را ببینید، اما 
نمی شود.

 والیت رکن هستی است
گفتاریازآیتاللهمحمدعلیجاودان

   منبر    

سید مرتضی رضایی
کارشناس علوم اسالمی

آیت الله شاه آبادی)ره( می گوید: اساس دین، حب فاطمه)س( 
اســت. در نوافل شب به مقام شامخ حضرت زهرا)س( توجه 
کنید و بدانید اســتمداد گرفتن از آن حضرت، موجب ترقی و 
قرب معنوی می شود و خداشناسی انسان را زیاد می کند. سالک 
ه در صورتی می تواند به جایی برســد که در ضمن سیر، 

ّ
الی الل

اول مرتبه، اتکا به خانم حضرت صدیقه)س( داشته باشد و این 
محبت خانم اســت که انسان را به راهی که باید برود، هدایت 

 سیری وجود نخواهد داشت.
ً
می کند و اگر نباشد، اصال

 گنجینه، شماره 51، ص 17

حب زهرا)س(
سلوک

حجت االسالم والمسلمین مهاجرنیا، استاد حوزه و نظریه پرداز 
حکومت اســالمی در یادمان شهید محسن فخری زاده گفت: 
»او به تعبیر رهبری معظم از دانشمندان تراز اول ایران و جهان 
بود؛ ولی در گمنامی کار و زندگی کرد« وی  با اشاره به  مفهوم 
قرآنی مرصاد گفت: استراتژی مرصادی به ما می گوید که باید 
از این شرایط استفاده کرد. این شرایط، شرایط طوفانی نیست. 
در اینجا باید کمین بود و به لحاظ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی 
باید مراقب دشــمن بود. امروز باید در هر بخشی قوی باشیم و 

به قدرت برسیم.«

 استراتژی مرصاد
راهنما

پرسش: حکم انتقادی که در طرف اثر مطلوب نگذارد و چه بسا 
اثر معکوس داشته باشد، چیست؟

پاسخ: چنانچه نقد نســبت به امر منکری باشد، نهی از منکر 
تلقی می شــود و وجوب آن منوط به وجود شرایط الزم است و 
یکی از شرایط نهی از منکر تأثیرپذیری مخاطب است و با نبود 
شــرایط تأثیرپذیری واجب نیست، مگر در صورتی که منکر، 
بدعت باشد که در این صورت به عنوان رد بدعت نسبت به اهل 

بدعت است و اگر اثر معکوس بگذارد، جایز نیست.  
 برگرفته از کتاب احکام هدایت سیاسی
 بر اساس فتاوای رهبر معظم انقالب

نقد! حکم 
حکمت

سیدحسین خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف
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پرونده

مکتب 
انقالب
نگاهیبهراهپیشروی

ملتایران
دربنایتمدناسالمی

 BBBB به عنــوان یک ســؤال اصلــی و پایه 
می خواهیم ابتدا بفرمایید مکتب انقالب 

اسالمی دقیقًا چه معنایی دارد؟
انقاب اســامی یک پدیده ویژه در این دوران، در 
تاریخ معاصر کشــور، منطقه و جهان اســت. تأثیر 
آن در تحــوالت پــس از پیروزی انقــاب در ابعاد 
سیاسی، فرهنگی، علمی و... در حوزه های مختلف 
جغرافیایی امری اســت که بســیاری به آن اعتراف 
کرده اند. البته برخی هم می خواهند آن را بپوشانند. 
این پدیده چه طور اتفاق افتاده است؟ تصادفی بوده 
یا بر اســاس یک طرح و نقشه صورت گرفته است. 
گفتنی است، این پدیده با این ابعاد نمی تواند تصادفی 
باشــد. ما نمی خواهیم نقش حوادث را در پیروزی 
انقاب نادیده بگیریم، حوادث در جای خودش اثر 
می گذارد. هر حادثه ای ممکن است یک حرکت را 
پیش یا عقب بیاندازد، اما نمی توان یک تحول بزرگ 
 فکر 

ً
را ناشــی از یک اتفاق و تصادف دانست، حتما

و طراحی پشــت آن بوده است. کجا باید این فکر را 
 باید رفت سراغ رهبر انقاب 

ً
جست وجو کرد. قاعدتا

و رهبر این حرکــت، یعنی حضرت امــام راحل. 
ایشان از همان اواخر دهه چهل قیام کردند. رهبری 
بالفعل ایشان همان زمان شروع شد. این حرکت در 
ســال های نزدیک به پیروزی انقاب شدت گرفت 
و وقتی به این حرکت و ســیره ایشان نگاه می کنیم، 
می بینیم امام یک خط حرکت دارند و هدف این بوده 
که در کشور ایران اســام حاکم شود و مردم تحت 
این حاکمیت زندگی کنند و صد البته که این مسئله 
در ایــران محصور نماند و گســترش پیدا کند. پس 
یک طراحی پشــت آن است. مجموعه این طراحی 
مبتنی است بر یک مبانی فکری و مؤلفه های دیگری 
که از این مبانی منتج می شود و مجموعه این مبانی و 

مسائل را مکتب انقاب اسامی می دانیم.

 BBBB برای فهم بهتر این قضیه به برخی اصول 
و مبانی فکری این مکتب اشاره کنید.

مکتب انقاب اســامی در حقیقت منظومه فکری 
کارســاز امام راحل و امام حاضــر یعنی دو رهبری 
بــوده که انقاب اســامی را تجربــه کرده اند. این 
منظومه متناسب با نیاز زمان، زنده و پویا، پر تحرک 
و عملیاتی در مقابل تهدیدات قدرتمند و پاسخگوی 
نیاز زمان اســت که مؤلفه هــای آن را باید با تحقیق 
یافت. امامان انقاب در بستر جریانات جاری کشور 
و در زمان خــود امر هدایت گــری را انجام دادند. 
اما محققــان و صاحب نظران بایــد مؤلفه های این 
حرکت را بررســی کرده و ببینند که چه عواملی در 
این هدایت نقش داشــته و اینها را دسته بندی و ارائه 
کنند. امامان انقاب حرکت شان شبیه پیامبران بود. 
پیامبران کتاب ننوشتند که بعد بر اساس آن حرکت 
کنند و این کتاب در طول حرکت نوشته شده است.
امامان انقاب در این زمینه صحبت هایی برای تبیین 
جریان داشــته اند که باید تبیین و نظم دهی شود. 12 
آذر بیستمین سالگرد سخنرانی حضرت آقا در جمع 
کارگزاران نظام است و از نگاه ما این مهم ترین بیانات 
رهبر معظم انقــاب از نظر تبیین و ارائه چارچوب 
مکتب و مسیری است که انقاب اسامی باید طی 
کند. چارچوب و اســکلت این مکتب را می توانیم 
از درون این سخنرانی پیدا کنیم؛ به همین دلیل این 
روز را شروع هفته مکتب قرار دادیم.این مبانی و این 
مؤلفه ها در همین سخنرانی به صورت اجمالی بیان 
شده اســت؛ برای نمونه این انقاب که توانست در 
یک گوشه ای از عالم قدرت را به دست بگیرد، یک 
فرصت استثنایی و متفاوت از دیگر وقایع بود. ما باید 
بر اســاس همان فکر که انقاب را شکل داد، از این 

قدرت برای تحقق اهداف مکتب استفاده کنیم. 

 BBBB مکتب انقالب اسالمی بر این اساسی که 
شما فرمودید چه مبانی و اصولی دارد؟

آن اصــول کلی و مبانی فکری که همــه کارهای ما 
مبتنی بر آنهاســت، از ســوی حضرت آقــا در پنج 
موضوع بیان شده اســت، اول »توحید«؛ بر اساس 
همان خصوصیتی که در بحث مکتب است، اندیشه 
توحیدی یک فکر زنده و مؤثر در متن زندگی انسان ها 
و جامعه انقابی اســت. توحید در همــه ابعاد این 
مکتب و جامعه حاصل از آن جاری است. محور دوم 
»تکریم« انسان است. انسان از نگاه اسامی دارای 
کرامت اســت و این کرامت آثاری دارد. محور سوم 
ادامه »حیات بعد از مرگ« است؛ به تعبیری معاد و 
امتداد داشتن زندگی بعد از مرگ که هویت دیگری 

به انسان می دهد. »اســتعداد بی پایان انسان« دیگر 
محور و اصول این مکتب اســت. »احســن تقویم« 
در قرآن نگاهش به همین مســئله اســت؛ ظرفیت 
بی نهایت انســان برای رشــد و تربیت و کمال اصل 
بعــدی هم حتمی بودن حاکمیت حق اســت و این 
که خدا اراده فرموده حق حاکم شــود و برای آن نیز 
سازوکار و سنت هایی قرار داده که اگر عمل شود این 
حتمی است.اصول دیگری هم در کتاب طرح کلی 
اندیشه اســامی آقا می توان یافت. مؤلفه اول که به 
عنوان وظایف کلی از این مبانی فکری مطرح می شود 
»عبودیت« است؛ به معنای اینکه وظیفه داریم عبد 
باشیم و از خدا اطاعت کنیم و از اطاعت غیر از خدا 
سرپیچی کنیم و این فقط فردی نیست.  »تعالی« در 
جامعه وظیفه دوم اســت. ترجیح آخرت به دنیا در 
مقام تعارض هم مسئله دیگر است. به خاطر آخرت، 
دنیای خودمان را کنار بگذاریم که این هم بعد فردی 
و هم اجتماعی دارد. مســئله »مجاهدت« هم جزء 
وظایف اســت و امید به پیروزی داشتن هم از دیگر 
وظایف است. اما در نهایت باید گفت در اهدافی که 
از این مبانی بیــرون می آید هدف و غایی قرب الهی 
است و رسیدن به مقام قرب که در مراتب پایین تر الزم 
است انسان ساخته شــود؛ یعنی هدف انسان سازی 
ذیل آن هدف بزرگ تر تعریف می شــود و انسان هم 
ســاخته نمی شــود اال در جامعه و این نظام سلسله 

اهداف را در این مکتب ایجاد می کند.

 BBBB مردم ســاالری دینی مفهومی است که 
با انقالب اســالمی ایجاد شده است. 
جایگاه این مفهــوم در مکتب انقالب 

اسالمی چیست؟
در مبانی فکری تکلیف ما با این مباحث مشــخص 
شده اســت؛ آنجایی که تکریم انسان مطرح است. 
به این معنا که انســان محــور اداره زندگی خودش 
اســت و خدا انســان را مختار بر سرنوشت خود و 
با ظرفیت هدایت پذیری آفریده اســت. در معارف 
انقاب اسامی در مورد مردم ساالری دینی مطرح 
شــده که حاکمیت به دست مردم اســت؛ اما باید 
توجه داشــت در ایــن امر اختیار غیــر از تکلیف و 
حق اســت و مردم در کنار اختیار حق و تکلیف هم 
دارند. مردم مختارند حاکم بر سرنوشت خود باشند. 
مردم ساالری بخشــی اختیار مردم است و بخشی 
هم تکالیــف مردم و بخش دیگــر حقوقی که خدا 
برای مردم قرار داده اســت. این خلط شــده و مردم 
با این نگاه هــم حق دارند، هم اختیار و هم تکلیف 

که این پایه های مردم ساالری دینی است.در انقاب 
اسامی بعد از پیروزی شما هیچ فردی ندارید که از 
همان اول از ســوی مردم انتخاب نشده باشد. حتی 
حضرت امام هم انتخاب مردم بوده است. تکلیف 
مردم این است که این انتخاب را در راستای حرکت 
الهی داشته باشند. این تکلیف مردم بود که در مسیر 

اراده الهی انتخاب کنند.

 BBBB در حوزه بیانیه گام دوم انقالب جایگاه 
این بیانیه در مکتب انقالب چیست؟

اصل مکتب است. این مکتب سند باالدستی انقاب 
اسامی است. در ذیل این سند باالدستی متناسب با 
شرایط حرکت انقاب به سمت اهداف ایستگاه هایی 
اســت که در آنجا به تبیین جدید متناسب با زمان و 
ترســیم جدید از اهداف و روش ها نیاز است. بیانیه 
گام دوم هم همین است. بعد از 40 سال از پیروزی 
انقاب اســامی الزم بود که یــک راه و یک روش 
دیگر متناسب با شرایط چهل سالگی و بعد از چهل 
سال برای انقاب ترسیم شود که گام دوم طرح جدید 
برای پیشبرد انقاب برای چهار دهه است. البته بیانیه 
هم به تبیین نیاز دارد؛ زیرا خاصه و فشرده بیان شده 
است. حضرت آقا در سال 1390 در سخنرانی خود 
در دانشگاه کرمانشاه طرح کلی برای ادامه حرکت 
انقاب اســامی از مرحله دولت اســامی، بعد 
جامعه اســامی و بعد جهان اسامی را بیان کردند 
و فرمودند این یک فرآیند اســت. بعد از این طرح به 
دلیل مشکاتی که در این دهه ها پیش آمد، ایشان به 
این تدبیر رسیدند که طرح عملیاتی متناسب با زمان 
برای تحقق این فرآیند الزم است؛ لذا بیانیه را صادر 
کردند که طرح عملیاتی تحقق این سه مرحله است.

 BBBB نیاز اســت که این مباحــث در مجامع 
علمی و در بین نخبگان هم جاری شود 
تا به گفتمان عمومی جامعه تبدیل شود، 

آیا این اتفاق افتاده است؟
تا حدودی این اتفاق افتاده، در طول این سال ها ابتدا 
به مراحل پنج گانه چندان توجه نشــد؛ اما از اواسط 
دهه 80 یک مســئله در بین نخبگان مطرح شد که 
باید آسیب شناســی شود. متأســفانه در اواسط دهه 
80 مسئله دولت اســامی در فضای سیاسی و در 
انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد که بر اساس 
یک حادثه خاص اتفاق افتــاد؛ ولی جای طرح این 
موضــوع در فضای فکری بود، نه فضای سیاســی 
و الزم بود ابتدا بســط نظری در حوزه و دانشــگاه و 
نخبگان پیدا کند و بعد وارد فضای عملیاتی شــود؛ 

یعنی ابتدا تفاهم در معارف نیاز داشتیم. حضور یک 
دولت با یکسری ادعا باعث شد که این فضا سیاسی 
شود. شعار دولت اسامی برای آن مجموعه نبود و 
به آنها پیشنهاد شد؛ لذا بسط مبانی نداشت و دنبال 
نشد. ســال 1390 وقتی رهبر معظم انقاب مطرح 
کردند، دوباره این موضوع وارد فضای نخبگان شد 
و مراحل پنج گانه دیگر از آنجا وارد ادبیات سیاسی 
و مکتبی انقاب شد؛ اما هنوز فراگیری الزم در بین 
نخبگان اتفاق نیفتاده و اگر بیان شود سطحی است و 
کار زیادی الزم دارد. تعاریف پنج مرحله از ســوی 
نخبگان هم خیلی خوب بیان نشــده است و به نظر 
هنوز باید کارهای زیادی در این زمینه انجام شــود.  
برای نمونه، باید در خصوص این پنج مرحله دانست 
که انقاب اسامی خارج از این پنج مرحله نیست. 
از این پنج مرحله سه مورد جنس حاکمیتی دارد. دو 
مورد دیگر جنس مردمی دارد. موضوع جامعه سازی 

و جهانی سازی مردمی است.

 BBBB به تازگی حضــرت آقا دربــاره جریان 
تحریف و خطرهای آن نکاتی فرموده اند، 
به نظر می رسد یکی از آسیب هایی که این 
حوزه اندیشه ای را شامل می شود، تبیین 
نشدن مسائل است. آیا در این فضا هم 

تحریف اتفاق افتاده است؟
اگر انقاب اســامی تبیین شود، گشایش ها شروع 
خواهد شــد. در مقابل تبیین هم تحریف است. از 
دو مســیر تحریف اتفاق افتاده است؛ یکی از طریق 
دشــمن و یکی هم از داخل به وسیله افراد که گاهی 
بدون تعمد و ناخواســته همراه دشــمن شــده اند. 
فعالیت  سلیقه های مختلف خوب است؛ اما اینکه 
برخی از این فعالیت ها در همراهی با دشــمن باشد 
اصا خوب نیست. تحریف چالش مهم این مسیر 
است.من به برخی از اقســام تحریف در این حوزه 
اشــاره می کنم. یکی تحریف خود انقاب اسامی 
است. چهره هایی از خود نظام، انقاب را تحریف 
می کنند. مثــا انقابی هایی که امــروز می گویند 
انقاب حرف نو ندارد و تمام شــده است. انقاب 
زنده است و پیام آن هم زنده است؛ تازه امروز نوبت 
انقاب است. فرهنگ مسئله اعم ما بوده؛ حتی در 
اقتصاد هم مســئله اصلی فرهنگ است. مشکل ما 
در اقتصاد دانش اقتصاد مبتنی بر نگاه اســام است 
که دانش هم باز یک مقوله فرهنگی اســت. ما نباید 
تجربه هایی که روش های بی ریشــه ای را که نسبتی 
با مکتــب انقاب ندارد، دوبــاره تجربه کنیم؛ چرا 
که آســیب آن هم متوجه خودمان اســت.نوع دیگر 
تحریف، تحریف مردم است. اینکه می گویند مردم 
خســته اند. تحریف در مســئله رهبری انقاب هم 
وجود دارد که جالب اســت دو ســویه و نقیض هم 
اســت. اینکه چرا رهبر انقاب ورود نمی کند و در 
طرف دیگر چرا رهبر انقاب در همه مسائل دخالت 
می کند. جایگاه رهبری و سیره و عملکرد رهبری باید 
تبیین شود، اینکه رهبری وظیفه خود را انجام داده و 
دیگران کاستی داشته اند. در مورد اهداف انقاب هم 
تحریف وجود دارد. تحریــف دیگری که می توانم 
یاد کنم تحریف در ماهیت دشــمن اســت. وقتی 
مکتب انقاب خوب شــناخته نشود، دشمن آن هم 
خوب شناخته نمی شود؛ یعنی هر کسی که در مقابل 
این مفهوم می ایستد، دشــمن است. تفاوت دولت 
اسامی و دولت مسلمان اینجا باید مشخص شود 
تا این تحریفات خنثی شود.تحریف در راهبردهای 
انقاب هم وجود دارد. همین امروز نگاه به بیرون در 

مقابل راهبرد اقتصاد مقاومتی وجود دارد. 

 BBBB در خصــوص هفتــه مکتــب و پویش 
مردمی این هفته توضیح دهید.

بیانات 12 آذر 1379 حضرت آقا شاخص و پرچم 
بسیار بلندی است که می شود آن را در فضای جامعه 
بلند کرد و نشان داد؛ چون بسیار مهم است. باید آن 
را به مثابه یک ایام الله در انقاب اســامی بدانیم. 
آموزش، کار رسانه ای، تبیین مسئله با آثار مکتوب، 
اســتفاده از ظرفیت فضای مجــازی و... از جمله 
فعالیت هایی اســت که برای این هفته با همکاری 
برخی ســازمان ها و نهادها از جمله سپاه پاسداران 
انقاب اسامی، بسیج، دانشگاه آزاد، نهاد نمایندگی 
ولی فقیه در دانشگاه ها و... انجام می دهیم. عمده این 
کارها با توجه به محدودیت هایی کرونایی در فضای 
مجازی است و در واقع پویش مردمی مکتب انقاب 

اسامی را برپا کرده ایم.

رئیس بنیاد فرهنگ و اندیشه انقالب اسالمی در گفت وگو با صبح صادق عنوان کرد

وز ورت امر گفتمان سازی از مکتب انقالب ضر
12 آذر ماه سال 1379 رهبر معظم انقالب اسالمی در یکی از مهم ترین و مبنایی ترین سخنرانی های خودشان در جمع کارگزاران نظام اهداف و مؤلفه های مکتب انقالب 
اسالمی و نقشه راه انقالب اسالمی را تبیین کردند که متأسفانه در اثر فهم ناقص و... توجه الزم به این مباحث صورت نگرفت. ایشان سال 1390 در سفر به کرمانشاه در 
دانشگاه این شهر همان مباحث را به صورت مفصل و به روزتر ارائه فرمودند که یکی از فرازهای مهم این دو سخنرانی راهبردی همان فرآیند پنج مرحله ای تحقق انقالب اسالمی بود. بر این اساس بنا به پیشنهادهایی که وجود داشت 
و با همکاری برخی از نهادها و سازمان ها دوازدهم تا نوزدهم آذرماه به عنوان هفته مکتب مطرح شد تا گامی برای پرداختن وسیع تر به این مفاهیم راهبردی انقالب اسالمی باشد. بر این اساس گفت وگویی با حجت االسالم علی 

ثقفی، رئیس بنیاد فرهنگ و اندیشه انقالب اسالمی و مسئول نهاد فرآیند تحقق اهداف انقالب اسالمی در سپاه پاسداران انجام دادیم که بخش هایی از این گفت وگو را به صورت خالصه در ادامه خواهید خواند. 

دفتر اول؛ فرآیند تحقق

دفتر اول از مجموعه »مکتب انقاب اسامی« برگرفته 
از بیانات رهبر معظم انقاب اسامی، فشرده ای از 9 
دفتر بعدی اســت. این مباحث شامل مراحل و منازل 
انقاب اســامی از انقاب تا تمدن اسامی؛ دوپایه 
و ســتون اصلی برای تکمیل بنای انقاب اســامی، 
یعنی تحول معنوی و معرفتی؛ تبیین و تحلیل زمینه ها 
و شرایط شــکل گیری و ارائه صورت بندی جدید پنج 
مرحله ای انقاب از ســال 1379 که از آن به »فصول 
هدایت گری« رهبری تعبیر شده است و پیشینه تاریخی 
هویت انقاب اسامی مبتنی بر یک نهضت دیرین با 
رهبری تضمین شده الهی، یعنی »نهضت انتظار« است.

دفتر دوم؛ تحول معنوی

دفتر تحول معنوی، شرح چیستی، چرایی و چگونگی 
اولین و مهم ترین گام به سوی اهداف اسامی از مکتب 
انقاب اسامی است. تحول معنوی، مجاهده دائمی 
با اســتکبار و انانیت درونی و بیرونی برای شــکوفایی 
ت 

ّ
اســتعدادها و فطرت الهی انسان و عالم است. شد

گرفتن هجمه جریان مادی گرایی در قرون اخیر همواره 
ســعی در تحریف راه تحــول معنوی داشــته و دارد. 
اینجاســت که الگوگیری از جریــان خاص الخاص 
تربیتی برای پیمودن صراط مســتقیم انسانیت، امری 

الزم، حیاتی و بی بدیل به شمار می رود.

