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۲
نگاه

رسالت و کار ویژه بسیج 
در گام دوم

سالروز تأســیس بسیج،  این شجره 
طیبــه و لشــکر مخلص بــر همه 
بســیجیان مبارک باد. بســیج و بســیجیان با 
والیتمداری،   خداباوری،  چون  ویژگی هایی، 
و  بصیــرت  صالــح،  اهــل  عمــل  اهــل 
دشمن شناسی، آگاه به تهدیدات و فرصت ها،  
مردمی بودن و داشــتن شــرح صدر و روحیه 
ایثارگری،  شهادت طلبی و انجام کار جهادی در 
پیشــبرد انقاب اســامی، نقش بی بدیل و 
تعیین کننــده ای در گام اول انقــاب برعهده 
داشتند. نقش راهبردی بســیج در عبور دادن 
انقاب از مرحله اســتقرار نظام و تثبیت آن، 
 نقش بسیج در دفاع مقدس و مقابله با جریان 
تروریســم و در غائله های تجزیه طلبی، نقش 
بسیج در عرصه ســازندگی و همچنین نقش 
بســیج در مقابلــه بــا فتنه هــا و بحران های 
بی ثبات ســاز در یک دوره چهل ساله، همگی 
نشان از قابلیت ها و ظرفیت های پایان ناپذیر این 
نیــروی مردمی دارد. چه زیبا گفت مؤســس 
بســیج و رهبر کبیر انقاب اسامی حضرت 
امام خمینی)قدس الله نفسه الزکیه( در آخرین 
پیام به مناســبت سالروز تأسیس بسیج در 29 
آبان ســال 1367 که: »اگر بر کشــوری نوای 
دلنشین تفکر بســیجی طنین انداز شد،  چشم 
طمع دشمنان و جهان خواران از آن دور خواهد 
گردید و اال هر لحظه باید منتظر حادثه بود.« در 
این میان،  نکته مهم آن اســت که در دهه های 
اخیر،  با وجــود تداوم همان نــگاه حکیمانه 
حضرت امام)ره( در منظومه فکری رهبر معظم 
انقاب نسبت به بسیج و بسیجیان و با وجود 
تأکیدهای مســتمر معظم له به مســئوالن در 
بهره گیری از ظرفیت بسیج در حل مشکات 
کشور و پیشــبرد امور،  متأســفانه بسیاری از 
دولت ها،  آن گونه که شایسته و بایسته بود، از این 
ظرفیــت مردمی اســتفاده نکردند. حضرت 
امــام)ره( در پیام خــود می افزایند: »انقاب 
اســامی در جهــان نیازمنــد فداکاری های 
شماست و مسئولین تنها با پشتوانه شماست که 
می توانند به تمامی تشنگان حقیقت و صداقت 
اثبات کنند که بدون آمریکا و شوروی می شود 
به زندگی مســالمت آمیز توأم با صلح و آزادی 
رســید. حضور شــما در صحنه هــا موجب 
می شود که ریشه ضد انقاب در تمامی ابعاد از 
بیخ و بن قطع گردد.« اگــر در این چهل و دو 
سال گذشــته خوب بنگریم، به وضوح صدق 
کام امام آشکار می شــود. در هر کجایی که 
مسئوالن به بسیج و بســیجیان میدان دادند، 
 نتیجه،  موفقیت، پیشرفت و ناکام کردن دشمن 
بود. اما اگر امروز کشــور در حوزه هایی چون 
اقتصــاد و فرهنــگ و مســائل اجتماعی،  با 
مشکاتی دست و پنجه نرم می کند،  از دالیل 
اصلی انباشــت مشــکات در این حوزه ها، 
بی توجهی دولت ها به نیــروی عظیم مردمی 
بسیج است. به طور قطع در گام دوم انقاب که 
گام تمدن ســاز خواهد بود، بســیج می تواند 
همانند گام اول در صورت توجه مســئوالن و 
دولتمردان، به این نیــروی پرتوان و راهبردی 
مردمی، بــا کارهای بزرگ در ســطح ملی، 
 اســتانی و محلی،  هر مانع ســر راه پیشرفت 
کشور را کنار بزند. بسیج ظرفیت های باالیی 
برای پیشــبرد امور دارد؛ اموری که از نیازهای 
قطعی و حتمی انقاب در شرایط کنونی است: 
1ـ جهاد امیدآفرینی و ترویج نگاه خوشــبینانه 
نســبت به آینــده از طریــق مقابلــه جدی با 
جریان تحریف و جنگ شــناختی دشمن؛2ـ 
جهاد علمــی و تحقق بیــش از پیش جنبش  
نرم افزاری؛3ـ جهاد اقتصادی و تحقق جهش 
تولید و مقابله با جنگ اقتصــادی؛4ـ ترویج 
معنویت و اخاق مــداری در جامعه و ترویج 
سبک زندگی اسامی ـ ایرانی؛5ـ مبارزه با فقر، 

فساد، تبعیض و بی عدالتی.

سرمقاله

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

بیســت وپنجم آبــان مــاه، 84 روز پــس از دیدار 
غامحســین کرباســچی و محمد قوچانی با یکی 
از بازندگان انتخابات 1388 اولین شــماره نشــریه 
»آگاهی نو« با تصویــری از محمدجواد ظریف روی 
پیشــخوان روزنامه فروشــی ها قرار گرفت! کمی آن 
طرف تر از تصویر رئیس تیــم مذاکره کننده ایران در 
برجام! که این روزها بیش از همیشه نام او و خاطرات 
دیدارهای مکررش بــا »جو بایدن« در صدر عناوین 
رسانه های اصاحات دیده می شــود، عبارت »پیام 
شیخ« به چشــم می خورد! تیتری که محمد قوچانی 
بــرای خوانشــاش از دیــدار دوم شــهریور خود و 
کرباسچی با مهدی کروبی انتخاب کرده است! روایتی 
که می توان پیام نهایی آن را در یک جمله خاصه کرد: 
»آوردن اصاح طلبان به پای صندوق رأی در 1400، 
برای حفظ پاستور«. اما سؤال اینجاست، در این 84 
روز چه اتفاقاتی رخ داده که این عضو شورای مرکزی 
حزب سازندگی را مجاب کرده تا دعوت کروبی برای 
حضــور در انتخابات خرداد ماه ســال آینده را علنی 
کند؟ علنی سازی  که از صفحات »آگاهی نو« که خود 
را نشریه مستقل سیاست و جامعه معرفی کرده است، 
به فاصله ســه روز به صفحه اول روزنامه سازندگی، 
ارگان رسمی حزب کارگزاران رفت و با جمله »خطر 

تکرار احمدی نژاد دیگر« تیتر یک شد.
کارنامــه دولــت اعتــدال و میــزان محبوبیت 
رئیس جمهور مورد حمایــت اصاح طلبان، خروج 
واشــنگتن از برجــام هســته ای و شکســت پروژه 
برجام های متوالی، عملکرد فراکسیون امید و عارف 
کم حرفی که تصویر کاملــی از ناکارآمدی در خانه 
ملت را به نمایش گذاشــت، میدان داری جریان های 

رادیکال در میان اصاح طلبــان و پیوند با براندازان، 
انحال شــورای سیاســت گذاری و از دست رفتن 
سازوکارهای تصمیم سازی، اوج گرفتن اختافات و 
طرح  گذار از رهبران اصاحات، ســرخوردگی بدنه 
اجتماعی از مشــارکت در انتخابات هــای 1394 و 
1396 و در پایان شکســت سخت در اسفند 1398 
اصاح طلبان را چنان به گوشه رینگ برده، که بسیاری 
بازسازی و پیروزی این جریان در 1400 را یک خیال 
خام می دانند! اما حفظ پاســتور مسئله ای نیست که 
اصاح طلبــان، به ویژه طیف تکنوکرات  آن، با وجود 
همه بحران های ریز و درشــت، به سادگی از آن عبور 
کند! مسئله  ای که بررسی آنچه در این 84 روز گذشته 

بر آن صحه می گذارد!
بی تردید مهم ترین و البته جنجالی ترین اتفاق در 
اردوگاه اصاح طلبان در فاصله 2 شهریور تا 25 آبان 
1399 را می توان بیانیه موســوی خوئینی ها دانست! 
خوئینی ها که همیشــه از او به عنوان مرد پشت پرده 
اصاحات یاد می شــود، در همان ابتدای بیانیه اول 
مهرماه خود خطاب به طیف های رادیکال که در انتظار 
برپایی نظام دیگر هستند، می نویسد: »آنچه در ورای 
جمهوری اسامی می بینید سرابی بیش نیست و به آن 
دل نبندید؛ شما نیز برای آبادانی و سربلندی ایران به 
همین نظام و به اصاح آن بیندیشــید.« این جمات 
را همان خوئینی هایی نوشته است که کمی قبل تر به 
دلیل نامه سرگشاده اش به رهبر معظم انقاب محبوب 
رادیکال هــای اصاح طلب شــده بــود، اما جریان 
تکنوکرات ســخت به او تاخته و روزنامه سازندگی 
با تیتر »صدای پای رادیکایســم« از او استقبال کرده 
بود! اما موسوی خوئینی ها این بار اگرچه در میانه های 
بیانیــه اش  با رادیکال ها همراه شــده و به ســازوکار 
انتخابات در کشــور هجمه برد؛ اما در پایان  مقصود 
اصلی را در این جمات گنجاند: »بی توجهی به امر 
 اوضاع آشفته 

ً
خطیِر انتخابات ریاست جمهوری قطعا

و نابســامان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

کشــور را نه تنها به سامان نمی رساند که بدتر از آنچه 
هست می کند. نخبگان و فعاالن و تحلیلگران سیاسی 
بایــد با تمام توان تاش کنید تــا آنان را قانع کنید که 
راه عاج این مشکات ویرانگر رهاکردن انتخابات 
نیست.« بیانیه ای که این بار صف بندی ها را دیگرگون 
کــرد، تکنوکرات ها بــه حمایت از او برخاســتند و 
تندروها در مقابلش ایســتادند! اما واقعیت این است 
که ایــن بیانیه توان باز کردن کور گره اصاح طلبان را 
نداشته و ندارد و حتی چهره ای مانند صادق زیباکام 
هم بر آن تاخته و نوشته است، خوئینی ها هیچ نسبتی با 
اصاحات ندارد و در جایگاهی نیست که به نمایندگی 
از اصاح طلبان سخن بگوید!  واکنشی که به وضوح 
نشان می دهد اصاح طلبان برای فرار از گوشه رینگ 

نمی توانند به این بیانیه امید چندانی داشته باشند!
اما برخاف صادق زیباکام، بهزاد نبوی، چریک 
پیــر اصاحات که حاال بیش از هــر زمانی دیگر در 
تاش است از رادیکالیســم فاصله بگیرد، به کمک 
موسوی خوئینی ها شتافت! نبوی چهاردهم مهرماه در 
مصاحبه مفصل خود با روزنامه »آرمان ملی« با بیان 
اینکه »وظیفه یک جریان  پیشــاهنگ آن نیست که در 
مســیر مخالفان اصاحات که کارشان ناامید سازی 
مردم اســت، حرکت کند.« به صراحت اعام کرد: 
»اگر اصاح طلبان صندوق رأی را از دســت بدهند، 
حرفی برای گفتن ندارند.« نبــوی چند روز پیش از 
این مصاحبه نیز در دیدار با اعضای انجمن اندیشــه 
و قلم گفته بود »بایــد از همین امروز برای انتخابات 
1400، خود را آماده کــرده و گزینه های مختلف را 
ارزیابی کنیم«؛ امــا واقعیت تلخ برای اصاح طلبان 
این است که مواضع بهزاد نبوی، همان مواضع پیش 
از اسفند 1398 اســت! اصرار امروز او برای حضور 
در انتخابات 1400 همانقدر مؤثر اســت که تاش 
او در ماه هــای منتهی به انتخابــات مجلس یازدهم 
بــرای شــرکت در انتخابات مجلــس یازدهم مؤثر 
بود! تجربه ای که نشــان می دهد نبوی نیز برای تغییر 

وضعیت اصاح طلبان دستانش بیش از اندازه خالی 
است! در این 84 روز پس از موسوی خوئینی ها و بهزاد 
نبوی، نوبت به سیدمحمد خاتمی رسید تا بخت خود 
را در ارسال این پیام که اصاح طلبان نباید انتخابات 
1400 را به سادگی از دست بدهند امتحان کند. پنجم 
آبان ماه خبر برگزاری جلسه برخط مجمع روحانیون 
مبارز با ریاســت خاتمــی و با موضــوع انتخابات 
ریاست جمهوری سیزدهم رسانه ای شد! اما این خبر 
نیز با برخورد سرد و بی تفاوت در جریان اصاحات و 
بدنه اجتماعی آن روبه رو شد! تا خاتمی بیش از پیش به 
گفته پیشین خود، که دیگر تکرارهای او هم نمی تواند 
به اصاح طلبان در انتخابات کمک کند، اطمینان پیدا 

کند! 
احــواالت اردوگاه اصاح طلبــان در این روزها 
پاسخی به پرسش ما نمی دهد و همچنان این پرسش 
پا برجاست که امیدواری امروز اصاح طلبان ناشی 
از کدام اتفاق اســت؟ پاســخ را نه در اتفاقات درون 
اصاح طلبان، بلکه باید در جایی دیگر جســت وجو 
کــرد! امیــد زنــده شــده اصاح طلبــان، پیروزی 
قریب الوقــوع دموکرات ها در انتخابــات 2020 و 
بازگشت به دوگانه تکراری»سازش ـ مقاومت« است، 
موضوعی که سخت اصاح طلبان را امیدوار کرده که 
حضور خود در پاستور را تمدید کنند. پس از شکست 
خوئینی ها، نبوی و خاتمــی در تغییر میدان بازی در 
جریــان اصاحات، حضور جو بایــدن امیدی را در 
این جبهه زنده کرده اســت و اصاح طلبان را به این 
نقطه رسانده  که شاید با به میدان آوردن مهدی کروبی 
به عنوان یکی از محصوران، شرایط برای قانع کردن 
تندروها مهیا شــود. حاصل جمع پیام شیخ و تصویر 
محمدجواد ظریــف در قابی طایی در صفحه اول، 
شــماره اول نشریه آگاهی نو که قوچانی در وصف آن 
در صفحه اینستاگرامش نوشته است »مجله ای در راه 
اصاح اصاحات« به آشــکارترین شکل بیان شده 

است!

عقب به  بازگشت 
سیدفخرالدین موسوی

دبیر تحریریه

از دوم شهریور تا ۲۵ آبان در اردوگاه اصالح طلبان چه گذشت؟

نزدیــکان ترامپ بــه وی توصیــه کرده اند که 
پیروزی بایدن را در انتخابات ریاســت جمهوری 
ســال 2020 بپذیرد! از ســوی دیگر، شکایات 
جمهوری خواهان بــه دادگاه های ایالتی در زمینه 
 راه 

ً
ابطال انتخابات یا تغییر نتایج رأی گیری فعا

به جایی نبرده اســت. در چنین وضعیتی، اگرچه 
ترامپ کماکان خــود را پیروز انتخابات می داند. 
واقعیت امر این اســت که ترامپ معتقد اســت 
شکست وی در انتخابات، معلول هم افزایی اجزای 
»ساختار قدرت« در آمریکاست. ساختاری که در 
آن البی ها پشــت پرده و آشکار، رسانه ها و حتی 
برخی فرمانداران جمهوری خواه نقش داشته اند. 
از سوی دیگر، ترامپ تا دو ماه و نیم دیگر در رأس 
معادالت سیاسی و اجرایی ایاالت متحده حاضر 
خواهد بود. او در مسند »رئیس جمهور مستقر« و 
کســی که محیط بر »پنتاگون«، »سازمان سیا« و 
»پلیس فدرال« است، می تواند تصمیم سازی هایی 
را صورت دهد که عواقب و تبعات آن، محدود به 
دوران ریاست جمهوری وی باقی نماند.  موضوع 
مهم تر اینکه رئیس جمهور آمریکا قصد دارد قبل 
از خروج احتمالی از کاخ ســفید، از »ســاختار 
قدرت در آمریکا«، که وی را در ســال 2016 بر 
مسند قدرت نشــانده بود، انتقام بگیرد! در اینجا 
شاهد شــکل گیری منازعه »ساختار ـ بازیگر« در 
واشــنگتن هستیم: در یک ســوی منازعه ترامپ 
قرار دارد! کســی که قصد دارد ضمن انتقام گیری 
از مسببان شکست خود، هزینه های مستمری را 
برای دولت و حتی دولت های بعدی آمریکا ایجاد 
کند. مخاطبان ترامــپ در این منازعه تمام عیار، 
 بایدن و دموکرات ها نیســتند! او قصد دارد 

ً
صرفا

از جمهوری خواهان ســنتی و بخشــی از جریان 
نومحافظه کار)که موجبات شکست وی را در دو 
ایالت جمهوری خواه، یعنــی آریزونا و جورجیا 
فراهم کردند( نیز انتقام بگیرد. او در همین راستا، 
زیرســاخت های قدرت در آمریکا را هدف قرار 
داده اســت: او منازعه با چین را در قالب ائتاف 
امنیتی »پنج چشــم« که متشــکل از کشورهای 
آمریکا، انگلیس، نیوزلند، استرالیا و کاناداست، 

به باالترین مرحله ممکن رسانده است. از سوی 
دیگر، برخی تحلیلگران معتقدند وی قصد دارد از 
ظرفیت های »بن سلمان«، »بن زاید« و »نتانیاهو« 
نیز قبل از خروج از قدرت برای ایجاد بحران های 
امنیتی مزمــن و دامنه دار در منطقه غرب آســیا 
استفاده کند. ترامپ حتی در قبال افغانستان و شبه 
قاره هند نیز برنامه ریزی های کوتاه مدتی را صورت 
داده کــه مهم تریــن آنها، صدور دســتور خروج 
نیروهای آمریکایی از این مناطق اســت! چنانچه 
منابع موثق اعام کرده اند، بخشی از این اقدامات، 
با هدف بازگشت ترامپ به قدرت در سال 2024 
صورت می گیرد: نقطه ای که رئیس جمهور فعلی 
آمریکا قصد دارد خود یا یکی از نزدیکانش را برای 
بازگشت به کاخ سفید آماده کند.  در طرف دیگر 
منازعه،»ساختار« قرار دارد! ساختاری که امروز 
در آمریکا، نسبت به هر زمان دیگری فشل تر به نظر 
می رسد: وقوع بحران های ناشی از سوء مدیریت 
واشنگتن در قبال شیوع کرونا در این کشور، تشدید 
بحران های نژادپرســتانه در آمریکا و در نهایت، 
شکل گیری دو قطبی ویرانگر سیاسی ـ اجتماعی 
)که در انتخابات امسال شاهد آن بودیم و حداقل 
طی یک دهه ادامه خواهد داشت(، زیرساخت ها 
و بنیان های قدرت و ساختار در ایاالت متحده را 
هدف قرار داده است. با این حال »ساختار حاکم 
بر آمریکا« ســعی دارد »بازیگر طغیانگری به نام 
ترامپ« را که دست پرورده همین ساختار بوده، 
مهار کنند. باید تأکید کنیم کــه دوگانه »بازیگر ـ 
ســاختار« هیچ گاه در آمریکا تا این حد پررنگ 
نبوده اســت! در این منازعــه تمام عیار، مرز میان 
»جمهوری خواهان  سنتی«،  »جمهوری خواهان 
»نومحافظــه کاران«،  ترامــپ«،  طرفــدار 
»دموکرات ها« و »افراد مســتقل« بر هم ریخته 
اســت.  آنچه مسلم است اینکه محصول منازعه 
»بازیگر ـ ســاختار« در آمریکا، پیروزی یکی از 
ایــن دو طرف نخواهد بود! بدون شــک در پایان 
این منازعــه، هر دو طرف به شــدت ضعیف یا 
حتی نابود خواهند بود. موضوعی که بسیاری از 
تحلیلگران مسائل سیاسی، امنیتی و بین المللی در 
ایاالت متحده نسبت به آن هشدار داده اند. در هر 
حال، حضور بایدن در کاخ سفید نه تنها نقطه پایان 
این مجادله ویرانگر در آمریکا نیست، بلکه مورد 
سلســله بحران های تازه ای در این کشور خواهد 

بود... .

یکا! یگر در آمر  منازعه  ساختار ـ باز

حنیف غفاری
کارشناس روابط بین الملل

اگر تا چندی پیش رســانه ها و تحلیلگران جریان 
موســوم به اصاحات در حال فضاسازی درباره 
نتیجه انتخابات آمریکا و پیوند زدن آن به مســائل 
داخلی ایران بودند، اکنون برخی مسئوالن ارشد 
دولتی نیز وارد میدان شــده و این بازی سیاسی ـ 
رســانه ای را دنبال می کنند.  آقای روحانی نتیجه 
انتخابات آمریــکا را فرصتی بــرای ایران تلقی 
کرده و گفت: »ما هرکجا ببینیم شرایط برای لغو 
تحریم آماده است، از این فرصت استفاده خواهیم 
کرد. هدف ما این اســت که تحریم ظالمانه لغو 
شــود و ایران بتواند به راحتی در تعامل با جهان 
باشــد. هدف ما این است که فشــار تحریم را از 
روی شــانه مردم برداریم و هر جایی که فرصت 
مناسبی برای این کار باشد، ما وظایف و اقدامات 
خودمان را انجام می دهیم و هیچ کس حق ندارد 
نیز  کند.«محمدجــواد ظریف  فرصت ســوزی 
از آشــنایی چندین ســاله خود با بایدن گفت، ما 
حاضریــم گفت وگو کنیم. این تنهــا دو نمونه از 
اظهــارات عجوالنه و توأم با شــعفی اســت که 
مســئوالن بلند پایه دولتی درباره تعامل با دولت 
جدید آمریکا مطــرح کرده اند. موضع گیری های 
ســخنگوی دولت و رئیس دفتر آقای روحانی نیز 
کم و بیش از همین جنس اســت. این اظهارات 
 
ً
قابل تأمل در حالی مطرح می شــود که اساســا

هنوز نتیجه رسمی انتخابات آمریکا روشن نیست 
و معلوم نیســت آیا ترامپ به راحتی و بدون تنش 
کلید کاخ سفید را تحویل بایدن می دهد یا خیر. 
ارســال چنین پیام هایی از داخل بــه آمریکا، ما 
را در موقعیت فروشــنده بدهــکار و عجول قرار 
می دهد که نتیجه چنین معامله ای از پیش روشن 
اســت. ما یک بار این وضعیت را تجربه کرده و 
هزینه ســنگینی بابت آن پرداختیم. مهرماه سال 
1392 وبگاه رادیو بین المللی فرانسه در تحلیلی 
نوشت: »ارزیابی غرب از دولت روحانی، تعامل با 
فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر 
از فروش حقوق ملی می بیند. طبق این جمع بندی 
اگر خریدار صبور باشد، فروشنده، قیمت را کمتر 
خواهد کرد«! آیا قرار اســت یــک بار دیگر خود 

را در چنین موقعیت سســت و آسیب پذیری قرار 
 
ً
دهیم؟! نکته مهم دیگر آنکه بر فرض محال ـ دقیقا
محال ـ حتی اگر آمریکا بدون هیچ پیش شــرط و 
باج خواهی قصد ورود دوباره به برجام را داشــته 
باشد، این پرسش پیش می آید که این چه توافقی 
است که یک طرف آن هر وقت عشقش بکشد از 
آن خارج می شود و هر وقت بخواهد دوباره وارد 
می شود. چه تضمینی وجود دارد که دولت بعدی 
آمریکا هوای خروج دوباره به سرش نزند؟ این بار 
امضای چه کسی تضمین خواهد بود؟ آمریکا یک 
بار از توافق هسته ای خارج شد و این خروج برای 
او هیچ هزینه ای نداشــت. ایران ماند و تعهدات 
یک طرفه خود. وقتی یک بار چنین گســتاخانه و 
البته بدون هزینه توافقی با این ابعاد را زیر پا گذاشته 
است، بدون شک دفعات بعدی خیلی راحت تر و 
بدون دغدغه تر این کار را خواهد کرد؛ مگر آنکه 
غرامت این رفتار بدوی خود را بپردازد.  اطرافیان 
و مشاوران بایدن در اظهارات و تحلیل های خود 
به طور مشــخص به چند موضــوع درباره نحوه 
بازگشت به برجام اشاره کرده اند؛ محدودیت های 
زمانی برجام باید برداشــته شــده و دائمی شود، 
مسائل موشــکی و منطقه ای نیز در توافق جدید 
گنجانده شــود. آنهایی که روی کار آمدن دولت 
بایدن را فرصت می دانند به این ســؤال ساده فکر 
کرده اند که این خواســته ها ـ یا بــه زبان دقیق تر؛ 
باج خواهی ها ـ چه تفاوتی با درخواست های دولت 
ترامــپ دارد؟!  بدون شــک برجام با مختصات 
فعلی هیچ منفعتی برای جمهوری اسامی ندارد و 
قابل ادامه دادن نیست؛ چرا که توافقی یک طرفه و 
بدون هیچ گونه تضمینی است که فقط برای مهار 
ایران طراحی شده و دیگران می توانند به هیچ کدام 
از تعهدات خود عمل نکننــد و نه تنها آب هم از 
آب تکان نخورد؛ بلکه طلبکار هم شوند. نمونه آن 
بیانیه اخیر تروئیکای اروپا که از موضعی طلبکارانه 
خواستار بازگشــت کامل تهران به تعهدات خود 
شده است.  ضرب المثلی »در خانه عروس بزن و 
بکوب است و در خانه داماد هیچ خبری نیست« 
حکایت این روزهای ما و آمریکاســت. آمریکا با 
هزار و یک مشکل داخلی خود دست و پنجه نرم 
می کند و به اذعان شخصیت های سرشناس آن به 
معنای واقعی کلمه بحران زده است و در گل گیر 
 هیچ« بزن 

ً
کرده؛ اما در اینجا عده ای برای »تقریبا

و بکوب راه انداخته اند!