دفتر سوم؛ تحول معرفتی

دفتر تحول معرفتی، شرح معرفت های کان بنیادین، 
راهبردی و کاربردی مکتب انقاب اســامی است. 
دســتیابی به اندیشــه راهنمای کان بــرای مدیریت 
نی و مقابله با 

ّ
برنامه های اسامی در راستای اهداف تمد

مکاتب غربی، نیازمند فهم کارساز از مباحث اسامی 
و ایجاد تحول در آنهاست. معرفت های کان کاربردی 
مکتب به  منزله شــاخصه های درســت پیمودن راه و 
وظایف تضمین کننده درســتی حرکت در شش حوزه 
مهم سیاســی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علم و 
فناوری اطاعات و رســانه بــه اقتضای ضرورت های 
پیش آمــده در بخش های مختلف تقنینــی، اجرایی، 
قضایی برای ریل گذاری کان، قانون گذاری و اقدامات 

کان اجرایی ارائه می شود.

دفتر چهارم؛ انقالب اسالمی

دفتر »انقاب اسامی« تحلیلی و تاریخی مرحله اول 
از فرآیند تحقق اهداف اسامی از مکتب انقاب است. 
حرکت و جنبش انقابی مردم ایران در استمرار نهضت 
رهبران الهی در طول تاریخ به رهبری امام خمینی)ره( 
از ســال 1341 شروع شد و با مبارزه ای 15 ساله، رژیم 
مرتجع، فاسد، وابسته، بی کفایت و تحمیلی پهلوی را 
در سال 1357 سرنگون کرد و زمینه ایجاد نظام جدید 

برای دستیابی به آرمان های الهی فراهم آورد.

دفتر پنجم؛ نظام اسالمی

دفتر »نظام اسامی« شرح مرحله دوم از فرآیند تحقق 
ی 

ّ
اهداف اســت. نظام اســامی هویت جمعی و مل

ملت ایران اســت که در همه پرسی 12 فروردین به نام 
»جمهوری اســامی« تعیین شد. مردم ساالری دینی، 
تضمین کننده بقای انقاب و شکل گیری مراحل دولت، 
جامعه و تمدن اسامی است؛ زیرا نظام اسامی بر پایه 
وحدت دین و سیاســت و پیروی از الگوی والیت فقیه 
برای حکومت، توان به کارگیری استعدادهای بی پایان 
انســان در خدمت اهــداف واال و وصــول به جایگاه 

کرامت واقعی انسان را دارد.

دفتر ششم؛ دولت اسالمی

دفتر »دولت اسامی« شرح مفهوم، ضرورت، ابعاد و 
نقشه راه دولت اسامی و امت دولت ساز است. با تأکید 
بر محقق نشدن دولت اسامی با وجود پیشرفت های 
چشمگیر و لزوم امید به تحقق آن مهم ترین تکیه گاه در 
ادامه مسیر دولت اسامی شناخت نظام اّمت و امامت 
و جایگاه ارکان اصلی دولت ســازی اســت. گام هایی 
که امت و امام برای تشــکیل دولت اسامی برداشته یا 
باید بردارند: ارائه تصویر کلی دولت مطلوب اسامی 
)قانون اساسی(، برســرکارآمدن دولتمردان صالح در 
منش و روش، ارائه الگوها و نظامات اسامی و تنظیم و 

ساخت نهادها و دستگاه های انقابی.

دفتر هفتم؛ جامعه اسالمی

دفتر »جامعه اســامی« شــرح مفهــوم، ضرورت، 
شــاخصه ها، نقشــه راه و موانع مرحله چهارم فرآیند 
تحقق اهداف اسامی از مکتب انقاب اسامی است. 
انقاب اسامی نه برای قدرت طلبی و صرفا حکمرانی 
به ماهو  حکمرانی بلکه برای تشکیل جامعه اسامی 
بود. جامعه نمونه اسامی در هفت حوزه کاِن ایمان و 
معنویت، قسط و عدل، علم و معرفت، صفا و اخوت، 
صاح اخاقی و رفتاری، اقتدار و عزت شاخصه هایی 
دارد که جهت دهی نظام اسامی و ارزیابی ها را ممکن 

می کند.

دفتر هشتم؛ تمدن اسالمی

دفتر »تمدن نوین اســامی« شــرح آخرین مرحله از 
فرآیند تحقق اهداف اسامی است. تمدن نوین اسامی 
مایه رهایی اّمـــت اسام و بشریت از سلطه نظام های 
باطل و مقدمه ظهور دولت فراگیر و پایدار حّق مهدوی 
است. اسام با نگاه جدید به مسائل انسانیت و زبان نوی 
قابل فهم نسل های نو، باید فضایی را بسازد که غایات 
مطلوب الهی برای بشــر مطلوب، بلکه میسور جلوه 
کند؛ به گونه ای که در راه وصول به آن با مســتکبران به 
مبارزه برخیزند. مســتکبرانی که با تحریف و مصادره 
نتایج تمدنــی ادیان الهی به ویژه اســام، ســعی در 

ت ها دارند.
ّ
استضعاف مل

دفتر نهم؛ فصول هدایتگری

دفتر نهم از مجموعه »مکتب انقاب اسامی« با عنوان 
فصول هدایتگری توضیح می دهد رهبر معظم انقاب 
اسامی پس از آنکه از ابتدای رهبری انگشت اشاره را 
به سوی تحقق دولت اسامی، جامعه اسامی و دنیای 
اســام گرفتند، در فصل اول فرمان مقاومت در برابر 
تهاجم فرهنگی به دولت سازی اسامی را صادر کردند. 
در فصل دوم از هدایتگری خویش در مقطع اول از این 
فصل، فرمان مراقبت از نفوذ این میکروب و هوشیاری 
نسبت به انحراف و ارتجاع انقاب را صادر کردند. در 
فصل سوم هدایتگری رهبری که از سال 1379 شروع 
شد، با توجه به پاسخ ندادن درخور مسئوالن به مطالبه 
مبارزه با مفاســد اقتصادی، معظم لــه پرچم نهضت 
دولت خواهی اسامی را باال برده و  علت آن را تحقق 

نشدن دولت اسامی معرفی کردند.

دفتر دهم؛ نهضت انتظار

دفتر »نهضت انتظار« شرح پیشــینه تاریخی انقاب 
اسامی است. جبهه حق با مبارزه ای دائمی در انتظار 
تحقق حاکمیــت مطلق، فراگیر و پایدار حق اســت. 
نهضتی که هویت الهی ـ سیاسی بشریت بوده و با انقاب 
اسامی بازشناسی و بازیابی شده است. نهضت انتظار 
نهضتی دیرین، غایتمند، دارای رشــد فزاینده، رهبری 

متصل الهی و نقشه کان و اهداف عینی است.

بنیاد فرهنگ و اندیشه انقالب اسالمی با تکیه  بر مکتب انقالب اسالمی در این زمینه کتاب هایی تدوین و 
چاپ کرده است که شرح کاملی از این مکتب است.

اسالمی انقالب  مکتب  تبیین  نهضت 

حسن ابراهیمی
خبرنگار

پیش درآمد 

 رجوع به مکتب
 عالج همه مشکالت

دوازدهم آذرماه، سالگرد بیانات بسیار مهم 
و جامــع و پررمز و رازی اســت که رهبر 
معظم انقاب اســامی در ســال 1379، 
در جمع کارگزاران و مســئوالن نظام، در 
ماه مبارک رمضان ایراد کردند. آنچه ما را 
واداشت تا این سخنرانی مهم و این مناسبت 
بســیار پراهمیت را یادآور شویم، شرایطی 
است که انقاب اسامی امروز در آن قرار 
دارد.  کم و بیش ما با مخاطرات، دغدغه ها، 
نگرانی ها، مشکات و چالش های انقاب 
آشــنا هســتیم. دغدغه مندان و کسانی که 
نسبت به انقاب اسامی دل بستگی دارند، 
هر کس از یک زاویــه ای و در عین حال با 
یک احساس مشترکی نسبت به این موضوع 
همدرد هســتند. در عین حــال، انقاب 
اســامی در یک ارزیابی، بــه پیش رفته و 
امروز فرصت های بسیار مهمی پیش روی 
انقاب اسامی قرار دارد. همین فرصت ها 
و تهدیدات، ما را بر آن می دارد که ســراغ 
ارکان معارف انقاب اســامی برویم و به 
این ارکان و ســتون های اساسی و محکم 
تکیه بدهیم و از این طریق گام های خودمان 
را محکم کنیم.  امروز، در عین  حال زمانه 
لرزیدن گام ها و قدم ها هم هســت. امروز، 
زمانه ریزش های جدید هم هست. دورانی 
است که ما رویش های بسیار مبارکی داریم 
که باید آنها را قدر دانست و مراقبت کرد و 
در کنار آن، مثل همیشه، ریزش ها و گویا این 
سنت غلبه رویش ها بر ریزش ها را ما امروز 
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« وجود دارد. با تکیه  بر ســخنرانی 
ً
ْبِدیا

َ
ت

1379/9/12 ما باید تکلیــف خودمان را 
بدانیم و به نقشــه راه انقاب اســامی به 
شکل کلی نگاهی بیندازیم و ان شاءالله این 
کار شروعی برای بازخوانی این سخنرانی 
و بیانات مشــابه باشــد تا رفته رفته نسبت 
به اندیشــه رهبر معظم انقاب اسامی، 
منظومه این اندیشه و بلکه باالتر از منظومه 
اندیشــه، آنچه در ابعاد یک مکتب، با همه 
معنایــش وجود دارد، تعمــق کنیم و اهل 
اســتنباط و فهم عمیق و فقیــه این مکتب 
بشــویم. چه اینکه اگر ما در این انقاب، 
در اندیشه امام، عمیق تر بودیم و سپس در 
اندیشه و مکتب جانشین بحق آن بزرگوار 
عمیق می شدیم، این مشکاتی که مشاهده 
می کنیم وجود نداشــت یا بــه راحتی رفع 
می شــد. لذا علت العلل همه مشــکات 
ما همین اســت؛ یعنی اگر مــا بخواهیم 
یک تحلیــل جامع از انقاب اســامی، 
آسیب ها و ریشه های این آسیب ها، از یک 
سو و پیشرفت های انقاب و پایه های این 
پیشرفت ها از سوی دیگر داشته باشیم و در 
یک احصای تام، مجموعه بسیار گسترده و 
متنوعی از عوامل را جمع کرده و دسته بندی 
 در یک مجموعه 

ً
و اهم و مهم بکنیم، مثا

و در یک نمودار درختی می رســیم به یک 
عامل و آن مکتب انقاب اسامی، مکتب 
امام راحل عظیم الشأن و مکتب امام حاضر 
انقاب اسامی است. ما اگر به این ستون 
محکم تکیه کنیم، عاج دردها و مشکات 

و پایه پیشرفت ها و شتاب هاست.

E اندیشه نو...
هر انقابی پس از رخدادش ناگزیر اســت که برای دخالت دادن مردم 
در امر حکومت داری، قالبی را تعریف کند؛ انقاب اسامی ایران هم 
از این قاعده مستثنا نشد و قالب نویی را با عنوان »مردم ساالری دینی« 

ارائه داد.
مردم ساالری دینی را به جرئت می توان مهم ترین کار اصولی انقاب 
دانست که با الهام از تعالیم اســامی بنا نهاده شد و با وجود اینکه در 
فضای تسلط نظریه های غرب و شرق بر عالم سیاست آن روز، به عنوان 
نظریه ای نو به وجود آمد، توانســت در این چهل سال از عمرش، خود 
را به خوبی تثبیت کند. البته نظریه های حاکم آن روز هم نمی توانســت 
پاسخگوی راه و روش ارتباط حکومت و مردم، بعد از انقابی باشد که 
با هدف تعالی و رشــد معنوی و مادی و آزادی از یوغ طاغوت ها شکل  

گرفته بود. 
عمده نظریه حاکم در زمان انقاب، نظام دموکراسی غربی بود که در 
ظاهر ادعای مردم ساالری می کردند، اما در باطن به ثروت و پول و منافع 
طبقات خاصی متکی بوده و هســتند. »در حقیقت با وجود اینکه این 
نظام ها ادعای پرچم داری آزادی و لیبرالیسم و تکیه به رأی مردم  دارند، 

اما باطن کار، دیکتاتوری و تسلط بر اراده های مردم هست.« 
بــا وقوع انقاب اســامی، انحطاط تاریخی طوالنــی و تحقیر و 
عقب ماندگی به پایان رسید و اندیشه و تجربه نویی برای حضور و تأثیر 
واقعی مردم در عرصه حکومت داری، از سوی نظام جمهوری اسامی 
و بنیان گذار کبیرش در مقابل چشم مدعیان سیاست در دنیا معرفی شد.

عزت، اهمیت پیدا کردن و برجســته شــدن ملت و کشور در نگاه 
عمومی دنیا را می توان از ثمرات مردم ســاالری اسامی برشمرد. در 
واقع مردم ساالری مایه رشد و توسعه معنوی و مادی بوده و بهره مندی از 

دنیا و آخرت را در پی دارد.
حضور و صاحب  رأی و تدبیر و تصمیم شــدن مردم در همه امور 
معنای حقیقی مردم ساالری اسامی است که نمونه و مصداق واقعی 
آن در تشکیل سپاه پاسداران، جهاد سازندگی و بسیج به عیان به چشم 
می خورد. به عبارتی مردم ساالری فقط در اداره سیاسی کشور نیست؛ 

بلکه در زنده کردن روحیه کارهای بزرگ هم هست. 
همین همه کاره بودن مردم هم سبب شده است نظام سلطه جهانی با 
مردم ساالری اسامی به مخالفت برخیزد و اصل مردم ساالری اسامی 
و نظام جمهوری اسامی برای شان قابل تحمل و قابل  قبول نباشد و تمام 
تاش شــان متمرکز بر محروم کردن جمهوری اســامی از این پدیده 

بی نظیر، بدیع و جذاب برای ملت های مسلمان باشد.
اهمیت مطلب به اندازه ای است که رهبر معظم انقاب مردم ساالری 
دینی را جزء کلیدواژه های اساســی و اصلی دانســته و توصیه به تبیین 
درســتش می کنند؛ چرا که »الگوی مردم ساالری دینی برای مردم دنیا 
ناشناخته است« و بی شک باید از هر فرصتی برای تبیین این مهم استفاده 

کرد.
پرواضح است که تشکیل دولت کارآمد بهترین تبلیغ برای شناساندن 
این مهم و برخورداری کامل از ثمراتش خواهد بود. دولتی که با تصور 
درست از مردم ساالری دینی و تاش مجاهدانه در انجام وظایفش زمینه 

را برای بهره مندی از نتایج مردم ساالری دینی فراهم آورد.

استنباط وش  Eر
استنباط »مکتب انقاب اسامی« از اندیشه رهبر معظم انقاب ، پیشتر 
و بیشتر از آنکه به یک روش پژوهشی مستقلی متکی باشد، بر سه پایه 
اساسی شناختی، گرایشــی و رفتاری استوار است؛ پایه های شناختی 

ِکشف نگاه مکتبی در اندیشه رهبری، سه گام مترتب بر هم دارد:
گام نخست، شناخت ضرورت فهم کارساز و مکتبی از دین است که 
به دنبال تأمین امتداد اجتماعی ـ سیاسی دین در پرتو نگاه جامع، نظام مند 
و کاربردی اســت تا در برابر مکاتب مادی و تمدن فاسد غربی، الگوی 
عملی تأمین نیازهای ماّدی و معنوی بشــریت با تمدن نوین اســامی 
طراحی شود و هندسه کان زندگی بشری به دست رهبر الهی ترسیم 
و به دست مردم پیاده سازی شــود.گام دوم، آشنایی با روش رهبری در 
کارســازی فهم دینی و استنباط مکتب انقاب اسامی از منابع معتبر 
دینی است؛ در این روش، رجوع به آیات رسا و روشن به جای تمسک به 
آیات متشابه؛ جست وجوی مهم ترین، زنده ترین  و سازنده ترین پایه های 
فکری اســامی از آیات قرآن به جای طرح موضوعات غیرضروری و 
بلکه دشمن پسند؛ رجوع به قرآن به عنوان اصلی ترین سند دینی و رجوع 
به روایات به عنوان مفسر قرآن به جای نشاندن روایات در جایگاه اصلی 
فهم دینی مبنای اســتنباط قرار می گیرد. همچنین ضمن بهره مندی از 
روش صحیح اجتهاد و اســتنباط از متن، به سه مؤلفه محوری تحول 
معنوی، غیرت علمی و شجاعت عملی تأکید می شود.گام سوم، توجه 
به شاخص نگاه مکتبی است. در نگاه مکتبی، رهبر الهی با شناخت و 
پیروی از شاخص ارزیابی فهم مکتبی، حجیت نگاه مکتبی ارائه شده را 
ضمانت می کند؛ چراکه ممکن است از منابع اسامی، افراد گوناگون 
ی های مختلفی داشــته باشند. اینجاســت که مکتب امام راحل، 

ّ
تلق

شــاخص تدوین، تفصیل و تکمیل مکتب امام حاضر انقاب است. 
چنانکه مکتب امام حاضر، شاخص ارزیابی شناخت های دینی و مکتبی 
دیگران است.نتیجه چنین نگاه شاخصی امت به مکتب امام، شعله ور 
شــدن گرایش و اعتقاد عمیق قلبی پیروان راه خدا نســبت به مکتب و 
معارف و احکام امام انقاب اســت؛ چنانکه حضرت آقا می فرمایند، 
»مکتب، ایمان ماســت«؛ گره خوردن ایمان و عمل مکتبی، توأمان به 
افزایش صفا و خلوص عمل انقابی، و ارتقای سطح شناخت مکتبی 
پیروان مکتب می انجامد. اینجاست که برای گروه خاصی از انقابیون 
مبارز و حاضر درصحنه، شــناخت مکتبی و به هم پیوسته سه ضلعی از 
اسام ناب، بیانات امامین انقاب و شرایط حاکم بر جبهه حّق و باطل 
حاصل می شود که هرکدام طبق ظرفیت و سطح آگاهی و ایمان خود، 
قدرت شــناخت و تحلیل درســت احکام و فرمان ها رهبری را پیدا و 
اجرایی می کنند.نکته اساسی و بسیار دقیق این است که شناخت مکتبی 
فوق، شناختی بسیط اســت که نیازمند تدوین و ارائه در قامت مکتب 
نظام مند، جامع و کارآمد است تا عاوه بر ایجاد امکان آموزش همچنین 
امکان ارزیابی، یارای مقابله با مکاتب معارض غربی و از همه مهم تر 
زمینه ایجاد جبهه عملیاتی مشترک برای نیروهای انقابی و جلوگیری 
از هدر رفت نیروها را فراهم آورد. اما این همه کافی نیســت؛ بلکه باید 
با انس و تدبر در همه بیانات رهبری و اعمال شــیوه درسِت استنباط و 
اجتهاد و بهره مندی از راهنمایی استادهای صالح، مکتب امام انقاب 

را تدوین و در معرض قضاوت انقابیون و رهبری قرار داد.

حرکت Eراهنمای 
اولین و مهم ترین حقیقتی که در بیانات امام خامنه ای نسبت به »مکتب 
انقاب اســامی«بر آن تأکیدشــده، در زمینه رابطه »مکتب انقاب 
اسامی« با »حرکت عمومی ملت ایران« است؛ اینکه حرکت عمومی 
ملت ایران از آغاز نهضت تاکنون، افزون بر اینکه بر اســاس شناخت 
مردم از اسام و ایمان آنها به آرمان های اسامی بوده، بر اساس شناخت 
و ایمان به اســام ناب و اصیلی بوده است که آن را در مدرسه و مکتب 
انقاب اسامی جست وجو می کردند و نه اسام با هر تفسیر و تفصیل 

 توان قیام یا مدیریت و ادامه آن را نداشته و ندارند.
ً
انحرافی که غالبا

نظریه های رقیــب این حقیقت را می توان بــه ترتیب این گونه بیان 
کرد؛ ملت ایران برای رســیدن به آرمان های اسامی قیام نکرده بودند 
و اگر هم قیام آنها برای اســام بود، شناخت صحیحی از آن نداشتند و 
 آن را از اســام انتظار 

ً
 تنها برای دوری از ظلم قیام کرده بودند و اجماال

داشتند. 
اگر بتوان شناختی از اســام برای ملت ایران ثابت کرد، نمی توان 
اسام با تفســیر خاص انقاب اســامی را به ملت ایران نسبت داد 
 انقاب اسامی تفسیر خاصی از اسام 

ً
و مهم تر از همه اینکه اساســا

نداشته و همه تفاسیر اسام شبیه هم بوده و توان مقابله با ظلم و مدیریت 
زندگی دنیا و آخرت را ندارند.

 اگر هم چنین تفســیری وجود داشته باشــد که در مکتب انقاب 
اسامی ارائه می شود، حداقل این است که تنها نخبگان از آن آگاه بوده و 
عموم مردم به عنوان بازوان عملیاتی نخبگان، زمینه تحقق این اهداف را 
فراهم می آورند و استناد حرکت به عموم ملت یا راهنما دانستن مکتب 
برای عموم مردم، مجازی بیش نیســت. لــذا انتظار حرکت عمومی 
به ســوی اهداف تمدنی آن هم بافهم عموم از مکتب انقاب اسامی، 

انتظار معقولی نیست.
نظریه »مکتب انقاب اسامی، راهنمای حرکت عمومی«، همه 
 اسام، تفاسیر متفاوتی 

ً
این نظریه ها را باطل کرده و اثبات می کند که اوال

دارد که تنها تفســیر کارساز از آن، تفسیری است که در مکتب انقاب 
 این اساِم متبلور در مکتب انقاب، همان 

ً
اسامی ارائه شده است. ثانیا

اســامی است که ملت ایران آن را شناخته و پذیرش کرده و با اعتقاد و 
ایمان مشغول حرکت در این راه شده است. 

در واقع از ابتدا ایــن ملت بوده اند که این نوع نگاه را مطالبه کرده و 
با انتخاب امام خمینــی)ره( به رهبری، راه تحقق این مطالبات را پیدا 
 عموم ملت ایران بر اساس چنین شناخت و مطالبه ای که 

ً
کرده اند و ثالثا

البته با زمینه سازی نخبگان انقابی حاصل شد، حرکتی آگاهانه و عظیم 
ملی را شــکل داده اند به طوری که ادامه آن به سمت اهداف تمدنی، نه 

انتظاری معقول، بلکه تحققش حتمی است.
 این نظریه به وضوح در بیانات رهبری قابل مشاهده و اثبات است؛به 
ویژه آنکه اهمیت فوق العاده آن از یک ســو و غفلت و انکار و تحریف 
برخی نخبگان و دولتمردان از ســوی دیگر، موجب شــده است رهبر 
معظم انقاب عاوه بر اینکه انقاب اســامی را انقاب مردم آگاه و 
مؤمن به آرمان های اصیل اســامی و باالتر از آن نظام اسامی را نظام 
مردم ســاالری دینی معرفی کنند، به حقایق فوق به طور خاص تصریح 

و تأکید داشته باشند.

حرکت یع  Eتسر
حرکت عمومی ملت ایران به سمت تشکیل تمدن نوین اسامی، هرچه 
پیش می رود بیش از پیش نیازمند شــناخت و پیروی از مکتب انقابی 
اســام و بهره برداری مستمر و دائمی از آن شــده است. رهبر معظم 
انقاب در ســخنرانی تاریخی خود از مبانی، اهداف و وظایف مکتبی 
پرده برداری کرده و نقشه راه کان تا تحقق تمدن نوین اسامی را ترسیم 
کرده اند؛ ایشان در سخنرانی 12 آذر 1379 خطاب به کارگزاران نظام 
بیان می کنند:»این دست یافتن به قدرت که امروز برای شما جمع حاضر 
در بخش های مختلف پیدا شــده است، فرق می کند با دست یافتن به 
قدرت در عرف های سیاسی عالم. در آنجاها ادعا هم ندارند که درصدد 
این هســتند که فاح و صاح انسان و پیشرفت بشریت و امثال اینها را 
تحقق بخشند و به بشر ســعادت و خوش بختی دهند... اما مسئوالن 
نظام اسامی با این امید هم وارد این میدان شده اند که بتوانند از اهداف 
ق بخشند و در زندگی پیاده 

ّ
الهی که مورد اعتقاد آنهاست، چیزی را تحق

کنند.« بنابراین اندیشــه منظم و مدون یا همان مکتب و تفکر پایه ای، 
تنها راه تحقق اهداف الهی در زندگی بشــری است که مسئوالن نظام 
اسامی باید آن را شناخته و با اعتقاد کامل، در راه تحقق آن مبارزه کنند. 
ایشان در موضع دیگری بیان می کنند: »هیچ ملتی که داعیه تمدن سازی 
دارد، بدون ایدئولوژی نمی تواند حرکت کند و تا امروز حرکت نکرده 
اســت.... بدون مکتب و بدون ایدئولوژی نمی تــوان یک تمدن را به 
وجود آورد؛ احتیاج به ایمان اســت. این تمدن دارای علم خواهد بود، 
دارای صنعــت هم خواهد بود، دارای پیشــرفت هم خواهد بود و این 
مکتب، هدایت کننده و اداره کننده همه اینها خواهد شد... آن جامعه ای 
که به دنبال توحید حرکت می کنــد، همه این خیراتی را که متوقف بر 
تمدن سازی اســت، به دست خواهد آورد؛ یک تمدن بزرگ و عمیق و 
ریشه دار خواهد ســاخت و فکر و فرهنِگ خودش را در دنیا گسترش 

خواهد داد.«
بنابراین نیاز به مکتب و نگاه مکتبی و مدون از اســام برای انتظام 
و جهت دهی حرکت عمومی به ســمت اهداف تمدنی، نیازی جدی 
است؛ این کاری است که باید گام به گام، هر گامی محکم تر از گام قبل، 
با نگاه دقیق نســبت به هر قدمی که برمی داریم و با دید نافذ نسبت به 

مسیری که طی می کنیم، همراه باشد.
رهبرمعظــم انقاب خطاب به جوانان می فرماینــد: »عزیزان من! 
برادران! خواهران!... این نشاط و ســرزندگی و آماده به کاری از بعد از 
انقاب تا امروز در سرتاسر کشور وجود دارد؛ و این  یک موهبت بزرگ 
است ..؛ ولی این کافی نیست. برای رفتن به قله ها، شرط های دیگری 
 باید یک نقشــه راه وجود داشته باشد؛ یعنی هدف 

ً
هم وجود دارد. اوال

حرکت معلوم باشد، چشــم انداز حرکت معلوم باشد، خط سیر این 
حرکت ترسیم شده باشــد، بعد هم فهم دائمی و درست و رصد کردن 

دائم از این حرکت. این برای یک ملت الزم است.« 
نتیجه اینکه »ما به یک حرکت عمومی به سمت تمدن نوین اسامی 
نیاز داریم؛ باید یک حرکت عمومی در کشور راه بیفتد؛ البته این حرکت 
وجود دارد منتها بایستی انضباط پیدا کند، سرعت پیدا کند و پیشرفتش 
 با محوریت 

ً
به سمت آن چشم انداز محسوس باشد. این حرکت طبعا

جوان متعّهد است« 

نقشه راه تحقق تمدن نوین اسالمی 

در کجای راهیم؟
پرواضح است که رسیدن به اهداف انقالب اسالمی به صورت یکباره و ناگهانی نبوده و فرآیندی 
تدریجی و مرحله ای اســت. این فرآیند متشکل از پنج مرحله متوالی و مترتب بر هم است که 
عبارتند از: انقالب، نظام، دولت، جامعه نمونه و در نهایت تمدن نوین اسالمی. شروع فرآیند 
از انقالب اسالمی است که با سرنگون کردن نظام فاسد و وابسته و برچیدن پایه های غلطش در 
سال 1357 به وقوع پیوست. تعیین جمهوری اسالمی به عنوان نظام سیاسی حاکم بر کشور 
مرحله دوم، یعنی نظام اســالمی را رقم زد. سومین مرحله از این فرآیند، اسالمی شدن روش 
و منش دولتمردان، الگوهای پیشــرفت و نظامات اداره، ساختارها و بنیان هاست که از آن به  
دولت اسالمی یاد می شود. متأسفانه تحقق این مرحله دچار تأخیر بوده و هنوز هم  شکل نگرفته 
است؛ از این رو امام خامنه ای)مدظله العالی( تشکیل دولت اسالمی را مهم ترین وظیفه در گام 
دوم انقالب اسالمی بیان کرده اند. بعد از عبور از مرحله سوم نوبت به تحقق ارزش های اخالقی 
اسالمی، از جمله عدالت اجتماعی و تأمین رفاه مادی و... در سطح کشور خواهد رسید که از 
آن به  جامعه نمونه اسالمی نام  برده می شود تا الگویی باشد برای سایر ملت ها به منظور رقم زدن 

تمدن نوین اسالمی به  عنوان مرحله پنجم و فرآیند تحقق اهداف انقالب اسالمی.
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پیروزی انقــالب اســالمی را می توان 
ســرآغاز شــکل گیری جریان شناســی 
جدیدی در تاریخ معاصر ایران دانســت. آنجا که 
برای اولین بار به معنای واقعی کلمه ملت در عرصه 
تصمیم گیری برای نظام سیاســی نقــش آفرید و 
توانست اولین تجربیات واقعی از فعالیت سیاسی 

مستمر در درون نظام سیاسی را حس کند.
ایــن دوره با صــدور حکم امــام)ره( مبنی بر 
تشکیل دولت موقت خطاب به  مهندس بازرگان در 
بهمن ۱۳۵7 آغاز شد. دورانی پر تالطم که انقالب 
اســالمی هر روز دستخوش آشوب، بلوا و فتنه ای 
بود که دشــمنان انقالب اســالمی طراحی کرده 
بودند. گروه ها و جریان های سیاسی فعال در دوره 
انقالب هرچند در پیش از انقالب ریشه داشتند و 
حتی برخــی از دوران پهلوی اول فعالیت خود را 
آغاز کرده بودند، اما دیکتاتوری دوران پهلوی اجازه 
بسط و گسترش به آنان نداده بود. برخی از آنان تنها 
در میان نخبگان و دانشگاهیان شناخته شده بودند 
و نامی از ایشــان در میان مردم وجود نداشــت. 
پیروزی انقالب اســالمی فرصتی فراهم آورد که 
گروه های سیاسی با همه توان برای فعالیت سیاسی 
و عضوگیری و تقویت پایگاه اجتماعی خود وارد 

میدان شوند.
در این دوره در یک تقســیم بندی کالن، ســه 
نیروی سیاســی در صحنه کشور حاضر بودند که 
شامل جریان های مذهبی، جریان لیبرال و جریان 
مارکسیســتی شــده که با تمام توان در برابر هم 
صف آرایی کردند و از همه امکانات و توانایی ها و 
ابزارهای خود برای کسب قدرت بهره جستند. این 
سه جریان را می توان پرچمدار سه گفتمان اسالم 
سیاســی ـ انقالبی، گفتمان ناسیونال ـ لیبرالیسم و 

گفتمان مارکسیسم دانست.
مؤثرتریــن جریان سیاســی را بخش مذهبی 
جامعه تشــکیل می دادند؛ جریانی که محوریت 
ایدئولوژی اسالم سیاسی و رهبری حضرت امام 
خمینــی)ره( در مبارزه را به طــور کامل پذیرفته 
بودند و ســال ها با هدایت روحانیت و بخشی از 
روشــنفکران مذهبی و پایگاه قرار دادن مساجد، 
حسینیه ها، حوزه و دانشگاه پیشگام مبارزه با رژیم 

ستمشاهی بودند.

این طیف با دارا بودن گســتره وسیعی از افراد 
تأثیرگــذار و اطاعت و حمایت از رهبری نهضت 
توانســت در عرصه سیاسی کشور تأثیرگذارترین 
گروه سیاسی باشد. نیروهای مذهبی در این دوره در 
شورای انقالب، اکثریت را داشتند و در اولین دوره 
مجلس شورای اسالمی نیز موفق شدند اکثریت را 
از آن خود کنند. پیش از آن مجلس خبرگان قانون 
اساسی را نیز شــخصیت هایی تشکیل می دادند 
که اکثریت مطلق آنها این خط  مشــی  را داشتند و 
توانستند قانون اساسی کشور را مطابق با ایدئولوژی 
خود تدوین کنند و در نهایت به رأی مردم بگذارند. 
امام)ره(  شــاخص ترین گروه های جریان خــط 
عبارت بودند از: حزب جمهوری اسالمی، جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز 
تهران، حزب مؤتلفه اسالمی، سازمان مجاهدین 
انقالب اسالمی، انجمن های اسالمی دانشجویان 

)دفتر تحکیم وحدت( و... .
در واقــع، اعتقاد به حکومت دینی، پایبندی به 
مواضع حضرت امام)ره( و اطاعت و پیروی کامل 
از ایشان در جایگاه رهبری نهضت اسالمی، مبارزه 
با گرو هک های ضد انقالب، مقابله با لیبرالیسم به 
مثابه جاده صاف کن امپریالیسم، مبانی مشترکی 
بودند که نیروهای موسوم به خط امام)ره( را متحد 

می کرد و مانع بروز اختالف می شد.
دومین جریان مؤثــر، لیبرال هــا و التقاطیون 
راست بودند که گفتمان ملی گرایی و ناسیونالیسم 
را بــا لیبرالیســم درآمیخته بودنــد و از این منظر 
قرائتی التقاطی از اســالم ارائه می کردند. تشکیل 

دولت موقت با مسئولیت مهندس مهدی بازرگان 
فرصتی برای انســجام نیروهــای لیبرالی بود که 
اصلی ترین احزاب آن را نهضت آزادی، جبهه ملی 
و جریان بنی صدر تشــکیل می داد. بخش عمده 
مسئولیت های کابینه بازرگان را نیز همین افراد بر 
عهده گرفتند و تالش کردند تا سیاست های مدنظر 
خود را از طریق فرصت به دســت آمده عملیاتی 
کرده و از همان ابتدای شکل گیری نظام اسالمی، 

بنیان ها را مبتنی بر باورهای خود بنا کنند.
ابوالحسن بنی صدر و همفکران و همراهان او 
هرچند در منظومه فکری یــاران بازرگان تعریف 
نمی شــدند، اما پــس از قرار گرفتــن در جایگاه 
ریاســت جمهوری، بــه دلیل مخالفــت با خط 
امــام)ره( در کنار این جریان و در اردوگاه واحدی 

قرار گرفته و حمایت شان را جلب کردند.
ســومین جریــان، جریانــی بود کــه پرچم 
گفتمان مارکسیســتی و چپ را در اختیار داشت. 
مارکسیســت ها کــه در آن زمان در بســیاری از 
کشــورها مبــارزات ضــد امپریالیســتی و ضد 
سرمایه داری را نمایندگی می کردند، در ایران هم 
در طیفی از روشــنفکران و تحصیل کردگان نفوذ 
داشتند. این جریان که اولین تشکل سیاسی خود 
را در قالب شــکل دهی به حزب توده در سال های 
۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ رونمایی کرده بود، در ســال های 
بعد در قالب گروه های متعددی تکثر یافت. برخی 
تشکل های مذهبی نیز به تدریج متأثر از ایدئولوژی 
مارکسیســتی به مثابه ابزار مبارزه، دچار التقاط و 
 خود را مارکسیست نامیدند 

ً
استحاله شدند و رسما

که به طور خاص در این زمینه می توان از ســازمان 
مجاهدین خلــق یاد کرد. بخشــی دیگر هم هر 
 خود را مارکسیست ندانستند، اما آثار 

ً
چند رسما

تأثیرپذیری شان از این اندیشه را می توان در مواضع 
و عملکردشان مشاهده کرد. 

بنا بر نظــر »یروانــد آبراهامیــان« مهم ترین 
مجموعه های مارکسیستی ایران عبارت بودند از: 
۱ـ سازمان چریک های فدایی خلق ایران )معروف 
به فدائیان مارکسیســت(، ۲ـ سازمان مجاهدین 
خلق ایــران )منافقیــن(، ۳ـ مارکسیســت های 
منشعب از مجاهدین خلق )معروف به مجاهدین 
مارکسیست یا ســازمان پیکار در راه آزادی طبقه 
کارگر(، ۴ـ گروه های کوچک اســالمی محلی، 
چون گروه ابوذر )نهاوند(، گروه شــیعیان راستین 
)همدان(، گــروه الله اکبر )اصفهان(، گروه الفجر 
)زاهدان(، ۵ـ گروه های کوچک مارکسیستی که 
خود به دو گروه مستقل و وابسته تقسیم می شدند. 
مستقل مانند سازمان آزادی بخش خلق ایران، گروه 
لرستان و سازمان آرمان خلق و شبکه های متعلق 
به احزاب سیاســی طرفدار مبارزه مسلحانه مانند 
گروه توفان، ســازمان انقالبی حزب توده، حزب 

دموکرات کردستان و اتحادیه کمونیست ها.  
این جریان ها هرچند در مواجهه با یکدیگر با 
ســخت ترین خصومت های قدرت طلبانه روبه رو 
شدند، اما در ســال های دوران انتقال و تثبیت، در 
جبهه واحد مخالفت با خط امام)ره( قرار گرفتند 
و حتی در نهایت بخشی از آنان به ائتالف با جریان 

لیبرال رضایت دادند!

یکی از خودکامه ترین و فاســدترین 
پادشــاهان تاریخ این سرزمین را باید 
»رضاخان پهلوی« دانست که در طول دو دهه 
پادشاهی، قدرت را به ابزاری برای کسب ثروت 
خود و خاندانش تبدیل کرد. در طول بیســت 
ســالی که رضاخان دیکتاتور ایران بود، نواحی 
وســیعی از کشور را که شــامل 7۰۰۰ روستا، 
آبادی و مرتع می شــد، به تملک شخص  خود 
درآورد. طبق نقشه ای که سفارت آمریکا در سال 
۱9۵۴ برای نمایش پراکندگی »امالک پهلوی« 
و بررسی فروش آنها از سال ۱9۵۲ به بعد تهیه 
کرد، رضاشاه نواحی وسیعی از شمال و غرب 
 همه لرســتان و بخش اعظمی از 

ً
کشور )عمال

شمال خوزستان( را به تملک خود درآورده بود 
 به پســرش رســید. ماجرای اسکان 

ً
که متعاقبا

ر و عرب ]تخته قاپو[، یعنی 
ُ
اجباری عشــایر ل

همان هایی که رضاشاه به زور زمین های شان را 
در لرستان و شمال خوزستان مصادره کرده بود، 
بخشی از ســناریوی غارت کشــور بود.دکتر 

محمدقلی مجد، در کتاب »رضاشاه 
و بریتانیا« که مؤسسه مطالعات و 
پژوهش هــای سیاســی آن را به 
چاپ رسانده است، نمونه هایی از 
فساد رضاخانی را از »چارلز کامر 
در  آمریکا  وزیرمختــار  هارت« 
ایران که در ســال ۱9۲9 به این 
سمت برگزیده شد، نقل می کند. 
وی به همراه خانواده اش در اوایل 
ژانویه ۱9۳۰ وارد تهران شدند و 
چهار ســال در ایــران بودند.  به 

عقیــده هــارت، رضاشــاه در ســال ۱9۳۲ 
بزرگ تریــن مالک جهان بــود. هارت حدس 
می زند که رضاشاه در این رؤیا به سر می برد که 
عرض و طول امالکش به صدها مایل برسد و تا 
چشم کار می کند، در مالکیت او باشد. چنانکه 
از نقشه سفارت پیداســت، رؤیای رضاشاه به 
حقیقت پیوسته بود. رضاشاه نه فقط بزرگ ترین 
مالک تاریخ ایران شد، بلکه به احتمال قوی در 
تاریخ ثبت شده بشــر هم نظیری برای او نبود. 
برای شــرح چگونگی غصب ایــن زمین ها از 
صاحبان شان و ظلمی که به آنها روا شد، از اعدام 
و مرگ در زنــدان گرفته تا تبعید، کتاب ها باید 
نوشت. خیلی ها معتقدند شاه، از زمان رسیدن به 
تــاج و تخت، به جمع آوری ثــروت از راه های 
غیرقانونی مشغول بود، آن هم به هزینه دولت و 
اشــخاص دیگر. یکی از این راه هــا مصادره 
مشکوک روستاها و زمین  های مناطق مختلف 
مملکت از سوی رضاشاه و اعضای خانواده اش 
و همچنین پذیرفتن »پیشکشی«های مختلف 
است. در گزارش های دیگری در 
این کتــاب آمده اســت، قرار 
است خط آهن از زمین هایی 
که رضا شاه »تصرف کرده« 
عبور کند و بــه همین دلیل 
ارزش آنها چند برابر خواهد 
شد. همچنین شاه زمین های 
زیــادی را در مجاورت خط 
آهنــی کــه قــرار اســت از 
مازنــدران عبور کند، تصرف 

کرده است. 

خوار زمین  ین  بزرگ تر
   دهلیز    

یان برآمده از سه گفتمان سه جر
آرایشجریانهایسیاسیکشورپسازپیروزیانقالبچگونهبود؟

در روزگار سلطه اســپانیایی ها بر قاره آمریکا، 
ســرزمینی که امروز »پاناما« نامیده می شــود 
نیز تحت ســلطه آنان قرار داشــت و بخشی 
از گرانادای جدید اســپانیا )کلمبیا( به شــمار 
می آمد. در دهه ۱88۰، کوشــش فرانسوی ها 
در احداث کانالی در پاناما که اقیانوس اطلس 
ق بود. از زمان جنگ 

ّ
را به آرام وصل کند، ناموف

ایاالت متحده و اسپانیا در سال ۱899 میالدی، 
شد  متوجه  متحده  ایاالت 
به مسیر کوتاه تری نیاز دارد 
تا کشــتی هایش از ساحل 
غربــی کالیفرنیا خود را به 
ساحل شــرقی این کشور 
برســانند؛ زیرا در آن زمان 
کشتی های آمریکایی برای 
اینکه از ســاحل غربی به 
ساحل شــرقی و برعکس 
به  ناگزیر  کنند،  رفت وآمد 

دور زدن قاره آمریــکای جنوبی از طریق تنگه 
ماژالن بودند. در آغاز کشــور کلمبیا که در آن 
زمان پاناما جزء خاک این کشور بود، از احداث 
کانال استقبال کرد؛ اّما در آخرین روزهای پیش 
از آغاز عملیات اجرایــی، نمایندگان مجلس 
کلمبیــا از اینکه حاکمیت خود بر بخشــی از 
قلمروی کشورشان را به بیگانگان واگذار کنند، 
با طرح واشــنگتن برای احــداث کانال پاناما 

مخالفت کردند.
در پی این تصمیم، دولت تئودور روزولت، 
رئیس جمهور وقت آمریکا آشکارا ساکنان پاناما 
را به جدایی طلبی تشــویق کرد و کشــتی های 

جنگی آمریکا در ساحل مقابل شهرهای کولون 
و پاناما لنگــر انداخته و مانــع دخالت ارتش 
کلمبیا شدند. پس از اعالم استقالل منطقه پاناما 
از کلمبیا در نوامبر سال ۱9۰۳ میالدی، ایاالت 
متحده این کشور نوبنیاد را به رسمیت شناخت 
و در روز ۱8 نوامبر، قرارداد احداث کانال میان 
ایاالت متحده و پاناما امضا شد، سرانجام این 

کانال در سال ۱9۱۴ گشوده شد. 
قرارداد،  این  براســاس 
یک نوار خشکی به عرض 
هشــت کیلومتــر از خاک 
پاناما مجّزا شده و به آمریکا 
ــق می گرفــت. کنترل 

ّ
تعل

از سوی  کانال  این  مستقیم 
اینکه  بــر  افزون  آمریــکا، 
موجب استیالی این کشور 
بر تمامی تبادالت اقتصادی 
یکی از مهم ترین کانا ل های 
دنیا می شد، حضور همه جانبه آمریکا در پاناما 

را نیز در پی داشت.
در دهه ۱98۰ بود که به تدریج تالش هایی 
برای باز پس گرفتن کانال پاناما از آمریکایی ها 
در درون ســرزمین پانامــا آغاز شــد و ژنرال 
»مانوئــل آنتونیو نوریه گا« رئیــس ارتش پاناما 
بعدها با کودتایی نظامی به عنوان رئیس جمهور 
این کشــور رهبری آن را بــر عهده گرفت. این 
تقابل حتی به حمله نظامــی آمریکا به پاناما و 
سرنگونی نوریه گا در دوره بوش پدر انجامید، 
امــا در نهایت در ۳۱ دســامبر ۱999 م کنترل 
کانال پاناما به دولت این کشور باز پس داده شد.