یبا هیچ!  بزن و بکوب برای تقر

محمد صرفی
روزنامه نگار
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دیدگاه

 کارنامه درخشان

 بسیج شجره طیبه است. این سخن حضرت 
امام)ره( در توصیف از بســیج و بســیجیان 
دقیق ترین توصیف از این نهاد انقابی است. 
شاید تشکیات مردمی با کارکرد دفاع ملی از 
یک سرزمین نمونه های مشابه فراوانی در نقاط 
گوناگون دنیا داشته باشد؛ اما مفهوم »بسیج« 
در نظام جمهوری اسامی به جای اینکه تنها 
 نظامی تأکید داشته باشد، 

ً
بر یک مفهوم صرفا

به یک مســیر تعالی روحانی اشاره می کند.  
به ظاهر ایده اصلی تشــکیل بسیج پیش از 
پیروزی انقاب اســامی در ذهن حضرت 
امام)ره( وجود داشته؛ اما حوادث پر التهاب 
ماه های ابتدایی شکل گیری انقاب اسامی 
نیز ضرورت بسیج همگانی ملت برای دفاع از 
امنیت کشور در برابر ناآرامی های ایجاد شده 
از ســوی دشمنان انقاب را ایجاد کرده بود. 
در این میان، ماجرای تسخیر النه  جاسوسی 
به دســت دانشــجویان پیرو خط امام)ره( و 
آشکار شدن تبدیل این سفارتخانه به پایگاهی 
برای جاسوســی و توطئه افکنی برضد نظام 
جمهوری اســامی، انقاب اسامی را در 
وضعیت ویژه  »رویارویی مستقیم با آمریکا« 
قــرار داد. تهدید آمریکایی هــا برای حمله  
نظامی به قصد آزادی جاسوسان، دغدغه ای 
بــود که ضــرورت وجود نیروی منســجم، 
آموزش دیده، نظامی، انقابی و مردمی برای 
دفاع همه جانبه از انقاب اســامی را بیش 
از گذشــته فراهــم آورد. در چنین وضعیتی 
بسیج مســتضعفین به فرمان حضرت امام 
خمینــی)ره(، در 5 آذر 1358 صادر شــد. 
حضرت امام)ره( در همــان ایام در دیدار با 
جمعی از پاســداران، درباره  ضرورت دفاع 
از کشــور فرمودند: »مملکت اسامی باید 
همه  اش نظامی باشد. تعلیمات نظامی داشته 
باشد... یک مملکت بعد از یک چند سالی 
بشود یک کشوری با 20 میلیون جوان که دارد 
20 میلیون تفنگ دار داشته باشد. 20 میلیون 
ارتش داشته باشد و این یک همچه مملکتی 
آســیب بردار نیســت.« از آن روز تاکنــون 
بســیج در عرصه های گوناگــون حضوری 
موفقیت آمیز داشته اســت که بی شک هیچ 
مجموعه  دیگری نمی توانست جایگزین آن 
شود. رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار با 
فرماندهان گردان های عاشورای بسیج سراسر 
کشور این دوران باشــکوه حضور بسیج در 
صحنه  دفــاع از انقــاب را چنین توصیف 
می کننــد: »ایــن نیروهای مردمــی که اگر 
نبودند ـ این بسیج اگر نبود، این نیروی عظیم 
حزب الله اگر نبود ـ در جنگ هم شکســت 
می خوردیــم؛ در مقابل دشــمنان گوناگون 
هم در این چند سال شکست می خوردیم و 
آسیب پذیر بودیم. کارخانه ما را می خواستند 
به تعطیلی بکشــانند؛ نیروی حزب اللهی از 
داخل کارخانه می زد به سینه شان. مزرعه  ما 
را در اوایل انقاب می خواستند آتش بزنند؛ 
نیروی حزب اللهی از همان وســط بیابان ها 
و روســتاها و مزارع، می زد توی دهان شان. 
خیابان ها را می خواستند به اغتشاش بکشند؛ 
نیروی حزب  اللهی می آمد سینه سپر می کرد و 
در مقابل شان می ایستاد. جنگ هم که معلوم 
است! این، آن نیروی اصلی کشور است. نظام 
اسامی متکی به این نیروست.«  این سخنان 
رهبر معظم انقاب شاید بهترین توصیف از 
نقش آفرینی بسیج در ســال های بعد از دفاع 
مقدس بوده اســت. در حالی که میدان نبرد 
نظامی پس از جنگ جــای خود را به مبارزه 
با ســایر چالش های میدان نبــرد داده بود، 
این بســیج بود که به یاری سایر ساختارهای 
حکمرانی نظــام جمهوری اســامی بود. 
کارنامه درخشــان بســیج از واکسیناسیون 
عمومی تا عبور از بحران کرونا کارنامه سراسر 

افتخار و پیروزی است.

   عکس و مکث   

تصویــر برتــر 2020 / خبرگزاری رویترز با نزدیک شــدن به انتهای ســال 2020 میالدی، تصاویــر برتر و خاطره انگیز 
امسال را انتخاب کرده است که مراسم تشییع شهید حاج قاسم سلیمانی هم در میان تصاویر به چشم می خورد. 
نزدیک به 11 ماه از شهادت حاج قاسم می گذرد؛ اما برای ما ایرانی ها و عاشقان او، انگار هنوز هم نداشتن شهید 

سلیمانی و رفتن او باورپذیر نیست. ما هنوز هم در فکر انتقام هستیم و به لطف الهی خواهیم گرفت.

گاف خنده دار/ وزارت دفاع آمریکا ویدئویی منتشر کرده که در آن سربازان آمریکایی به جای نمایش سامانه های 
آمریکایــی، از تجهیزات روســی اســتفاده می کنند! ایــن وزارتخانه چندی پیش هم تصویــری عجیب تحت عنوان 
»از ســربازان مان حمایت کنید« همراه با تجهیزات و هواپیماهای روســی منتشر کرده بود! یکی نیست بگه چرا 

قیمه رو می ریزی تو ماست ها! خودتون تو خودتون نفوذ کردین دیگه چرا دائم نگران نفوذ روس ها هستین!

ســن و ســالی ازت گذشــته! / رودی جولیانی، وکیل ترامپ و مســئول پیگیری شــکایت های انتخاباتی او هنگام 
برگــزاری نشســت خبری به حدی عــرق کرد که رنگ مصنوعــی موهایش روی صورتش جاری شــد و این موضوع 
توجه خبرنگاران آمریکایی را به خود جلب کرد. احتمااًل داشته درباره ادعای تقلب دروغ می بافته و فشار اومده 

بهش که خیلی عرق کرده!

هیچی نمی خواهیم! / دســت نوشــته یک معترض انگلیسی در راه پیمایی اعتراضی به محدودیت های کرونایی با 
شعار »بدون ماسک، بدون تست، بدون واکسن و بدون کرونا«. البته معلوم نکرده است چه طوری هم ماسک، 

تست و واکسن نمی خواهد هم اینکه می خواهد کرونا نباشد! 

   روزنه    

سعید پورمالئی 
هریس

هادی سیاسی

BBتهدید را خنثی می کنیم
سردار سرلشکر پاســدار حسین سامی، فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقاب اســامی در مراسم الحاق ناو 
اقیانوس پیمای شــهید رودکی به نیروی دریایی سپاه، 
این رخداد مهم را رقم زننده روزی فراموش ناشدنی و 
تاریخی برای این نیرو توصیف و تصریح کرد: »اطمینان 
داریم آنچه امروز در نیروی قدرتمند و مستحکم دریایی 
سپاه اتفاق می افتد، امتداد نگاه عمیق و راهبردی رهبر 
معظم انقاب اســامی و فرماندهی کل قوا حضرت 
آیت الله العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی( است.« 
وی با تأکید بر اینکه رهبر معظم انقاب اسامی منطق 
ایستادگی، مقاومت، دفاع اطمینان بخش و ثبات قدم 
را در مقابل دشــمنان بزرگ ترســیم کرده اند، گفت: 
»معظم له به ما آموخته اند که نقشه راه امنیت، اقتدار و 
استقال کشــور از مسیر قوی شدن عبور می کند؛ این 
منطق در جامعه ما جریان داشته و ایران اسامی امروز 
نشانه و مظهر اراده شکســت ناپذیر ملتی بزرگ برابر 
فشارهایی در مقیاس و گستره جهانی است.« سرلشکر 
سامی خلیج فارس را پیشانی مستحکم دفاعی ایران 
اســامی و نقطه تاقی مواجهــه قدرت ها با یکدیگر 
خواند و اظهار داشت: »اینجا منطقه راهبردی اقتصاد 
جهانی اســت و جمهوری اسامی ایران در تأمین این 
پهنــه دریایی تعیین کننده اقتصاد جهانی نقش ممتاز و 
منحصر به فرد خود را به خوبی ایفا کرده است. جهانیان 

مدیون نظام مقدس ما و دریادالن با اراده و بلند همت و 
سرافراز این سرزمین هستند که این گستره عظیم دریایی 
را تا به امروز امن کرده اند و این راه با اقتدار ادامه دارد.«  
فرمانده کل ســپاه در ادامه با تأکید بر اینکه برای دفاع 
از امنیت و منافع حیاتی خــود به جغرافیایی خاصی 
محدود نمی شویم، گفت: »اگر کسانی بخواهند منافع 
 نقطه 

ً
این ملت و کشــور بزرگ را تهدید کنند، مطمئنا

امنی در ســیاره زمین نخواهند داشــت.« وی با بیان 
اینکه قلب و محتوای راهبرد دفاعی ما را تاکتیک های 
تهاجمی شــکل می دهد، گفت: »اگر دشــمنان ما را 
تهدید کنند یا بخواهند عمــل تهاجمی انجام دهند، 
ما سراسر تهاجمی می شــویم و این معنای کاملی از 
راهبرد دفاعی ما است و برای تحقق آن مجدانه تاش 
می کنیم.« وی افزود: »اساس حرکت ما این است که 
تهدید را از ذهن دشــمن خنثی و بی اثر کنیم و قبل از 
شکل گیری آن را از بین ببریم؛ این معنای کامل مفهوم 
بازدارندگی است.« وی کشتی سنگین و اقیانوس پیمای 
شــهید رودکی را هدیه ای امیدبخش برای مردم عزیز 
ایــران خواند و اظهار داشــت: »شــاید برخی تصور 
می کردند که اســاس عمل ما رزم نزدیک اســت، اما 
اعام می کنیم هم رزم نزدیک در دستور کار ماست و 
هم رزم نزدیک در دوردســت و هم نبرد از راه دور که 
مجموعه کاملی از توانمندی های دفاعی ما را شــامل 
می شود.« وی مأموریت اصلی کشتی اقیانوس پیمای 

شهید رودکی را تأمین امنیت خطوط دریانوردی کشور، 
امداد و نجات در شرایط خاص و نبرد در شرایط ویژه 
عنوان و تصریح کرد: »این توانمندی جدیدی اســت 
که امروز برای نیروی دریایــی ما افق های بلندتری از 

حرکت در پهنه دریاهای آزاد را ایجاد می کند.«

BBاین آغاز راه است
در همین زمینه صبح صادق در گفت وگوی اختصاصی 
با ســردار دریادار علیرضا تنگســیری، فرمانده نیروی 
دریایی )راهبردی( سپاه پاسداران انقاب اسامی ابعاد 
این موضوع را بررسی کرد. وی در ابتدا، شهید رودکی 
را یکی از دریادالن ســپاه برشــمرد که نقش مهمی در 
ارتقای توان شــناوری و تســلیح آنها داشت و در ادامه 
گفت: »امروز شاهدیم نام شهدای تاریخ ساز و جاودانه 
ما بر روی شــناوری راهبردی گذاشته شده و دریاها و 
اقیانوس ها را شــکافته و پیش خواهد رفت.« دریادار 
تنگسیری با بیان اینکه این آغاز کار است و قرار است به 
مرور ناوهای شهید رودکی2 و 3 و... نیز بعد از عملیاتی 
شدن به این نیرو ملحق شود، افزود: »امیدواریم اواخر 
امسال یا اوایل ســال آینده دومین ناو شهید رودکی را 
عملیاتی کنیم.«  فرمانده نیروی دریایی ســپاه با تأکید 
بر اینکه دفاع از کیان اســام مرز نمی شناسد، گفت: 
»به فرموده فرماندهی معظم کل قوا نیروی دریایی یک 
نیروی راهبردی است و مرز نمی شناسد؛ قوانین دریاها 
این اجــازه را به نیروی دریایی می دهد تا 12 مایلی هر 

کشــوری حضور پیدا کند؛ ما اعتقادمان این است که 
در کنار برادران بســیار عزیز و همسنگرمان در نیروی 
دریایی ارتش برای برقراری امنیت آب های فرادســت 
یا فراتر از مرزها در اقیانوس، ســیادت دریایی داشــته 
باشیم.« وی افزود: »سیادت دریایی امروز حق ما و هر 
کشوری است. حضور و مأموریت های ما در فراساحل 
و اقیانــوس هند حق ما و تحقق آن به معنای ســیادت 
دریایی است.« دریادار تنگسیری با بیان اینکه آموخته ایم 
برای ایجاد امنیت و قوی شــدن باید روی پای خودمان 
بایستیم، گفت: »ابتدا باید به خدا و سپس به خود متکی 
باشیم؛ ما از اندیشــه، خاقیت و ابتکار برای ساخت 
تجهیزات مدرن و پیشــرفته در کنار معنویت استفاده 
کردیم.« فرمانده نیروی دریایی سپاه از اقیانوس پیمای 
شــهید رودکی به عنوان شــناوری نام برد کــه به انواع 
ساح ها در قالب استراتژی »دست دراز« تجهیز شده 
و گفت: »این شــناور سنگین پیام آور صلح و دوستی و 
برادری و امنیت است؛ قابل قبول نیست که کشتی های 
تجاری و نفتکش های ما در دریاهای آزاد مورد تهدید 
قرار گیرند یا اتفاقی برای امنیت آنها بیفتد. تأمین امنیت 
این کشتی ها به عهده ماســت و با اقتدار آن را به انجام 
می رسانیم.« دریادار تنگسیری گفت: »در این راهبرد 
امنیت در مقابل امنیت و تهدید در مقابل تهدید است. 
 در سایه صلح و احترام 

ً
امنیت خریدنی نیست و صرفا

متقابل به منافع یکدیگر حاصل خواهد شد.«

 هم افزایی
 سپاه و ارتش در اقیانوس

 در گفت و گوی اختصاصی  صبح صادق با دریادار تنگسیری
 الحاق ناو قاره پیمای شهید رودکی به نیروی دریایی سپاه  بررسی شد

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

ناو اقیانوس پیمای شــهید رودکی ۱ به منزله اولین ناو قاره پیمای نیروی دریایی ســپاه پاسداران انقالب اسالمی به این نیرو ملحق شد تا آغازی برای 
راهبردی شدن بازوی دریایی صیانت کننده انقالب باشد. ناو اقیانوس پیمای شهید رودکی شناوری سنگین، چند منظوره و دوربرد است که قابلیت 
حمل و عملیاتی کردن انواع پهپاد و سامانه های موشکی، پدافندی و راداری را دارد. این ناو با وزن ۱۲ هزار تن و طول ۱50 متر و عرض ۲۲ متر دارای رادار 
آرایه فازی سه بعدی، موشک های سطح به سطح، سطح به هوا، سامانه های مخابراتی یکپارچه بسیار پیشرفته جنگال و سامانه پدافند هوایی موشکی سوم 
خرداد، با قابلیت حمل بالگردها، پهپادها و شناورهای عملیاتی است که همه آنها از تولیدات داخلی بوده و جوانان متخصص مؤمن انقالبی آنها را طراحی و 

عملیاتی کرده و به منزله یک شهر دریایی متحرک عملیاتی شده است.

حجت االســام و المســلمین دکتر عبدالله 
حاجی صادقــی، نماینــده ولی فقیه در ســپاه با 
صدور پیامی شــهادت مجاهد عرصه بصیرت و 
روشنگری سرهنگ پاسدار دکتر فرامرز رضوی را 

تبریک و تسلیت گفت.
در این پیام آمده است: شهادت جانباز هشت 

سال دفاع مقدس ســرهنگ پاسدار دکتر فرامرز 
رضــوی)ره( از هادیــان سیاســی والیتمدار و 
خستگی ناپذیر موجب تأثر و تألم فراوان اینجانب 
و همرزمانش در سپاه پاسداران انقاب اسامی 

گردید.
آن جانباز فرهیختــه حیات کوتاه اما پربرکت 

خویش را وقف انقاب و نظام مقدس جمهوری 
اســامی نمــود و با حضــور در عرصــه جهاد 
روشنگری و بصیرت افزایی نقش بسزایی ایفا نمود 
و سرانجام در حین مأموریت در منطقه عملیاتی 

جنوب شرق کشور به دیدار معبود شتافت.
آن بزرگوار انســانی وارســته، خوش خلق و 

پاســدار حریم والیت با دلســوزی و مجاهدت 
بی وقفه، صیانت و پاسداری از ارزش ها را وظیفه 
خود می دانست و سرانجام با دلی آکنده از عشق 
به اهل بیت عصمت و طهارت)علیهم السام( و 
جلب مغفرت خداوند جان به جان آفرین تسلیم 

کرد و در جوار رحمت حق آرمید.

 پیام نماینده ولی فقیه در سپاه در پی شهادت دکتر فرامرز رضوی
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سیاست

انعکاس

پایان راست افراطی ؟

ترامپ بــا باور بســیاری از اندیشــمندان 
غربی، قهرمان پوپولیســم در دنیــا بود که 
توانست با رویکرد نوین الهام بخش بسیاری 
از جنبش های راســت افراطــی در اروپا و 
کشــورهای غربی و همچنین جنبش های 
پوپولیسم در سراســر دنیا شود. حاال سؤال 
این اســت که پوپولیســم ترامپــی، بعد از 
او دوباره بــه اعماق تاریــخ بازمی گردد یا 
جنبش های راست افراطی هنوز هم امیدی 
برای تأثیرگذاری بــر جوامع غربی دارند؟ 
دوره ترامپ، بهترین دوره بــرای روی کار 
آمدن پوپولیست ها در سراســر دنیا بود. از 
بریتانیا تا مجارستان و حتی آلمان، کسانی 
به قدرت رســیده اند. با وجود اینکه ترامپ 
تنها بــه پیروزی در انتخابات ســال 2016 
فکر می کرد، بســیاری در سراســر جهان 
فکر می کردند پیــروزی او اولین گام برای 
اقدامــات بعدی در جهت قــدرت گرفتن 
این نوع جنبش ها در سراســر جهان است. 
بااین حال انتخابات ســوم نوامبر نشان داد 
ابرقهرمــان افراطی آمریکایــی چندان هم 
از گزند گروه های لیبرال در امان نیســت و 
آرای مردمــی باال و تا اندازه ای در ســطح 
کاندیدای دموکرات، نمی تواند به او قدرتی 
آهنین برای پیروزی دوباره و اثرگذاری بیشتر 
بر فضای سیاســی جهان بدهــد. هرچند 
شکســت ترامــپ در انتخابــات 2020، 
درواقع احساس ناامیدی و شکستی شدید 
را برای پوپولیســت های دیگر در سراســر 
دنیا به راه انداخت؛ امــا پیامدهای قدرت 
گرفتــن او می تواند همچنان تا ســال ها در 
تمام دنیا ادامه داشــته باشد و این شکست 
به معنای شکســت گفتمان ترامپ نیست؛  
چراکه بازهم شــاهد افزایش رأی  او نسبت 
به چهار ســال گذشته بودیم  و بعد از بایدن 
به یکی از رؤســای جمهوری تبدیل شــد 
که باالترین میــزان آرای مردمی را به خود 
اختصــاص داده اســت. بر همین اســاس 
اعتراضات و شکایت هایی که در خصوص 
مســائل اجتماعــی، اقتصادی و سیاســی 
در جوامع مختلف وجــود دارد، همچنان 
توانسته جنبش های پوپولیست، بیگانه ستیز 
و راســت گرای افراطی در سراســر جهان 
را تغذیه کند و درواقع ممکن اســت همین 
عوامــل به اضافه ویرانی هایی کــه کرونا به 
وجود آورده است، هرروز بیشتر از گذشته، 
این نــوع جنبش ها را تقویت کند. هم اکنون 
نیز با وجود شکســت ترامپ در انتخابات 
همچنان  اجتماعــی  شــبکه های  آمریکا، 
ایده های پوپولیستی را در قالب تئوری های 
توطئه طراحی شــده برای ایجــاد تردید در 
مورد حقایق علمی مربوط به ویروس منتشر 
می کنند و درعین حال در راســتای اهداف 
ترامپ، صحت وسقم انتخابات و مشروعیت 
آن را نیز زیر ســؤال می برند. درصورتی که 
مباحث مربوط به تقلب انتخاباتی در آمریکا 
گسترده تر شــود، به  احتمال  زیاد در سراسر 
دنیا و به ویژه در کشــورهای اروپایی نیز در 
انتخابات هــای پیش رو، میــراث این نوع 
گفتمان ترامپی را مشاهده خواهیم کرد. این 
مسئله به دلیل گسترش و کرونا در اروپا، در 
این کشورها احساس خطر جدی ای را برای 
رهبرانی به وجود آورده است که از گذشته نیز 
با گروه های راست افراطی در انتخابات های 
مختلف پنجــه در پنجه افکنده بودند. برای 
نمونه، در فرانســه که حزب راســت گرای 
مارین لوپن، در انتخابات پیشــین باوجود 
شکســت از حزب مکرون، بــاز هم رأی 
خوبی آورده بود.جنبش های راست افراطی 
تکیه خــود را بر روی مخالفت با مهاجرت 
گذاشته اند و تاکنون نیز توانسته اند اثرگذاری 
شــدیدی بر روی فعاالن سیاسی این کشور 

داشته باشند. 