   حافظه    

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ تقویم انقالب

موافقین من کجا هستند؟!

تاسوعا و عاشورای حسینی سال 
۱۳۵7، )۱9 و ۲۰ آذر( دو روز 
سرنوشت ساز در مبارزات انقالب بود. در 
ایــن دو روز همه آنهایی که برای ســقوط 
رژیم شاه تالش می کردند، با رهنمود امام 
خمینی)ره( به وحدت کلمه رســیدند و 
یک جا جمع شده و ســقوط رژیم شاه را 
خواستار شدند.  همه خیابان های پایتخت 
مملو از جمعیت بود، به ویژه آنهایی که به 
جرم داشــتن کتاب امام)ره( ســال ها در 
زندان رژیم شاه محبوس بوده و اکنون آزاد 
شده بودند، در این مراسم با شکوه شرکت 
کرده و بر عظمــت آن افزودند. در این دو 
روز صدها نفر عکاس و فیلمبردار ایرانی و 
خارجــی از ایــن اجتمــاع بــا شــکوه 
تصویربــرداری می کردنــد، گروهــی از 
خبرنگاران ســوار بر وانت بارها یا بر طاق 
اتوبوس های در حال حرکت یا ایستاده، به 
تهیه گزارش و مســتند کردن آن مشغول 
از  فیلمبــرداران  و  عکاســان  و  بودنــد 
نوشته های پالکاردها که حاوی شعارهایی 
این چنینــی بود: »حکومت اســالمی به 
رهبری امام خمینی)ره( خواسته همه ملت 
ماست« عکس و فیلم می گرفتند. صدها 
شــعار و جمــالت این چنینی بــر روی 
پارچه های سفید و رنگ های دیگر نوشته 
شده بود که دختران و پسران جوان آنها را 
در دست داشتند، تصاویر شخصیت ها و 
چهره هــای سیاســی ـ تاریخی بــه ویژه 
حضرت امام)ره( به وفور در میان جمعیت 
دیده می شــد. جوانان با اقتــدار عهده دار 
برقــراری امنیت این راه پیمایــی بودند و 
اوضاع را رصــد می کردند تا جلوی بروز 
هرگونه دسیسه و بی نظمی مشکوکی گرفته 
شــود. در خیابان های فرعی بســیاری از 
ماشــین های باری اغذیه رایــگان توزیع 

می کردند.
 »سولیوان« ســفیر آمریکا در ایران در 
خاطراتش می نویسد: »عظمت تظاهرات 
بار دیگر قدرت مخالفان را نشان داد. نظم 
راه پیمایی جالب توجه بود و از نیرومندی 
ســازمان که آن را اداره می نمود، حکایت 

می کرد.« 
»حسین فردوست« ارتشبد سابق رژیم 
شــاه نیز در خاطرات خود آورده اســت: 
»تظاهرات عظیم تاســوعا و عاشورا پیش 
آمد محمدرضا]شاه[ و ]ارتشبد[ ازهاری 
نظامی شاه[  ]یعنی نخســت وزیر دولت 
با هلیکوپتر تمام شــهر ]تهران[ را بازدید 
کردنــد. محمدرضا خطاب بــه ازهاری 
گفت: »همــه خیابان ها مملو از جمعیت 
اســت. پس موافقین من کجا هســتند؟ 
ازهاری پاســخ داد: »در خانه های شان!« 
آخریــن امید محمدرضا بــه یأس تبدیل 
شد و گفت: »پس فایده ماندن من در این 
مملکت چیست؟« و ازهاری پاسخ داد: 
»این بسته به نظر خودتان است.«  روز بعد 
از راه پیمایی سفیر آمریکا در ایران به دیدار 
شاه می رود و درباره اوضاع روز وارد بحث 
می شود. شاه در تحلیل های خود می گوید: 
»تظاهرات عاشــورا نشان داد که آیت الله 
خمینــی)ره( نیروی عظیمــی را رهبری 
می کند.« به روایت سولیوان، محمدرضا 
شاه برای مقابله با بحران سه راه حل پیش 
روی خود داشت: ۱ـ کوشش برای ایجاد 
یک دولــت ائتالف ملی؛ ۲ـ تســلیم به 
خواســت مخالفان و ترک کشور با ایجاد 
یک شــورای نیابت سلطنت؛ ۳ـ انتخاب 
یک گروه نظامی برای اداره امور کشــور 
با اعمال سیاست مشــت آهنین. به گفته 
ســولیوان، راه سوم را ارتش پیشنهاد کرده 

بود؛ یعنی انجام کودتا و سرکوب.

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

غصبزمینهایگستردهازسویشاهپهلوی

اتصال دو اقیانوس
سلطهآمریکاییهابرکانالپاناما

مسعود رجوی/ جریان مارکسیستمهدی بازرگان/ جریان لیبرالیسمشهید دکتر آیت الله بهشتی/ جریان مذهبی اسالمی
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ســروش از اردیبهشــت مــاه ۱۳67 
مجموعه مقاالتی را در ماهنامه »کیهان 
فرهنگی« به صورت منظم به رشته تحریر درآورد 
که اگرچه نظریه ای فلســفی و کالمی بود، اما به 
زودی در فضای سیاسی و اجتماعی ایران ظهور و 
بروز پیدا کرد. این سلســله مقاالت که با عنوان 
»قبض و بسط تئوریک شریعت« منتشر می شد،  
بعدها در کتابی با همین نام چاپ شد. سروش در 
این مقاالت کوشید با جداســازی مفهوم دین و 
معرفت دینی و ایجاد پیوندی از افکار سکوالر با 
معرفت دینی و معرفت بشری، اثرات عقل  در فهم 
وحی را مستقل از عقل دینی بررسی کند. با تغییر 
و تحــول در مدیریت مؤسســه کیهــان، تصفیه 
شــده هایی مانند ســروش ماهنامه  دیگری به نام 
»کیــان« راه انــدازی کردنــد تا محفلــی برای 
گردهمایــی گروهی شــود که بــه »حلقه کیان« 
معــروف شــدند. ســروش در همیــن ایــام از 
فرهنگســتان علوم و انجمن حکمت و فلسفه و 
همچنین از دانشگاه اخراج شد که وی مسبب این 
امر را دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی می داند.  
عناد ســروش با روحانیت روز به روز روشــن تر 

می شد. ابتدا در اولین شماره کیان با مطلبی تحت 
عنوان »تقلید و تحقیق در ســلوک دانشجویی« 
موضوع تقلیــد را نفی کرد. اندکــی بعد در روز 
وحدت حوزه و دانشــگاه طی ســخنرانی ای در 
اصفهان ذیل عنوان »انتظارات دانشگاه از حوزه« 
ســاختارهای حوزوی را به ســخره گرفت که با 
واکنش شدید آیت الله مکارم شیرازی مواجه شد. 
در اوایــل ســال۱۳7۲ مقالــه ای مشــهور با نام 
»حکومت دموکراتیک دینی« نوشــت تا فلسفه 
سیاســی خویش را روشن کند. این مقاله در کنار 
گفت وگوی مدیران مجله کیان با مهندس بازرگان 
چاپ شــد. چــاپ گفتار ســروش در کنــار آن 
نشــان دهنده اتحاد حلقه کیان با ملی ـ مذهبی ها 
بود. این در حالی بود که اعضای این حلقه سال ها 
پیش جزء مخالفان اصلی دولت بازرگان بودند. 
جنجال دیگر ســروش بر ســر مقاله »حریت و 
روحانیت« بود. در سال ۱۳7۳ او طی دو جلسه در 
مسجد امام صادق)ع( با استناد به استفاده از سهم 
امــام، روحانیت را به مال انــدوزی متهم کرد که 
مراجع، علما و روحانیون پاســخ دادند؛ از جمله 
آیت الله جوادی آملی که پاسخ سروش را در نماز 
جمعه قم داد. از اینها مهم تر و مسئوالنه تر سخنان 
حکیمانه رهبر معظم انقالب بود. سروش در پی 
ایــن قضایا در مقاله ای با قدری عقب نشــینی در 
پاسخ به انتقادات اعالم کرد: »در این آرا )اعم از 
اینکه حق باشند یا باطل، مقبول باشند یا مردود( نه 
کوتاه شدن دست روحانیون از دامن سیاست نهفته 
است و نه کوتاه کردن دست سیاست از دین«. البته 
نظریات پسینی وی عیان تر از گذشته نقاب از عناد 

سروش با دین سیاسی و سیاست دینی برداشت.

خرد

سیاست نامه

اندیشهسیاسیفضلاللهنوریـ۴

حفظ  حرمت  اسالم 

با وجود ســپری شــدن حدود یک قرن از 
نهضت مشــروطیت، همچنان بازخوانی 
این واقعه سیاسی ـ اجتماعی معاصر ایران 
واجد درس ها و عبرت های مهمی است. 
به دلیل اهمیــت فوق العاده ایــن برهه از 
تاریخ کشور اســت که همچنان نوشته ها 
و گفته های فــراوان و گاه متضادی درباره 
آن رقم می خورد. نهضت مشروطه یادآور 
چهره هایی اســت که شخصیت تاریخی 
آنها با سرنوشت مشــروطه خواهی پیوند 
خورده اســت. وجود آرا و اندیشــه های 
گوناگون بین شخصیت های مشروطه خواه 
موجــب قضاوت هــای متفاوتــی درباره 
عملکرد آنان شــده اســت. یکی از نوادر 
چهره های مشــروطه، »شــیخ فضل الله 
نوری« اســت که حجم وسیع نوشته ها و 
گفته های دگراندیشــان الئیک و سکوالر 
دسترســی به قضاوت درست را با موانع و 
چالش های معرفتی و تحلیلی مواجه کرده 
است. شیخ شهید از علمای تراز اول تهران 
و روحانــی آزادی خواهی بــود که در بدو 
امر نهضت مشــروطه خواهان را همراهی 
کرد؛ اما به ِفراست دریافت که مشروطه از 
مسیر عدالت خواهی جدا شده و با ماهیت 
غرب گرایانه ای که پیدا کرده، درصدد ضربه 
زدن به دین و ارزش های اسالمی است. از 
این رو، شیخ به دلیل پاسداری از ارزش های 
دینی نظریه »مشروطه مشروعه« را مطرح و 
 
ً
از آن دفاع کرد؛ اما مشــروطه خواهان ذاتا
مستبد معتقد بودند، هر کس با آنها نباشد 
در جبهه استبداد قرار دارد، بنابراین چوب 
اســتبدادخواهی بر پیکر شیخ زدند و او را 
به چوبه  دار کشــیدند. این واکنش در قبال 
یک متهم به اســتبداد، در حالی صورت 
می گرفت که برای محمدعلی شاه )کانون 
اســتبداد( مقرری تعیین و لیاخوف روس 
را عفــو کردند. تحجر حاکــم بر فضای 
غرب گرایان حتی به آنها اجازه نداد تا شیخ 
را به عنوان یک »جریان سوم« بپذیرند.ظلم 
به شیخ فضل الله تنها به زمانه حیاتش منوط 
نیست؛ بلکه این روند همچنان ادامه دارد و 
تأملی بر صورت بندی جریان های سیاسی 
امروز با کمی تسامح همان آرایش جریانی 
آن برهه را تداعــی می کند؛ نگاه غربی در 
برابر دیــدگاه دینی و انقالبــی. در حالی 
که دیدگاه های شــیخ شهید نوری در امور 
سیاســی در آن مقطع تاریخی در نوع خود 
بی نظیر بوده است. از منظر شیخ فضل الله، 
نظام سیاســی مطلوب یک نظــام قانونی 
شریعت محور است و از این روست که او 
بر اسالمی بودن مجلس تأکید داشت و به 
آزادی در چارچوب موازین اسالمی معتقد 
بود. شیخ همچنین به نیابت فقها از جانب 
امام معصوم)ع( تصریح داشت و استقالل 
را از جملــه ملزومــات حکومــت داری 
می دانســت که به مرور در این ستون این 
اندیشه های مشعشع را بازخوانی خواهیم 
کرد. معیار و شاقول حرکت شیخ فضل الله 
نــوری در مشــروطه موازین شــرع مبین 
اســالم اســت. از این منظر، این اتهام که 
»شــیخ  فضل الله  با مشــروطه  و مجلس  
مخالف  بود و طرفدار استبداد قاجاری!«، 
ناجوانمردانه تریــن اتهام به وی اســت و 
، با هدف انزوای سیاسی و اجتماعی 

ً
اساسا

وی در عرصه تحوالِت آن زمان و حضور 
معنوی و تاریخِی این زمان گفته شده است. 
مخالفت  شیخ  با اساســنامه   غیرشرعی  و 
گفتار غرب گرایان  و نوشته های  توهین آمیز 
مطبوعات  نســبت به  اســالم  بود و شیخ  
تصمیم  داشــت  اصولی  را به  قانون اساسی  

اضافه  کند که  حرمت  اسالم  حفظ  شود.

فرازوفرودعبدالکریمسروشـ۴

قبض و بسط اندیشه بی اصول!

   ریزش ها    

 بــا نگاهی گذرا به بیانات رهبر معظم انقالب، 
با شاخصه های بســیاری برای کارگزاران نظام 
انقالبی در مطلب گذشته آشنا شدیم. از بین همه 
آنها، دو شاخصه محوری »روحیه انقالبی« و 
»عمل جهادی« را برای تبیین بیشتر برگزیدیم. 
در تشریح روحیه انقالبی از منظر رهبر حکیم 
انقــالب اســالمی؛ »یــک انســان انقالبی، 
شــجاعت دارد، اهل اقدام اســت، اهل عمل 
است، ابتکار می ورزد، بن بست شکنی می کند، 
گره گشــایی می کند، از چیزی نمی ترسد، به 
آینده امیدوار است، به امید خدا به سمت آینده 
روشن حرکت می کند، انقالبی گری یعنی این، 
این )فرد( انقالبی است، این روحیه انقالبی را 
باید حفظ کرد.«  یکی دیگر از شــاخصه های 
کلیدی نظــام انقالبی در ســطح کارگزاری، 
موضوع عمل جهادی اســت کــه رهبر معظم 
انقالب در تمام سرفصل های هفت گانه در بیانیه 
گام دوم بــر آن تأکید کرده اند. عمل جهادی، با 
مدیریت جهادی قرابت دارد و همان گونه که از 
عنوان آن برمی آید، بعد یا رکن عملی نظریه نظام 
انقالبی است و عملی است که در شرایط کمبود 
منابع و وجود موانع متعدد، با احساس تکلیف، 
تعهد انقالبی و رسالت، بتواند کارآمدی خود را 
در اداره جامعــه ثابت کند و در حل معضالت 
جامعه توفیق پیــدا کند. در دیدگاه رهبر معظم 

انقالب، مدیریت جهادی »همان کار و تالش 
با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت« اســت. 
ایشان در جای دیگری می فرمایند: »مدیریت 
جهادی عبارت است از خودباوری و اعتماد به 

نفس و اعتماد به کمک الهی«.
در ضرورت مدیریــت جهادی باید گفت، 
کارآمــدی و توفیق هر دولتی در اداره جامعه را 
بر اساس ســه مؤلفه اهداف، امکانات و موانع 
موجود می ســنجند. به عبارت دیگر، با توجه 
به موانــع و امکاناتی که هر دولــت در اختیار 
دارد، می توان در مورد میزان موفقیت آن دولت 
در دســتیابی به اهدافش قضــاوت کرد. نظام 
جمهوری اســالمی ایران از یک ســو اهدافی 
بلند)ملی و فراملی( دارد، به گونه ای که عالوه 
بر توفیق در اداره حیات مادی جامعه، به تربیت 
و پرورش فضیلت مبتنی بر آموزه های اسالمی 
توجه دارد و از ســوی دیگر، بــا موانع فراوان 
)داخلی و خارجی( و امکاناتی محدود)با توجه 
به اینکه کشورمان با تحریم های ناجوانمردانه 
اســتکبار جهانی روبه روســت( مواجه است. 
بنابراین، در وضعیت کنونی، با توجه به محدود 
بودن امکانات و فراوانی موانعی که بر سر راه این 
نظام در تحقق اهداف آن وجود دارد، با حرکت 
و تالشــی عادی و معمولی، توانایی و سرعت 
ند خواهد 

ُ
عمل این نظــام در تحقق اهدافش ک

بود. اینجاســت که ضرورت مدیریت جهادی 
با شاخصه هایی، مانند کار با نیت الهی، اعتماد 
به کمــک الهی، کار مبتنی بر علــم و درایت، 
ُپرکاری، خودبــاوری و اعتماد به نفس مطرح 

می شود.

نظریهنظامانقالبی-۳۱

یت جهادی  عمل و مدیر

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

نوام چامسکی در تازه ترین اظهارنظر خود 
پس از شکســت ترامــپ در انتخابات 
آمریکا گفته است: »ترامپیسم مدت ها با ما خواهد 
بود.« چامســکی که خود را یک »سوسیالیســت 
آزادی خواه« معرفی  می کند، از جمله منتقدان جدی 
سیاست خارجی آمریکا بوده و مواضع مهمی از وی 
در نقد سیاست های امپریالیستی آمریکا ثبت شده 
است؛ اما جالب است که جمله باالیی او در هفته 
قبل تیتر یک روزنامه »ایران« قرار گرفت و این خود 
معنای مهمی دارد. روزنامه های وابســته به جناح 
اصالح طلب و منتقــدان اصولگرا تاکنون مواضع 
نقادانه چامســکی را با تیترهای برجســته بازتاب 
داده اند و بازتاب سخن اخیر فیلسوف آمریکایی به 
معنــای تعجــب از بازتــاب مواضع یــک منتقد 
سوسیالیست آمریکا در این روزنامه ها نیست، بلکه 
وقتــی این تیتــر را کنــار مواضع دیگــر نخبگان 
اصالح طلب قرار  می دهیم، موضوع قدری معنادار 

می شود.

 Bاصالح طلبی یا مغلطه گری
آنچه این معنا را تقویت می کنــد، مواضع افرادی 
همچــون محمــود صادقــی، از سیاســتمداران 
اصالح طلب و عبــاس عبــدی، از نظریه پردازان 
این جریان اســت که طی هفته های اخیر و بعد از 
شکست ترامپ در انتخابات آمریکا سعی کرده اند 
اصول گرایان را ناراحت از این شکست معرفی کرده 
و به صورت ضمنی نیروهای انقالبی و اصولگرا را 
در افق سیاست های ترامپ تعریف کنند. صادقی در 
هفته قبل مدعی شد: »برخی دوستان اصولگرا بعد 
از شکست دونالد ترامپ طوری رفتار می کنند که 
انگار آنها شکست خورده اند و تأثیرگذاری انتخابات 
آمریــکا را انکار می کنند؛ در حالی که خودشــان 
بیشــترین تأثیر را پذیرفته اند. خــب اگر انتخابات 
آمریکا اثرگذار نیست، پس دلیلی هم برای ناراحتی 
نیســت.« عباس عبدی نیــز در آخرین توئیتش که 
بعد از اقدام مجلس در تصویب کلیات طرح اقدام 
راهبــردی برای لغو تحریم ها، آن را منتشــر کرد، 
نوشت: »با این رفتاری که از جناح اصولگرا در این 

یکی دو روز می بینیم باید دعا کرد، ترامپ برگردد، 
چون کارهایی که انجام می دهند تا تحریم  ها بماند، 
ناشی از عصبی شــدن از شکست ترامپ است و 

خطرش برای ایران بیشتر از وجود ترامپ است.«
این نوع ادبیات اصالح طلبان که تالش می کنند 
در آن نوعــی همســویی میان تفکــرات ترامپ با 
اصول گرایان بیابند و جمله چامســکی را تیتر یک 
رسانه های خود می کنند تا خود را دغدغه مند تداوم 
بحران ترامپیســم بدانند، مغلطه ای بسیار زشت و 

یک فرافکنی رو به جلو است.
ترامپ محصول خودبرتربینی غرب و برخاسته 
از لیبرالیســم زرســاالر اســت و فردی است که 
اهمیتــی برای افکار عمومی قائل نبوده و آشــکارا 
نظام و ســاختار انتخاباتی آمریکا را زیر سؤال برده 
و علیه آن اقدام کرده اســت. جالب اینکه روزنامه 
ایران در همان مطلب فوق درباره رفتار ترامپ بعد 
از انتخابات آمریکا می نویســد: »او با وجودی که 
هیچ سند متقنی به جز اتهام زنی درباره وقوع تقلب 
نداشــت، مقاومت در برابر حقیقت شکست را با 
پیگیری های ناامیدانــه حقوقی ادامه داد؛ اما نتیجه 
آن تا کنون نه تنها یأس و بن بست که شکستن سنت 
دیرینه انتقال مسالمت آمیز قدرت در کاخ سفید بوده 
است.« آنچه روزنامه ایران، به عنوان روزنامه دولت 
اعتدال و همسو با اصالحات می نویسد، یادآور رفتار 
یکی از نامزدهای انتخابات سال ۱۳88 نیز هست، 
اما نکته اینجاســت که اصالح طلبان تبحر زیادی 
در فرافکنی و دور زدن واقعیت ها دارند، ولی آنچه 
اینجا اهمیت دارد این اســت که دوری از واقعیات 
و قلب آنها، حصار خودساخته اصالح طلبان است 
که عالوه بر اینکه آنان را از حرکت و بازاندیشی در 
اشتباهات شان باز می دارد، جریان عقالنیت دینی را 

نیز با مشکل مواجه می کند.

 Bمشق عملی ترامپیسم اصالح طلبانه
تــالش اصالح طلبان برای همســو معرفی کردن 
نیروهای انقالبی با تفکــرات ترامپ، در حالی که 
نشانه های واضحی از مشــق ترامپیسم در کارنامه 
آنان وجــود دارد، در روزهای بعد از ترور شــهید 
فخری زاده از ســوی عناصر صهیونیستی وارد دور 
جدیدی شده اســت که از منظر دفاع از منافع ملی 

باید در مقابلش موضع گرفت. 
بعــد از تــرور دانشــمند شــهید به دســت 
صهیونیست ها، گام تکمیلی این عملیات تروریستی 

از سوی رسانه های ضدانقالب برداشته شده و اکنون 
نیز ادامه دارد. رسانه های معاند تالش  می کنند ترور 
شهید فخری زاده را نشانه ای از شکست اطالعاتی ـ 
امنیتــی ایران معرفی کنند، جمهوری اســالمی را 
ناتوان از پاســخ قلمداد کــرده و از همه مهم تر با 
راه اندازی جنگ روایت ها، نوعی دوقطبی در جامعه 
ایران برسازند که در آن عده ای را خواهان پاسخی 
بدون ســنجش و جنگ طلبانه و عده ای را خوهان 
صبر و عدم پاسخ گویی معرفی کنند، در حالی که راه 
سومی هم هست و این رسانه ها از آن یاد نمی کنند. 
مروری بر صفحات مختلف رسانه های فارسی زبان 
آمریکایی، انگلیســی و عربی این موضوع را نشان 

می دهد و تصویر مذکور را باز می نماید.
در هر حال فضای رسانه ای معاند، فضای ایجاد 
آمادگی ذهنی و روانی برای انجام اقدامی نامعقول 
از سوی ترامپ علیه جمهوری اسالمی ایران است. 
حال در چنین فضایی تــالش اصالح طلبان برای 
خوانــش اقتدارگرایانه از اقدامات منطقی و قانونی 
مجلس اصولگرا و نیز طعنه هــای آنان به پیام های 
مقتدرانه مقامات نظامی بــرای مجازات عامالن 
و آمران ترور شــهید فخــری زاده، از این منظر که 
تفســیری خشــونت آمیز، جنگ طلبانه و آشفته از 
کشــور به نمایش می گذارند، همسو با رسانه های 
حامی ترامپ اســت. مشــق ترامپیســم از سوی 
ایــن افراد چندان تعجبی نــدارد. آنان در طول این 
 سلبی با موضوع اقتدار و 

ً
ســال ها با برخورد مطلقا

 این مبنای مهم دانش سیاست را به 
ً
امنیت، اساســا

فضای فکری خــود وارد نکرده اند و برای نمونه به 

این موضوع فکر نکرده اند کــه میان همان دعاوی 
اصالح طلبانه که به برکت انقالب اسالمی در ذهن 
و زبان جامعه ایران شکل گرفته است، با برخورداری 
از اقتدار در مقابل دشــمن خارجی رابطه ای مثبت 
قرار دارد. آنان به چیستی اقتدار جمهوری اسالمی 
نیز فکر نکرده و تفســیری ناروا از آن دارند. اقتدار 
جمهوری اسالمی ایران به رنگ عقل و خون نوشته 
شده است. این اقتدار از سویی به رنگ سرخ خون 
شهدایی همچون همدانی و سلیمانی نگاشته شده 
و از ســوی دیگر در کارنامه خود محاسبات دقیق 
و ریاضی گونــه شــهدایی همچون فخــری زاده و 
تهرانی مقدم را دارد تا موشک هایی»نقطه زن«تولید 
شــوند که تنها اهداف نظامــی موردنظر و نه جان 
غیرنظامیان جبهه دشمن را مورد هدف قرار دهند و 
این همان عقالنیت دینی است. اکنون نیز عقالنیت 
دینی جمهوری اسالمی حکم می کند که عامالن و 
آمران ترور شــهید فخری زاده را به شیوه ای منطقی 
و با محاســبات کامل مجازات کنــد و نه خواهان 
اقداماتی فاقد سنجش و عقالنیت است و نه منفعل 
و ترس خورده. در مقابل اینکه برخی اصالح طلبان 
موضع برخــی روزنامه های انقالبی مبنی بر هدف 
قرار دادن شــهر یا بندری از سرزمین های اشغالی 
را شاهدی بر فقدان محاسبه در نظام تصمیم گیری 
جمهوری اســالمی قلمداد می کنند، تداوم همان 
فرافکنی ها، باال بــردن حصار غفلت از عقالنیت 
دینی و مشــق ترامپیســم در فرار از ادراک ارسال 
سیگنال »پاســخ معتبر« به جسارت یابی دشمن به 

گونه ای دیگر است.

ترامپیسم مشق   
بازنماییوارونهاصالحطلبانازعقالنیتدینی

نوام چامسکیعباس عبدی



شماره 979 |  دوشنبه  17 آذر 1399

سیاست
12

مجازستانزندگی
هفته گذشته اخبار و تحلیل های مربوط به حادثه 
ترور خون بار شهید محسن فخری زاده، دانشمند 
گمنام عرصه هسته ای کشورمان در صدر مهم ترین 
اخبار رســانه های رسمی و غیر رســمی ایران و 
جهان قرار گرفت؛ چرا که این حادثه یک بار دیگر 
وضعیت حســاس و پیچیده غرب آســیا و نقش 
مخرب آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی در این 

منطقه را به جامعه جهانی یادآور شد.
با این حال آنچه در این بخش قصد بررسی آن 
را داریم، نه ماهیت شکلی این حادثه، بلکه نحوه 
اطالع رســانی آن در رسانه های کشورمان است؛ 
چرا که شــکل و مدل اطالع رسانی این حادثه را 
می توان یکــی از بدریخت ترین و بحران زده ترین 
در کشــورمان  نمونه های اطالع رســانی حادثه 
دانست. گفتنی اســت، از بدو انتشار اخبار اولیه 
مربــوط به ایــن حادثه مرجعی واحد و رســمی 
پرچمدار اطالع رســانی در مورد این حادثه نشد 
و بدون فرماندهــی واحد هر کس از جنبه ای این 
حادثه را اطالع رســانی کرد که نقطــه اوج آن را 
می توان یادداشت اینستاگرامی »جواد موگویی« 
نویســنده و مستندســاز دانســت؛ چــرا که این 
یادداشت با طرح برخی مطالب و گمانه زنی های 
بدون منبع در رابطه با ایــن ماجرای ترور آن هم 
در غیاب یک روایت رســمی مــورد توجه افکار 
عمومی تشــنه اخبار و اطالعات قرار گرفت و از 
قضا رسانه های معاند، از جمله »ایران اینترنشنال« 
نیز به صورت گسترده آن را منتشر کردند؛ هرچند 
که در ادامه نیز سایر رســانه ها و شخصیت های 
سیاسی و امنیتی روایت های جدیدی از حادثه را 
مطرح کردند که برخــی از آنها مانند »پیش بینی 
محل ترور« و اطالعات منتشر شده درباره »نیسان 
آبی« مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی قرار 
گرفت. حــال فارغ از کم و کیف چگونگی انجام 
 متناقض منتشر شده 

ً
عملیات ترور و موارد بعضا

در رسانه ها، مســئله مهم و کلیدی بی توجهی به 
»مدیریت هوشــمند افکار عمومــی« در جریان 
شوک خبری ناشــی از حادثه ترور است.در واقع 
حادثه اخیر به وضوح اثبات کرد که نظام مدیریت 
افکار عمومی کشورمان به ویژه در وقایعی از این 
دســت با اختالل جدی روبه رو است که کمترین 
عارضــه آن اعتبارزدایی از روایت های رســمی 
و رونق گرفتــن بازار روایت های غیر رســمی و 
 ضد امنیت ملی اســت. پر واضح اســت 

ً
بعضا

کــه در هنگام بروز یک حادثــه، مانند ترور یکی 
از سرمایه های ارزنده کشــورمان، اطالع رسانی 
دقیــق و بهنگام می تواند به شــکل انکارناپذیری 
تضمین کننده ســالمت روحی و روانی جامعه و 
کنترل کننده وضعیت حاکم بر افکار عمومی کشور 
باشد.در وضعیت بحران، دروازه بانی هوشمندانه 
خبر با مدیریــت جریان خبری مورد نیاز جامعه، 
عالوه بر انتقال شفاف، درست و بهنگام اطالعات 
می تواند مانع از غلبه احساســات کنترل نشده بر 
افکار عمومی شــده و همچنین از ســوء استفاده 
مغرضان و ســودجویان جلوگیری کند که نمونه 
اخیــر آن را می توان در تالش جدی رســانه های 
ضد انقالب در جهت القای ضعف و شکاف در 

نهادهای اطالعاتی و امنیتی کشور مشاهده کرد.
از این رو در روزگار و زمانه ای که افکار عمومی 
دیگر به رسانه های رســمی و حاکمیتی محدود 
نیست و با یک فیلترشکن چند کیلو بایتی دسترسی 
به منابع خبری گوناگون، حتی رســانه های معاند 
فیلتر شــده برای همگان مقدور است، حاکمیت 
باید به سمت چابک سازی ساختار مدیریت افکار 
عمومی خود و بازطراحی روندهای اطالع رسانی 
در بحران حرکت کند تا در فضای رقابتی موجود 
افزون بر حفظ امکان تأثیرگذاری بر افکار عمومی، 
از غلبه یافتن روایت های غیر رســمی و به تبع آن 
غبارآلود شدن حوزه اطالع رسانی جلوگیری شود. 

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

نگاهیبهاطالعرسانیاخبارتروردانشمندهستهای

برای نخســتین بــار در جهان 
یک شــرکت دانش بنیان ایرانی 
با ســاخت »ســامانه هوشمند 
فرآوری گل زعفران«، گام بلندی 
را در جهت رفــع فروش فله ای 
شرکت  است.  برداشته  زعفران 
دانش بنیان »هوشمند والی« که با 
سرمایه گذاری و حمایت مؤسسه 
دانش بنیان »برکت« ایجاد شده، 
پس از چهــار ســال تحقیق و 

توسعه »سامانه هوشمند فرآوری گل زعفران« را در منطقه زاوه 
خراسان رضوی نصب کرده و به بهره برداری رسانده است. این 
  داخلی طراحی و ساخته 

ً
 بومی به صورت کامال

ً
محصول کامال

شده است، هیچ نمونه خارجی مشابهی ندارد.

وشی! عمده فر پایان   
طراحیوساختسامانهفرآوریگلزعفران

همزمــان بــا شــهادت ســردار 
و  فخــری زاده  شــهید محســن 
ابراز احساســات و خشــم اندوه 
کاربران فضای مجــازی در ایران 
اینستاگرام،  دیگر،  و کشــورهای 
محتواهای  اشتراک گذاری  شبکه 
عکســی و فیلمی، تمــام مطالبی 
را که با هشــتگ شــهادت همراه 
باشند، محدود و حتی حذف کرد. 
این شبکه در گذشته سابقه چنین 

کارهایی داشته است، برای نمونه در زمان شهادت سردار حاج قاسم 
سلیمانی، پست هایی که همراه با عکس این شهید منتشر می شدند با 
محدودیت همراه بودند و محدود کردن کامل یک هشتگ، اقدامی 

است که به تازگی به وسیله اینستاگرام انجام شده است.

ع! ممنو شهادت 
اینستاگرامهشتگشهادترامحدودکرد

حفــظ جدول ضــرب همواره 
یکی از چالش های دانش آموزان 
دبستان بوده است؛ اما امروزه به 
مدد توسعه فناوری های آموزشی 
شیوه های جذاب و ساده ای برای 
فراگیــری این مهــارت و دیگر 
آموزشی  ضروری  مهارت های 
ابداع شده است که دانش آموزان 
با بهره گیری از آنها می توانند به 
قبیــل چالش ها  این  بر  راحتی 

غلبه کرده و به خوبی تحصیالت خــود را با کیفیتی باال ادامه 
دهند. برای نمونه، اپلیکیشن ایرانی و رایگان »آموزش ضرب با 
طعم شعر و بازی« به شیوه ای جذاب و بازی   گونه مهارت ضرب 

را به کودکان دبستانی آموزش می دهد.

ح  آموزش مفر
تدریسجدولضربباشعر

 معرکه گیری 
غیررسمی! منابع 

نوید کمالی
دبیر گروه رسانه

فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل سیاسی: بایدن 

گفته اگر ایران »حمایت از تروریســم« و 
فعالیت های منطقه ای خود را متوقف کند 
و متعهد به مذاکره درباره این موضوعات 
هم شــود، به توافق هسته ای برمی گردیم. 
به نظر می رســد نتانیاهو برای ترور شهید 
فخری زاده هم تأیید ترامپ را داشت و هم 

تأیید بایدن را.

الیاس نادران، نماینــده مجلس: از آنجا که 

درز اطالعات از کانال آژانس انرژی اتمی 
مسجل به نظر می رسد، دولت می بایست 
 تمام همکاری ها را لغو نماید. با 

ً
ســریعا

امنیتی و اطالعاتی  انحراف دستگاه های 
کشور در انجام امور محوله شان و مشغول 
شدن به فعالیت های غیر مرتبط سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی تکرار بروز خطاهای 

اینچنینی دور از ذهن نیست.

محمد ایمانی، فعال رسانه ای: تا امروز فکر 

می کردیم آقای حســینعلی امیری معاون 
امروز  اســت.  رئیس جمهور  پارلمانــی 
فهمیدیــم نقش پیشــمرگ و بادیگارد را 
بر عهــده دارد و گویا روییــن تن در برابر 
کروناســت)!( که آقــای روحانی به بهانه 
پروتکل کرونا، خــودش الیحه بودجه را 

تقدیم نکرده، اما ایشان را فرستاده است!

ســمیه محمودی، نماینده مجلس: شــاهد 

بی ســابقه ترین مــدل تحویــل بودجه به 
مجلس بودیــم. میزبــان و میهمان هیچ 
کدام شأن و جایگاه خود را حفظ نکردند. 
آنچه مــردم نیاز دارند وحــدت قوا برای 
آنچه می بینیم  اســت،  حل مشــکالت 

درگیری های بی فایده جناحی است.

سیدامیر سیاح، کارشناس مسائل اقتصادی: 

فرض کنید بعد از اشــاره مســئوالن ما، 
یک شهروند اروپایی ترور بشه در دنیا چه 
قشقرقی به پا می کنند: جوسازی رسانه ها، 
جلسه فوق العاده و قطعنامه شورای امنیت، 
تحریــم و... . چرا مــا نمی توانیم چنین 
کارهایی بکنیــم؟ چون هنوز به قدر کافی 
قوی نیســتیم در دنیایی که قانون جنگل 

حاکمه، چاره ای جز قوی شدن نداریم.

مالک شــریعتی، نماینده مجلس: مهم ترین 

اولویت ما احیای بازدارندگی و تغییر درک 
خطرناک آمریکا و اسرائیل از ضعف اراده 
و توانمندی ایران است. مجلس انقالبی با 
الزام دولت بــه »خاتمه اجرای داوطلبانه 
پروتکل الحاقی« و ارتقای منافع هسته ای« 
نخســتین گام از پاســخ »قاطع، فوری، 
متناســب و بازدارنده« ایران را برخواهد 

داشت.

امروزه از افکار عمومی به منزله یکی از مهم ترین 
و کلیدی ترین سرمایه های ملی هر کشوری یاد 
می شــود؛ اما متأسفانه در کشــور ما این مهم 
کمتر از منظر منفعت ملی مورد توجه قرار گرفته 
و سیاست گذاری های انجام شده در این حوزه 
با شــرایط روز حاکم بر جامعه سازگار نیست 
که نمونه آن را می توان در نحوه اطالع رســانی 
اخبار مربوط به حادثه ترور دانشــمند هسته ای 
کشــورمان مشــاهده کرد.با توجه به اهمیت 
بررسی تخصصی این موضوع الزم دیده شد تا 
با »دکتر حمید یزدانیان« استاد دانشگاه، مؤلف 
و پژوهشــگر عرصه امنیت ملی گفت وگویی 

داشته باشیم.

 BBBB از منظر عرصه مدیریت افکار عمومی  
مهم ترین آسیب های رسانه  ای مشهود 

در ماجرای ترور اخیر چه بود؟
از گذشته دور، رخدادهای بزرگ در فضای جامعه 
 سریع تر منتشــر می شد و امروزه با توجه به 

ً
معموال

گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات، شبکه های 
اجتماعی و مفهــوم جدیدی با عنوان »شــهروند 

خبرنگار«، اثرگذاری رســانه های سنتی و رسمی 
کاهــش یافته و وقایــع مهم و خاص، با ســرعت 
باورناپذیری با روایت ها و تعابیر مختلفی منتشــر 
می شــود که مدیریت افکار عمومی را سخت و تا 
حدودی ناممکن کرده اســت.  در گذشته به ارباب 
رســانه، بایدها و نبایدهایی ابالغ می شد و با اهرم 
مقررات، بخشنامه ها و قوانین از انتشار اخباری که 
با خواســت دولت ها و حکومت ها همسو نبودند، 
جلوگیری می شــد و بــه نوعی افــکار عمومی را 
رسانه های متصل و مجوزدار از حاکمیت در جهان 
مدیریت می کردند؛ امــا امروزه نه تنها روایت های 
متفاوتــی از یک حادثه از ســوی عناصر داخلی با 
اهداف و اغــراض گوناگون سیاســی، اجتماعی، 
اقتصادی و... منتشر می شود؛ بلکه با توجه به شرایط 
ویژه جمهوری اسالمی ایران و نبرد سنگین رسانه ا ی 
و مرموز غرب و شرق علیه ما، در مقاطع بحرانی، 
خودی ها اخبار و تحلیل هایی را در فضای رسانه ای 
منتشــر می کنند که ســاخته و پرداخته معاندان و 
دشمنان قســم خورده نظام اســت.  این پدیده در 
حوادث ناگوار سال های اخیر از زلزله و سیل گرفته 
تا شهادت شهید سلیمانی و شــهید فخری زاده به 

وضوح قابل مشاهده است. نکته جالبی که در بحران 
رسانه ای پس از شهادت شــهید فخری زاده شاهد 
بودیم، این بود که حتی قدرت تشخیص رسانه ملی 
نیز در انبوه اخبار درســت و نادرست دچار نقصان 
شده و کلیپ صحبت حاج قاســم با سردار نوعی 
اقدم را با عنوان التماس دعای حاج قاسم به شهید 

فخری زاده قبل از اخبار ۲۰:۳۰ منتشر می کند!

 BBBB تجربیات دیگر کشــورها در این زمینه 
چیست؟

کشورهایی که سابقه بیشتری در مدیریت بحران ها 
چه از جنــس بحران های طبیعــی و چه از جنس 
بحران های سیاســی امنیتی دارنــد، راهکارهای 
متفاوتی برای پیشــگیری از این بلبشوی رسانه ای 
دارند. بــرای نمونه، آنها خبرنــگاران اختصاصی 
بحران تربیــت کرده اند. خبرنگارانی که قبل، حین 
و پــس از بحران با تســلط بر فضای رســانه ای و 
افکار عمومی، بتوانند بحران را مدیریت رسانه ای 
کند؛ به گونــه ای که هم اهــداف حاکمیت تأمین 
شود و هم امید و مشــروعیت عمومی از بین نرود. 
در این کشــورها در بحران، مدیران ارشد می دانند 
که اطالع رســانی بحران باید از سوی این دسته از 

خبرنگاران یا سخنگوی سازمانی که مدیریت بحران 
را بر عهده دارد، انجام شــود و از بیان فی البداهه و 

بدون تأمل و درنگ مطالب اجتناب می کنند. 

 BBBB راهــکار برون  رفت از ایــن وضعیت 
چیست؟ 

پاسخ ارتقای سطح اعتماد عمومی است. کیفیت 
ارائه خدمت به مردم از سوی دستگاه ها، شفافیت، 
پایبندی به قانون، وجــدان کاری و امانت داری در 
مسئوالن، پاسخگویی مناسب، عدالت اجتماعی، 
کاهش فساد اداری، شایستگی و شایسته ساالری، 
صداقت و راســتگویی، تقید به اصــول اخالقی، 
پیوند تنگاتنــگ با مردم، مشــارکت دادن مردم و 
خیرخواهی برای شــهروندان عوامل مؤثر بر آینده 
اعتماد عمومی هستند. اگر این اعتماد ایجاد شود، 
مردم کمتر به سمت رســانه های بیگانه رفته و نیاز 
خبری و تحلیلی خود را از رسانه های خودی تهیه 
می کنند. عمده اخبار ناهمســو و ناموزون در این 
مقاطع را افراد ناراضی از حاکمیت تولید و منتشر 
می کنند که با افزایش سطح رضایتمندی عمومی، 
این قبیل اخبار ناهمســو به حداقل ممکن کاهش 

خواهد یافت.

بررسیاهمیتاعتمادافکارعمومیبهتریبونهایرسمیدرگفتوگوبامؤلفوپژوهشگرعرصهامنیتملی

ین سرمایه نظام است افکارعمومی مهم تر
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بعدازظهر جمعــه 7 آذرماه بود که خبری 
شــوکه کننده فضای مجازی و رســانه ای 
کشور را ُپر کرد و به سرعت در صدر خبر رسانه های 
منطقه و جهان قرار گرفت؛ ترور یکی از دانشمندان 
برجسته کشورمان به نام »دکتر محسن  فخری زاده«.  
دانشــمندی که تا پیــش از این ـ بــه اقتضای حوزه 
کاری اش ـ کسی او را نمی شــناخت، اما خدمات 
شــایانی در جهت پیشرفت کشور در حوزه فناوری 
هسته ای، پدافند هســته ای و مدیریت دفاعی انجام 
داده بود و شخص نخســت وزیر رژیم کودک کش 
صهیونیستی، چند سال قبل رسما او را به عنوان یکی 
از اهداف موســاد معرفی کرده بود. ناراحتی مردم 
برای از دست دادن یک دانشمند برجسته و اثرگذار 
در کشورشــان از یک ســو و خشــم و تنفرشان از 
دشــمنانی که برای رســیدن به اهــداف خود، به 
زشت ترین کارها یعنی »ترور« متوسل می شوند، از 
سوی دیگر بروز یافت. دامنه واکنش ها به این اقدام 
ددمنشانه عوامل رژیم صهیونیستی که با حمایت های 
پیدا و پنهان آمریکا به این ترور بزدالنه دســت زده 
بودند، حتی فراتر از مرزهای کشــور رفت، سران 
کشــورهای مختلف و نهضت های آزادی بخش و 
مجامع علمی و فرهنگی، این ترور را محکوم کرده و 

با مردم ایران ابراز همدردی  کردند.