ثمانه اکوان
کارشناس بین الملل

یف به میدان آمده است! یان دوم تحر جر
نقدی بر مرقومه سعید زیباکالم درباره والیت فقیه

دکتر سعید زیباکام در یادداشتی در زمینه 
نظریــه والیت فقیه مطالبی را بیان داشــته 
اســت که از چند جنبه مورد مناقشــه و نقد اســت. 
یادداشت کوتاه وی دربردارنده تحریف تاریخ معاصر، 
مغالطاتی پیرامون والیت فقیه و نارسایی های منطقی 
است. در این نوشتار تنها آن بخش از ادعاهایی که با 

تاریخ انقاب مطابقت ندارد، بررسی شده است. 
ســعید زیباکام ورود نهاد والیــت فقیه به قانون 
اساسی را ناگهانی و بدون سابقه و البته پر تنش خوانده 
و نتیجه گرفته است، سیاست گذاری های غیرگفتمانی 
و غیر کارشناســی برای نخستین بار شرعی، نهادینه 
و قانونی شــد! وی در قالب اســتفهام انکاری نوشته 
است: »در سرتاسر فعالیت های مبارزاتی در دهه 40 
و 50 و بــه خصوص ســال های 1356 و 1357 چه 
میزان والیت فقیه به عنوان شاکله اصلی یا فرعی و یا 
حاشیه ای نظام سیاسی مطرح شده و کدام احزاب و 
گروه ها و حتی رهبران سیاسی انقاب در آن دو سال 
منتهی به ســقوط رژیم از والیت فقیه به منزله شاکله 
اصلی یا فرعی حکومت اســامی ســخنی به میان 

آوردند؟«
طرح این پرســش از جانب آقای زیباکام چنان 
عجیب است که کسی بگوید در مبارزات انقابی چه 
کسی خواهان برکناری و رفتن شاه بود و کدام گروه ها 

برای سقوط شاه مبارزه می کردند؟
بیان ایــن گونه مطالب از کســانی کــه خود در 
متن انقاب بودند و ســال ها ســابقه انقابی و تبیین 
ارزش هــای انقــاب را دارند، هم عجیــب و هم 
غیراخاقی است. انکار بدیهیات این چنینی از سوی 
افرادی با این سوابق تنها اذهان جوانان را مشوش کرده 
و موجب شــبهات بی مورد می شــود! برای یادآوری 
و تنبه جناب آقای زیبــاکام برخی مواضع و بیانات 
رهبران انقاب خواهد آمد که به صراحت از والیت 
فقیه سخن گفته اند. شایسته است ایشان به این موارد 
رجوع کند و بعد دربــاره ادعایی که مطرح کرده اند، 
بازاندیشی و بازنویسی کند! در میان رهبران انقاب 
غیر از حضرت امام راحل، آیت الله شهید بهشتی و 
آیت الله شهید مطهری و آیت الله خامنه ای، از جمله 
مشــهورترین و مقبول ترین رهبران انقاب اسامی 
بوده اند. در این میان می توان مرحوم شریعتی را نیز به 

این افراد اضافه کرد.
بررسی سخنرانی های این بزرگان نشان می دهد، 
همگــی به نوعی در کوران مبارزه مردم علیه طاغوت 
در مورد حکومت اســامی، شرایط حاکم اسامی، 
جایگزین طاغوت و تکلیف جامعــه دینی در دوران 
غیبت ســخن گفته اند. عجیب است پس از گذشت 
نیم قــرن از آن دوران امروز جناب زیباکام از فقدان 

پشــتوانه نظری و عملی در مــورد والیت فقیه در آن 
دوران رونمایی کرده است!

حضرت امام)ره( در مقام رهبر اصلی انقاب، در 
نجف جلسه درس خارج فقه خود را به موضوع والیت 
فقیه اختصاص دادند و ضمن بیان مطالب فقهی در این 
باره، آن را با مسائل سیاسی روز آن زمان در آمیختند! 
ایشان در آن جلسات به صراحت از حاکمیت فقها بر 
جامعه دفاع کرده و به صورت یک نظریه مهم اسامی 
این مطلب را جزء ضروریات اسامی بر می شمردند! 
این مباحث در بهمن ســال 1348 بیان شــده است! 
البته چون جناب زیباکام از دهه چهل و پنجاه نشانی 
خواســته اند، به همان سال ها اکتفا کرده و از احصای 
کتاب هایی مانند کشف االســرار امام در سال 1323 
و اساســنامه حکومت اسامی نواب صفوی در سال 
1329 چشم پوشی می شود!  روشن است این نظرات 
امــام)ره( بعدها از طریق شــاگردان ایشــان تقریر و 

مکتوب و به مردم منتقل شده است.
در پیام هــای امام)ره( در همــان دهه این مطلب 
مکرر یافت می شود؛ برای نمونه در مرداد سال 1349 
ایشان نامه ای برای دانشجویان فارسی زبان در آمریکا 
و کانادا صادر کرده اند که آنها را به ترویج و شناساندن 
اسام به جوامع بشری سفارش می کنند، در بخشی 
از آن آمده است:  »مسلمان نمی تواند موافق و معاون 
دستگاه ظلم و ستم باشد؛ دستگاهی که احکام اسام 
را یکی پس از دیگری محو نموده و می نماید... شما 
جوانان تحصیلکرده در هر جا هستید وظایف خطیری 
دارید: »... وظیفه شناســاندن اسام بزرگ به جوامع 
بشری، چه از ناحیه طرز حکومت و بسط عدالت آن 
و چه از ناحیه رفتار والی مســلمین با ملت، و چه از 
کیفیت معامله والی با بیت المال مسلمین. شماها باید 
معرفی کنید اسام را تا رژیم ها و حکومت ها بفهمند 
معنی حکومت و پاســداری از ملــت را؛ تا جوامع 
بشری بدانند اسام چه نحو حکومتی می خواهد؛« 
)صحیفه امــام)ره(، ج 2، ص 288( در این مرقومه 
امــام)ره( تصویری از حکومت اســامی به جوانان 
می دهند که نشــان می دهد این جوانان با آن آشنایی 
دارند و امام)ره( فقط به آنها اشاره ای مختصر می کنند. 
از همیــن نامه می توان وضع جوانان و نخبگان داخل 
کشور را نیز ترســیم کرد. اگر در آن سوی دنیا امام از 
جوانان این مطالبه را دارند، در ایران روشن است که 

این سفارشات و تحرکات بیشتر بوده است. 
شبیه همین نامه، در 28 اردیبهشت 1350 از سوی 
ایشــان به آقای صادق طباطبایی نوشته شده است که 
آن هم توصیه هایی به انجمن های اسامی اروپاست. 
در آنجا هم حضرت امام)ره(، به نوع حکومت دینی 
و حاکم اسامی اشــاره دارند و از حکومت پیامبر و 
امیرالمؤمنین شاهد می آورند. ایشان نوشته اند: »اگر 
حکومت اسام که رئیســش با رعیت یکسان و دار 
الحکومه اش مسجد روی خاك های گرم و سلطانش 
با کفش و جامه کهنه حکومت می کند و ملت در پناه 
آن با آرامش و در سایه عدل زندگانی می کند، روی کار 

آید، اساس انحرافات چپ و راستی بر باد می رود.«
در تیرماه همان ســال نیز ایشــان در میان علمای 
نجف، سخنرانی پرشــوری را بیان می کنند و آنها را 
بــه قیام علیه حکومت طاغوت و تشــکیل حکومت 
فرا می خوانند. )صحیفه امــام)ره(، ج2، ص 358ـ  

)373
اینها تنها نمونه ای از مکرراتی است که در اندیشه و 
بیانات امام)ره( وجود دارد و کسانی که اندک آشنایی 
با امام داشته اند، از آن آگاه بوده اند. امام)ره( در 6 مهر 
سال 1356 خطاب به علما بیان مفصلی دارند که از 
اسام سیاسی سخن می گویند و در مورد برداشت های 
ســکوالر و غلط از اســام هشــدار می دهند. کام 
مشهور ایشــان که »کتاب هایی که اسام در سیاست 
دارد بیشتر از کتاب هایی است که در عبادت دارد« در 

همین سخنرانی بیان شده است.  
حضرت امام)ره( در تبییــن تعیین دولت موقت 
)16 بهمــن 1357( اظهار می دارنــد: »ما دولت را 
تعیین کردیم؛ هم به َحَسب قانون ما حق داریم و هم 
به حسب شرع حق داریم. ما به َحَسب والیت شرعی 
که داریم و به حســب آرای ملت که ما را قبول کرده 
است، آقای مهندس بازرگان را مأمور کردیم که دولت 
تشکیل بدهد.« در اسفند سال 1357 مرحوم بازرگان 
در نامه ای به امام ایشان را »حضرت آیت الله العظمی 
امــام خمینی رهبر انقاب اســامی ایران« خطاب 
می کنــد و ضمن معرفی پنج نفر از همکاران خود در 
دولت موقت به امام، از ایشــان برای کار خود کسب 
اجازه می کند! ظاهرا آن زمان برای مرحوم بازرگان هم 
روشن بوده است که حضرت امام والیت داشته و ولی 
فقیهی اســت که باید از سوی ایشان مأموریت صادر 
شود.  اینکه بعدها چرا مرحوم بازرگان و اطرافیانش 
در تصویب قانون اساســی دست به تنش زدند، نشان 
از ضعف در این جمع اســت نه اینکه از والیت فقیه 
 شبیه همین اقدام در الیحه قصاص 

ً
خبر نداشتند! اتفاقا

 
ً
نیز انجام شد، با روش استدالل آقای زیباکام احتماال
باید گفت، چه کسی در طول مبارزه از قصاص سخن 
می گفت؛ چون بعــد از انقاب عده ای علیه آن تنش 
ایجاد کردند! به جز حضرت امام)ره(، بودند کســان 
دیگری که هدایت مردم در مبارزات را به عهده داشتند 
و از قضا خاف گفته آقای سعید زیباکام در همان دو 
دهه از والیت فقیه برای نخبگان و دانشجویان سخن 
گفته اند. به جز شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید 
باهنر و... جالب اســت حتی مرحوم شریعتی نیز در 
بیانات خود به این مسئله تصریح داشته است. خوب 
است جناب زیباکام کتاب »انتظار مذهب اعتراض« 
)صفحات 24 تــا 29( را مطالعه کنند که در آنجا به 
طور مفصل و با صراحت به مسئله رهبری امت اسام 
در دوران غیبت توســط نواب عام می پردازد. مرحوم 
شــریعتی دوران پس از امام معصوم را عصر انتخاب 
می نامد که با توقیع مشــهور امام زمان، نظام ویژه ای 
جایگزین نظام امامت می شــود. نوع ادبیات مرحوم 

 یک ادبیات سیاسی است. 
ً
شریعتی که کاما

امروز بســیاری از جوانان انقابی با کتاب »طرح 
کلی اندیشــه اسامی در قرآن« آشــنا هستند و آن را 
مطالعه کرده اند! این کتاب، ســخنرانی های آیت الله 
خامنه ای در ماه رمضان ســال 1353 اســت که در 
مشهد ایراد شده است. در جلسه 24 این سخنرانی ها، 
موضوع بحث والیت در قرآن اســت و در بخشی از 
آن بعد از بیــان روایات نواب عام، ایشــان این طور 
تشریح می کنند: »آن فقیهی که جانشین امام معصوم 
است، خود امامی است، منتهی امامی است که با نام 
معین نشده، هر کســی که این نشان بر او تطبیق کرد 
او می شــود امام، امام یعنی پیشوا یعنی حاکم یعنی 
زمامدار یعنی کسی که هر جا او برود انسان ها دنبالش 
می روند...«. گویا مردم به طور مکرر این تعابیر را از 

سوی افراد هادی و شاخص مبارزات می شنیدند.
شهید بهشتی به همراه جمعی در مقاله ای با عنوان 
»روحانیت در اســام و در میان مســلمانان« که در 
ســال 1341 به چاپ رسیده، نوشته است: »با غیبت 
امام دوازدهم حضرت ولی عصر)عج( و کوتاه بودن 
دسـت روحانیت در اسام و در میان مسلمانان 377 
مــردم از حکومت علم و عدل آن حضرت، شـــئون 
غیـر اختصاصـی امامت به همه کسانی که شرایط آن 

را داشته باشند، منتقل می شود.«
سخنرانی های شــهید مطهری در سال 1349 در 
حسینیه ارشاد در باب امامت نیز متضمن این تعابیر 
است که روشن است در طول سال های مبارزه به طور 
مکرر چهره های گوناگون بیان می کرده و نه تنها بحثی 
حاشــیه ای که امری واضح برای نخبگان و مبارزین 

بوده است. 
اما اینکه چرا آقای زیباکام مطلبی را که حتی بدون 
سند هم روشن است، انکار می کند، در اعترافی ریشه 
دارد که او در همین یادداشــت بیان کرده است: »ما 
فعاالن سیاسی آن دوران، نمی دانستیم و نمی فهمیدیم 
داریم چه کار می کنیم.« البته بهتر بود جناب زیباکام 
به جای تعمیم مسئله و سخن گفتن از جانب دیگران 
مرقوم می داشت که »من ســعید زیباکام آن دوران 
نمی دانســتم و نمی فهمیدم دارم چه کار می کنم« و 
نادانی و نافهمی خود را به سایرین سرایت نمی داد. چه 
بســا انقابیونی که امروز از مبارزات آگاهانه و با فهم 
دقیق ســخن بگویند و از نقش ولی فقیه در آن دوران 
 خبر داشــتند. رأی قاطع ملت به قانون اساسی 

ً
کاما

جمهوری اســامی در دو نوبت نشان از فهم مردم و 
نخبگان از مفاد آن دارد. مردمی که در سال های مبارزه 
علیه طاغوت یکی از شعارهای معروف و مشهورشان 
»نه شرقی، نه غربی، حکومت اسامی« بود که نشان 

از فهم و اعتقادشان به والیت فقیه است.
مع االسف دو گروه به جان تاریخ انقاب افتاده اند، 
عده ای در توجیه نابسامانی های امروز و عده ای دیگر 
در نقد وضع حاضر! عده ای برای توجیه اشــرافیت، 
بهشتی و مطهری و حتی امام را بنزسوار و کاخ نشین 
معرفی می کنند، عده ای دیگر این گونه اولیات انقاب 

را زیر سؤال می برند!

مهدی عامری 
روزنامه نگار

حوادث سیاســی بین المللی هرچنــد به ظاهر از 
تحوالت سیاســت داخلی دور است، اما واکنش 
جریان های سیاسی به آن می تواند سرآغاز مناقشات 
داخلی و ارزیابی نســبت به احــزاب و گروه های 
سیاسی باشد. انتخابات آمریکا و نتایج آن و رقابتی 
که بین بایدن و ترامپ شــکل گرفــت، از جمله 
نمونه های بــارز موضوع مورد بحث اســت؛ به 
گونه ای که در کشور شاهد رقابت ترامپیست ها در 
برابر بایدنیست ها بودیم! به موازات اصاح طلبان 
کــه با همه توان به میدان آمدند تا پیروزی بایدن را 
به مثابه راه حل مشکات کشور معرفی کنند و از 
این نمد، کاهی برای مذاکره با آمریکا بسازند تا 
بــار دیگر برجام را علم کنند و مردم را در آســتانه 
انتخابات 1400 بفریبند! شــاهد فعالیت جریان 
انحرافی هستیم که هرچند مدت هاست از عرصه 
قدرت رســمی بیرون مانده اســت، اما به واسطه 
عملکرد ضعیف دولت در حل مشکات کشور، به 

حیات سیاسی خود ادامه داده و خود را آلترناتیوی 
برای نجات کشــور معرفی می کند و نیم نگاهی 
به 1400 دارد! این جریــان که در فضای مجازی 
چند تریبون مشــخص داشته و حرف های خود را 
به واســطه چند نفر بر زبان می آورد، برای تکمیل 
جورچین اصاح طلبــان در هفته های اخیر فعال 

شده و پرچم حمایت از ترامپ را برداشته است!
در این ایام اظهارات عجیــب و غریبی از این 
جریان در مورد قاتل ســردار رشــید اسام حاج 
قاسم سلیمانی شنیده ایم که به خوبی عمق انحراف 
و کج فهمــی این جریان را آشــکار می کند. برای 
نمونه، می توان به اظهــارات »عبدالرضا داوری« 
از شــاخص های این جریان اشاره کرد که پیش از 
انتخابات سوم نوامبر در صفحه توئیتر خود چنین 
نوشته بود: »با پیروزی ترامپ، شمارش معکوس 
برای تحقق وعده تاریخی انبیاء در غلبه فرودستان 
بر فرادستان، وراثت مستضعفان در زمین و پژواک 
صداهای خاموش علیه مستکبران گلوبالیست در 
سراسر جهان، آغاز می شود. پیروزی ترامپ، جبر 

تاریخ است.«
ایــن جریــان تــاش دارد با ایجــاد دوقطبی 
طرفداران و مخالفان آنچه گلوبالیسم می خواند، 

احمدی نژاد و ترامــپ را در یک اردوگاه قرار داده 
و بایــدن و مخالفــان احمدی نــژاد را در اردوگاه 
گلوبالیست ها قرار دهد! تقسیم بندی نامتعارف و 
بی مبنایی که نه تنها کمکی به فهم سیاست و تحلیل 
وضعیت تحوالت ندارد، بلکه تنها موجب فریب 
و اغواگری بخشی از مخاطبان کم سوادی خواهد 
 دل در گرو رئیس دولت نهم و دهم 

ً
شــد که اتفاقا

دارد!
وی پــس از اعام نتایج انتخابــات آمریکا در 
مقایسه ای عجیب می نویسد: »حر ریاحی، سال ها 
پاسبان امویان در کوفه بود تا پیر شد؛ او بود که راه 
را در کربا بر حســین بست تا لشکر عمربن سعد 
برسد، با این همه وقتی خط را عوض کرد و مقابل 
شــیطان ایستاد، رستگار شــد. ترامپ هم هرچه 
بوده، امــروز در نبردی تاریخی، مقابل شــیاطین 
ایستاده  الیگارشی جهان ســاالر  و  گلوبالیســت 
است.« سلســله توئیت های وی و دوستانش ادامه 
دارد و با همین ادبیات، در حال تولید پیام در فضای 

مجازی هستند.
در ایــن میان نکته قابل ماحظــه توجه به این 
حقیقت اســت که هواداران ترامــپ و بایدن در 
کشور هر دو به مثابه دو تیغه یک قیچی عمل کرده 

و این حقیقت را که از نگاه ملت ایران تفاوتی بین 
دموکرات ها و جمهوری خواهــان وجود ندارد و 
سگ زرد برادر شغال است، ذبح می کنند! هر دوی 
این جریان ها به دنبال مذاکره هستند، با این تفاوت 
که یکی مذاکره با ترامپ را می پســندد و دیگری 
مذاکره با بایدن را طلب می کند! و در این مشترکند 
که باید جریان انقابی را که منفعتی برای کشور و 
ملت در مذاکره نمی بیند، مورد هجمه قرار دهند! 
همه پریدن های آنها نیز بازی صوری و رســانه ای 
 هر دو جریان وجود طرف مقابل 

ً
بیش نیست و اتفاقا

را برای تداوم ســناریوهای تبلیغاتی خود ضروری 
و مفیــد می دانند! در این میان آنچه ذبح می شــود 
حقیقت است و فریبی که نصیب  بخشی از افکار 

عمومی می شود! 
گــذر زمان حقایق بســیاری را برای این ملت 
آشــکار کرده اســت، کافی اســت دچار خطای 
محاسباتی نشویم و حافظه تاریخی مان را از دست 
ندهیم و فراموش نکنیم کــه در پرونده حاکمیت 
جمهوری خواهان و دموکرات های آمریکایی، چیز 
جز تهدید و تحریم و جنایت و خیانت علیه ملت 
ایران ثبت نشده است و دل بستن به ترامپ یا بایدن، 

سرابی بیش نیست!

   دریچه    

بایدنیست ها! برابر  در  ترامپیست ها   

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

دو جریان متضاد در سودای سراب مذاکره 
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 توافق قره باغ 
برای ترسیم دوباره مرزها

مناقشه 44 روزه 2020 میان آذربایجان 
و ارمنســتان بر ســر منطقه کوهستانی 
قره باغ، پس از 30 سال فراز و نشیب های 
فراوان به توافق آتش بــس در 10 نوامبر 
2020 میــان این دو کشــور انجامید تا 
زخم کهنه ای به نــام قره باغ حل و فصل 
شود. روسیه نیز ساعاتی پس از امضای 
توافق آتش بس 10 نوامبر، نیروهای حافظ 
صلح خود را در منطقه قره باغ پیاده کرد 
تا ادامــه روند آتش بــس و مذاکرات را 

تضمین کند. 
توافق قره باغ 9 بنــد دارد که در ارتباط 
با روابط مرزی جمهوری اســامی ایران 
و ارمنستان باید به مواردی از توافق اشاره 
کرد کــه با توقف عملیات نظامی، طرفین 
درگیر در مناطقی که پیشــروی کرده اند، 
تثبیت می شــوند و این مســئله بیشتر به 
سرزمین هایی اشاره داشــت که از سوی 
آذربایجــان در مناطق جنوبی  جمهوری 
قره  باغ، یعنی فضولی، جبرائیل و زنگان 
پس گرفته شده بود. مناطق جنوبی قره باغ 
که هم مرز بــا جمهوری اســامی ایران 
هستند، مسافت 136 کیلومتری را شامل 
می شــوند که در طول 30 سال گذشته نیز 
 بااستفاده بوده و هیچ گونه کاربری 

ً
تقریبا

 به 
ً
قابل ماحظه ای نداشــته است و صرفا

دلیل اختافات آذربایجان و ارمنستان بر 
سر منطقه قره باغ، این مناطق برای تضمین 
امنیت قره باغ از سوی ارمنستان اشغال شده 
بودند. از این رو، بازگشــت دوباره مناطق 
جنوبی قره باغ و دیگر مناطق اشــغالی به 
آذربایجان، براساس اصل اساسی حقوق 
بین الملل مبنی بــر حفظ تمامیت ارضی 
کشورها صورت می پذیرد که همه کشورها 

از این مهم حمایت می کنند.
ســؤال مهمی که در ارتباط با توافق 
آتش بــس قره بــاغ و بازگرداندن مناطق 
اشــغالی به آذربایجان پس از حدود 30 
ســال مطرح می شــود، این است که آیا 
روابط مرزی ایران با ارمنستان قطع شده 
است؟ یا اینکه مرز ایران با ارمنستان چه 

تغییراتی کرده است؟
درباره این سؤال باید گفت، ناآگاهی 
از جغرافیــای منطقه، چنین ســؤاالتی 
را بــرای افراد تداعی می کنــد. با توجه 
به توضیحاتی کــه در ارتباط با تغییرات 
مرزی در مناطق جنوبی قره باغ داده شد 
و بر این اساس مناطق فضولی، جبرائیل 
و زنگان به آذربایجان بازگردانده شــد 
و مســافت 136 کیلومتری مرز ایران با 
آذربایجــان در محدوده جنــوب قره باغ 
پس از 30 سال دوباره تثبیت شد، نشان 
می دهد هیچ گونه تغییری در مرز ایران 
با ارمنستان رخ نداده و مرزهای تاریخی 
و قانونی تثبیت شــده اســت. همچنین 
آذربایجان  نخجوان ـ  کریدور  بازگشایی 
از خاک ارمنســتان، به منظــور ارتباط 
آذربایجان با بخشــی از خــاک خود در 
سرزمین ارمنستان است که تأثیری بر مرز 

ایران با ارمنستان ندارد. 
هــر چنــد گمانه هایــی از ســوی 
بــا کریدور  ارتباط  در  صاحب نظــران 
نخجوان ـ آذربایجان مطرح می شــود و 
برخی، مســیر این کریدور را در امتداد 
مرزهــای ایران با ارمنســتان ترســیم 
می کنند؛ اما این مسئله، تغییر راهبردی 
در روابط مرزی ایران با ارمنستان نخواهد 
داشت و شاید بتوان گفت با شکست هایی 
که ارمنستان در منطقه قره باغ تجربه کرده 
اســت و نبود حمایت های قاطعی که از 
سوی روســیه دیده است، امکان تقویت 

این مرز بیشتر از گذشته است.