 B!یک سکوت دردناک
در ایــن میــان، برخالف همیشــه که بســیاری از 

هنرمندان و برخی ورزشکاران یا به اصطالح همان 
»ســلبریتی ها« خیلی زود و تنــد در واکنش به هر 
اتفاقی، بدون آنکه ابعاد آن مسئله سیاسی، حقوقی یا 
فرهنگی و اجتماعی معلوم باشد، به سرعت فضای 
مجازی را پر کرده و هیجان ســازی می کنند و مثال 
گاهی حتی زودتر از قاضِی پرونده ای، حکم به اعدام 
کردن یا نکردن فالن متهم امنیتی یا مفسد اخالقی 
را می دهند، این بار ترجیح دادند در سکوت به سر 
ببرند! انگار نه انگار که در کشورشان یک عملیات 
تروریســتی رخ داده است.  یک روز پس از سکوت 
مطلق هنرمندان، جمعی انــدک از آنها که بیش از 
همه نام پیشکسوتان در بین آنها به چشم می خورد، 
بیانیه ای مشترک و کوتاه، اما قابل تقدیر در رابطه با 
شهادت شــهید فخری زاده نوشتند و در آن خطاب 
به شهید بیان کردند: »خبر ترور ناجوانمردانه ات را 
شنیدیم و افسوس خوردیم که چرا به قدر بدخواهان 
میهن مان تو را نمی شــناختیم.« هرچند این بیانیه 
مرهمی کوچک بر دل مردم داغدار کشــورمان، از 
سوی بخش کوچکی از جامعه هنری بود تا احساس 
کنند کــه هنوز هم برخی هنرمنــدان با آنها فاصله 
نگرفته اند، اما به جرئت می تــوان گفت این چهره 
برجسته علمی در صفحات سلبریتی ها مهجور ماند! 
این بی تفاوتی و منفعل بودن در حالی صورت گرفت 
که هنرمندان هیچ کشوری نسبت به چنین اتفاقاتی 
در کشورشــان بی تفاوت نبوده و نیســتند. البته این 
سکوت آنقدر عجیب و تأسف بار بود که سبب شد 
تا شبکه ســعودی »ایران اینترنشنال« این جسارت 
را پیدا کند که با گســتاخی تمام برای کوبیدن و زیر 
سؤال بردن همان بیانیه کوتاه جمعی از هنرمندان هم 
خط خبری راه بیندازد و مدعی فشار وزارت فرهنگ 
و ارشاد به هنرمندان برای بیانیه صادر کردن در این 

زمینه شود! برای اثبات ادعایش هم سراغ یک بازیگر 
بی نام و نشان رفت که سال ها قبل از کشور مهاجرت 

کرده و کسی از او چیزی به یاد ندارد.

 Bچند سؤال و یک تلنگر
اما سؤال اینجاست که چرا هنرمندان این مملکت 
یا همان سلبریتی ها، اینطور رفتار می کنند و به تعبیر 
واضح تر، درگیر این استانداردهای دوگانه شده اند؟! 
آیا کسی تا به حال از آنهایی که در فالن مسئله مبهم 
یا حداقل نیازمند موشــکافی، حسابی گرد و خاک 
به پــا کرده و در مواقع اینچنینــی و در مقابل چنین 
جنایتی ســکوت می کنند، ســؤال کرده و آنها را به 
چالش کشــیده اســت که علت آن هیجان سازی و 
دلیل این سکوت چیست؟ چرا این افراد به اقدامات 
تروریستی در آن سوی جهان به سرعت واکنش نشان 
می دهند؟ آیا آن دسته از مدیران فرهنگی کشور که در 
نوع مواجهه شان با برخی سلبریتی ها هیچ استاندارد 
یا اصولی را مدنظر قرار نمی دهند و به هر ســازی 
که آنها کوک کنند، می رقصند هم در این ســکوت 

تأسف آور و رفتارهای عجیب شریک نیستند؟!
یک روز در برابر تحریم های ظالمانه اقتصادی و 
حتی دارویی که باعث می شــود تا گلوی مردم بیش 
از قبل فشــرده شود، سکوت می کنند و در این میان 
تنها هنرمندی مانند مجید مجیدی مردانه و در قلب 
فالن جشنواره خارجی، مظلومیت مردم کشورش 
را در زیر فشــار تحریم ها فریاد می زند و روز دیگر، 
در برابر تروریســم دولتی سازمان یافته ای که از یک 
طرف داعش را می زاید و پرورش می دهد و از طرف 
دیگر، دانشمندان کشور را هدف ترور قرار می دهد، 
ُمهر سکوت بر صفحات مجازی و غیرمجازی خود 
می زنند و این واقعیتی است که از سلبریتی های این 

مملکت دیده می شــود و همچنان هم ادامه دارد. 
حقیقت این است که هم رفتارشناسی سلبریتی ها 
در بزنگاه های حساس این کشور و هم نوع مواجهه 
مدیران فرهنگی کشور با آنها نیازمند یک تأمل جدی 
و بازتعریف هوشمندانه است تا هم تلنگری باشد به 
این قشــر هنری برای اصالح مســیری که در پیش 
گرفته اند و هم نوعی پیشــگیری باشد از رفتارهای 

آسیب زای بعدی در آینده.

یادداشت

داســتان بلند »زیرسایه آفتاب« 
نوشــته نیلوفر مالک از ســوی 
انتشارات ســروش منتشر شد. 
این کتاب روایتگر زندگی پسر 
بچه ای بــه نام ذبیح اســت که 
همراه با مادر جوان خود در یک 
پدر  ذبیح  زندگی می کند.  اتاق 
خود را از دســت داده و در اثر 
حادثه ای زبانش بند آمده است. 
او ترسوســت و نمی تواند حق 

خود را بگیرد؛ اما در ادامه با فردی آشنا می شود که خصوصیات 
خاصی دارد. گفتنی اســت پیش از این، »رویای بعد از ظهر« 
از سوی ســوره مهر و »دختر خاله ها« توســط نشر قدیانی به 

نویسندگی نیلوفر مالک منتشر شده است.

یر سایه آفتاب ز
روایتنوجوانانهزندگیمرشدچلویی

   رمان    

دفتــر اول کتاب عاشــقانه ها با 
عنــوان کامل »عاشــقانه هایی 
از شــهدای انقــالب و دفــاع 
مقدس« که به کوشــش پژمان 
عرب، گردآوری و تدوین شــده 
راه  انتشــارات  از سوی  است، 
یار منتشر و روانه بازار نشر شد. 
دفتر اول عاشقانه ها؛ برش هایی 
از وصیت نامه هــا و نامه  هــای 
شهدای انقالب اسالمی و دفاع 

مقدس خطاب به همسران و فرزندان شان است. دفتر اول کتاب 
عاشقانه ها در ۲۲۴ صفحه، شمارگان ۱۵۰۰ نسخه و با قیمت 
۲۵ هزار تومان منتشر شده است. دفتر دوم عاشقانه ها نیز پیشتر 

از همین انتشارات روانه بازار نشر شده بود.

عاشقانه ها
نامههایشهداخطاببههمسران

   کتاب    

نمایشــنامه  شــاه کرم  مرتضی 
»برونســی« را که سال گذشته 
به قلم او در مجموعه آثار »قلم 
روشن« شامل هشت نمایشنامه 
از زندگی هشــت شــهید دفاع 
مقدس، منتشــر شده بود، روی 
صحنه می برد. شــاه کرم در این 
اثر دوران های مختلف زندگی 
این سردار شــهید را به تصویر 
کشیده است. نمایش »برونسی« 

چهار مقطع از زندگی این شهید بزرگوار خراسانی را که شامل 
سربازی، زمان انقالب، بعد از انقالب و دوران جنگ و شهادت 
است، نشان می دهد. در این نمایش چهار موقعیت جدا از هم 

که به یکدیگر مرتبط  هستند به تصویر کشیده می شوند.

    تئاتر    

ونسی بر
نوشتهشاهکرمرویصحنهمیرود

 جای خالی سینمای افتخار!

دانشــمندان در هــر کشــوری یکــی از 
موجبات فخر و مباهات به شمار می آیند 
و این موضوع، در کشور ما که دانشمندان 
بزرگی داشــته که در راه توسعه علم جان 
خودشــان را هم فدا کردند و قربانی ترور 
بیولوژیکی یا فیزیکی شده اند، بیش از سایر 
کشــورهای دنیا می تواند مورد توجه قرار 
گیرد. موضوعی که البته برای سینماگران و 
سازندگان فیلم های سینمایی و تلویزیونی 
چندان جذاب نبوده و در سال های اخیر، 
کمتر قصه ســینمایی را می توان ســراغ 
گرفت که موضوع آن »جایگاه علمی« و 
ماجرای ترور یکی از دانشمندان هسته ای، 

دفاعی یا پزشکی کشور باشد.
اگرچه آمار قربانیان ترور در کشــور از 
۱7 هزار شهید نیز فراتر رفته است، اما اگر 
در دهه شصت ترورهای مسئوالن کشور 
و ترورهــای بزدالنه و منافقانــه مردم در 
دستور کار بود، حاال یک دهه ای می شود 
که دانشمندان حوزه های مختلف به هدف 
اصلی جوخه های ترور بدل شــده اند. از 
شهید کاظمی آشــتیانی، پدر سلول های 
بنیادین کــه به صــورت بیولوژیک ترور 
شد تا شهیدان شهریاری، علی محمدی، 
احمدی روشن و رضایی نژاد و این روزها 
هم شهید محسن فخری زاده که به صورت 
فیزیکــی و با خشــونت هرچــه تمام تر 
ترور شــدند، نمونه هایی از تغییر جهت 
جوخه های ترور برای ضربه به توســعه و 
رشد کشور است؛ اما فارغ از این بحث، 
موضوعــی که می تواند بن مایه بســیاری 
از آثار هنری، ســینمایی و تلویزیونی قرار 
گیرد، توجه به مسیر زندگی، نقاط عطف 
و ماجرای ترور این دانشــمندان اســت. 
بسیاری از این افراد، تا زمان ترور، گمنام 
بوده و در حالی که در پژوهشگاه ها و مراکز 
حساس، به منزله دانشمندی آگاه و پر توان، 
به خلق دســتاوردهای بزرگ برای کشور 
مشــغول بودند، تازه بعد از شهادت شان 
مشــخص شــده که چه گوهــر نابی از 
دست کشور رفته است.  همین موضوع، 
می تواند دســتمایه قصــه زندگی های پر 
افتخار و البته جذابی باشد که با تالش یک 
سینماگر، به داســتانی جذاب، پرکشش 
و البته جریان ســاز در سینمای کشور بدل 
شــود. بــرای نمونه، تالش های شــهید 
محسن فخری زاده در حوزه های مختلف 
موشکی، هســته ای و حتی تولید واکسن 
کرونــا از رادیوداروها جزء موارد جذابی 
است که در صورت تبدیل به یک سریال 
یا فیلم سینمایی می تواند اثر بزرگی را در 
جامعه، در زمینه تقویــت جریان تربیت 
دانشمندان جایگزین و البته آگاهی مردم 
با این تالش ها ایفا کند.  البته، پرداختن به 
ماجرای ترور این دانشمندان و دست های 
پشت پرده ترور این افراد از یک سو و نقش 
حامیــان و عامالن خارجی این ترورها از 
سوی دیگر نیز، خود داستان مهم و جالبی 
است که به روایتی هنرمندانه بر پرده سینما 
نیاز دارد؛ برای نمونه استقبال تماشاگران از 
فیلم های ساخته شده در رابطه با ترورهای 
دهه شــصت، گواهــی بــر جذابیت و 
اثرگذاری این قبیل موضوعات خواهد بود 
که در زمینه دانشــمندان هسته ای، دفاعی 
و پزشکی، شخصیت این دانشمندان نیز 
بســیار مورد توجه خواهد بود.  البته این 
نکته هم باید متذکر شــد که ساخت آثار 
سینمایی در این موضوعات، به اطالعات 
کامل و مؤثر و همچنین سرمایه گذاری باال 
نیاز دارد، که این مهم نیازمند همراهی و 
همکاری نهادها و مسئوالن با سینماگران 

است.

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

فرهنگ

حامد حسین عسکری
خبرنگار

کمتر از دو سال از پیروزی انقالب اسالمی گذشته 
بود که امام راحل)رضوان الله علیه(، همانطور که در 
دیگر ابتکارات ماندگارشان، نیاز آینده انقالب را به 
خوبی پیش بینی کرده و شجره های طیبه ای همچون 
بسیج، سپاه، کمیته امداد و امثال آن را بنیانگذاری 
کــرده بودند، ایــن بار هم با تشــخیص خطرها و 
آفت هــای زیربنایی که ممکن اســت در دهه های 
آینده بالی جان کشــور شود، فرمان تشکیل »ستاد 
انقــالب فرهنگی« را صادر کردنــد تا هم فضای 
عمومی دانشگاه ها و مراکز علمی آموزشی کشور از 

ناخالصی ها و خطرهای فرهنگی پاالیش شود و هم 
محتوای آموزشی ارائه شده به دانشجویان، آنها را 
در جهت استقالل فکری، تعالی معنوی و استقالل 
و پیشرفت کشــور حرکت دهد. این ستاد، بعدها 
به »شورای عالی انقالب فرهنگی« تغییر عنوان و 
 
ً
ساختار داد و از ۱9 شهریور ۱۳6۳ این شورا رسما
تأسیس شد و تا امروز صدها مصوبه و دستورالعمل 
از این شورا بیرون آمده است؛ نهادی که ۴6 عضو 
حقوقی و حقیقی دارد و قرار بوده اســت تا اهدافی 
همچون »گســترش و نفوذ فرهنگ اســالمی در 
شئون جامعه و اعتالی فرهنگ عمومی، کمک به 
رشد تفکر علم آموزی، تزکیه محیط های علمی و 
فرهنگی از افکار مادی و غرب زدگی و...« را دنبال 

و محقق کند. حاال ســؤال اینجاســت که شورای 
عالی انقالب فرهنگی که برخی ها به درستی از آن 
با عنوان »رصدخانه فرهنگی کشور« یاد می کنند، 
چقدر در مسیر اهداف تعریف شده حرکت کرده 
و تا چه میزان به این اهداف دســت یافته است؟ در 
این نوشــتار مجال پرداختن به همه ابعاد این سؤال 
نیست، اما به طور خالصه می توان این حقیقت را 
یادآوری کرد که عملکرد شورا در بسیاری از موارد 
تحسین برانگیز بوده است. تدوین اسناد باالدستی 
عرصه علم و فرهنگ، از قبیل ســند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش، نقشه جامع علمی کشور و سند 
مهندسی فرهنگی کشــور از خدمات ماندگار این 
شوراست، اما از سوی دیگر رصد وضعیت فعلی 

فرهنگــی عمومی جامعــه و ناکارآمدی نهادهای 
فرهنگی و میــزان اثرگذاری نظارت ها و مصوبات 
شــورا به عنوان نهاد فرهنگی باالدســتی، این نقد 
جدی را وارد می کند که انتظارها از این نهاد فاخر، 
بیش از اینها بــوده و بعد از این هم، اثرات حرکت 
شورا باید در جامعه ملموس تر باشد. شورای عالی 
انقــالب فرهنگی به عنوان یک نهاد سیاســتگزار 
که با مســئولیت عالی ترین مقام اجرایی کشــور 
اداره می شــود باید نقش هماهنگی خود را درباره 
فعالیت های نهادهای مختلف فرهنگی بیش از پیش 
تقویت کند تا برنامه ها و اهداف عالی فرهنگی در 
سطوح مختلف جامعه رنگ اجرا به خود بگیرد و 

عالوه بر آن اثرگذار شود. 

   برداشت    

 رصدخانه فرهنگی

چراسلبریتیهاعملیاتتروریستیدرآبسردراندیدند؟

ور عصر جمعه و سکوت سؤال برانگیز   تر

عملکردشورایعالیانقالبفرهنگیچگونهبودهاست؟
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جبهه

   یادداشت    

  مملکت با حرف
 ساخته نمی شود

جادۀ وحدت؛ شاید کمتر اسمش 
را شنیده باشیم. جاده ای که نقش 
مهم و تعیین کننده ای در عملیات شکست 
حصر آبادان داشت. مهم ترین چالش پیش 
 روی طراحان نبرد ثامن الحجج)ع( رساندن 
مهمات و ادوات و انتقــال نیرو از اهواز به 
آبــادان بــود. نیروهــای متخصص جهاد 
تصمیم گرفتند این مشــکل را با احداث 
جاده ای حل کنند. ابتدای راه جدید، هفده ـ 
هجده کیلومتری آبادان در جاده ماهشــهر 
بود و انتهای آن، حوالی روستای ابوشانک 
در حاشیۀ بهمنشیر. چند کیلومتر پایین تر از 
یادمــان فعلی شــهید تندگویان و دشــت 
ذوالفقاری. کار احداث جاده ســاده نبود. 
همین ســختی پروژه سبب شــد تا برای 
نخستین بار در جبهۀ جنوب بچه های جهاِد 
چند استان با هم وارد میدان شوند. اصال به 
افتخار این پیروزی غرورآفرین و هماهنگی 
بی سابقه اسم جاده را گذاشتند »وحدت«. 
بچه ها دســت به دست هم دادند. مصالح 
باید از معادن اندیمشک و دزفول و رامهرمز 
به منطقه آورده می شد؛ یعنی از فاصلۀ ۲۰۰ 
تا ۳۰۰ کیلومتری. تعداد کمپرســی های 
جهــاد اهــواز بــه ۱۰ عدد نمی رســید. 
جهادی ها چارۀ کار را پیدا کردند. نمایندۀ 
جهاد با اتحادیۀ کامیون دارها وارد مذاکره 
شــد. اتحادیــه پذیرفت کــه روزی ۲۰۰ 
کمپرســی در اختیارشــان بگــذارد. این 
پیمانکاری هم خودش تجربــۀ تازه ای در 
جنگ به حســاب می آمد. به هــر حال، با 
اتحاد مثال زدنی نیروهای جهاد و همکاری 
خوب و مؤثر ارتش، در تابستان 6۰ جاده ای 
به طول ۱8 کیلومتر ساخته و به سازمان رزم 
کشور تحویل داده شد. البته کارشکنی هایی 
هم بود که نتوانست جلوی بچه ها را بگیرد. 
یدالله شــمایلی، فرمانده قرارگاه کربال که 
مسئولیت پشــتیبانی و مهندسی جنگ در 
جهاد سازندگی را بر عهده داشت می گوید:  
»قبل از آزادسازی آبادان و شروع عملیات 
نظامی در مهر سال 6۰ جاده ای به نام »جاده 
وحدت« احداث کردیم که به نوعی آبادان 
را از محاصره کامل درآورد. عالوه بر این در 
زمان محاصره آبادان چند پل بشــکه ای با 
امکانــات و بشــکه های نفــت و بنزین و 
تخته هایی که در شــهر آبادان بود احداث 
کردیم. در عملیات طریق القدس که در پاییز 
سال 6۰ انجام شد، جاده ای احداث شد که 
یکــی از مؤثرتریــن عوامل پیــروزی در 
در عملیات  بــود.  عملیات طریق القدس 
فتح المبیــن بــا همــت نیروهــای جهاد 
رزمنــدگان توانســتند از رودخانه کرخه و 
ارتفاعات منطقه و تنگه دلیجان عبور کنند و 
نیروهای سپاه به پشت دشمن منتقل شوند و 
به اهداف از پیش تعیین شــده دســت پیدا 
کننــد. جهاد ســازندگی در عملیات های 
بیت المقدس، رمضان، مســلم بن عقیل، 
محرم، والفجر مقدماتی، والفجر ۱، خیبر، 
بدر، قادر، والفجــر8، کربالی۴ و ۵ و در 
عملیات های سال ۱۳66 در شمال غرب و 
نیــز در ۱۰ عملیات محدود نقش بســیار 
مهمی ایفا کرد.« بی تردید کارهای ماندگار 
و عظیم به وحدت و همدلی نیاز دارد. باید 
مانند روزهای دفاع دســت به دســت هم 
بدهیم. بدون ادعا مثل شــهید شهشهانی 
حلقۀ وصل نیروهای جهاد. همچون شهید 
هزاردستان که پلی را در انتهای جاده برای 
عبور از بهمنشــیر ســاخت؛ مانند صدها 
رزمنــدۀ مخلصــی که زحمات شــان در 
شکســت حصر آبادان کمتر به چشم آمده 
است. مملکت با حرف ساخته نمی شود. 

همانطور که جنگ با حرف پیش نرفت.

حمید بناء
نویسنده و پژوهشگر

میثم رشیدی مهرآبادی
دبیر گروه دفاع مقدس

بعد از عملیات رمضان، دوســتی و ارتباط کاری ام با حاج صادق 
 در 

ً
آهنگران گســترده تر شــد. با تدبیر فرماندهی کل سپاه، تقریبا

شهریور ســال ۱۳6۱، قرارگاه نجف در غرب تشکیل شد. اولین 
تجربه عملیاتی قرارگاه نجف، عملیات پیروز مسلم بن عقیل بود. 
پــس از پیروزی در این عملیات، حال حماســی و معنوی خوبی 
ایجاد شد. شــب عملیات، آیت الله اشــرفی اصفهانی، آیت الله 
حائری شیرازی، آیت الله محالتی، شهید قدوسی، آیت الله خاتمی 
و حجت االسالم قرائتی در قرارگاه حضور داشتند. حاج صادق آن 
شب بخشی از زیارت عاشورا را خواند. بخش دیگر را هم آیت الله 
اشــرفی اصفهانی خواند که حس و حــال خاصی پیدا کرد. حاج 
صادق قبل از عملیات، چند روز کامل وقت گذاشــت و با هم به 
همه گردان ها و یگان ها رفتیم. آقای حائری شیرازی هم همراه ما 
بــود. ابتدا آقای حائری آیه ای از آیات جهاد را می خواند و توضیح 

مختصری دربارۀ آن می داد و بعد، حاج صادق مداحی می کرد.
راوی:  سردار علی محمد نائینی

حال حماسی
   خاطره    

ر؛ ترکمن 
ُ
فرقی نمی کرد عرب باشــند یا کرد؛ بلوچ باشند یا ل

باشند یا ترک. وقتی می فهمیدند دشمن به خاک کشورشان زده،  
خون شــان به جوش می آمد. دست خالی یا با هر اسلحه ای که 
داشتند، راه می افتادند سمت مرز. همه کنار هم. همه یک  صدا. 

همه یک هدف... مثل امروز... مثل همیشه...

 مثل همیشه
   قاب    

نگاهیگذرابهاولینعملیاتموفقسپاهوارتشدرجنگ

یق  فانوس  یق القدس  از طر موفقیت در  طر

شکی نیست که نام عملیات »طریق القدس« را بارها 
شنیده اید. حتی ممکن است آن را به خاطر شباهت 
نام، با عملیــات »بیت المقدس« اشــتباه بگیرید. 
این عملیات پنــج ماه قبل از عملیات آزادســازی 
خرمشهر انجام شــد و هدفش آزادسازی »بستان« 
بود. طریق القدس، اولین عملیات طراحی شده در 
گروه جدید فرماندهی ارتش و سپاه بود و موفق ترین 
عملیات ایرانی ها از روز شــروع جنگ به شــمار 
می آید. مردم ایران اولین خبر آزادسازی یک شهر را 
پس از موفقیت در این عملیات شنیدند. اخبار رادیو 

اعالم کرد: »بستان آزاد شد...«
۵ دقیقه بعد از نیمه شب هشتم آذر فرماندهان رمز 
عملیات »یا حسین)ع(« را اعالم کردند و عملیات 
آغاز شــد. در محور شمالی،  رزمندگان جنگ را در 
حالی آغاز کردند که قبل از بیدار شــدن عراقی ها، 
آنها خودشان را به توپخانه عراق رسانده بودند. کار 
جنگ به درگیری تن به تن سر توپخانه عراق رسید و 
رزمندگان موفق شدند بعد از نبردی سخت توپخانه 
عراق را تصرف کنند. نیروهای عراقی هم که توپخانه 
را از دست داده بودند، عقب نشینی کردند. رزمندگان 
آنها را تعقیب کرده و مقر تیپ را گرفتند. در محور 
جنوبی، عراق موانع و نیروهای بیشتری داشت و کار 
سخت شده بود. بخشی از نیروهای محور شمالی به 
سمت بستان رفتند تا به نیروهای محور جنوبی کمک 
کنند. آنها بستان را گرفتند و قدری از فشار بر محور 

جنوبی کم شد.
صبح روز اول عملیات، رزمندگان بستان را آزاد 
کرده و خبرش را به تهران مخابره کردند. خبر، مردم 
را شاد کرد. این اولین خبر آزادسازی یک شهر بود 

که مردم می شنیدند. 
صیادشیرازی روز دوم دشمن خودش را پیدا کرد 

و از محور جنوب نیروهایش را به ســرعت تقویت 
کرد و تک ما در جنوب کرخه به بن بست خورد. ۵۰ 
درصد عملیات انجام شده بود. بستان و چزابه برای 
ما خیلی مهم بود که تصرف شده بود؛ ولی اگر محور 
پایین را نمی گرفتیم، این خطر وجود داشت که محور 
باال هم از دست برود. حجم آتش دشمن باورکردنی 
نبود. هر چیزی را که حرکت می کرد، تانک با گلوله 

مستقیم می زد. چزابه شده بود آتش و خون. 
در عملیات طریق القدس بــا زحمت نیروهای 
شناســایی و ابتــکار نیروهای جهاد ســازندگی، 
رزمندگان ایرانی خط اول دشــمن را دور زدند و به 
خطوط عقب دشمن حمله کردند. عراقی هایی که 
عقب تر بودند، حمله ایرانی ها را گزارش می دادند و 

خطوط جلو را  تکذیب می کردند!

 B غافلگیری در پل
پس از سه روز درگیری سخت و نفس گیر، سرانجام 
پاتک عراقی ها در چزابه شکســت خورد. سیزدهم 
آذر چزابــه آرام بود، ولــی چهاردهم، کماندوهای 
عــراق رزمندگان را غافلگیر کردند و از پل ســابله 
در محور جنوبی عملیات گذشتند. نیروهای ایرانی 
هنوز اطراف پل را دقیق پاکســازی نکــرده بودند 
و نیروهــای عراق بــا عبور از پل بســتان را تهدید 
می کردند. نیم ساعت بعد از نیمه شب، رزمندگان 
ایران که سخت غافلگیر شده اند، به سمت پل سابله 
هجوم می برند تا از پل دفاع کنند. نتیجه درگیری ها 
گذشــتن هفت تانک عراقی از پل بود؛ اما نیروهای 
ایرانی کوتاه نیامدند و با حمله به تانک ها آنها را سالم 
غنیمت گرفتند. عراقی ها که اوضاع را چنین دیدند، 

عقب نشینی کردند.
خورشــید نیمه آذر ســال ۱۳6۰ که طلوع کرد، 
منطقه آرام شده و صدام شکستی تلخ را قبول کرده 

بود و چزابه و بستان در اختیار ایرانی ها بود. 
سیدعلی حســینی، فرمانده نیروهای شناسایی 
عملیات طریق القدس بود. حتی می دانستند فرمانده 
تیپ دشــمن هر صبح از ساعت هشت تا هشت و 

نیم بیرون سنگرش ورزش می کند. تعداد نخل ها، 
 نفربرها، سنگرها، دیده بان ها،  زمان تعویض،  زمان 
توزیع غذای شــان را هم می دانستند. ۵ دقیقه بعد 
از نیمه شب هشتم آذر فرماندهان رمز عملیات »یا 

حسین)ع(« را اعالم کردند و عملیات آغاز شد...

 Bتیم طراحی
علی صیادشــیرازی و محســن رضایــی،  دو گروه 
طرح ریزی؛ یکی ارتشی و دیگری سپاهی تشکیل 
دادند تا جداگانه برای انجــام عملیات های بزرگ 
برنامه ریزی کنند. طرح های ایــن دو گروه را صیاد 
و رضایی در جلســاتی مشترک بررسی می کردند. 
تیم هــای طراحی منطقــه دشــت آزادگان را برای 
عملیــات برگزیدند. منطقه ای که نســبت به دیگر 
مناطق اشغالی خوزستان محدود تر بود و ایرانی ها 
نیرو و امکانات کمتری بــرای عملیات در آن الزم 
داشــتند. همچنین اگر ایرانی ها چزابــه را در میان 
دشت آزادگان می گرفتند،  نیروهای عراق در شمال 
و جنــوب خوزســتان از هم جدا و زمینــه را برای 
عملیات های بعدی خود آماده تر می کردند. بعد از 
انتخاب منطقه باز هم شناســایی های دقیق دیگری 

انجام شد تا عملیات طراحی شود. 

 Bشناسایی موفق
نیروهای شناســایی زیر نظر حسن باقری، فرمانده 
اطالعات عملیات سپاه،  شدید و دقیق کار می کردند 
تا راه های نفوذ در ســرزمین های اشغالی را بیابند. 
یکی از نیروهای شناســایی می گوید:  ۲۴ ســاعته 
دشــمن را زیر نظر داشتیم و هر ۲۴ ساعت آخرین 
اخبارشــان را به کســی که برای مان غذا می آورد، 
می دادیم.  حسن باقری بعد از بررسی گزارش های 
بسیار دقیق واحدهای اطالعات عملیات پیشنهاد داد 
از چزابه در منطقه رملی و غیر قابل عبور، به نیروهای 

عراق حمله کنیم.
مدتی بعد جهاد هم اعالم کــرد می تواند میان 
رمل ها جــاده بزند. جاده ای کــه احتمال موفقیت 

عملیات را بیشتر می کرد. جهادی ها شبانه روز کار 
کردنــد و 9 کیلومتر جاده زدند. با جــاده ای که در 
رمل های دشت آزادگان ایجاد شد؛ احتمال پیروزی 
در محور شمالی عملیات و غافلگیری ارتش عراق 

بیشتر شد. 

 Bجاده پیروزی
غروب هفت آذر ۱۳6۰ هوا رو به تاریکی می رفت. 
نیروهای اطالعات عملیات جاده میان تنگه چزابه 
را کــه نیروهای جهاد ســاخته بودند با فانوس های 
روشن عالمت گذاری کردند. شــب، رزمنده ها از 
میــان فانوس ها جلو رفتند و نم نم بــاران رمل ها و 
جاده فانوس را ســفت کرد تا ســرعت رزمندگان 
بیشتر شــود. رزمندگان اسالم پیشــروی خود را از 
دو محور شــمالی و جنوبی آغاز کردند. در محور 
شــمالی،  نیروها با عبــور از میان رمل هــا از چند 
خط دفاعی عراق می گذشــتند و در چزابه به عمق 
خط دفاعی آنها حمله می کردند. در محور جنوبی 
بخشی از نیروها مستقیم به بستان حمله می کردند 
و بخشی دیگر باید از رودخانه نیسان می گذشتند و 
به زمین های اشغالی جنوب بستان حمله می کردند. 
هدف های این عملیات، آزادســازی شهر بستان و 
7۰ روستای منطقه، رسیدن به مرز در منطقه شیب 
و هور العظیم، قطع ارتباط قوای دشــمن مستقر در 
شــمال و جنوب منطقه و انهدام قوای دشمن بود. 
استعداد نیروهای خودی در این عملیات، ۲8 گردان 
پیــاده، 7 گردان زرهی و 8 گــردان مکانیزه بود. در 
عملیات طریق القدس، تعداد 67۴ نفر از پاسداران 
و بسیجیان و ۱۲۵ نفر از ارتشیان به شهادت رسیدند. 
دشــمن هم حدود ۳۵۰۰ نفر کشــته، ۵۰۰۰ نفر 
زخمی و ۵۴6 نفر اســیر داشت. خسارات عراق، 
انهدام ۱۳ فروند هواپیمــا و ۴ فروند بالگرد، ۱7۰ 
دســتگاه تانک و نفربر و ۲۰۰ دستگاه خودرو بود.

همچنین ۱۵۰ دستگاه تانک و نفربر، ۱9 قبضه توپ، 
۱۲۰ دستگاه ماشین آالت مهندسی، ۲۵۰ خودرو 

و ۳۰ قبضه سالح ضدهوایی به غنیمت گرفته شد.

»کوهســتان آتش« چهارمین عنوان از مجموعه حماسه ۲7 و 
کارنامه عملیاتی لشکر ۲7 محمدرسول الله)ص( در سال های 
دفاع مقدس است که پیش از آن کتاب های »همپای صاعقه«، 
»ضربت متقابل« و »شــراره های خورشــید« چاپ شده اند. 
پژوهش و نگارش این کتــاب بر عهده »گلعلی بابایی« بوده و 
انتشــارات ۲7 بعثت آن را با همکاری مرکز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس،  در ۱۰ فصل اصلی،  شامل 9۳6 صفحه و باقیمت 
9۰۰۰۰ تومان به بازار کتاب عرضه کرده است. پروژه حماسه 
۲7 نبردنگاری لشکر ۲7 است که سال ها پیش گلعلی بابایی و 

حسین بهزاد کلید زدند.

 کوهستان آتش
   تازه ها    
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 شرایط مرخصی
 پیش از موعد چیست؟

09010005474/ مســئوالن محتــرم، 

پیرو اوامر فرمانده کل قوا مبنی بر افزایش 
 در پی لبیک به این 

ً
 و قانونا

ً
جمعیت شرعا

مطالبه حضرت آقا بایــد افراد عیالوار به 
ویژه دوقلودارها را دریابید.

09140006781/ ده ســال اســت که از 

خدمت بنــده می گذرد، امــا هنوز خانه 
ندارم. چــرا وام مســکن را  نمی دهند؟ 
چگونه برای وام مسکن سند تهیه کنیم؟ 
چرا برای کارمندان دولت حق نوار مرزی 
را از ســال ۱۳98 می دهنــد؛ ولی ما که 
در آذربایجان غربی و لب مرز هســتیم، 

نمی دهند؟
09160006625/ چرا در نیروی دریایی 

جابه جایی نداریم؟
 موضوع ارشدیت 

ً
09140003318/ لطفا

تحصیلی را رســیدگی فرمایید، زیرا در 
یگان شبســتر تیپ امام زمان)عج( اجرا 
نمی کنند و بهانه می آورند و می گویند باید 
جایگاه فرماندهی داشته باشید، واال تعلق 

نمی گیرد. با تشکر
می توانیــم  چطــور   /09140008961

پیامک های ارســالی خــود را در بخش 
روی خط صفحــه ۱۵ در پایگاه اینترنتی 
هفته نامه ببینیم؟ بازنشسته شده ایم و نشریه 

به دست مان نمی رسد.
صبح صادق: فایل نشــریه در ســایت 
و کانال های نشــریه ssweekly@ در 

فضای مجازی در دسترس است.
09900012759/ ما بسیجیان ویژه بعد 

از گذشت ۱۰ سال هنوز رسمی نشده ایم، 
به داد ما برســید االن هم می گویند برای 
رسمی شدن باید مراحل گزینشی را از اول 

انجام بدهید.
 نســبت به ثبت 

ً
09120007761/ لطفا

ایثارگری)حضور در جبهه( مدافعان حرم 
در بنیاد شهید و ایثارگران اقدام کنید.

می کنــم  پیشــنهاد   /09120008513

اطالعات سپاه سامانه دریافت اطالعات 
از طریق پیامک راه اندازی کند.

09350005951/ چــرا در خصــوص 

بازنشستگی پیش از موعد نیروی انسانی 
شــفاف اعالم نمی کنند که شــامل چه 

کسانی خواهد شد؟
فوق العاده  شــد  قرار   /09180008371

عملیاتی بسیجیان شمالغرب با شناسه 89 
هم تراز پاسداران رســمی شود، اما هیچ 

خبری نیست!
09140006973/ چــرا یک نیرویی که 

تــازه از آموزش آمــده، از اول خدمت در 
ستاد به کارگیری می شــود و یک نیروی 
دیگر با همان رسته یا بیشتر، خدمت خود 

را در یگان رزم  می گذراند. 
09190007017/ معاونــت فرهنگی و 

تبلیغات مهرماه مسابقه قرآن برگزار کرد، 
گفتن نتایج شنبه بعد اعالم می شه؛ هنوز 
 شــنبه بعد نشده 

ً
هم اعالم نکردن، ظاهرا

هنوز!
تولد  09900035062/ چــرا مرخصی 

فرزنــد ســه روز اســت؟ به چــه کاری 
می رسیم؟

E E E
ستون روی خط هفته نامه صبح صادق 
پذیــرای  نظرات، انتقــادات و محلی 
بیــان مشــکالت و حرف های  برای 

مخاطبان است. 
از فرماندهان  و مسئوالن محترم سپاه و 
نیروهای مسلح  هم انتظار دارد با توجه 
ویژه به موارد مطرح شده در این ستون 
پاسخ های خود را برای درج هفته نامه  

صبح صادق به رایانامه:
info@ssweekly.ir 

یا نمابر:77488426  ارسال کنند.

   روی خط    

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

پاسدار

حسن ابراهیمی
خبرنگار

 BBBB بیمارســتان های نیروهای مســلح در 
مقابله با  کرونا  پای کار آمدند بیمارستان 

قلب جماران چه نقشی دارد؟
سپاه پاسداران انقالب اســالمی عالوه بر وظایف 
امنیتی که برای هموطنان دارد، یکســری وظایف 
خدمتی هم برای خود متصور اســت و ما به منزله 
یکی از بیمارســتان های نیروهای مسلح جزئی از 
این وظایف خدمتی ســپاه به خانواده ســپاه و سایر 
مردم هستیم. از زمانی که بیماری کرونا شیوع یافته، 
تمامی ارکان سپاه خودشان را به نوعی درگیر با این 
بیماری می دانند که بیمارستان های سپاه در پیشانی 
این حرکت و در خدمت رسانی به مردم و نیروهای 
مسلح هستند. بیمارستان جماران از همان ابتدا که 
مجموعه بیمارستان های نیروهای مسلح در اختیار 
بیماران کرونایی قرار گرفت با تصمیم مســئوالن و 
فرماندهان سپاه به عنوان بیمارستان عاری از کرونا 
در نظر گرفته شــد، چون خــود بیماری های قلبی 
و مشــکالت قلبی حاد، حالت اورژانســی دارند 
و بــه درمان های فوری نیاز خواهند داشــت و خود 
بیماری هــای قلبی را نمی توان کم شــمرد و لذا با 

آلوده شدن بیمارســتان به ویروس کرونا مشکالت 
بسیاری برای ســایر بیماران قلبی ایجاد می شد. بنا 
بر این، بیمارســتان جماران این وظیفــه را دارد که 
همچنان بــه موضوع قلب و بیمــاران قلبی چه در 
مورد کارکنان ســپاه و خانواده محترم شان، چه در 
مورد نیروهای مسلح و چه در مورد سایر اقشار ورود 
داشته باشدو به نحو احسن خدمت کند؛ از این رو 
در بیمارستان دستورالعمل های بهداشتی زیادی را 
چه در بدو ورود و چه در بخش های درمانی و اداری 
داریم. برای نمونه، برای بستری بیمار در صورتی که 
بیمار مشکوک به کرونا باشد، با انجام آزمایش های 
مربوطه در صورت مثبت بودن آزمایش، بیمار را به 
سایر بیمارستان هایی که بیماران کرونایی را پذیرش 
می کنند، منتقــل می کنیم تا بیمارســتان عاری از 
کرونا بماند و خطری متوجه بیماران قلبی نباشــد. 
کارهایی هم که برای بیماران قلبی انجام می شود؛ 
مانند عمل های قلب باز، تعویض دریچه های قلبی، 
انجام بالن، فنر و تعویض باتری و بســیاری دیگر از 
جراحی های پیچیده که حالت فوری و اورژانســی 
دارد به صورت مســتمر با ضریــب امنیتی باال در 

بیمارســتان در حال انجام اســت. با توجه به اینکه 
تالش شده است بیماران کرونایی به این بیمارستان 
راه پیدا نکنند تا خطری غیر از بیماری قلبی متوجه 
بیماران نباشد، ما توانســته ایم با ضریب بسیار باال 
از ورود این بیماران جلوگیری و با ضریب اطمینان 
بسیار باال اقدامات درمانی و جراحی برای بیماران 

قلبی با نیاز فوری را انجام دهیم.

 BBBB موضوع توســعه بیمارســتان به کجا 
رسیده است؟ برنامه های توسعه کمی و 

کیفی بیمارستان چگونه است؟
برای توســعه کمی و کیفی تالش بســیاری شده و 
در وضعیت فعلی با توجه به مشــکالت اقتصادی 
ناشــی از این ویروس که بخشــی از آن هم متوجه 
بودجه بهداشت و درمان می شود و تحریم هایی که 
کشور با آن درگیر است، در بیمارستان تالش کردیم 
از توســعه و به روز بودن عقب نمانیم. در مجموعه 
بیمارســتان کاری که توانستیم انجام دهیم، این بود 
که از نیروهای مجرب و استادان مجرب دانشگاهی 
و متخصصــان و جراحان قلب و همکاران با درجه 
باالی علمی دعوت به همــکاری کنیم. اآلن کادر 

مجرب و با درجه علمی بسیار باالیی در بیمارستان 
مشغول خدمت هستند و نظام آموزشی را هم به روز 
کردیم و به صورت برخط با دانشــگاه علوم پزشک 
بقیه الله در ارتباط هســتیم و ســامانه را هر روز به 
روزرسانی می کنیم و وضعیت بیماران و فعالیت های 
درمانی به صورت به روز در این سامانه قرار می گیرد. 
در مورد توسعه کمی که مستلزم بودجه کافی است، 
مشکالتی بوده که باید رفع شود. در حوزه تجهیزات 
هم تالشــی که داریم انجام می دهیم، این است که 
حداقل تجهیزاتی را که از نظر وضعیت به کارگیری 
دچار استهالک و فرسودگی هستند، به روزرسانی 
و نوســازی کنیم که موفق شــدیم برای خرید یک 
دســتگاه آنژیوگرافی اکوی هایتک اقــدام کنیم که 
یک بیمارستان فوق تخصصی قلب است. از طرف 
دیگر تجهیزات پزشــکی که شــاید قبال با دردسر 
زیاد می توانســتیم تأمین کنیم، با همکاری برخی 
شــرکت هایی که با آنها تعامل داریم، تأمین شــده 
است. برای نمونه، وسایلی که برای برخی عمل های 
تخصصی قلب نیاز داشتیم، بعد از سه سال به تازگی 

توانستیم تأمین کنیم.

رئیسبیمارستانفوقتخصصیقلبجماران)بقیهاللهعج(درگفتوگوباصبحصادقمطرحکرد

هستیم ونا  کر از  عاری  بیمارستان 

در آستانه اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی مرکز فرهنگی 
خانواده فرماندهی دژبان کل سپاه  مسابقه نورهدایت مبتنی بر متن 
وصیت نامه الهی ـ سیاسی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، ویژه 
خانواده کارکنان دژبان کل سپاه در دو سطح همسران و فرزندان را 
برگزار می کند. سردار حاتم عبادی، فرمانده دژبان کل سپاه با بیان 
اینکه همه موظف هستیم تا معارف انقالب اسالمی و شهیدانی 
همچون حاج قاسم ســلیمانی را در میان آحاد مردم و خانواده ها 
بسط و گسترش دهیم، اظهار داشت: »فرماندهی دژبان کل سپاه 
بر این اســاس در هفته بسیج و تا پیش از اولین سالگرد این شهید 

بزرگوار اقدام به برگزاری این مسابقه کرده است.«   

مسابقه از  وصیت  شهید
فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( گفت: »اگر حوزه 
کشاورزی و معدن را فعال کنیم، شغل پایدار و زندگی آبرومندانه 
برای مردم ایجاد می شــود و این ظرفیت در اســتان کرمان وجود 
دارد و قرارگاه آمادگی انجام آن را دارد.« ســردار ســعید محمد 
در حاشــیه  امضای تفاهم نامه اجرای بزرگ ترین سیل بند جنوب 
استان کرمان با اشاره به اینکه فقط امسال حدود ۲۳ میلیارد تومان 
پروژه محرومیت زدایی در اســتان انجام داده ایم گفت: »در حوزه 
کشاورزی هم اگر بتوانیم مشــکل آب اراضی مستعد در جنوب 
استان را حل کنیم و در اختیار مردم قرار بدهیم تا به صورت تعاونی 

بتوانند بهره برداری کنند.«

کمک به توسعه کشاورزی 
مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح از کاهش 
فرانشیز اقالم دارویی تحت پوشش سازمان به حداکثر ۱۵ درصد 
خبر داد. دکتر امیر نوروزی تأکید کرد: »به منظور توسعه خدمات 
و عدم نیاز بیمه شــدگان از خرید بیمه هــای تکمیلی تجاری، در 
نخستین گام از بازنگری بسته تعهدات بیمه مکمل این سازمان، 
از 9 آذرماه کاهش فرانشــیز داروهــا از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد، 
اجرایی می شود.« وی  اعالم کرد: »بر اساس این مصوبه، فرانشیز 
داروها، برای بیمه شــدگان دارای بیماری های ویژه، صفر بوده و 
فرانشیز داروهایی با میزان ۱۵درصد و کمتر از این مقدار نیز، بدون 

تغییر، در همه داروخانه های طرف قرارداد قابل محاسبه است.«

دارویی فرانشیز  کاهش 

 آخرین افتتاح هایی که جان بر کفان ســپاه و 
بســیج در حوزه محرومیت زدایی در کشــور 
انجــام داده اند، چندین پروژه در شهرســتان 
زلزله زده سرپل ذهاب کرمانشاه و ملک شاهی 

ایالم افتتاح شده است.