حسن مرادخانی
کارشناس مسائل سیاسی

ایوب منادی 
کارشناس مسائل یمن

 »فاریــن پالیســی« در گزارشــی از تاش های 
دولت آمریکا برای درج نام انصارالله در فهرست 
گروه های تروریســتی خبر داده اســت. ترامپ 
قصد دارد پیش از پایان  مدت مســئولیت خود، 
انصارالله را یک گروه تروریستی معرفی کند. این 
اقدام ترامپ که با فشــار البی سعودی در جریان 
است، می تواند تاش های دیپلماتیک برای پایان 
دادن به جنگ یمن را بی نتیجه باقی گذاشته و روند 
کمک رسانی به مردم مناطق آسیب دیده از جنگ 
را با چالش های بیشتری روبه رو کند.اهداف عمده 

آمریکا از  این اقدام به شرح زیر است:

BBافزایش فشارها بر ایران  
بــا توجه به اینکه به تازگی و پس از اعزام ســفیر 
ایران به صنعا، سفارت کشورمان در یمن فعالیت 
مجدد خــود را آغاز کرده و در آینده بازگشــایی 
سفارتخانه های دیگر کشورها در صنعا و شناسایی 
دولت نجات ملی یمن می تواند ســرآغاز خروج 
صنعا از انزوا و ایجاد اجماع منطقه ای برای رفع 
محاصره این کشور از سوی ائتاف متجاوز باشد 
 یک پیــروزی برای جبهه مقاومت به 

ً
و این قطعا

محوریت ایران به شــمار می آید، فشــارها علیه 
انصارالله و دولت یمن می تواند در راستای راهبرد 
قدیمی »ســرزمین سوخته«، فشــار علیه ایران 
تلقی شــود. راهبرد مذکور به معنای از بین بردن 
تمام منابع و امکانات و فرصت های در دسترس 
طرف مقابل در جنگ است که با هدف  تکمیل 
فشارهای دولت ترامپ علیه ایران انجام می شود.

BBمانع برای مسیر دیپلماتیک 
ترامپ دو ســال قبل نیز تاش های خود را برای 
درج نــام انصارالله در فهرســت ســازمان های 
تروریستی آغاز کرد که به دالیل متعدد، از جمله 
هشــدارهای ســازمان ملل متحد و آژانس های 
بین المللی امدادرســان درباره احتمال تشــدید 
گرسنگی و فقر در یمن، به شکست انجامید. این 
بار در شرایطی این تاش ها از سر گرفته می شود 

که از عمر دولــت ترامپ حدود دو ماه بیشــتر 
باقی نمانده اســت و با توجه به اظهارات بایدن 
در تبلیغات انتخاباتی مبنی بر قطع فروش ساح 
به عربســتان و انتقاد از سیاست های آمریکایی ـ 
ســعودی در جنگ یمن، ترامپ فرصت پیش رو 
را آخرین تاش ها برای دوشــیدن ســعودی ها 
می داند. از طرفی عربستان هم سعی دارد از این 
مدت کوتاه بیشــترین بهره را کسب کند. اگرچه 
هنوز نمی توان درباره چگونگی مواجهه جو بایدن 
و دولت جدید آمریکا با پرونده یمن با صراحت 
اعام نظر کرد، اما چناچه وی خواهان پایان قطع 
حمایت کشورش از عربستان سعودی و جنایات 
آن علیه مردم یمن و پایان جنگ یمن باشد، درج 
نام انصارالله در فهرســت گروه های تروریستی 
می توانــد در آینــده چالش هایی در مســیر حل 
بحران یمن بــه وجود آورد. با توجه به اینکه درج 
نام انصارالله در فهرست سازمان های تروریستی 
موجــب ایجاد اختــال در کمک رســانی های 
بین المللی به یمن شده و تاش های تحت رهبری 
سازمان ملل برای حل مسالمت آمیز بحران یمن 
را متوقــف خواهد کرد؛ اما چنین اقدامی پس از 
شش سال جنگ تمام عیار و محاصره شدید علیه 
مردم مظلوم و بی دفاع یمن، نشــانه  بی ثمر بودن 
این جنگ برای ائتاف متجاوز ســعودی است 
که در طول شــش سال گذشــته از هیچ تاشی 
برای خلق کوچک ترین دســتاورد در یمن دریغ 
نکرده و پس از گرفتار شــدن در باتاق جنگ با 
یمنی ها، اکنون با ناکامــی به دنبال اعاده  حیثیت 
از دســت رفته خود با الصاق برچسب تروریسم 
به انصارالله است. با وجود این، باید منتظر بود و 
دید که آیا رئیس جمهور شکست خورده  آمریکا در 
این فرصت کوتاه باقیمانده، یعنی کمتر از دو ماه 
می تواند ضربه  دیگری به صلح و امنیت منطقه ای 
 هرگونه تاش ترامپ، نه 

ً
وارد کند یا خیر. مطمئنا

تنها به دستاوردی برای او تبدیل نمی شود، بلکه بر 
بدنامی و چهره خبیث و شکست خورده او بیش 

از پیش می افزاید.

بازی در وقت اضافه
تالش  آمریکا برای تروریست خواندن انصارالله

   پنجره    

باراک اوباما، رئیس جمهور سابق ایاالت متحده 
آمریکا و حامی جدی جو بایدن، رئیس جمهور 
منتخب این کشــور در مصاحبــه اخیر خود با 
شبکه خبری »بی بی سی« انگلیس و در حاشیه 
معرفی کتاب خاطــرات جدید خود اظهارات 
کم ســابقه ای را در رابطه با شــرایط سیاسی و 
اجتماعی حاکم بر ایاالت متحده آمریکا بیان 
داشته اســت که کنار هم قرار دادن گزاره های 
مطرح شــده در این مصاحبه می تواند به درک 
بهتر زمینه های شــکل گیری و فرآیند حرکت 
پر ســرعت لیبرال دموکراسی حاکم بر آمریکا 
به ســمت پرتگاه افول کمک کنــد؛ به ویژه به 
این دلیل که این گزاره ها نشــئت گرفته از ذهن 
رئیس جمهور ســابق آمریکاســت. اوباما در 
مصاحبــه اخیر خود فضای پر تنــش و نا آرام 
حاکم بر آمریکا را زاییده رسانه های اجتماعی 
و ماحصل مدیریت ناکارآمد حاکم بر این کشور 
معرفی کرده و با تأکید بر اهمیت شکست تفکر 
ترامپیســم در انتخابات اخیــر، آن تفکرات را 
عامل شدت گرفتن فرآیند افول آمریکا معرفی 
کرده است. رئیس جمهور سابق آمریکا با اشاره 
به دوران چهار ســاله اســتقرار ترامپ در کاخ 
سفید، سیاست های وی را عامل تشدیدکننده 
شــکاف ها و تنش هــا در جامعه خشــمگین 
آمریکا معرفی کرده و در یک ارزیابی شخصی 
بازگشت به شــرایط قبل از ترامپ را حتی در 
امکان پذیر  بایــدن  ریاســت جمهوری  دوران 
ندانسته اســت. در واقع اوباما در لفافه تاش 
کرده اســت چالش پیــش روی آمریکا را تنها 
نشئت گرفته از نهادینه شدن تفکرات ترامپیستی 
در ایاالت متحده معرفی نکند؛ چراکه از منظر 
این سیاســت مدار کهنــه کار آمریکایی تفکر 
حاکم بر اکوسیستم سیاسی و اجتماعی حاکم 
بر آمریکا سر منشــأ ظهور و بروز چالش های 
امروز آمریکاســت.  وی در ایــن زمینه اظهار 
داشته اســت: »ناراحت کننده تر از همه اینکه، 
آنچه شــاهدش بودیم و برخی اسمش را زوال 

حقیقت گذاشــته اند، چیزی است که از سوی 
دونالد ترامپ تســریع شــده است، حسی که 
نه  تنها الزم نیســت حقیقت را بگوییم، بلکه 
حقیقت حتی اهمیت هم نــدارد.« به عبارت 
دقیق تر آنچه از ســوی جامعه نخبگانی آمریکا 
و شــخص اوباما با عنوان بحران زوال حقیقت 
مطرح شده، ماحصل ساختار و سازمانی است 
که شخص اوباما در تقویت و فراگیری آن نقش 
جدی و اثرگذاری داشت؛ اما حتی فردی مانند 
رئیس جمهور سابق آمریکا نیز امکان و توان نقد 
صریح این ساختارهای ســلطه جو را ندارد و 
ناچار است تنها به صورت کوتاه به نقش آنها در 
تسریع فرآیند افول و فروپاشی هژمونی آمریکا 
اشاره کند.  یکی از نکات تأمل برانگیز مصاحبه 
رئیس جمهور پیشین آمریکا اشاره وی به تداوم 
بحران نژادپرســتی در این کشور است و طرح 
آن به منزله یکی از عوامل ســوق دهنده جامعه 
آمریکا به سمت گسست و فروپاشی اجتماعی 
است، اهمیت این مسئله برای اوباما به حدی 
اســت که وی از عبارت »گناه نخستین« برای 
تأکید بر اهمیت آن اســتفاده کرده است. گناه 
نخستین در دیانت مسیحی به این معناست که 
همه انســان ها با میل به گناه به دنیا می آیند؛ از 
این رو طرح این مفهوم در رابطه با نژادپرستی 
به این معناســت که این پدیــده یک واقعیت 
حاکم بر این کشور است که انکار آن نمی تواند 
بــه حل آن کم کنــد. باراک اوبامــا در کارزار 
انتخاباتی خود با طرح شعار تغییر توانست به 
مقام ریاست جمهوری آمریکا دست پیدا کند؛ 
اما وی نه تنها نتوانســت گامی در جهت بهبود 
اوضاع حاکم بر آمریــکا بردارد؛ بلکه امروز با 
مشاهده شواهد فروپاشی سیاسی و اجتماعی 
ایاالت متحده بیش از از زمانی از شرایط پیش 
روی آمریکا ابراز نگرانی می کند و از طرح این 
نگرانی در فضای رسانه ای آمریکا ابایی ندارد. 
بدون شک تحلیل و بررسی محتوایی و مفهومی 
مصاحبه اخیر اوبامــا نیازمند مجال و فرصت 
بیشتری اســت؛ اما همین اشــارات کوتاه به 
محتوای مصاحبه می تواند چشم انداز دقیق تری 
از فرآیند افول آمریکا را در دسترس ما قرار دهد.

دموکراسی گرداب 
افول آمریکا از منظر باراک اوباما

   فراسو    

مصطفی احمدی
کارشناس بین الملل

بلندپروازی های ترکیه

ســاینس مانیتــور: از نظر ترکیه انعقــاد توافق 
آتش بس قره باغ میان  جمهوری آذربایجان و دولت  
ارمنســتان  به مثابه تازه ترین نمونه موفقیت آمیز 
تغییر بازی با اســتفاده جسورانه از قدرت نظامی  
توسط این کشور است که تاکنون سبب بازترسیم 
واقعیت های ژئوپلیتیکی از لیبی و سوریه تا جنوب 
قفقاز شده است. این اقدامات نتیجه بهره گیری از 
خأل بر جای مانده از بابت غیبت بازیگران اروپایی 
و ایاالت متحده آمریکا با هدف محقق ســاختن 
بلندپروازی های رجب طیب اردوغان برای برتری 
منطقه ای و تقویت محبوبیت آن در داخل است. 
نتیجه آن این بوده کــه اردوغان جدیدترین نمونه 
از تأثیرگذاری دیپلماسی قایق جنگی )دیپلماسی 
همراه به تهدید استفاده از نیروی نظامی( حتی با 
وجود عقب نشینی بازیگران نظامی سنتی از میدان 
است. اگر یک هشدار مهم وجود داشته باشد آن 
این است که بلندپروازی های دولت ترکیه سبب 
شده است هر چه بیشتر وارد رقابت با یک قدرت 
دیگر، یعنی روســیه  و شــخص والدیمیر پوتین 

شود.

ایران، حامی مقاومت

رأی الیــوم: ایران پــس از انقاب اســامی از 
راهبرد آمریکا ـ اســرائیل خارج شــد و به حامی 
جریان های مقاومت تبدیل شد. این مسئله خشم 
رژیم صهیونیســتی را برانگیخت و تاش کرد از 
نگرانی کشــورهای عربی در پی جنگ اول و دوم 
خلیج فارس و بهار عربی بهره برداری کند. رژیم 
صهیونیســتی پس از شکســت در جبهه شمالی 
یعنی عراق، سوریه و لبنان به جبهه جنوبی یعنی 
یمن و جزیره سقطری روی آورده است و از منابع 
اقتصــادی و نظامی کشــورهای خلیج فارس بار 
دیگر برای فشــار بر ایران بهره برداری می کند. به 
این ترتیب کشمکش عربستان ـ یمن روند دیگری 
پیدا کرده و به درگیــری ایدئولوژیکی میان ایران 
و رژیم صهیونیســتی به علت پیوستن ابوظبی به 
ائتاف ریاض تبدیل شده است. اکنون تهران در 
تاش برای ورود به رونــد توقف جنگ در یمن 
است. ایرانی ها پیشنهادهایی دارند که بر احترام به 
حاکمیت یمن و یکپارچگی سرزمینی این کشور 
مبتنی است؛ اما میزان حضور ایران در یمن هنوز 

مشخص نیست.

فشار بر ریاض

پایگاه خبری یمنی 26 سپتامبر: دولت جدید 
آمریکا مواضعی حقیقی به جز بازترســیم روابط 
میان کاخ ســفید و کاخ پادشاهی در ریاض علیه 
سعودی ها نخواهد گرفت و این امر شامل فشار 
بر ریاض برای امتیازدهی بیشتر به ایاالت متحده 
خواهد بود. این امتیازدهی ها از طریق فشار درباره 
پرونده هایــی چون تجاوز به یمــن، قتل »جمال 
خاشــقچی« و معارضان سیاســی در عربستان 

حاصل خواهد شد.

تالش های رو به افول

واشنگتن پســت: با توجه به اینکــه فقط دو ماه 
به دوران ریاســت جمهوری  ترامپ باقی مانده، 
وی برای چهار سال جنگ طلبی علیه ایران چیز 
کمی برای نمایش در اختیار دارد. دولت ترامپ 
با نزدیک شــدن به ماه های آخر خود با موجی از 
تحریم های جدید قصد دارد ایران را تحت فشار 
اقتصادی قرار دهد. اما با هر معیاری که بسنجیم، 

این تاش ها رو به افول هستند.

   رصد    

مخمصه! در   بن سلمان 
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BBBBB اگر ممکن اســت دربــاره موضوع 
خودکفایــی در تولیــد محصوالت 
کشاورزی و امکان تحقق آن در کشور 
می رسد  نظر  به  متأســفانه  بفرمایید. 
برخــی از افراد در کشــور با موضوع 

خودکفایی زاویه دارند.
عده ای تصور می کنند خودکفایی در محصوالت 
کشــاورزی ممکن نیست. ثقل صحبت این افراد 
 میزان این 

ً
این اســت که ما واردات داریم و اتفاقا

واردات هم کم نیست. برای نمونه سالیانه حدود 
7 میلیون تن ذرت یا چند میلیون تن کنجاله سویا 
وارد کشــور می کنیم. در مجموع سالیانه واردات 
سنگینی داریم؛ اما این واردات به این معنا نیست 
که ما تــوان تولید این محصــوالت را در داخل 
کشور نداریم؛ بلکه بهتر است این محصوالت از 
خارج از کشور وارد شود. دلیل عمده این افراد هم 
موضوع کمبود آب است. در حالی که در این میان 
چند نکته وجود دارد: اول اینکه وقتی می گوییم با 
کمبود آب مواجهیم؛ این موضوع از دو بعد قابل 
بررسی اســت؛ 1ـ آیا منابع آبی قابل استحصال 
در کشــور وجود دارد یا نه؟ واقعیت این اســت 
کــه با وجود اینکه حدود 70 درصد دشــت های 
ما ممنوعه شده اســت، ولی ما هنوز ده ها دشت 
داریم که ممنوعه نشده اســت. 2ـ ما در بسیاری 
از نقاط پایاب، ســدها را داریم که استفاده نشده 
اســت؛ یعنی ما در بعضی نقاط آب داریم، ولی 
از آن استفاده نمی شود. در واقع از توان آب کشور 
استفاده نمی شود که حدود یک سوم از دشت های 
ما چنین وضعیتی دارند. مسئله بعدی این است که 
آیا در دشــت هایی که ممنوعیت داریم با راندمان 
مناســبی از آب اســتفاده کرده ایم؟ خیر. وزارت 
نیرو می گوید مصرف آب ما در حوزه کشــاورزی 
حدود 32 درصد بازدهی داشــته و وزارت جهاد 
کشــاورزی می گوید ایــن راندمان حــدود 40 
 آبیاری مان 

ً
درصد بوده اســت؛ یعنی اگر ما واقعا

را با حســاب و کتاب مدیریت کنیم ممکن است 
بازدهی ما حدود 20 تــا 60 درصد افزایش پیدا 
کند. در این صورت فشــارها روی سفره های آب 

زیرزمینی کم و کمتر خواهد شد.

BBBBB در واقع اســتدالل افرادی که مسائلی 
مانند نکاشــت را به بهانــه نبود آب 

مطرح می کنند، اشتباه است؟
بله، بسیاری از اســتان های ما هم آب و هم باران 

دارند. به صورت ویژه در اســتان های مازندران، 
گیان، اردبیل، کردســتان و... میلیون ها هکتار 
زمین داریم که تولید محصول در همه این زمین ها 
متکی به بارندگی است، یعنی ما به صورت ویژه 
در این مناطق بــا راندمان تولید نمی کنیم؛ اما در 
بسیاری از اوقات وقتی یافته های علمی را در این 
مناطــق وارد کار کردیم، میزان محصول ما بیش 
از 100 درصد افزایش پیدا کرده اســت. در حال 
حاضر هم وزارت جهاد کشــاورزی برای اینکه 
چهار اســتان اصلی کشــور در حوزه کشاورزی 
اســتفاده بهتری از آب داشته باشند، طرح بزرگی 
را در دســتور کار دارد. در واقع ما در کشــور باید 
به دنبال ظرفیت ها نیز باشــیم. بررســی ها نشان 
می دهد در 10 ســال گذشــته ما به طور متوسط 
ســالیانه 9 میلیارد دالر ارز صــرف واردات این 
محصوالت کرده ایم. در حالی که اگر هزینه کرده 
و بتوانیم یافته های علمی را وارد عرصه کار کنیم 
و سیستم های زیربنایی تولید و آبیاری تحت فشار 
و افزایش راندمان محصول در واحد سطح نسبت 
 ماجرا خیلی 

ً
به آب مصرفی را بــاال ببریم، قطعا

متفاوت خواهد شد. ما در سازمان بسیج طرحی 
به نام بســیج همراه با کشاورز را با کمک وزارت 
جهاد کشاورزی راه اندازی کرده ایم که در 45 هزار 
نقطه از مزارع، کشاورزان با یک روش علمی و با 
اســتفاده از ظرفیت مهندسان کشاورزی بسیجی 
و یافته های تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی و تجارب 
مهندسان و همچنین کشاورزان خبره موفق شدیم 

بین 8 تا 38 درصد ارتقای محصول داشته باشیم 
که البته ظرفیت کشــاورزی ما خیلی باالتر از این 

اعداد است.

BBBBB به نظرتان بهره گیری از یافته های علمی 
و اســتفاده از مهندســان جوان و... 
تا چه انــدازه ای می  تواند بهره وری و 
بازدهی کشــور در حوزه کشاورزی را 

افزایش دهد؟ 
متأسفانه، در کشور ما بین متوسط ملی با عملکرد 
کشــاورزان نمونه چیزی بین 2 تا 21 برابر تفاوت 
وجود دارد. این اعداد نشان می دهد، ما می توانیم 
با آب کمتر حتی تولیدات بیشــتر و بهتری داشته 
باشیم. به شــرطی که بخشی از منابعی که صرف 
واردات محصوالت کشاورزی از خارج می شود، 
صرف آموزش، تحقیــق و انتقال یافته ها در حوزه 
کشاورزی شود و به واردات نیازی نخواهیم داشت.

BBBBB اآلن ایــران، بــا ظرفیت های موجود 
توانایی تأمیــن غذا برای چند میلیون 

نفر را دارد؟ 
تخمین بنده این اســت که مــا حداقل برای 150 
میلیون نفر توان تولید داریم؛ اما تحقق این موضوع 
با شعار محقق نمی شود. تمام یافته ها و نگاه های ما 
به کشاورزان نمونه نشان می دهد، این توان وجود 
دارد که با آب کمتر تولید بیشــتری داشته باشیم. 
ضمن اینکه من فکر می کنم افزون بر آب های فعلی 

و در دسترس توانایی ها و ظرفیت های دیگری نیز 
برای تولید داریم. در مرزهای آبی کشــورمان در 
جنوب حدود دو هزار و 30 کیلومتر ســاحل و در 
شمال بین 700 تا 1000 کیلومتر ساحل داریم. به 
عبارتی این ظرفیــت را داریم که از حدود 3 هزار 
کیلومتر دریا استفاده کنیم. گفتنی است، بسیاری از 
کشورهای اروپایی حتی کشوری مانند ژاپن از این 
ظرفیت در کشورشان استفاده می کنند؛ اما ما هیچ 
اقدامی درباره آب های لب شور و حتی شور کشور 
نکرده ایم. می خواهم بگویم کشور ما پر از استعداد 
و ظرفیت است اما برای تبدیل استعداد و توانمندی 
به امکانات باید برنامه و اراده داشت و اولین اصل 

تحقق آن نیز باور به اصل »ما می توانیم« است.

BBBBB درباره موضوع زعفران و خام فروشی 
آن، که حتی رهبر معظم انقالب نیز به 
این موضوع اشاره داشتند؛ بفرمایید 
واقعًا چرا ما نمی توانیم با وجود تولید 
باال صــادرات باالیــی در این حوزه 

داشته باشیم؟ 
عمده کشور صادرکننده زعفران در دنیا اسپانیاست. 
اما نکته اینجاســت که این کشور شاید 100 سال 
پیش تولیدات بیشــتری از ما داشت؛ اما اآلن ما 
باالترین و بیشــترین تولید زعفران دنیا را داریم؛ 
منتهی آنها با زرنگی تمام و با اینکه تولیدات شان 
به مراتب کمتر از ماســت، با تمرکز بر تجارت و 
بازرگانی و فراوری این محصول توانســتند بازار 
صادراتی زعفــران را در اختیار بگیرند. متعاقب 
این موضوع فضایی ایجاد شــد که ما زعفران مان 
را با قیمت های نازلی بفروشــیم. 10 ســال پیش 
طی ســفری که به اسپانیا داشتم،  دیدم چقدر آنها 
تنوع محصــول دارند؛ البته ایــن محصوالت با 
قیمت های بسیار باالیی به فروش می رسید. برای 
نمونه، قیمت یک کپسول زعفران از چندین مثقال 
زعفران در ایران بیشتر بود؛ در صورتی که با یک 
مثقال زعفران می توان چند عدد از این کپسول ها 
تولید کرد. همانجا که با برخی از اعضای سفارت 
ایران صحبت می کردم؛ آنهــا می گفتند وقتی ما 
می خواستیم وارد بازار شویم خود اینها نمونه های 
تقلبی زعفران را به نام زعفــران ایرانی وارد بازار 
کردند و بعد هم همه جا گفتند زعفران های ایرانی 
تقلبی است تا بازار را در انحصار خودشان داشته 
باشند. می خواهم بگویم امروز اقتصاد و تجارت 

 یک جنگ است.
ً
عما

بازار

 بخشنامه های  متعدد
سیم خاردار صادرات

درباره انتخابات آمریــکا و تأثیر نتیجه 
آن بر اقتصاد ایران باید گفت، ای کاش 
آنقدر  کشور  اقتصادی  زیرساخت های 
قوی باشــد که انتخاب هر کســی در 
خــارج از مرزها نتواند تأثیر چندانی بر 
اقتصاد ما داشته باشد. با این حال آنچه 
در روند تاریخ و اتفاقات رخ داده در دنیا 
وجود داشته و در همه جای دنیا مشاهده 
می شود، این اســت که هر اتفاق مهم 
سیاســی در هر نقطه ای از دنیا می تواند 
بر اســاس تئوری اثر پروانه ای، تأثیرات 
خودش را بر سایر کشورها داشته باشد؛ 
از این رو نمی تــوان منکر وجود چنین 

تأثیری بر کشورهای گوناگون شد.
اما بدون شــک نماینده یا گزینه هر 
یک از دو حزب حاکم بر آمریکا به دنبال 
تأمین منافع حزب و کشور خود خواهد 
بود که به نظر می رســد مقابله بســیار 
جدی با نظام جمهوری اسامی، یکی 
از اولویت ها و خط مشی های آنها باشد؛ 
چرا که به هرحــال ما در برجام اگر چه 
با دموکرات ها مذاکره می کردیم و گاهی 
امیدوار بودیم اتفاق اساســی در کشور 
 
ً
و شــرایط اقتصادی رخ دهد؛ اما عما
شــاهد چنین موضوعی نبودیم، یعنی 
حتی در زمان حضــور دموکرات ها در 
قدرت ـ زمان اجرای برجام ـ نیز شــاهد 
اتفاق چندانی نبودیــم. در واقع اگرچه 
ممکن است کشورها از تحوالت سایر 
کشــورها تأثیر بپذیرند، اما به هرحال 
آمریکا خط مشی کلی و مشخصی دارد 
که رکن اساســی آن خوی سلطه جویی 
این کشور بر دنیا اســت؛ به نحوی که 
می خواهــد همه دنیــا در خدمت این 
کشور باشند. در چنین وضعیتی بهترین 
اقدام دولت ها و کشــورها به خصوص 
کشور ما این است که بتوانیم در داخل 
کشــورمان به نوعی برنامه ریزی کرده و 
زیرساخت های اقتصادی مان را طراحی 
کنیم که هــر تکانه کوچکی نتواند ما را 
دچار طوفانی ســهمگین یا مشکاتی 

بزرگ کند.
مــا در برجــام تجربه بدی کســب 
کردیم؛ چرا که با وجــود توافق برجام 
آمریکا بــه منزله یکــی از طرفین این 
توافق شــروع به بدعهدی و بد اخاقی 
 توافق برجــام را از بین برد 

ً
کرد و عما

و آســیب هایی را به ما وارد کرد. ما تنها 
آســیب های  این  از  زمانی می توانیــم 
بزرگ در امان باشیم که زیرساخت های 
قــوی در اقتصادمــان ایجــاد کنیــم. 
یکــی از موضوعات مهم بــرای ایجاد 
زیرســاخت های قوی اقتصادی بحث 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بود 
که اگر طی سال های گذشته به آن توجه 
می کردیم امروز شاهد شرایط متفاوتی 
بودیم. برای نمونه، یکی از بندهای این 
سیاست ها، افزایش و ارتقای بهره وری 
بود که متأســفانه طی این سال ها هیچ 

توجهی به این موضوع نداشته ایم.
عاوه بر این موضوع، طی یک سال 
گذشته بخشنامه های متعددی از جانب 
بانک مرکزی صادر شده است که نه تنها 
شرایط را بهبود نداده؛ بلکه کار را برای 
صادرکنندگان پیچیده تر کرده است. در 
واقع تعدد بخشنامه در وضعیت جنگ 
اقتصادی مانند ســیم خاردار در میدان 
جنگ است که نه تنها کمکی نمی کند؛ 
بلکه بــه عنوان مانــع، حرکت فعاالن 

اقتصادی را کندتر می کند. 

یادداشت 

ابوالفضل 
روغنی گلپایگانی 

رئیس کمیسیون صنایع 
اتاق بازرگانی ایران 

 محمدرضا جهانسوز معاون اسبق وزیر کشاورزی در گفت وگو با صبح صادق

یم! ظرفیت تولید غذا برای 150 میلیون نفر را دار

در ایران برخی از افراد معتقدند باید همه چیز را به بازار سپرد تا 
اقتصاد سامان یابد. از سوی دیگر، افرادی هستند که می گویند 
باید همه چیز را به دولت بســپاریم. این تفکرات که به انحای 
مختلف و به صــورت ســاده انگارانه در جریان های فکری ما 
رســوخ کرده است، خود ســبب کژفهمی از علم اقتصاد شده 
که مسبب اصلی تدوین نشدن برنامه هایی جامع برای توسعه 
و تحقق اقتصاد بدون نفت است. درواقع برنامه های توسعه ای 
ما نه قرارداد اجتماعی اســت و نه وجاهت علمی دارد. برای 
محقق شدن اقتصاد بدون نفت در ایران باید نوشتن برنامه جامع 

اقتصادی تبدیل به یک ضرورت شود. 

 برنامه  جامع
منهای نفت

به گزارش »راشاتودی« چین قصد دارد بازار مالی خود را به روی 
این فلز بیشتر باز کرده و قیمت گذاری آن به یوآن را آغاز کند. این 
اقدام در راستای تاش های دولت این کشور برای افزایش سلطه 
خود بر قیمت گذاری مس اســت. بر این اساس سرمایه گذاران 
خارجــی می توانند در بــورس بین المللی انرژی شــانگ های 
معامات آتی مس را انجام دهند. حجم معامات سرمایه گذاران 
خارجی برابر با حجمی است که ســرمایه گذاران داخلی چین 
می توانند جابه جا کنند. این تصمیم سبب می شود چین بتواند در 
بازار مس با بورس فلزات لندن رقابت کند. در حال حاضر، حدود 

نیمی از مصرف مس در جهان از سوی چین انجام می شود.

 قبضه بازار فلزات
شاخص

سوآپ مالی، قراردادی مشتقه است که بین دو طرف برای مبادله 
دو ابــزار مالی صورت می گیرد. این روش معامله بین دو طرف 
می تواند برای معاملــه و مبادله هر نوع جنس یا اوراق بهاداری 
تعریف شود. قرارداد سوآپ نوعی قرارداد برای معاوضه جریان 
نقدی در آینده اســت. یک قرارداد ســوآپ، تاریخ پرداخت و 
چگونگی محاســبه جریانات نقدی را که باید پرداخت شوند، 
مشخص می کند. درخصوص سوآپ ارز، رویه این گونه است 
که دو طرف معامله سوآپ ارز توافق می کنند که پرداخت های 
دوره ای در یک ارز مشخص را در یک دوره خاص داشته باشند 

تا بدهی طرف مقابل معامله سوآپ تمام شود. 

چیست؟ سوآپ 
افزوده

بخشی از نیازهای هر کشوری از طریق واردات تأمین می شود. این واردات می تواند یا به صورت کاالهای مصرفی و نهایی یا محصوالتی موسوم به کاالی اولیه 
 هر اقتصادی برای افزایش خوداتکایی و خودکفایی خود باید واردات کاالهای مصرفی را به حداقل 

ً
یا واسطه ای برای تولید کاالی نهایی وارد کشور شود. طبیعتا

رسانده و در تولید کاالهای اولیه و واسطه ای به سمت خودکفایی حرکت کند. این موضوع برای کشوری، مانند ایران که بیش از چهار دهه است با تحریم های 
ظالمانه مواجه بوده و دشمانش به هیچ خط قرمزی ـ ولو دارو و مواد غذایی ـ برای دشمنی قائل نیستند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در ماه های گذشته 
فشار تحریمی در کنار نوسانات نرخ ارز و البته برخی از ناهماهنگی های داخلی مشکالتی را در حوزه تأمین برخی کاالهای اساسی مردم ایجاد کرد؛ موضوعی 
که یک بخش مهم آن به دلیل وابســتگی اقتصاد ایران به واردات مواد اولیه و نهاده های مورد نیاز برای تولید برخی از این کاالها بوده اســت. صبح صادق در 
گفت وگویی با دکتر محمدرضا جهانسوز، معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی موضوع ضرورت خودکفایی ایران در تولید محصوالت کشاورزی را بررسی کرده 

است.

حمید رضا جوانبخت
خبرنگار
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دین

  حکومت بر زمین 
فقط با عمل صالح

فهم دقیــق آیات قرآن فقط از طریق معنای 
فارســی آن ممکن نیســت. اگر بخواهیم 
مفاهیم عمیق آیــات قرآن را بفهمیم، باید 
به کتب تفسیری روایی مراجعه کنیم همراه 
با تفکر و تعمق. خصوصیت قرآن استفاده 
از زبان اشاره اســت که با پی جویی تأویل 
و تفســیر آیات می توانیم از اشارات مطلع 
می شویم. یکی از احتماالت قوی برای به 
کارگیری زبان اشارات در قرآن محافظت 
از نابودی و تحریف است. وظیفه شیعیان 
پیدا کــردن قطعات مختلــف و کنار هم 
چیــدن آن بــرای دیدن تصویــر اصلی و 
فهمیدن مقصود حقیقی آیات قرآن است. 
خداونــد میان این اشــارات وظایف ما را 
مشخص کرده است.)بیان امام صادق)ع( 
در البرهان، ج 11، ص 142( یکی از آیات 
قرآن که مفاهیم بســیار زیادی را در خود 
جای داده، آیه 5 ســوره قصص است. در 
ْن 

َ
 أ

ُ
این آیه خداونــد می فرمایــد: »َو ُنِرید

ْرِض 
َ ْ
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ُ
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ِذیَن اْســُتض

َّ
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َ
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واِرِثیَن«؛ ما 
ْ
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َ
 َو َنْجَعل

ً
ــة ِئَمّ

َ
ُهْم أ

َ
َو َنْجَعل

می خواهیــم بر مســتضعفان زمین مّنت 
نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین 
قرار دهیم. این آیه می گوید، اراده خداوند 
بر یاری و نجات قوم بنی اســرائیل از ستم 
فرعون بود و همان که خداوند  خواســت 
اتفاق افتاد. در اینجا کلمه »اســتضعفوا« 
معانی مختلفی دارد؛ از جمله آنکه معنی 
به ضعف کشانده شده است. پس مراد از 
مستضعفان در این آیه، با توّجه به مجهول 
وا«، کسانی هستند که 

ُ
ِعف

ْ
بودن فعل  »اْسُتض

خود در این امر نقش نداشته و استکبار آنها 
را به اســتضعاف کشیده باشد؛ یعنی همه 
ضعف ها از بی عرضگی یا تنبلی نیســت. 
اراده خداونــد بر هر چیز حاکم اســت: 
ْن 

ُ
ُه ک

َ
 ل

َ
ــول

ُ
ْن َیق

َ
 أ

ً
ــْیئا

َ
راَد ش

َ
ْمُرُه ِإذا أ

َ
مــا أ »ِإَنّ

وُن«؛)یس/ 82( و هرچه که خواست 
ُ
َیک

َ
ف

همان خواهد شد. اما اشاره به کار رفته در 
این آیه این اســت که در روایات مختلف 
وارث زمین حضرت بقیة الله)عج( است، 
که از ســوی انســان ها ضعیف گشته و در 
پــرده غیبت قــرار دارد. در این آیه نباید به 
معنای ظاهری اکتفا کرد، زیرا شرط وراثت 
عمل صالح است نه جزء قوم، قبیله و نژاد 
خاص بودن. »خداوند به کسانی که ایمان 
آورده و کار شایســته انجام داده اند، وعده  
خافت در زمین  را داده است«؛)نور/55( 
امــام صــادق)ع( می فرماینــد: »این آیه 
مختص به امام عصر)عج( اســت که در 
و گردن کشان  آخرالزمان ظاهر می شــود 
و فرعون ها)حاکمــان ســتمگر( را از هم 
می پاشد و شرق و غرب زمین را به تصرف 
درمی آورد و ســپس آن را پر از عدل و داد 
می کند. درحالی که پیش از آن مملو از کفر 
و ســتم بود.« )البرهان، ج 11، ص 144( 
یک روز در حضور امام صادق)ع( این آیه 
تاوت شد؛ اشک از دیدگان حضرت)ع( 
جاری گشــت و فرمود: »به خدا قسم آنها 
که در زمین تضعیف شده اند، ما اهل بیت 
پیغمبر)ص( هســتیم«؛ )بحارالنوار، ج 
51، ص 64( این نکته نباید فراموش شود 
که منظور از قدرت گرفتن مؤمنان و پیروزی 
آنها بــر ظالمان هر عصری، فقط به ظهور 
امام زمان)عج( بســتگی نــدارد، بلکه در 
هر لحظه ای که مؤمنان عمل صالح انجام 
دهند و شرایط را برای پیروزی بر ظالمان 
و دشمنان خدا مهیا کنند؛ فراعنه زمان خود 
را شکست خواهند داد. پس برای قدرت 
همیشــگی و پیروزی دائمی بــر ظالمان 
باید اهل عمل صالح بود و با عمل صالح 
مقدمات ظهور امام زمان)عج( را مهیا کرد.

آیه

دین اسام انسان ها را از ایجاد طبقات اجتماعی 
برحسب نژاد، قبیله، زبان، رنگ پوست، ثروت، 
قدرت و... به شــدت نهی می کنــد و به جای آن 
بــرادری و برابری را ســفارش کــرده و خواهان 
توســعه آن اســت؛ ولی در برخی احکام شرعی 
مراتبی را برای برخی افراد قائل است. از نظر رتبه 
معنوی به ترتیب کفار و مشرکین را در پایین ترین 
رتبه، سپس اهل کتاب، مسلمان، محب، شیعه، 
فرزندان رســول خدا و عالمان دین در باالترین 
رتبه از نظر معنویت و احترام قرار می دهد. برای 
نمونه، در احکام شــرعی می آید کــه اگر دو نفر 
در حال غرق شــدن هستند، که یکی از آنها کافر 
و دیگری مســلمان اســت، اول نجات مسلمان 
واجب اســت و بعــد نجات کافــر. بحث های 
زیادی هم در نوع این وجــوب میان علما وجود 
دارد. این مراتب و احترامات در معنویات اســت 
که ربطی به مرد بــودن، زن بودن، ثروتمند بودن، 
فقیر بودن، از نژاد یا قــوم خاصی بودن یا نبودن، 
توانایی خاصی داشــتن با نداشــتن و... ندارد. 
اینجا فقــط ملزم به رعایت احتــرام آنها به دلیل 
جایگاه معنوی شــان نزد خداوند هستیم. در این 

خصوص نیــز حکم به ظاهر می کنیم، نه باطن و 
نه حتی در پی کشــف باطن. نکته قابل توجه آن 
اســت که فردی که مورد احترام است، نمی تواند 
تکبر بورزد و مغرور شود، که اگر این اتفاق بیفتد، 
خداوند جایگاه او را تنزل داده و در چشــم مردم 
منفورش می کند. اما دلیل این رتبه بندی چیست؟ 
وقتی انسان ها به دلیل مادیات و داشته های مادی 
فردی را محترم می شمارند، او را الگو قرار داده و 
از او تقلید می کنند و در پی رسیدن به جایگاه مادی 
او یا منافع مادی او هســتند. هنگامی که به فردی 
به خاطر جایگاه معنوی شان احترام می گذارند، 
قصد رســیدن به مقام معنوی او یــا باالتر رفتن 
 خداوند اولی را 

ً
رتبه معنوی شان را دارند. طبیعتا

مذموم و دومی را محبوب می شمارد. آن هم فقط 
جهت باالتر رفتن معنویت انسان ها.

نفع رســاندن به دیگران هم مراتبی دارد که به 
ترتیب مؤمنین، خانواده، اقوام، مســلمانان، اهل 
کتاب و در آخر کفار یا مشرکین شامل منافع مادی 
و معنوی می شوند. دو قاعده در خدمت نیز وجود 
دارد، اول آنجا که احتمال می دهیم نفع رســاندن 
و خدمــت کردن به کســی نیاز اســت و اثرات 
معنوی و حتی مادی بیشتری برای جامعه و دیگر 
انسان ها دارد و دوم آنجا که احتمال می دهیم نفع 
ما به انسان شروری می رســد. در این خصوص 
 ِبَمْن 

ُ
حاق

ِّ
امام حسن عسکری)ع( می فرمایند: »الل
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َ
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َ
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دوستی و معاشرت با کسی که احتمال دارد سودی 
برایت داشته باشد، بهتر است از کسی که محتمل 
است شــّر جانی، مالی، دینی و…  برایت داشته 
باشد. )مستدرک الوســائل، ج8، ص351( دین 
اسام درباره خدمت کردن و نفع رساندن به دیگر 
انســان ها هیچ محدودیتی قائل نیست. اما آنجا 
که احتمال می رود خدمت  رســانی ما نفع مادی 
و معنوی بیشتری برای مؤمنان و مسلمانان دارد، 
سفارش بیشــتری می کند و آنجا که احتمال شر 
رسیدن به خودمان و جامعه مان به خاطر خدمت 
یا نفعی می رود، دستور توقف صادر می کند. این 
موضوع در مورد دشمنان اسام و اهل بیت)ع( با 

نهی شدیدی مواجه شده است. 
پــس در خدمت کردن به انســان ها با دو رتبه 
مواجهیم؛ اولی مرتبتی عام که شامل همه انسان ها 
می شود جز دشــمنان، که در این خصوص امام 
 الّناِس 

ُ
حسن عســکری)ع( می فرمایند: »أْعَرف
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َ
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َ
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بشناسد و رعایت کند و مشکات و نیازمندی های 
آنها را برطرف کند، در پیشــگاه خداوند عظمت 
و موقعّیتی خــاّص خواهد داشــت. )احتجاج 
طبرســی، ج2، ص517( و مرتبتی خاص که در 
ایــن خصوص هم امام)ع( می فرمایند: »ِشــیعة 
ِســهم 

ُ
ِذین ُیؤِثرون إخواِنهم َعلی أنف

َّ
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ُ

َحیث
شیعیان علی)ع( کسانی هستند که برادران )دینی( 
خود را بر خویش مقدم می دارند. گرچه خودشان 
نیازمند باشند و شیعیان علی)ع( کسانی هستند که 
از آنچه خداوند نهی کرده دوری می کنند و به آنچه 
امر کرده، عمل می کنند و آنان در تکریم و احترام 
بــرادران مؤمن خود به علــی)ع( اقتدا می کنند. 

)میزان الحکمه، ج5، ص231( 
امام حسن عسکری)ع( همچنین از واالترین 
تاِن 

َ
ْصل

َ
حاالت انسانی می گویند و می فرمایند: »خ

واِن.« 
ْ

خ
ْ
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ْیَس ف

َ
ل

دو خصلت و حالتی که واالتر از آن دو چیز نیست، 
عبارتند از: ایمان و اعتقاد به خداوند، نفع رساندن 
به دوســتان و آشنایان؛ )تحف العقول، ص489( 
این موضوع را هم باید بدانیم که اعتقاد به خداوند 
اســت که ما را به خدمت رسانی و نفع رسانی به 
بندگان کمــک می کند و هر کــس که اعتقادش 
ضعیف باشد مدام در فکر باال بردن توانایی مادی 
و حتی معنوی خود است. کسانی که در مسئولیتی 
هستند و می توانند از لحظه لحظه عمر خود برای 
خدمت به مؤمنین و مؤمنات اســتفاده کنند، ولی 
فقط به فکر خودشــان هستند، نه تنها نفعی برای 
کسی ندارند، بلکه اعتقاد به خداوند هم ندارند. 
در این میان کسانی که با رفتارشان و گفتارشان و 
تصمیمات شــان به هم نوعان خود آسیب مادی و 

معنوی می زنند، از این قاعده مستثنا نیستند.

 خدمت به انسان ها واالترین اعمال
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

بحث های  ما ســِر این اســت که حــق پیچیده 
است، حاال در میان این پیچیدگی ها چه کسانی 
می توانند حــق را پیدا کنند؟ طبق ســخن امام 
صادق)ع( قلبی که آمادگی داشته باشد، می تواند 
حق را بفهمد. والیت برای قلــب آماده، مانند 
کبوتر جلد النه اش است. شما هم اگر خواستید 
والیت فقیه را توضیح دهید، فقط در همین حد 
که به گوش طرف مقابل بخوَرد، برایش بگویید و 
 قبول کند. بعضی ها 

ً
زیاد اصرار نکنید که او حتما

طوری می خواهند والیت را جا بیندازند که انگار 
مسئله خیلی واضح است! درحالی که مسئله به 
همین سادگی ها نیســت! بگو و رد شو. یکی از 
مشرکین به پیامبر)ص( گفت: من به نمایندگی 
از قریش آمده ام، من اگر آن فرشــته ای که به شما 
وحی می فرســتد را ببینم، ایمان می آورم و بقیۀ 
نیز ایمان خواهنــد آورد. اما خداوند متعال این 

 را قبول نکرد، در حالی  که شــاید به نظر ما، این 
درخواست خیلی زیادی هم نبود. 

روزی یک نفر به امام حســن عســکری)ع( 
نامه ای نوشت که شــیعیان دربارۀ شما اختاف 
کرده اند، برخی از آنها شما را قبول دارند و برخی 
َما  قبول ندارند. حضرت در پاســخ او فرمود: »ِإنَّ
«)تحف العقول، ص 486(؛ 
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َّ
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َ
اط

َ
خ

یعنی خدا انسان های عاقل را مورد خطاب قرار 
می دهد)به تعبیر ما یعنی طرف خودش باید عقل 
اُس ِفیَّ  داشته باشد و بفهمد( و بعد فرمود: »َو النَّ
ی َسِبیِل َنَجاة...« 

َ
ُمْســَتْبِصُر َعل

ْ
اٍت: ال

َ
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َ
ی ط

َ
َعل

مردم دربارۀ من چند دســته هســتند، گروه اول 
کسانی هستند که بینا هستند و می فهمند، اینها 
در سبیل نجات هستند و متمسک به حق هستند 
و به شاخۀ این حقیقت آویزان هستند، اینها هیچ 
ی ندارند، غیر از من هم هیچ پناهی برای 

ّ
شــک

خودشان سراغ ندارند. گروه دوم، کسانی هستند 
که حــق را از اهلش دریافــت نکرده اند)یعنی 
 

ّ
حــرف ایــن و آن را گوش می دهند و به شــک
می افتند( اینها مانند کسانی هستند که روی قایقی 
سوار شــده اند،با موج دریا این طرف و آن طرف 
می روند. گروه ســوم، کسانی هستند که شیطان 
بر اینها مسلط است. شخصیتشان طوری است 
که حــق را می بینند و رد می کنند! بعضی ها یک 
مرضی دارند که دنبال حق می گردند تا آن  را رد 
 این قبیل افــراد، گاهی ادعا می کنند 

ً
کنند! اتفاقا

 
ً
که »ما دنبال حق هستیم!« درحالی که اگر واقعا
دنبال حق بودند، می توانســتند آن  را درک کنند. 
حضــرت در پایان می فرماید: »بر شــما باد که 
اسرار ما را برما نکنید و دنبال ریاست نباشید، 
اگر کســی سراغ این دو تا برود، سراغ هاکت و 

بدبختی رفته است.«

 آمادگی قلب برای پذیرش والیت
گفتاری از حجت االسالم و المسلمین علیرضا پناهیان

   منبر    

سید مرتضی رضایی
کارشناس علوم اسالمی

میرزا جواد آقا ملکی تبریزی)ره( در زمینه اخاص می فرمایند: 
»کســی که می خواهد به درجه اخاص نائل شــود، نیازمند 
کوشــش فراوان اســت... تا در این راه، اعمال طاقت فرسا در 
تحصیل علم سودمند، و مشقت تزکیه نفس را تحمل نمایند... 
کسانی که بیشتر وقت شان به عبادت مشغول است... اما در قلب 
خود نورانیت و صفا و معرفتی احساس نمی کنند، باید بدانند 
که عمل شــان فاسد )توضیح: یکی از دالیل فاسد شدن عمل، 
نداشــتن اخاص است( و در زمره  زیان دیدگان خواهند بود.« 

)اسرارالصلوة، ص301(

صالح عمل  فاسدکننده   
سلوک

حجت االسام محمدرضا خاص امیری امام جمعه گیانغرب 
با اشــاره به اینکه دور نگه داشتن علمای ظلم ستیز و انقابی 
از اداره امور جامعه، خواســت دشمن اســت، اظهار داشت: 
حکومت ولی فقیــه، موجب عصبانیت دشــمنان اســام و 
نفوذی های جریان غربگرا شــده اســت. جریان غربگرا ریشه 
مشکات ایران را حاکمیت تفکر امامین انقاب و حقیقت نظام 
اسامی می داند! و با مقصر نشان دادن شکل حکومتی والیت 
فقیه به دنبال جلوگیری از حضــور  روحانیت در امور جامعه 

هستند که این آرزوی دیرینه استعمار و استکبار جهانی است.

 آرزوی استکبار
راهنما

پرسش: تبیین و تحلیلی که همراه با ایجاد یأس و ناامیدی مردم 
باشد، چه حکمی دارد؟

پاســخ: کمک به دشــمن، موجب تقویــت وی و تضعیف 
مسلمانان اســت و لذا جایز نیســت. بنا به فرمایش حضرت 
آیت الله العظمی خامنه ای)مدظله العالی(: »امروز هر کس که 
مردم را ناامید کند و به خود، به مســئوالن و به آینده بی اعتماد 

کند، به دشمن کمک کرده است.«

 برگرفته  از کتاب احکام هدایت سیاسی بر اساس فتاوای
 رهبر معظم انقالب  منتشر شده از سوی معاونت سیاسی سپاه

در حکم کمک به دشمن
حکمت

به مناسبت میالد با سعادت حضرت امام حسن عسکری)ع(
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پرونده

مکتب 
عشق

 نگاهی به ابعاد سیاسی بسیج 
 و نقش آن در حراست

 از انقالب اسالمی

پیش درآمد 

بصیرتافزایی

 هر نهاد و دستگاهی که در حوزه 
ً
طبیعتا

حاکمیت و نظام عمل می کند، نمی تواند 
سیاسی نباشــد؛ یعنی اگر ما مجموعه 
عمل و اقدام سیاسی را در یک نگاه کالن 
ببینیم، هر فعالیــت و اقدامی می تواند 
سیاســی باشــد. در واقع عمل در حوزه 
مدنی و حوزه نهاد حاکمیتی، سیاســی 
اســت؛ مضاف بر اینکه بنیــاد انقالب 
اســالمی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 

بوده است. 
انقالب اســالمی یک حرکت پویای 
سیاســی را در ســطح دنیا شــکل داده 
و به طور طبیعی کســانی کــه نگهبان، 
پاســدار و عامل نگهداری و حفظ این 
انقالب هستند، باید در برابر دشمنی ها، 
خصومت هــا و اقداماتی کــه معاندان 
و قدرت هــا علیــه این انقــالب انجام 
می دهنــد، بصیــرت و نــگاه و تحلیل 

سیاسی داشته باشند. 
بسیج هم در جایگاه نهادی که در این 
چارچوب بوده و حافظ، نگهبان و مدافع 
انقالب و نظام است، باید سیاسی باشد و 
نگاه سیاسی داشته باشد. بنابراین بسیجی 
باید با فکر و عقل به مســائل ورود پیدا 
کند  و این نــگاه عقالیی، به تحلیل نیاز 
دارد. اما اینکه گفته می شود نیروی بسیج 
یا نهاد بسیج یک فعال سیاسی است، به 
معنای این نیســت که فعال حزبی است 
و برای کســب قدرت و فعالیت سیاسی 
متعارف رفتار می کند. بسیجی متعلق به 
نظام و انقالب اســت و فعالیت سیاسی 
در این چارچوب و تراز اســت و متعلق 
 به هیچ جریان و جناح سیاسی در کشور

 نیست.
 یکی از کارکردهای بسیج رشد 

ً
قطعا

تفکر سیاسی مردم در جریان های داخلی 
و خارجی است، از این رو بسیج در کالن 
کشور وظایف متعددی، از جمله دفاع از 
و  انقالب  نظام،  چارچوب های اصولی 
تبیین گفتمان انقالب اســالمی را دارد. 
بســیج همانطور که در دفــاع نظامی از 
انقالب اســالمی و مرزهای جغرافیای 
انقالب اســالمی و جمهوری اسالمی 
وظیفه دارد، به طور طبیعی در حوزه های 
مختلف و در دفاع گفتمانی، سیاســی و 
تعلیمی هم وظیفــه دارد، به همین دلیل 
آگاهی بخشــی یک  و  بصیرت افزایــی 
جزء مهم کارویژه ها و نقش های بســیج 
اســت. طی این دوران، بســیج توانسته 
است عالوه بر کارکردهای سیاسی وارد 
بازی های سیاسی نشود و در جاهایی که 
در چارچــوب نظام و انقالب باید عمل 
سیاسی داشته باشد، ورود کرده و تحلیل 
و بصیرت داشته باشد؛ اما به منزله یک 
ابزار و حزب سیاسی ایفای نقش نکرده 

و نخواهد کرد.

سیدنظام الدین موسوی
نماینده مجلس

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

 کسی که می خواهد انقالب خود را حفظ کند و در صدر 
ً
اصوال

پیشرفت در سطح کشــور خود، منطقه و بین الملل نقش آفرین 
باشد، باید تحلیل جامعی از سطح بین الملل، منطقه و داخلی 
داشته باشد. بســیجی که می خواهد از انقالب پاسداری کند، 
باید نگرش خود را نسبت به مسائل سیاسی داخلی، منطقه ای 
و بین الملل وسعت بخشــد و نگاهش به گونه ای باشد که تمام 
پدیده هایی را که امروز اتفاق می افتد، پیش بینی کرده باشد و در 
واقع یک آینده پژوهشی نسبت به جهان و منطقه داشته باشد تا 
بتواند با موفقیت عمل و رفتار کند. اگر امروز می بینید بسیاری 
از اقدامات آمریکایی ها در سطح منطقه  ناکام می ماند، به دلیل 
همیــن جامعیت نگاه رهبر معظم انقالب نســبت به تحلیل 
مســائل آینده دنیا و منطقه است. بنابراین بسیجی باید همین 
وظیفه و نگاه را داشــته باشد، البته این نگاه، جناحی نیست و 
نگاه کالن نسبت به انقالب اسالمی، آینده انقالب و مسائل 
آینده کشور و مردم و پیشرفت آن در همه جهات است. امروز 
الزمه نگاه و مدیریت جامع برای پیشــبرد مسائل جامعه که از 
ضرورت هاست، داشــتن نگاه سیاسی جامع در زیر سایه خرد 
و تعقل اســت که این نگاه در بسیج موج می زند و بسیجیان در 
سایه بینش و معرفت سیاسی می توانند بهتر نقش آفرینی کنند. 
بسیج، امروز به حمدلله به قدری بزرگ است که وسعت آن به 

اندازه وسعت جغرافیایی کشور است و وسعت دید و آینده نگری 
بسیج به اندازه منطقه غرب آسیا و گستره تمام دنیاست. لذا بسیج 
 قابل گنجاندن داخل یک حزب نیست و ظرفیت های آن 

ً
اصال

بسیار باالتر از حزب و جناح است؛ همه اینها به تفکر و تشکل 
بســیج برمی گردد که امام بزرگوار آن را برپا و ایجاد کرده است 
و امروز رهبر معظم انقالب آن را به خوبی هدایت می کنند و با 
وسعت دادن به ظرفیت آن، جلو می برند و مردم از ظرفیت ها و 
مزیت هایی که بســیج داخل کشور ایجاد کرده است، به خوبی 

استفاده می کنند.
بســیج یعنی نیروهای مردمی، چراکه از بطن مردم است 
و نمی توان آن را از مردم جدا کرد. بســیج یعنی همان بسیج 
مردمی، لذا هر چه از عنوان بســیج بگوییم برای همه و عامه 
مردم است. امام راحل درخصوص تفکر بسیجی فرمودند اگر 
تفکر بسیجی نهادینه شود، این کشور بیمه خواهد شد. بنابراین 
مهم است که تفکر بسیجی در جامعه نهادینه شود و آحاد ملت 
از پیر و جوان گرفته تا نوجوانان در خدمت کشورشان باشند. 
ما برای اینکه بتوانیم کشور را بسازیم باید نگاه »ما می توانیم« 
درون ما پیدا شود. این نگاه و انگیزه »ما می توانیم« یک برش 
سیاسی خیلی بزرگ و عظیمی اســت که اگر در ما انسان ها 
تجلی پیدا کند، بسیاری از کارها را می توانیم انجام دهیم، پس 
باید باور کنیم و اعتقاد داشته باشیم که کشور خود را به سمت 
رشد و توسعه جلو ببریم. کسانی که به هر طریقی می خواهند 
در این راه ســنگ اندازی کرده و این انقــالب را به بیگانگان 
وابسته کنند، وقتی حرکت های عظیم مردمی را ببینند، ناچار 
هستند خود را با داخل هماهنگ کنند. قدر مسلم این است 

که امروز بسیج می تواند نگاه وحدت عمل و محور جهش در 
تمام زمینه ها و سیاست های باالدستی نظام و سیاست هایی را 
که رهبر معظم انقالب در بخش های مختلف دارند، اجرایی 
کند. البته به شرطی که اجازه دهند بچه های بسیجی از تمام 
قوای خود اســتفاده کنند و به آنها امــکان و فرصت دهند تا 
این جوان های پر از عشــق، خالقیــت و ابتکار، ظرفیت ها و 
توانمندی های خود را برای خدمت به کشــور ارائه کنند و در 
مقابل آنها سنگ اندازی نکنند. ما کشوری داریم که به دیگران 
نیازی نداریم و الحمدلله منابع مادی و انســانی غنی داریم و 
فقط باید اجازه داد تا امکانات در اختیار این عزیزان قرار گیرد 

که در آن صورت مزایای آن را خواهیم دید.
بســیج در برخی از مقاطع به خوبی عمل کرده و عملکرد 
آن بســیار واال بوده اســت، البته فراز و فرودهایی نیز داشته 
است و نمی توان گفت همیشه در فراز بوده است؛ در بعضی 
جاها نتوانســتیم ظرفیت هایی را که در جامعه وجود دارد، به 
کار بگیریم. ما ظرفیت های عظیم مردمی داریم که در بســتر 
بسیج هستند و این فرودها، به دلیل عدم حمایت هایی بوده که 
از بسیج شده است. بعضی از دولت ها رابطه خوبی با بسیج 
نداشــته اند و اجازه نداده اند بسیج بتواند این ظرفیت ها را به 
خوبی استفاده کند، در حالی که بسیج ظرفیت خوبی دارد و 
مورد حمایت مردم اســت. اصل موضوع این است که مردم 
از آن حمایت می کنند و حمایت مردم ســبب شده تا بسیج 
در همه جا موفق و پیروز باشد. نمونه های حمایت مردم را در 
هشت ســال دفاع مقدس، مقابله با فتنه های بزرگ و در همه 

جا دیده ایم. 

جامعه قلب 
محمدصالح جوکار

رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس

بسیج یکی از ابتکارات حکیمانه امام)ره( بود و هر چه از زمان 
تولد این شــجره طیبه می گذرد، آثار و برکات آن بیش از پیش 
 نمایان می شــود و اهمیت و تأثیرگذاری خود را بیشــتر نشان 
می دهد. به عبارتی، بسیج به الگویی تبدیل شده است که تکرار 
آن را در جبهه های مقاومت و کشورهای دیگر مشاهده کرده ایم؛ 
لذا نقش آفرینی این مدل و الگو از مرزهای ایران فراتر رفته است. 
بسیج که با فرمان حضرت امام)ره(، معمار انقالب اسالمی در 

سال 1358 متولد شد، به حق پشتوانه انقالب اسالمی است. 
پشــتوانه انقالب اســالمی یعنی مهم ترین رفتار سیاسی و 
تکیه گاه انقالب اســالمی بودن که یکی از مهم ترین نقطه های 
تکیه گاه جمهوری اسالمی، همین شجره طیبه بسیج است؛ از 
این رو سیاسی بودن به معنای اصل انقالب و نظام را حمایت و 

پشتیبانی کردن است. 
رهبر معظم انقالب در بخشــی از بیانات خود درباره بسیج 
فرموده اند: »بسیج عرصه عمومی است«. به این معنا که بسیج 
به هیچ زمان و مکان یا قشــر و جنس خاصی محدود نیست و 
مربوط به همه زمان ها، مکان ها و همه انســان هایی اســت که 
دل در گرو انقالب اســالمی دارنــد. به اعتقاد معظم له، هر جا 
انحرافی مشاهده شد، بسیج مقابل این ایستاده و می ایستد. رفتار 
سیاسی بسیج نشان  می دهد در جاهایی که افراد یا جریان هایی 

بخواهند انقالب اسالمی را از مسیر خود خارج یا دچار انحراف 
کنند، بسیج حضور دارد که در واقع یک حضور آگاهانه و رفتار 

سیاسی است. 
رفتار یا اقدامات سیاسی به این معنا نیست که بسیج بخواهد 
در خدمت یک جریان یا حزب سیاســی خــاص قرار بگیرد؛ 
ممکن اســت در موقعیت ها و زمان هایی یک جریان سیاســی 
دیگری هم پشتوانه انقالب اسالمی باشد؛ این همسویی بسیج 
با یک جریان سیاســی در جلوگیری از انحراف و پشتیبانی از 
انقالب اسالمی به معنای وابسته بودن بسیج به آن جریان نیست 

و این همسویی دو جریان است.
 سیاسی به معنای خطی و جناحی 

ِ
 این اتهام را که بسیج

ً
 اتفاقا

بودن آن است، کسانی به آن وارد می کنند که از انقالب اسالمی 
فاصله گرفته اند و به دنبال تحریف انقالب اسالمی بوده و نگران 
این موضوع هســتند که پشــتوانه انقالب همچنان مستحکم 
باشــد و آنها نتوانند به انقالب اسالمی آسیبی وارد کنند. بسیج 
از تحریفات و انحرافات در مســیر انقالب اسالمی جلوگیری 
می کند و مقابل آنها می ایســتد و پشتوانه اساس انقالب و نظام 
اســت، در واقع یک رفتار سیاســی آگاهانه همراه با بصیرت 
اســت و افرادی از این موضوع ناراحت بوده و به آن نقد دارند 
که می دانند بسیج وظیفه و رسالت خود را به خوبی انجام داده 
و ان شــاءالله از این به بعد نیز انجام خواهد داد؛ در حالی که آن 
را به سیاست زده بودن و وابستگی به یک جریان سیاسی خاص 

متهم می کنند. 
 به حتم یکی از وظایف بســیج آگاهی بخشی مردم نسبت 
به جریان های داخلی و خارجی اســت و لذا بسیجیان نیز باید 

آگاهی و بصیرت داشــته باشند. شــخصی که می خواهد یک 
رفتار آگاهانه داشته باشد، باید بداند این آگاهی ابعادی دارد که 
یکی از آنها شناخت جریان های سیاسی، تفکرات و اندیشه های 

مختلف سیاسی است. 
بنابراین، هر مقدار که این شناخت و آگاهی عمیق تر و دقیق تر 
باشد، حرکت بسیج هم آگاهانه تر، عمیق تر و دقیق تر است. در 
کالم بزرگان دین و آموزه های دینی خود این عبارت را داریم که 
هیچ حرکتی نیست مگر اینکه تو در آن، نیازمند به یک معرفت و 
شناخت هستی؛ چراکه آن معرفت و شناخت است که حرکت 
مزبور را جهت، عمق و استحکام می بخشد. حرکت های بدون 

معرفت، ممکن است سردرگم باشند یا 
اینکه استحکام الزم را نداشته باشند 

و در طــول زمان با وزش نســیم ها 
و وسوســه هایی از مســیر اصلی 
خود خارج شــوند؛ بنابراین این 

شــناخت و آگاهــی که 
الزمه یــک حرکت 
درســت  و  دقیــق 
اســت، از وظایف 
بسیج  رســالت  و 

است.

نامحدود ظرفیت 
مهدی فضائلی

کارشناس سیاسی و رسانه  ای

نسبت بسیج و سیاست چیست؟

بسیجی باید سیاســت را بداند و به طور کامل با آن 
آشنایی داشته باشد، حال این سیاست داخلی باشد یا 
خارجی، البته نباید وارد گروه ها و جناح های سیاسی 
شــود، چراکه بحث حفظ نظام جمهوری اسالمی 
است. شخصی که در این زمینه فعالیت می کند در 
اصل نباید وارد گروه ها و جناح های سیاســی شود؛ 
اما باید مسائل و موضع گیری های گروه های سیاسی 

را بداند و بشناسد. 
اشــتباه برخی ها این است که معتقدند بسیجی 
 کســی که 

ً
نباید وارد بحث سیاســی شــود، اتفاقا

می خواهــد از هدف و خط کلی نظــام دفاع کند، 
بایــد از همه گروه ها و جناح ها مطلع باشــد و آنها 
را بشناســد، لــذا وقتی می گویند بســیجی حافظ 
دستاوردهای انقالب اســالمی است، پس باید به 
آن بصیرت و توجه داشــته باشد. از این رو بسیجی 
یا سپاهی یا ارتشی باید به این مواضع مسلط باشند 
و آگاهی داشــته باشــند تا بتوانند هدفمند، از کیان 
نظام جمهوری اسالمی، خط امام)ره( و اسالم ناب 
محمدی)ص( و موضع گیری های کالن نظام دفاع 

کنند.

بســیج نمــادی از مردم اســت و نمی تــوان آن را 
یک ســازمان نظامی تلقــی کرد؛ بــه گونه ای که 
بخش عمده ای از اقشــار مختلف مردم در بســیج 
سازماندهی شــده اند و برای دفاع از نظام، کشور و 
مکتب اسالم در همه حوزه ها، از جمله حوزه های 
سیاسی و اجتماعی آماده و مهیا هستند. برای نمونه، 
در شــرایطی مانند امروز که با بیماری کرونا مواجه 
هستیم یا در بحران هایی مانند سیل و زلزله، بسیج 
برای کمک به مردم وســط میدان است و به شکل 
همه جانبه در سراســر کشــور می تواند کمک های 
خوبی به مردم داشــته باشد. بســیج در حوزه های 
اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نیز فعالیت می کند و 
چون نمادی از مردم اســت، می توان گفت حزب 
انقالب اسالمی است؛ نه یک حزب سیاسی خاص 
و به گروه یا دسته تعلق ندارد. بسیج در جاهایی که 
الزم باشد به کمک مردم می آید و مردم را راهنمایی 
می کنــد و در صورت ضرورت به عنوان یک نیروی 
فعال وارد عرصه سیاسی می شود و فعالیت می کند. 
بسیج نمادی از مردم است اما سیاست زده نیست و 
تحت تأثیر جریان ها، گروه ها و احزاب قرار ندارد. 
بنابراین بسیج یک نیروی خالص و متعلق به انقالب 
اسالمی اســت و در حوزه سیاست نیز مانند سایر 

حوزه ها فعال و پرتالش است. 
این نهــاد مردمی بایــد مراقب باشــد که وارد 
بازی های سیاسی نشــود و تحت تأثیر جریان ها و 
احزاب سیاسی قرار نگیرد که این جهت گیری عمده 
کار بسیج است؛ یعنی بســیج در حوزه سیاسی از 
انقالب اســالمی دفاع می کند و انقالب اسالمی را 
نشر می دهد، اما نه یک حزب را، حتی حزبی که در 
مسیر و مدافع انقالب است. چراکه باالخره همین 
حزب در محدوده چند نفر و چند گروه است و بسیج 
نباید کوچک و اندک شــود و خود را تقلیل دهد که 
البته تا اآلن نیز اینطور بوده و از این پس هم خواهد 
بــود. بنابراین مراقبت الزم اســت و الحمدلله در 
سازمان بسیج دستگاه هایی هستند که از این موضوع 

مراقبت می کنند تا این اتفاق رخ ندهد.
جهت گیری های بســیج همان مکتب انقالب 

حمیدرضا مقدم فر
مشاور فرمانده کل سپاه

 حزب انقالب اسالمی 

سردار محمد اسماعیل کوثری
مشاور فرمانده کل سپاه

حافظ انقالب 

نقش و جایگاه بســیج در انقالب اسالمی بر همه 
ملت ایران و ارادتمندان انقالب اســالمی در دنیا، 
روشــن اســت؛ چراکه بســیج با تدبیر حضرت 
امام)ره( ایجاد شــد و تشــکیالت و ســاختار آن، 
زمینــه ای را فراهم کرد تا ظرفیت های مردمی برای 
دفاع از انقالب و پیشبرد اهداف انقالب اسالمی و 
با اســتفاده از آن و با نگاه مردمی، انقالبی، رویکرد 
بسیجی و جهادی به صحنه بیاید. آنچه ما امروز از 
عزت، سرافرازی و داشــتن یک کارنامه درخشان 
انقالب در مقاطع و مراحل حساس داریم، مدیون 
نقش آفرینی بسیج و بســیجیان و این تفکر، تشکل 
و ساختار انقالبی هســتیم. حجم و گستردگی این 
تفکر و تشــکل، به موازات ملــت ایران و عظمت 

سردار نعمان غالمی
فرمانده دانشگاه افسری امام 

حسین)ع(

پیرو والیت

بســیج به دلیل اینکه جایگاه خاصــی در بین مردم 
و وظیفه ویژه ای در قبال کشــور و مــردم دارد، باید 
حافظ امنیت و دستاوردهای انقالب اسالمی باشد؛ 
ممکن است با تحوالتی که در کشور ایجاد می شود، 
گروه های سیاســی مختلف در مســند قدرت قرار 
بگیرند و اگر قرار باشد بسیج با این تحوالت، سمت 
و سویی خاص بگیرد، دیگر نمی تواند وظیفه  خود 
را در قبال امنیت و خدمت گذاری به کشور و حفظ 

دستاوردهای انقالب اسالمی به خوبی انجام دهد.
 از این رو بســیج باید از یک قدرت تشخیص و 
تحلیل سیاســی باال برخوردار باشــد تا بتواند این 
تحوالت را تحلیل کند و بــرای حضور به موقع و 
بهنگام و مؤثر درست تصمیم بگیرد، همچنین نسبت 
به جریان های سیاسی آگاهی داشته باشد و سمت و 
ســوی هیچ یک از جریان های سیاسی نرود. بسیج 
یک نهاد مردمی اســت که تحت امــر والیت قرار 
دارد و حافظ امنیت و دستاوردهای انقالب اسالمی 

است.
اگر بســیجی های عزیز ما از قدرت تشخیص و 
تحلیل باالیی برخوردار باشند و به تعبیری بصیرت 
داشته باشند و جریان های خاص سیاسی را به خوبی 
 آن آگاهی و بصیرتی که در وجود آنها 

ً
بشناسند، قطعا

ایجاد می شود، مانع ورود آنها در بازی های سیاسی 
 اشراف و آگاهی 

ً
می شــود؛ ضمن اینکه باید کامال

نســبت به مسائل سیاسی کشــور و جهان را داشته 
باشند.

 بسیج مســتضعفان انقالب اسالمی ایران باید 
 باید قدرت 

ً
متوجه دستورات والیت باشد و طبیعتا

تشــخیص و تحلیل خود را بر مبنای فرمایشــات 
رهبر معظم انقالب تقویت کند و به مسائل تاریخی 
نیز بایــد آگاهی پیدا کند و دائم با عبرت های تاریخ 
آشنا باشد تا بتواند در یک مسیر درست و قابل قبول 
حرکت کند و در ورطه جریان های سیاســی چپ و 
راست و شــکل های دیگری از این جریا هان نیفتد. 
 در خط والیت 

ً
بســیج این نهاد انقالبی باید صرفا

باشد؛ چراکه تنها حضرت آقا شاخص همه ما برای 
حرکت های انقالبی هستند.

مینا بیابانی
 مسئول سازمان بسیج

 جامعه زنان کشور

سرباز بصیر اســالمی اســت، یعنی جهت گیری های بســیج 
یک خط کش و شــاخص دارد  کــه آن هم نظرات 
امامین انقالب اســالمی؛ یعنی امــام خمینی)ره( 
و امام خامنه ای)ره( اســت؛ از این رو شــاخصه ها 
و جهت گیری هــای خود را با مواضــع آنها تعیین 
می کند، نه با هیچ شــخص یا گروه دیگری. رشــد 
و تفکر سیاســی مردم نیز می تواند از وظایف بسیج 
باشــد، به همین دلیــل یکی از وظایــف عمده و 
فعالیت های بسیج در حوزه سیاسی همین موضوع 
اســت و با ارتباطی که با جامعه و اقشــار مختلف 
دارد، در واقع در آگاهی بخشی و بصیرت بخشی به 
جامعه مؤثر اســت و می تواند بهنگام اطالع رسانی 
و آگاهی بخشــی و تحلیل های مناسب را به اقشار 

مختلف مردم ارائه دهد.

بســیجی با اعتقاد و انگیزه الهی خویش است 
و خود را در تمام صحنه ها برتر نشــان می دهد. در 
صحنه بودن بســیجی ها می تواند بــه صورت کار 
جهادی و کمک رســانی باشــد یا اینکه در جبهه و 
پشــت جبهه و علم آموزی باشد، بنابراین گروه ها و 
جناح هایی که علیه سیاســی بودن بسیج جوسازی 
می کنند، می خواهند بگویند که این کار غلط است، 

در حالی که متوجه موضع گیری های خود نیستند. 
بســیجی باید جهت گیری های خود را از منابع 
والیــت، قرآن، احادیث، کالم امــام راحل و رهبر 
معظم انقالب تأمین کند، یعنی سیاست های کالن 
نظام را دنبال کند. در واقع بسیجی از گروه یا جناحی 
دفاع نمی کند و این مسئله به هیچ وجه برای کلیت 
نظام قابل قبول نیست؛ بلکه بسیجی از کلیت نظام 
آن هم محکم دفاع می کند و گــوش به فرمان ولی 
است، چراکه ایشان سیاست های کالن و معیارها را 
مشخص می کنند. این معیارها و سیاست ها نیز باید 
از سوی بسیج و سپاه در همه جا بازگو شود و برای 
بسیاری از افراد که شاید آگاهی ندارند معنا شود؛ از 
این رو یک بسیجی تا زمانی که آگاه نباشد، نمی تواند 
این اقدامات را به خوبی انجام دهد و شاید دوستدار 
و محب نظام هم باشد؛ اما یک بسیجی، به معنای 

واقعی نیست. 
رشــد و آگاهی بخشــی به مردم نیز می تواند از 
وظایف بسیج باشــد؛ چراکه عموم مردم در قالب 
بســیج هستند و به عبارتی بسیج از یک قشر و گروه 
خاصی نیســت و یک مجموعه هم نیست. بسیج 
متشکل از تمام اقشار جامعه، مرد و زن و پیر و جوان 
و گروه های مختلف شغلی است که همچون زمان 
دفاع مقــدس از همه گروه هــای مختلف گرد هم 
آمده اند، لذا چون از تمام اقشــار و ســطوح در این 
تشکل هســتند، می توانند به همه رده های جامعه 

آگاهی ببخشند. 
بنابراین یک بســیجی باید در ابتــدا خود نیز به 
مســائل روز اعــم از داخلی و خارجی آگاه باشــد 
و نســبت به آنها توجیه باشــد و ســپس با توجه به 
توانمندی خویــش آنها را به خانواده، محله و محل 
کار منتقل کرده و دیگران را نسبت به این مسائل آگاه 
کند. رویکرد بسیج از زمان تشکیل تاکنون به بهترین 
نحو بوده است؛ در واقع بسیج کار خود را دقیق انجام 
داده و موجب آگاهی بخشــی به مردم شده، چراکه 
بسیج برخاسته از بطن خود مردم است؛ لذا با توجه 
به اینکه بسیجی ها شناخت و بصیرت دارند، خود نیز 

انقالب را حفظ کرده اند و تداوم یافته است. 

ابراهیم عزیزی
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس

مکتبی و مردمی

بســیج مجموعه ای است که از ابتدای تشکیل آن تا 
به امروز خالق حماسه های بزرگ و بی نظیری بوده 
اســت؛ اماِم به خدا پیوســته ما بهترین و زیباترین 
جمالت و کلمات مانند »بســیج لشــکر مخلص 
خداســت« و»جنداللــه« را دربــاره بســیج بیان 
فرموده اند. به اعتقاد بنده، اگر بخواهیم بســیج را به 
درستی و زیبایی تعریف و تفسیر کنیم، باید به بیانات 
حضرت امام)ره( و رهبر فرزانه انقالب برگردیم که 
زیباترین واژه ها را در زمینه بســیج فرموده اند. رهبر 
معظم انقالب درباره بســیج می فرمایند: »بســیج 
یک نعمت اســت و قدر این نعمت را بدانید که اگر 
قدر آن را ندانید، به عذاب الهی دچار می شــوید و 
عذاب الهی هم این اســت که شما این نعمت را از 
دســت می دهید.« بسیج همان لشکر بزرگی است 
که توانست در کوتاه ترین زمان ممکن بیماری فلج 
اطفال را در کشور ریشه کن کند، در جنگ تحمیلی 
معجزه ها کرد و حوادث گوناگون داخلی را مدیریت 
کرد و اجازه نداد آسیبی به ارکان نظام اسالمی وارد 

شود. 
اگر بخواهیم به خوبی بســیج را تفســیر کنیم، 
باید بســیج را جلوه برجســته این دعای شــریفه 
ک ُهُم 

َ
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َ
ِنی ِمْن ُجْنِدک ف

ْ
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ّ
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َ
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ْ
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َ
غ

ْ
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َ
 َعل

ٌ
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َ
خ

َ
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که خدایا من را جزء لشــکریان خود قرار بده، چون 
همانا لشکریان تو پیروز و غالب هستند و من را جزء 
حزب خود قرار بده. وقتی می گوییم بسیج سیاسی 
اســت، اما سیاست زده نیست، بســیج را مصداق 
این دعای شــریفه می دانیم. بسیج از خدا خواسته 
است تا نامش در دفتر حزب الله نوشته شود؛ وقتی 
مجموعه ای منتســب به حزب خدا باشد، یعنی به 
هیچ جریان دیگری وابستگی پیدا نمی کند. در واقع 
سیاست را بلد است اما سیاست زده نمی شود و وارد 
جناح های سیاسی نمی شود، در حالی که جناح های 
سیاســی را می شناســد، همچنین وارد کانون های 
قدرت و ثروت نمی شــود؛ امــا کانون های قدرت 

و ثروت را کامال ًمی شناســد. این عبارت به معنای 
این است که بســیج در معادالت سیاسی می تواند 
به حد اعال تأثیرگذار باشــد، اما نباید خود را خرج 
جریان های سیاســی کند که این به معنای سیاسی 
بودن بسیج اســت و در عین حال که سیاست زده و 
سیاســی کار نیست، بصیر، آگاه، به روز، تحلیگر و 
تحلیل کننده است و خود را درون بازی های سیاسی 

نمی اندازد. 
بسیج همواره موفق عمل کرده است و با آگاهی و 
بصیرت وارد صحنه های نظام اسالمی شده؛ اما هیچ 
وقت در بسیج سیاست زدگی نبوده است. بسیاری از 
افراد بسیجی هستند مثل اینکه بنده بسیجی هستم 
و نماینده ملت در مجلس و سیاســی هم هستم که 
نظرات سیاســی ام را در قالب نماینــده بودنم بیان 
می کنم. نه تنها بسیجی ها، بلکه پاسدارها نیز سیاسی 
هســتند اما وارد دستجات سیاسی نمی شوند. مهم 
این است که سازمان های مربوطه ورود نمی کنند و 
این مسائل با همدیگر فرق دارند. سال های طوالنی 
از عمر بســیج گذشته اســت؛ اما تا به حال کسی 
نشنیده است که سازمان بسیج فالن تصمیم سیاسی 
را گرفته است؛ ممکن است حتی شخصی در رأس 
بسیج هم حرفی زده یا پیشنهادی داده باشد که نظر و 

پیشنهاد خود او بوده است نه سازمان بسیج.
مهم تریــن شــاخصه های بســیج در وهله اول 
بهره گیری از نظام سیاسی مبتنی بر دین و آموزه های 
دینی بوده و مکتبی است، لذا پایه های اصلی بسیج 
مکتب محــور، دین محور، اعتقــاد محور و مردم 
محور است، پس دو ویژگی مهم بسیج مردمی بودن 
و مکتبی بودن است. اگر هر ارتشی این دو ویژگی را 
داشته باشد، پیروز میدان است. امکان ندارد ارتشی 
بگوید من موفق هســتم؛ اما عقبه مردمی نداشــته 
باشــد. همچنین در نظام سیاســی مبتنی بر دین، 
امکان ندارد که مردمی باشــد اما بگوید من مکتبی 
نیستم. مکتبی بودن یعنی والیت محور، دین محور 
و حتی سیاسی بودن است. امام خمینی)ره( عبارت 
زیبایی را در این خصوص می فرمایند: »والله اسالم 
تمامش سیاست است.« ایشان حتی قیام عاشورا را 
سیاســی می دانند؛ چرا که این قیام مقابله با دشمن 
بوده است و تا وقتی بصیرت و آگاهی وجود نداشته 
باشد، نمی توان در قیام شرکت کرد. وقتی لشکری 
حق محور، تکلیف محور و والیت محور باشد و بر 
پایه آموزه های اعتقادی حرکت کند، آنگاه می گوییم 
مکتب محور و دین محور است، لذا بسیج مکتبی و 

مردمی است. 

همه عرصه های انقالب اسالمی ایران است؛ یعنی 
بسیج، یک حزب و تشکیالت سیاسی نیست؛ بلکه 
ظرفیت فوق العاده ای است که با نگاه به عملکردهای 
آن، می توان علت پیروزی هــا و موفقیت های نظام 

اسالمی را متوجه شد. 
بــا توجه بــه کارکردهایی که بســیج در دوران 
دفاع مقدس و مقاطع بعد از آن، تا به امروز داشــته 
و نقش آفرینی هایــی که در حل مشــکالت مربوط 
به بیمــاری کرونا و رزمایش کمک مؤمنانه داشــته 
و توانســته است این حجم وســیع خدمت رسانی 
را به صحنه بیاورد و مشــکالت ناشی از وضعیت 
شیوع بیماری کرونا را مدیریت کند، می توان گفت 
بسیج در بطن انقالب و نظام بوده و به والیت وصل 
است. بسیج کارنامه  موفقی در عرصه های مختلف 
داشــته که خدمت رســانی در مدیریت مشکالت 
کرونا یکی از آنهاســت. نوع کارکردها و نقش های 
بســیج می تواند برای نظام تعیین کننده باشــد، لذا 
 در قالب 

ً
یک تشکیالتی با این همه عظمت، اصال

تشکیالت سیاسی نمی گنجد که در قاموس نگاه یک 
حزب یا یک تفکر سیاسی یا جریان سیاسی باشد. 
واقعیت این است که همه جریان های سیاسی باید از 
این تشکیالت الهی درس بگیرند و مدل مدیریتی و 
نقش آفرینی بسیج را در ساختارهای خود پیاده کنند؛ 
لذا بســیج یعنی مجموعه ای که نگاهش به والیت 
است و گوش به فرمان والیت است. کارنامه بسیج 
در دوران دفاع مقدس، دفع فتنه ها و خطرات داشته، 

نشــان می دهد این نهاد با همین مدل و سیاقی که تا 
اآلن داشته، متعلق به همه ملت ایران است و باید با 
این مدل کار خود را ادامه دهد تا شاهد موفقیت های 

بزرگ دیگر هم باشیم.
بسیج برای تحقق هر وظیفه از وظایفی که انقالب 
اسالمی به عهده ملت ایران گذاشته است، می تواند 
نقش آفرینی داشته باشد؛ به عبارتی بسیج تشکیالتی 
اســت که باید ارتقای نگاه و بینش و بصیرت ملت 
ایران و شناخت دوستان و دشمنان و مدل های رفتار با 
پدیده های روز را به طور طبیعی دنبال کند؛ در حالی 
که دنبال کردن این موضوعات در پرتو همان نوع نگاه 
به انقالب اسالمی و والیت است. چراکه بسیج به 
لحاظ ساختاری در چارچوب نظام اسالمی طراحی 
شده و گوش به فرمان والیت است و در مسیر تحقق 
منویات رهبر حکیم انقالب برای کارآمدی بیشــتر 

حکومت اسالمی باید نقش آفرین باشد.
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انقاب اسامی از همان ابتدای پیروزی 
خود چالشی بزرگ برای نظام بین الملل و 
کشورهای منطقه به حساب می آمد که نظم مطلوب 
آنان را بر هم ریخته بود. این چالش وقتی بیشتر شد 
که روز به روز ماهیت آن در نفی مکاتب شــرقی و 
غربی از یک ســو و تقابل با تفکــرات التقاطی و 
واپس گرایانه از سوی دیگر برای جهانیان آشکار و به 
الگویی موفق برای مقابله با استعمار و استبداد نزد 
ملت های منطقه بدل شــد. این امر موجب شد تا 
دشــمنان این ملت با همه توان برای سرنگونی این 
انقاب وارد میدان شــوند و هر روز شاهد فتنه ای 
جدید برای تضعیف و برانــدازی این انقاب نوپا 
باشیم. در این میان سؤالی مطرح بود که با توجه به 
این ســطح از تهاجم گســترده، انقاب اسامی 
چگونه خواهد توانست در برابر دشمنان ایستادگی 
کرده و فتنه ها را مهار کند؟ پاســخ حضرت امام به 
این پرسش، اتخاذ دکترین »مقاومت مردم پایه« بود. 
امام)ره( معتقد بودند، همــان عواملی که موجب 
پیروزی انقاب اســامی شد، خواهند توانست به 
رمز موفقیت و تداوم انقاب هم بدل شوند. یکی از 
مهم ترین آنها حضور گسترده و متحد مردم پای کار 
انقاب بود. ایــن حضور متحد پس از انقاب نیز 
باید دوام می یافت و مردم نباید کار انقاب را تمام 
شــده دانسته و امور را رها کرده و به زندگی روزمره 
خود می پرداختند. بلکه باید ســازوکاری طراحی 
می شد که مردم هوشمندانه و سازمان یافته پای کار 
انقاب بمانند. این نگاه بر آمده از نگاه هستی شناسانه 
و انسان شناسانه و آن باور تمام عیار امام)ره( به ملت 
بود که با همه وجود به ســاالر بودن آنــان در اداره 
جامعه به آن اعتقاد داشت. تجلی کامل و عینی این 
دکترین را می توان در تشــکیل بسیج مستضعفین 

مشاهده کرد. 
حوادث پر التهاب ماه های ابتدایی شکل گیری 
انقاب اســامی، ضرورت بسیج همگانی ملت 
برای دفاع از امنیت کشــور در برابــر ناآرامی های 
ایجاد شده به دست دشمنان انقاب را ایجاب کرده 
بود. در این میان ماجرای تسخیر النه جاسوسی به 
دست دانشجویان پیرو خط امام)ره( و آشکار شدن 

تبدیل این سفارتخانه به پایگاهی برای جاسوسی و 
توطئه افکنی علیه نظام جمهوری اسامی، انقاب 
اسامی را در شــرایط ویژه »رویارویی مستقیم با 

آمریکا« قرار داد. 
تهدید آمریکایی ها برای حمله نظامی به ایران به 
قصد آزادی جاسوسان، موضوعی بود که ضرورت 
وجود نیروی منسجم، آموزش دیده، نظامی، انقابی 
و مردمی برای دفاع همه جانبه از انقاب اسامی را 
بیش از گذشته فراهم آورد. در چنین شرایطی بسیج 
مستضعفین به فرمان حضرت امام خمینی)ره( در 5 

آذر 1358 تشکیل شد. 
حضــرت امــام)ره( در همان ایــام در دیدار با 
جمعی از پاسداران درباره ضرورت دفاع از کشور 
فرمودند: »مملکت اســامی باید همه اش نظامی 
باشد. تعلیمات نظامی داشته باشد... یک مملکت 
بعد از یک چند ســالی بشــود یک کشوری با 20 
میلیون جوان که دارد بیست میلیون تفنگدار داشته 
باشد. بیســت میلیون ارتش داشته باشد و این یک 

همچه مملکتی آسیب بردار نیست.« )1358/9/4( 
و به این شــکل بســیج با حضور میلیون ها جوان 

انقابی در مساجد سراسر کشور شکل گرفت. 
نکتــه قابــل ماحظه آنکــه از همــان ابتدای 
شکل گیری، بسیج با دشــمنان داخلی و خارجی 
متفاوتی مواجــه بود که قصد داشــتند به هر نحو 
ممکن بسیج را از صحنه به در برند. این کینه ورزان 
که بســیج را رمز بقا و دوام نظام مقدس جمهوری 
اسامی می دانند، در تاشــند با بکارگیری حربه 
»انکار« و »اتهام«، بسیج را تخریب کرده و پایگاه 
اجتماعی آن را تضعیف کنند و زمینه اضمحالش 
را فراهم آورنــد. در نگاهی کان تــر باید گفت، 
مشکل اصلی کینه توزان تنها با تشکل بسیج نیست، 
بلکه اغراض و نیت اصلی دشمنان، مقابله با بسط 
و گســترش تفکر و نگرشی اســت که مبتنی برآن 
تشکل بسیج شــکل گرفته است. نگرشی که مولد 
دکترین »مــا می توانیم«، »استکبارســتیزی« و... 
بــوده و گفتمان های انحرافی را به چالش کشــیده 

بود؛ چرا که به فرموده حضرت روح الله)ره(: »اگر 
بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین انداز 
شد، چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور 
 هر لحظــه باید منتظر حادثه 

ّ
خواهــد گردید و اال
ماند.«)1367/9/2(

    رهبر حکیم و فرزانه انقاب اسامی در شرح 
علت دشمنی با بسیج می فرمایند: »ابراز دشمنی با 
بســیج، یعنی ابراز دشمنی با مجاهدت و تاش و 
نشــاط و کار در همه  میدان ها. خیلی روشن است 
که آرزومندان ناکامی این ملت، از بسیج ناراحتند. 
هرکس آرزومند اســت که این ملت ناکام بشود و 
شکســت بخورد، از حضور بسیج ناراحت است. 
همه  دشمنان، همه  حاســدان، همه دل بستگان به 
دشمن در داخل، از بســیج خوش شان نمی آید.« 

 )1384/6/2(
محصول به کارگیری و بســط و گسترش تفکر 
بســیجی در عرصه های مختلــف، موفقیت های 
چشــمگیر علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاســی 
است که در وضعیت محاصره اقتصادی و مبتنی بر 
خوداتکایی حاصل شده است. به واقع موفقیت های 
بسیج امروز به خاری در چشمان دشمنان اسام و 

انقاب بدل شده که کینه آن را در دل می پرورند. 
امام خامنه ای با توجه به این مسئله می فرمایند: 
»از اول انقاب تا امروز، بسیج خار چشم دشمنان 
بوده؛ چه دشــمنان داخلی و چه دشمنان خارجی. 
همیشه بسیج مورد تهاجم لفظی و عملی دشمنان 
قرار داشــته است. سمپاشــی و لجن پراکنی علیه 
بهترین جوانان این کشــور که در صفوف بســیج 
مســتقرند، مخصوص یک دوره از دوره های پس 
از انقاب نیســت؛ از اول بوده، تــا امروز هم بوده 
اســت؛ خواهد بود؛ بعد از این هــم خواهد بود. 
البته دشمنان موفقیت های بسیج را می بینند. بسیج 
در میــدان دفاع مقدس از خود حرکتی نشــان داد 
که برای دنیا شــگفت آفرین بود. حضور بسیج در 
میدان های جنگ و دفاع مقدس، هم به عنوان یک 
عمل نظامی و هم به عنوان روحیه دهی به رزمندگان 
مستقر در سازمان های نظامی ـ یعنی ارتش و سپاه ـ 
تأثیرات معجزآسایی داشته است. آن جایی که بسیج 
 ایســتادگی و 

ً
بود، روحیه و معنویت هم بود؛ طبعا

مقاومت هم بود و بر اثر آن همه، پیروزی هم نصیب 
می شد.« )1384/6/2( 

هشت سال پس از کودتای 28 مرداد 
آمریکایــی  دموکرات هــای   ،1332
نگران از فروپاشی حکومت دست نشانده خود 
در تهــران، طرح هایــی را برای ایجــاد آنچه 
دموکراسی و آزادی خواهی نامیده بودند، به رژیم 
پهلوی تحمیل کردند تا شاید با تغییرات صوری 
مانع از سقوط حکومت استبدادی شوند. انقاب 
سفید و راه اندازی احزاب سیاسی دولت ساخت 
از جمله این اقدامات بود. در ماجرای شکل گیری 
این احزاب باید به این نکته توجه کرد که اغلب 
این احــزاب را افــرادی شــکل داده بودند که 
دســت پروده یکی از کشــورهای بیگانه اعم از 
آمریکا، انگلیس، فرانســه و شوروی بودند. این 
افراد هرچند به ظاهر لباس وطن پرستی و منافع 
ملی بر تن داشتند، اما به واقع تأمین کننده منافع 
ملی بیگانگان بودند. برای نمونه آمریکا قسمتی 
از سیاست های خود را از طریق تشکیل کمیته ای 
محرمانه در حزب ایران نویــن دنبال می کرد و 
ســعی داشــت نقش خود را پنهان کند.  کتاب 
»حزب ایران نوین به روایت اسناد ساواک«، که 

مرکز بررسی اسناد تاریخی در 
بهار 1383 منتشر کرده است، 
اثری است که در بخشی از آن 
به پشــت پــرده ایــن حزب 
می پــردازد. در کتاب آمده که 
گزارشــی  طــی  ســاواک 
می نویســد: »در حزب ایران 
نوین کمیته محرمانه ای وجود 
دارد کــه از طــرف مقامات 
سیاسی آمریکا )سازمان سیا( 

 در 
ً
تقویت می شود و قدرت داخلی حزب کاما

اختیار این کمیته اســت و هر تصمیمی که این 
کمیته بگیرد شورای مرکزی حزب کورکورانه آن 
را مورد تصویب و تأیید قرار می دهد. کارگردانی 
کمیته آمریکایی حزب را ســه نفــر به نام دکتر 
کالی ـ دکتر یگانه وزیر مشــاور و دکتر رشتی 
برعهده دارند و این کمیته سه نفری دسته دیگری 
را هم در اختیــار دارد که در کادر وســیع تری 
نظریات کمیته را مورد اجرا قرار می دهند. افراد 
دسته مذکور که همکاران کمیته آمریکایی حزب 
می باشند عبارتند از: مهندس معینی زند نماینده 
شاهرود، مهندس ستوده وزیر پست و تلگراف، 
دکتر نهاوندی وزیر آبادانی و مسکن، دکتر متین، 
مجــد نماینده محــات، دکتر کشــفیان وزیر 
مشــاور، دکتر معتمــد وزیری معــاون وزارت 
اطاعــات، عاوه براینکه مهندس کشــتکار ـ 
ســبزواری از جریان مذکور اطاع دارند، افراد 
دیگــری از فعاالن حزب نظیــر دکتر منتظری، 
نراقی پور، خسرو کردستانی نیز وجود این کمیته 
سیاســی را که از حمایت دیپلماســی آمریکا 
 تأیید کرده اند. به 

ً
برخوردار است کاما

طوری که ســبزواری به طور بسیار 
خصوصی می گفت نقشــه سیاسی 
این کمیته آمریکایی آن است که بعد 
از توفیق کامل در انتخابات مجلس 
شورای ملی وزرای دولت آینده را از 
بین کسانی تعیین کنند که صددرصد 
در اختیار آنها باشند و خود را منتخب 
این کمیته بشناسند تا نظریات آنها را 

بی چون و چرا اجرا نمایند.«

محرمانه  کمیته 
   دهلیز    

20 میلیون تفنگدار  
چه شد که بسیج شکل گرفت؟!

همانطور که پیش از این اشاره شد، 
انتخابــات در آمریــکا به صورت 
غیرمســتقیم بوده و ترکیبی از دموکراسی و 
نخبه ساالری است. در انتخابات سال 1872 
»ویکتوریــا وودهال« به عنــوان اولین زن به 
نمایندگــی از حــزب »حق برابــر« نامزد 
ریاست جمهوری شد. همراه انتخاباتی او و 
کســی که برای معاونت در نظر گرفته بود، 
»فردریــک داگاس«، اولیــن آمریکایــی 
آفریقایی تبار بود که برای چنین سمتی در نظر 

گرفته می شد. 
وودهال و داگاس تاریخ ســاز بودند، اما 
رأی چندانــی نیاوردند. این در حالی بود که 
وودهال حتی حق نداشــت به خودش رأی 
بدهد چرا که متمم نوزدهم قانون اساســی 
آمریکا کــه به زنان حق رأی می داد تا ســال 
1920 در تمــام ایالت های آمریکا تصویب 

نشده بود.
نامزد هــای اصلــی آن دوره »یولیســز 
گرانت« از حــزب جمهوری خواه و رقیبش 
بودند. گریلی روزنامه ای  »هوراس گریلی« 
در نیویورک منتشر می کرد و دو حزب اصلی، 
»جمهوری خواهان لیبرال« و »دموکرات ها« 
از او حمایت می کردند. گرانت پیروز قاطع 

آن انتخابات بود.
کمتر از یک ماه پــس از انتخابات، پیش 
از آنکه کالج الکترال آرا را تأیید کند، گریلی 
فوت کرد. او تنها نامزد انتخاباتی است که در 
دوران انتخابات فوت کرده اســت. با مرگ 
گریلــی، او دیگر واجد شــرایط رأی کالج 

انتخابات نبود و در نتیجه 66 رأی او به نامزد 
دیگری رســید. در انتخابات ســال 1920، 
»وارن هاردینگ نامزد« جمهوری خواهان با 
اکثریت قاطع برنده شــد. هاردینگ با 404 
رأی کالج در برابر 127 رأی، »جیمز کاکس« 
را شکست داد و بیش از شصت درصد رأی 

مردم را هم به دست آورد. 
این باعث شد هاردینگ با اختاف 2/26 
درصد برنده شــود که در تاریــخ انتخابات 
آمریکا بی سابقه اســت. این انتخابات اولین 
باری بود کــه زنــان در 48 ایالت حق رأی 
داشتند و مشارکت مردم از 18/5 میلیون نفر 
در چهار سال پیش از آن به 26/8 میلیون  نفر 

رسید. 
در آن انتخابــات »یوجیــن دبــز« نامزد 
سوسیالیســت کمــی بیش از یــک  میلیون 
رأی آورد که بیشــترین رأی برای یک نامزد 
سوسیالیست است. دبز در آرای عمومی سوم 
شد؛ اما هیچ رأیی در کالج به دست نیاورد. 
ویژگی منحصر به فرد او این بود که تمام کارزار 
انتخاباتی خود را از داخل زندان هدایت کرد 
و پیش برد. دو سال پیش از انتخابات، دبز در 
مخالفت با شرکت آمریکا در جنگ جهانی 
اول، یک سخنرانی ضدجنگ ایراد کرده بود. 
او به دلیل این ســخنرانی دستگیر و با استناد 
به قانون ضدجاسوســی که انتقاد از دولت را 
ممنوع می کرد، به تشــویش اذهان عمومی 
محکوم و زندانی شد؛ اما به او قول دادند که 
در صورت موفقیت در انتخابات بخشــوده 

می شود.

   حافظه    

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب

 محرم ۵۷ 
و  سقوط ازهاری

آذر مــاه ســال 1357 همراه با 
اتفاقــات بســیار پرهیجــان و 
رویدادهــای حماســی در تاریخ معاصر 
ایران به ثبت رسیده است؛ به ویژه هنگامی 
که با ایام ماه محرم و روزهای تاســوعا و 
عاشــورای حســینی پیونــد می خورد، 
جلوه ای دیگر نمایان می شود. اول آذر ماه 
سال 1357 برابر با روز 21 ذی حجه، یعنی 
10 روز مانــده بــه آغاز ماه محــرم امام 
خمینی)ره( طی پیامــی خطاب به ملت 
مســلمان ایران تعریف جدیــدی از ماه 
محرم ارائه می دهند که مورد خواســت 
ملــت انقابی ایران بود. ایشــان در آغاز 
کام شــان مرقوم فرمودند: »با حلول ماه 
محرم،  ماه حماسه و شجاعت و فداکاری 
آغاز شد،  ماهی که خون بر شمشیر پیروز 
شد،  ماهی که قدرت حق،  باطل را تا ابد 
محکوم و داغ باطل بر جبهه ستمکاران و 
حکومت هــای شــیطانی زد،  ماهی که 
شکســت ابر قدرت ها را در مقابل کلمه 
حق به ثبت رساند،  ماهی که امام مسلمین، 
 راه مبارزه با ســتمکاران تاریــخ را به ما 
آموخت،  راهی که باید مشــت گره کرده 
آزدی خواهان و استقال طلبان و حق گویان 
بر تانک ها و مسلسل ها و جنود ابلیس غلبه 

کند و... .«
این پیام هنگامی به دست مردم رسید 
کــه روز دوم آذر ماه ســال 1357 دولت 
نظامی ژنرال ازهاری از مجلس ســنای 
وقت رأی اعتماد گرفته بود و با یک ژست 
قدرت طلبانه با ترفندی گفت: »این دولت 
موقت است به محض برقراری نظم جای 
خود را به دولت غیــر نظامی می دهد.«  
مأموران او نیــز در اولین اقدام تظاهرات 
اعتراضی مردم مشــهد را در جوار مرقد 
امام رضا)ع( برنتابیدنــد و پناه جویان به 
بارگاه رضوی را به رگبار بستند. در همین 
راستا، امام خمینی)ره( در روز پنجم آذر 
عــزای عمومی اعام کردنــد. انقابیون 
با روحیه شــهادت طلبی اقدام به برپایی 
مراســم ســوگواری و عزاداری کردند و 
 آنهایی هم کــه در حوزه کار تبلیغی فعال 
بودند،  بیشــتر از گذشــته خود را مجهز 
کردنــد تا آگاهــی سیاســی و مبارزاتی 

توده های مردم را ارتقا بدهند.
امــام خمینی)ره( در ایــن پیام دولت 
نظامــی با محوریت تیمســار ازهاری را 
دولت یاغی لقــب دادند و  مردم به حکم 
فرمان امام)ره( که فرموده بودند: »سکوت 
و انزوا در حکم انتحار و کمک به دستگاه  
جبار اســت.« مجالس عزاداری را برپا 
کردند  آری دهه اول آذر ماه ســال 1357 
فضای ملتهبی بود؛ اما با اقتدار و معنویت 
ماه محرم همراه بود، در راه پیمایی همواره 
فریاد زده می شــد »نهضت ما حسینی، 
رهبر ما خمینی«. امام در قســمت پایانی 
پیام خود به وفاداران رژیم شــاه هشــدار 
جدی دادند و به انقابیون نوید رفتن شاه 
را دادند و فرمودند: »خائنینی که با سکوت 
  با گرایش خود به دســتگاه  

ً
خود یا احیانا

طاغوتی شــاه گمان کرده اند این نهضت 
اســامی را می شکنند و شــاه راه نجات 
می دهند در اشتباهند. اول آنکه دیگر کار 
گذشته است و شــاه رفتنی است و با این 
خودفروشی ها شاه را نمی توان نجات داد، 
و دیگر آنکه اگر نجات پیــدا کند به آنان 
که او را نجات داده انــد، وفادار نخواهند 
بود.«  با این پیام امام)ره( در 21 ذی حجه 
با سرعت اوضاع تغییر  کرد و دولت نظامی 
دچار ترس و لرز شد و دولت ازهاری پس 

از دهه اول محرم سقوط کرد. 

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

پشت پرده حزب ایران نوین در دوران پهلوی

 کاندیدای زندانی
انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا  -۲
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دکتر ســروش در دهه شصت با تمام 
توان علمی برای دفــاع از ایدئولوژی 
انقاب و نقد رقیــب و »غیر« آن قد علم کرد و 
کتاب »ایدئولوژی شیطانی« را در سال 1359 در 
نقد مارکسیسم نوشت. وی در این سال ها افزون 
بر مناظره با مارکسیســت ها، بــا افرادی چون 
بنی صدر، اولیــن رئیس جمهور ایران نیز مناظره 
کرد. دکتر ســروش در رادیــو و تلویزیون درس 
مثنوی می گفت که با دســتور امام خمینی)ره(، 
برنامه وی با نام »در حضور موالنا« متوقف شد؛ 
البته بعدها ســروش با دروغ پردازی مدعی بود: 
»امام به من گفت من به تو عاقه دارم«!  اما آغاز 
سیر دگردیسی اندیشه انقابی سروش در آثاری 
چون »تفرج صنع« قابل مشاهده است؛ آنجا که 
وی به صراحت، با کســانی که به اندیشه، فقه و 
فلســفه اســامی اتکا داشــتند، به مخالفت 
برمی خیزد و از فیلســوفانی که غرب را کلیتی 
تجزیه ناپذیر و ناسازگار با سنت معرفی می کنند، 
انتقاد می کند و بر امکان انتخاب مســلمانان از 
میراث غربیان اصرار می ورزد. ســروش پس از 

بازگشــت به ایران ـ به ظاهرـ بنا بر توصیه  امام 
خمینی)ره( به روشنفکران مبنی بر نقد و بررسی 
علمی مارکسیســم، تصمیم گرفت این مکتب 
فکری را نقد کند؛ اما بررسی ها و سیر احواالت 
بعدی سروش نشــان می دهد؛ تنها به این علت 
نبوده، بلکه تأثیرپذیری باال و آشــکار سروش از 
فلسفه علم و فلسفه سیاســی کارل پوپر سبب 
می شــد وی خود را منتقد مارکسیسم در ایران 
پــس از انقاب 57 معرفــی و مطرح کند. اگر 
سروش را تبیین گر نظریات پوپر در ایران و آغازگر 
نهضت ترجمه پس از انقاب و در میان نیروهای 
انقابی بدانیم، ره به خطا نبرده ایم! این تأثیر در 
آثار وی از جمله کتاب »علم چیســت؟ فلسفه 
چیست؟« نمایان است. سروش برای نخستین 
بار در ایران، فلسفه علم کارل پوپر را به صورت 
ترجمــه ای وارد متون آموزشــی دانشــگاه ها و 
محافل علمی و مذهبی کرد. در این کتاب قاعده 
»ابطال پذیری« معیار معرفت شمرده می شود؛ 
اما کارل پوپر، که به عنوان استاد و مقتدای علمی 
از سوی ســروش تکریم و تقدیس می شود، از 
اعضای اصلی فراماسونری انگلستان بود. البته 
سروش سعی می کرد با عباراتی، پوپر را از اتهام 
ماسون بودن تطهیر کند؛ در حالی که برخاف 
ادعای ســروش خــود پوپر به ماســون بودنش 
اعتراف کرده است. عبدالکریم سروش آخرین 
کســی بود که در هنگام حیات پایه گذار کلوپ 
ســری فراماســونری بیلدربــرگ و با تصویب 
شخص وی، جایزه اراسموس را دریافت کرد. 
این جایزه تا کنون به کســانی تعلق گرفته که به 

نوعی به فراماسونری خدمتی کرده باشند!

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی فضل الله نوری ـ ۲

زمان آگاهی و دشمن شناسی

فصل الله نــوری در خانــواده ای دینی و 
محیطی علمی تربیت شد. دانش کان و 
جامعیت علمی شیخ را می توان از سطح 
و شــأن اســتادان و آثارش دریافت. شیخ 
فضل الله در محضــر فقیه نامداری مانند 
میرزای شــیرازی ـ پرچمدار قیام تنباکو ـ 
پرورش یافت و از »شاگردان درجه اول« او 
بود. به همین دلیل، محدث نامداری مانند 
میرزا حســین نوری، که دایی و ابوزوجه 
شیخ نیز هســت، در نامه اش به صاحب 
 

ّ
 االنوار«، از شیخ به عنوان »اجل

ُ
»عبقات

تامیذ« میرزا یاد می کند و حتی مورخان 
غیر همسویی مانند یحیی دولت آبادی و 
مهدی بامداد نیز به این حقیقت معترفند. 
عامه امینی، غّواص دریای »الغدیر«، در 
کتاب »شهداء الفضیله« درباره شخصیت 
وی می نویســد: »حاج شــیخ فضل الله 
نوری، شیخ االســام والمسلمین، رایت 
دانــش و دین، و بزرگ تریــن زعیم دینی 
در تهران بود. فضل از جوانبش پیوســته 
ریزان و از خال نوشــته هایش سیل آســا 
جــاری و مــوج زن بــود.« در جامعیت 
علمی شیخ نوری همین بس که عاوه بر 
دوستان، توصیف مخالفان و منتقدان خود 
را نیز به همراه داشت. حتی مخالفان شیخ 
ناظم االسام ها و کسروی ها هم  همانند 
به توانمندی علمی  وی اذعان داشــتند و 
در این زمینه عبارت دکتر فریدون آدمّیت، 
مخالــف سرســخت شــیخ، خواندنی 
اســت. آدمیــت معتقد اســت: »متفکر 
مشروطه مشروعه، شیخ فضل الله نوری 
م فّن 

ّ
بود ـ مجتهد تراز اّول، اســتاد مســل

درایه، که پایه اش را در اجتهاد اســامی 
برتر از سیدعبدالله  بهبهانی و سّیدمحمد 
سیاسی  زمانه  شــناخته اند.«1  طباطبایی 
و اجتماعــی شــیخ فضل الله نــوری از 
ســخت ترین دوره های درگیری ســنت 
و مدرنیته و همچنیــن از مقاطع پیچیده 
در سیاســت های چند پهلوی اســتعمار 
به شــمار می آید. وی در معرکه مهمی به 
نام مشــروطه خواهی ملت ایران صاحب 
نقش بود. شــیخ نــوری به مدد داشــتن 
توأمــان دانش دینی که شــرط الزم برای 
فقیهان هر عصری اســت، به مثابه شرط 
کافی از »بینش سیاســی« هم برخوردار 
است که برای رهبران دینی بسیار حیاتی 
بوده و از لــوازم مهم آن، »زمان آگاهی« و 
»دشمن شناســی« است. تحلیل عمیقی 
که شــیخ مضاف بر شــناخت تحوالت 
و جریان های داخلــی از ماهیت مکاتب 
غربی به دســت می دهد و آنها را به رغم 
اختافاتی که در ظاهــر دارند، در »بنیان 
اومانیسم« واحد و به تعبیر خود »سر و ته 
یک کرباس« می داند، نشان از زمان آگاهی 
و دشمن شناســی وی است. شیخ شهید 
در این باره معتقد اســت: »در این عصر 
ما فرقه هایی پیدا شده اند که بالَمّره ُمنِکر 
ادیان و حقوق و حدود هســتند. این ِفَرِق 
مستحدثه را، بر حسب تفاوت اغراض، 
اســم های مختلف اســت: آنارشیست، 
ناتورالیست،  سوسیالیست،  نیهیلیست، 
بابیســت و...«2  شیخ شــهید فضل الله 
نوری مبتنی بر علم دینی و بینش سیاسی 
در مشروطه گام گذاشت و نقشی بی بدیل 
ایفا کرد. شــیخ هم »بر صدر نشســتن 
روشنفکران« و هم »استبداد سلطنت« را 
فاسد می دانست؛ ولی مشروطه را با دالیل 
دینی و سیاسی، فاسدتر می دانست. تاریخ 
و تجربه مشروطه نشان داد، تحلیل شیخ 

دقیق بود و چنین شد.
منابع در دفتر نشریه موجود است.

 فراز و فرود عبدالکریم سروش  ـ ۲

فراماسونری! خدمت  در 

   ریزش ها    

شــاخصه کارآمدی بــه منزله ســومین محور 
ساختاری و یکی از مهم ترین شاخصه های عینی 
نظام انقابی، از چنان جایگاه با اهمیتی برخوردار 
اســت که رهبــر معظــم انقــاب در موضوع 
مشروعیت نظام سیاســی افزون بر مشروعیت 
الهی و مقبولیــت مردمی، به عامل ســومی به 
نــام »کارآمدی« نیز تأکید کــرده و می فرمایند: 
»مشروعیت همه ما بسته به انجام وظیفه و کارآیی 
در انجام وظیفه است. بنده روی این اصرار و تکیه 
دارم که بر روی کارآیی ها و کارآمدی مسئوالن، 
طبق همان ضوابطی که قوانین ما متخذ از شرع 
و قانون اساسی است، بایست تکیه شود. هر جا 
کارآمدی نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت«.    
کارآمدی در ادبیات سیاســی بــه »تحقق عینی 
یا توان سیســتم برای محقق سازی کارکردهای 
اساســی حکومت« تعریف می شود؛ به گونه ای 
که بیشتر مردم و گروه های قدرتمند درون نظام آن 
را مشاهده کنند. ساختارهای یک نظام سیاسی 
آن گاه کارآمــدی دارد کــه بتوانــد وظیفه هایی 
را که قاطبه مــردم یا حکومت شــوندگان از آن 
توقع دارند، انجــام دهد. ارزش هایی نظیر رفاه، 
امنیت، بهداشت، ترقی و پیشرفت، مبارزه با فقر، 
تبعیض، فســاد و استقرار عدالت از موضوعات 
مورد توجه افــکار عمومی در ارزیابی کامیابی و 
ناکامی نظام های سیاسی است. اگر نظام سیاسی 

کارآیی رفع دشــواری ها و برآوردن خواسته های 
مردم جامعه را نداشــته باشد، پشتیبانی مردم از 
آن نظام سیاســی کاهش یافته، با بحران روبه رو 
می شود.  افزون بر سطح عمومی حوزه کارآمدی، 
در یک نظام انقابی ســطح دیگری از کارآمدی 
نیــز وجود دارد که با توجه به ضوابط ارزشــی و 
هنجاری اســام و آموزه های انقاب اســامی 
تعریف می شود. در این پیوند، مقصود از ساختار 
کارآمد در یک نظام انقابی، ســاختاری است 
که بــا تکیه بر بینش ها و ارزش های اســامی و 
انقابی، توانمندی مدیریت و سامان دهی نیازها 
و مطالبات شــهروندان و فعلیت بخشــیدن به 
 ،

ً
استعدادهای بالقوه جامعه را داشته باشد. اساسا

تفــاوت در ارزیابی کارآمدی نظــام جمهوری 
اسامی ایران با ســایر نظام های سیاسی به این 
سطح از کارآمدی ســاختاری مربوط می شود. 
بر این اســاس، ســاختارهای یک نظام انقابی 
باید امــکان ظهور و بروز ویژگی های ناشــی از 
ماهیت دینی و انقابی نظام نظیر خدمت رسانی 
به مردم، تداوم و استقامت در کار، شوق خدمت 
و روحیه خدمت گذاری بی منت، فسادســتیزی، 
انتقادپذیری، ایجاد فضای گفت وگوی مسئوالن 
با مردم، صداقت و شفافیت و... را که قادر است 
تأمین نیازمندی های عمومی شهروندان را تسریع 
بخشد، فراهم آورد. به عبارت دیگر نظام انقابی 
نیازمند ایجاد یا وجود ساختارها و سازمان هایی 
اســت که در آنها روحیه انقابی ساری و جاری 
باشد؛ یعنی ساختارهایی که خصیصه  سازندگی، 
تحول گرایــی، پویایی، بالندگی و... در آنها موج 

بزند.

 نظریه نظام انقالبی  -۲۹

ساختاری کارآمدی 

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

مسئله توســعه از مباحث چالش برانگیز 
کشورهای به اصطاح در حال توسعه بوده 
و همواره به منازعات کامی و مباحثات چالشی در 
میــان معتقدان و منتقدان دامن زده اســت. جامعه 
ایرانی نیز از این مباحثه مســتثنا نبوده و از گذشته تا 
کنون در میان نظریات و ادبیات سیاســی موجود دو 
رهیافت کان در زمینه چگونگی و الگوی حرکت 
کشور به سمت توســعه را می توان مورد توجه قرار 
داد؛ یک نگاه که بیشــتر جریان غرب گرای داخلی 
مطرح کرده، این است که راه توسعه از داالن غرب و 
غربی شدن می گذرد. در این نگاه، مقصود از غربی 
شدن، اعمال تغییرات در حوزه های فکری، سیاسی 
و فرهنگی است که مســتلزم تغییر در ذهنیت ها و 
نگرش ها متناسب با زیست بوم توسعه غربی است. 
قسم دیگری از نظریات توسعه، نگاه متمایزی است 
که توســعه