 Bسرداری در کسوت مهندس
شهرستان ســرپل ذهاب از مناطقی است که در 
اثر وقوع زلزله به شــدت دچار محرومیت شد و 
با از بین رفتن سرپناه بســیاری از روستانشینان و 
زیرســاخت ها مردم این منطقه به شدت نیازمند 
اقدامات فوری برای محرومیت زدایی شدند. در 
این میان سپاه و بســیج اقدامات درخور توجهی 
برای رفع این محرومیت انجام دادند که از جمله 
ساخت مســکن برای روستاییان این مناطق بود؛ 
اما حجم خرابی های زلزله ســبب شــد تا همه 

این اقدامات در یکی دو ســال بعد از وقوع زلزله 
کافی نباشــد تا جایی که همچنان تا همین امروز 
هم برخی از گروه های جهادی در منطقه مستقر 
هستند. قرارگاه مهندسی شهید متوسلیان هم که با 
همین هدف سه سال است در منطقه تأسیس شده 
اســت، کماکان در حال خدمت رسانی به مردم 
منطقه است. سردار سعید قاسمی از پیشکسوتان 
اطالعات لشــکر ۲7 محمد رسول الله)ص( در 
دفاع مقدس که دانش آموخته کارشناسی ارشــد 
معماری است، به عنوان مســئول این قرارگاه به 
صورت جهادی پای کار ایستاده و افتتاح هایی که 
پس از سه ســال در این منطقه صورت می گیرد، 
نشان دهنده ایستادگی او و همراهانش در آن مسیر 
است.  او در این باره می گوید: »قرارگاه مهندسی 
شهید متوسلیان در سومین سال تأسیس خود است 
و در منطقه ســر پل ذهاب و شاهین قلعه فعالیت 
دارد. ساخت منازل مسکونی، احداث مدارس، 
مســاجد و دیگر خدمات در این منطقه در حال 
پیگیری اســت.« وی ادامــه داد: »اواخر آبان ماه 

امسال موفق به افتتاح ۳7 واحد مسکونی با متراژ 
حــدود 8۰ متر در روســتاهای گنجوره و چمن 
کلین شــدیم که تمامی اعتبارات این پروژه ها از 
طریق خیرین و قرارگاه مرکزی جهاد ســازندگی 
و محرومیت زدایی به عنوان پشــتیبان و حامی در 
صف اول تأمین شده اســت.« مهندس قاسمی 
در ادامــه افزود: »تمامی پروژه هــای این قرارگاه 
با اســتفاده از الگوهای پیشــرفته و علمی جهان 
طراحی و اجرا شده و اجرای این پروژه ها مرهون 
تالش های جهادگران و متخصصان دانشگاهی در 
این قرارگاه است.« سردار سیدضیاء الدین حزنی 
در جایگاه دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و 
محرومیت زدایی سپاه که در جریان بازدید و افتتاح 
این پروژه ها در ســرپل ذهاب حضور داشت، با 
تأکید بر اینکه همواره در کنار مردم هستیم، اظهار 
داشــت: »ما در سراسر کشــور در حال اجرای 
پروژه های مختلــف محرومیت زدایی عمرانی و 
غیر عمرانی هستیم و اولویت امروز ما اشتغال و 

آبرسانی در مناطق محروم است.«

 Bمهر محرومیت زدایی 
اما افتتاح های پروژه های محرومیت زدایی سپاه در 
آبان ماه به همینجا ختم نشد و تعدادی پروژه دیگر 
نیز در شهرستان مهر از توابع ملکشاهی ایالم نیز 
افتتاح شد.  افتتاح گلزار شهدا، افتتاح حسینیه های 
حضرت علی اکبر)ع( و سیدالشهدا)ع(، ساخت 
و تجهیز مســجد صاحب الزمان)عج( و ساخت 
خانه عالم در جوار این مســجد و نیز احداث پل 
و آبنما در شهرســتان مهر منطقه ملکشــاهی از 
مهم ترین پروژه های افتتاح شده اخیر در این منطقه 
بود که با حضور ســردار حزنی، ســردار لطفی 
معاون نیروی انسانی نیروی زمینی سپاه و شهردار 
شهر مهر افتتاح شد. اما منطقه اندیکای خوزستان 
هم دیگــر منطقه و مقصــد افتتــاح پروژه های 
در  محرومیت زدایی گروه های جهادی مســتقر 
این منطقه در هفته اخیر بود و تعداد زیادی پروژه 
عمرانی و غیر عمرانــی محرومیت زدایی در این 
منطقه نیز با حضور سردار حزنی به بهره برداری 

رسید.

ومیت زدایی در  غرب کشور   محر
احسان امیری

خبرنگار

بیمارستان فوق تخصصی قلب جماران کار خود 
را از یکی دو اتاق به عنــوان اتاق عمل و تخت 
مراقبت ویژه از حضرت امام راحل)ره( در کنار 
منزل ایشان در جماران  آغاز کرد. بنا به تأکید امام خمینی)ره( مبنی بر اینکه نباید این محل تنها به ایشان 
اختصاص پیدا کند و مردم محروم هم بتوانند از امکانات آن بهره ببرند، به توصیه امام )ره( عمل شــد. 
بعد از رحلت حضرت روح الله همین مجموعه و توسعه کمی و کیفی  یافت و سال های بعد ذیل دانشگاه 
علوم پزشکی بقیه الله االعظم)عج( سپاه قرار گرفت.در ادامه در گفت وگویی با دکتر مرتضی خداپرست 
که چند ماهی بیشتر از مسئولیت ریاستش در این بیمارستان نمی گذرد، کم و کیف وضعیت کرونا  در این 

بیمارستان را بررسی کردیم که می خوانید.  



پیکر سالم

وقتی وارد سردخانه شدم، پاهایم 
سست شده بود. یاد روز اولی که 
مجروح شده بود افتادم و دلم می خواست 
دوباره خودش به استقبال بیاید. وارد اتاق 
شــدیم، نفســم بند آمد. بعد از ۱6 سال 
جنــازه ای را از زیر خروارها خاک بیرون 
آورده بودند. باالخره او را دیدم که نورانی 
و معطر بود. موهای سر و محاسنش سالم 
بود. چشم هایش هنوز با من حرف می زد. 
فقط بدنش زیر آفتاب کبود شده بود. بعدها 
گفتند لب مرز، هنگام مبادله شهدا، سرباز 
عراقی با تحویــل دادن جنازه محمدرضا 
گریه کرده و صدام را لعن و نفرین می کرده 
که چه انســان هایی را به شهادت رسانده 
است. دو رکعت نماز شکر خواندم و آماده 

تشییع جنازه شدم.
 به نقل از مادر شهید
 محمدرضا شفیعی

 محمدرضا شــفیعی در ســال ۱۳۴6 در 
شــهر مقدس قم به دنیا آمد. ۱۴ ساله بود 
که عازم جبهه شد. پنج سال در جبهه های 
جنگ حضــور فعــال داشــت و در ۱9 
سالگی به شهادت رســید. او در جریان 
عملیات کربالی۴ به اســارت دشــمن 
درآمد. با بدنی مجروح اســیر می شــود. 
و  نبوده  مناســب  وضعیت جسمانی اش 
به عمل جراحی نیاز داشــته است؛ ولی 
عراقی ها توجهــی نمی کنند. چند روزی 
در اردوگاه بعثی ها درد زیادی می کشد و 
در آخر از عــوارض جراحت در غربت و 
تنهایی به شهادت می رسد. صلیب سرخ 
که از شــهادت محمدرضا آگاه می شود، 
مســئوالن بعثی را موظف می کند برای 
او قبری در شهر کاظمین در نظر بگیرند. 
پس از ۱6 سال پیکر این رزمنده به کشور 
بازمی گــردد. محمدرضــا در ۱۴دی ماه 
۱۳6۵ شهید شد و پیکر پاکش در ۴ مرداد 

ماه ۱۳8۱ به کشور بازگشت.

 منتظرتر از همۀ منتظران
موالی من سالم!

باز هم منم، همان گنــاه کاری که هر 
وقت دلش می گیرد و به مشکلی می رسد 
با تو حرف می زند. تمام هفته گناه و غروب 
جمعه دعا، کمــی خجالت از این انتظار 

رواست...
 آقاجــان! از حالت خبر نــدارم، ولی 
می دانم از حال همۀ ما خبر داری، می دانم 
بــا گناه هایی که مرتکب می شــویم، دل 
آزرده می شوی! به جای ما توبه می کنی و 
به جای ما اشک می ریزی، تو منتظرتر از 
مایی! شــیعه ایم که مؤثر در تحقق ظهور 
باشیم؛ ولی گرفتار بدی ها و گناه ها هستیم. 
می دانم تقصیر ماست که غیبت تو طوالنی 
شده، ولی آقا دلتنگیم، دل مان به وسعت 
دنیــا گرفته... بیا کــه دوای غم و غصه ها 
شمایی! برای شماست که دل ها گرفته آقا 
جان! شــما بیایی بهار می شود! دل ها آرام 
می شوند. موالی من...! عطر جمکرانت 
حسرتی شده این روزها، بیا و باز به بهشت 
زمینــی ات دعوت مان کن! بیا که جهان با 

آمدنت جهانی شود پر از شور و شوق...!

نوقلم: فاطمه بیگدلی از تهران

حسن ختام

امام رضا)ع( فرمودند: »مؤمن، مؤمن واقعی نیســت، مگر آنکه ســه خصلت در او باشــد: ســّنتی از 
پروردگارش و سّنتی از پیامبرش و سّنتی از امامش. سّنت پروردگارش، پوشاندن راز خود است، سّنت 
پیغمبرش، مدارا و نرم رفتاری با مردم اســت، ســّنت امامش، صبر کردن در زمان تنگدستی و پریشان 

حالی است.«
 الخصال، ج 2، ص82

 سه ویژگی مؤمن
   صادقانه    

اگر دوست داری هرگز از خوبی کردن پشیمان نشوی، فقط برای خدا رفتار نیکو را پیشه کن! شاید بعضی 
اوقات با افرادی برخورد کنی که قدرشــناس نباشند. زمانی که خوبی کردن فقط برای خدا باشد، دیگر 
قدردانی بندگان خدا برایت اهمیتی ندارد؛ چون می دانی خدا به جای همه برایت جبران خواهد کرد. هر 
روز از خدا عشق و آرامش بگیر و بعد فقط برای رضایت و لبخند او بین بندگانش، مهربانی و انسانیت 

و عشق را تقسیم کن!

 فقط برای خدا
   صبحانه    
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

   قبیله عشق    

 زهرا سلطانی نژاد
مشاور خانواده

عملکرد سیســتم ایمنی بدن نقش مهمی در پیشگیری از ابتال به ویروس 
کرونا دارد؛ مهم ترین قدم برای داشتن ایمنی مناسب رعایت تنوع و تعادل 
در برنامه غذایی است. استفاده از همه پنج گروه غذایی شامل نان و غالت 
با تأکید بر غالت و نان های سبوس دار، گروه میوه ها و سبزیجات با تأکید 
بر مصرف انواع رنگ های متفاوت، گروه گوشت ها با تأکید بر تخم مرغ، 
مرغ، ماهی، حبوبات و مغز ها و گروه شــیر و لبنیات با تأکید بر مصرف 
لبنیــات کم چرب توصیه های خوبی برای پیشــگیری از مبتال شــدن به 
بیماری ها به ویژه کروناست. برای افزایش سطح ایمنی بدن روزانه از منابع 
غنی ویتامین C شــامل انواع میوه ها و سبزی ها، از جمله سبزیجات برگ 
سبز مانند سبزی خوردن، انواع کلم، گوجه فرنگی، جوانه های گندم، ماش 
و شبدر، انواع مرکبات)لیموترش، لیموشیرین و...( و همچنین پیاز خام 
همراه با غذا مصرف کنید. روزانه 6 تا 8 لیوان مایعات بنوشید. با استفاده از 
منابع غنی از ویتامین D شامل ماهی چرب، لبنیات و زرده تخم مرغ ایمنی 
 
ً
خود را باال ببرید. از منابع غذایی حاوی آهن و روی غافل نشوید و حتما
گوشت  قرمز، مرغ و ماهی، تخم مرغ، انواع سبزی ها، حبوبات، میوه های 
تازه و خشک شــده و غالت کامل را در برنامه غذایی خود بگنجانید. با 
توجه به نقش ویتامین های A و E در تقویت سیســتم ایمنی بدن، روزانه 

از منابع ویتامین A شامل انواع سبزی ها و میوه های 
زرد و نارنجی، مانند هویج، کدوحلوایی، موز و 

انواع مرکبات، زرده تخم مرغ، شیر و لبنیات 
و منابع غذایی ویتامین E )روغن های مایع 

ماننــد کانوال، گلرنــگ، آفتابگردان و 
ذرت( استفاده کنید.

    سالمت    

ونا ایمن در برابر کر

 تربیت منهای دین!

یکی از ابعاد مهم شخصیت انسان، مسئله 
تدین و دینداری است؛ در گذشته، والدین 
در تالش بودند تــا آموزه های دینی را در 
کودکی به فرزنــدان تعلیم داده و باورها و 
عادت های خوب را در آنها نهادینه کنند. 
در حقیقت همان طور که والدین، وظیفه 
تغذیه صحیح و حفظ سالمت و بهداشت 
جســمانی فرزند را بر عهده دارند، نقش 
بی نظیــری در حفظ و مصونیت روح آنها 
در برابر آسیب ها و هجمه های شیطانی ایفا 
می کنند. با وجود این، شاهد هستیم برخی 
والدین، نه تنها از رسالت انتقال مفاهیم و 
آموزه های دینی به فرزندان سر باز می زنند، 
بلکه حتی به نوعی، مانع دینداری فرزندان 
شــده و آنها را از گرایش به مسائل دینی و 
اعتقادی بازمی دارنــد! دلزدگی از دین به 
واسطه عملکرد نامناسب برخی متدینان، 
راحت طلبــی، غرب زدگی یــا  پذیرش 
بدون سؤال و تســلیم در برابر اعتقادات 
والدین دیروز، موجب شــده حاال که در 
جایگاه پدر و مادر قرار گرفته اند، ترجیح 
دهند فرزندان شان را آزاد و رها و به دور از 
تقیدهای دینی پرورش دهند. اما حقیقت 
این است که دینداری، مبنای فطری داشته 
و حق ذاتی انسان هاست؛ از این رو والدین 
الزم است مسیر شناخت زیبایی های دین 
را برای فرزندان هموار کرده و با عشــق و 
محبت، آنها را به زیور دینداری مزین و در 
عین حال از هرگونه سختگیری و افراط در 

این مسیر خودداری کنند.

جوان

محبوبه ابراهیمی
پژوهشگر سبک زندگی

طالب دیدار

از هستی خویشتن، گذر باید کرد
زین دیو لعین، صرف نظر باید کرد

گر طالب دیدار رخ محبوبی 
از منزل بیگانه سفر باید کرد

در محفل دوستان، به جز یاد تو نیست
 آزاده نباشد آنکه آزاد تو نیست

شیرین لب و شیرین خط و شیرین گفتار
آن کیست که با این همه، فرهاد تو نیست؟

ای عشق ببار بر سرم رحمت خویش
ای عقل مرا رها کن از زحمت خویش

از عقل بریدم و به او پیوستم
شاید کشدم به لطف، در خلوت خویش

امام خمینی)ره(

   کتیبه سبز    

   تلخند    
قدس  کابوس صهیونیست ها/ انصارالله یمن با رونمایی از موشک قدس۲ خواب را از چشم اشغالگران صهیونیست ربوده است. 

پادرد شدیدی داشتم، دکتر خیلی سفارش 
کــرده بود که حتما لبنیات مصرف کنم تا 
کمبود کلســیمم جبران شــود. پله ها را به زور باال 
می رفتــم و گاهی دانش آموزانــم برای کمک به من 
کیف و وسایلم را می گرفتند و با من هم قدم می شدند. 
همه شان با نگرانی من را برانداز می کردند و توی دل 
کوچک شان غصه می خوردند. کم کم کار به جایی 
رسید که توان راه رفتن نداشتم. دکترم مشکوک شده 
بود که مبادا کار، کار سرطان باشد. مرخصی گرفتم و 
با دلی پر از اضطراب پیگیر کارهای درمان شــدم. 
آزمایش های ســخت و دردناک و پادردی که دیگر 
داشت به فلج می رسید.  دلم برای هیاهوی مدرسه 
تنگ شــده بود. تنها چیزی که لبخند را روی لبانم 
می آورد، نذر و نیازهای کودکانۀ شاگردان کالسم بود 

کــه معصومانه از خدا بهبودی مرا با چند صلوات و 
خواندن ســوره های قرآن می خواستند. راستش به 
همین دل های پاک دلخوش بودم و همین اتفاق هم 
افتــاد. باالخره بعــد از چنــد آزمایش تخصصی، 
بیماری ام قابل درمان تشــخیص داده شــد و بعد از 

درمان به زندگی معمول بازگشتم.
اولین روز بعد از درمان را که به مدرسه پا گذاشتم، 
خوب به یاد دارم. بچه ها با گل هایی که معلوم بود از 
باغچۀ خانه شان چیده اند، به استقبالم آمدند و با خنده 
و هیاهو به کالس رفتیم. زنگ آخر را که زدند، پریسا 
شاگرد نحیف و الغرم که به خاطر مرگ پدرش، در 
فقر شدیدی به سر می بردند با خجالت و شرمندگی 
به ســراغم آمد. بقچه ای در دستانش بود و معلوم به 
زور ســنگینی اش را تحمل می کند. آن را روی میز 
گذاشت و با خجالت گفت:»اینا رو برای شما آوردم، 
برای پادرد خوبه!« خشــکم زد. آن سال تازه مدرسه 
شــیریارانه ای به بچه ها می داد، پریسا سهم خودش 
را برای من جمع کرده بود. تاریخ مصرف شــان هم 

گذشــته بود، تا بخواهم حرفی بزنم دختر کوچک 
دوان دوان از مدرســه بیرون رفته بود. قلب مهربان 

پریسا اشک شوق را از چشمانم سرازیر کرد.
ســال ها از آن روزهای پرخاطره گذشت. هفته  
پیش به دلیل کرونا در بیمارستان بستری شدم، حالم 
چندان وخیم نبود، اما مضطرب و نگران بودم. بعد 
از مصرف داروها به خواب ســنگینی فرو رفتم و با 
صدای پرســتارها و دکتر بیدار شــدم، وضعیتم را 
که بررسی کردند، سرپرســتار بخش کنارم ایستاد، 
چشــمکی زد و گفت: »خانم تفرشی، بیمار بسیار 
ویژه ای هســتن. فقط ازشون می خوام به کسی نگن 
مریضی شــون به خاطر خوردن شیرهای فاسد چند 
سال پیشــه...« و همه خندیدند. نگاهش کردم، از 
پشت ماسک هم می شد شناخت. خودش بود همان 
پریسای کوچک، طبق آرزویی که داشت پرستار شده 
بود و مثل چند سال پیش می خواست کمکم کند تا 
از بستر بیماری برخیزم، همانقدر با اراده، همانقدر با 

عشق، همانقدر مهربان....

   داستان    

شفابخش! فاسد  شیرهای 

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

پرسش: 14 سال است که ازدواج کرده ایم و مشکل خاصی نداریم جز 

اینکه احساس می کنم همسرم مرد توداری است، بامن درد دل نمی کند 

و آنطور که باید من را امانتدار یا مشــاور نمی داند، چه کنم که از این نظر به من 

نزدیک تر شود؟

پاسخ:پرسشــگر عزیز! با توجه به اینکه گفتید مشــکلی با همسر خود 
 همســر شــما درونگراست و در مقایســه با انسان های 

ً
ندارید، احتماال

برون گرا کم حرف تر است. نکته این است که باید دید آیا با همه اطرافیان 
خود این گونه رفتار می کند؟ برای نمونه، با کســی مشورت نمی کند و در 
کارها به خود متکی است؟ اگر فقط نسبت به شما رفتارش این گونه است، 
اول دلیل آن را پیدا کنید، دوم ســعی کنید بدون منطق و بی مطالعه اظهار 
نظر نکنید که اگر خالف حرف شما ثابت شود، بی اعتبار شوید. سومین 
نکته این اســت که احتمال دارد گمان کند اگر از شــما مشورت بگیرد، 
اقتدارش خدشه دار شده است. با در نظر گرفتن این مطالب می توانید دلیل 
کار همســر خود را پیدا کنید. به او نزدیک شوید و اگر همسرتان با شما 
احساس راحتی نمی کند، شاید در جایی رفتاری تنش زا از شما دیده باشد 
و مخالفتی بدون منطق داشتید که ایشان نسبت به مشورت کردن با شما 
عقب نشــینی کرده اند. درددل کردن نیازمند دیدن رفتار مناسب از طرف 
مقابل است. اگر شما سعی کنید ایشان را درک کنید و به او آرامش بدهید، 
راه برای حرف زدن و در میان گذاشــتن مســائل مختلف را باز کرده اید. 
برای اینکه همســرتان با شما روراست باشد، سعی کنید او را درک کرده 
و برای افکار و احساساتش ارزش قائل شوید. اگر حرف ها و گفته های او 
مطابق میل شما نیست، از خود واکنش تند نشان ندهید؛ زیرا به این وسیله 
بذر بی اعتمادی در زندگی خود می کارید. وقتی همسرتان با شما درد دل 

می کند و راز دلش را با شما در میان می گذارد، احساساتش را بپذیرید.

   راه نرفته    

لی همد

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه


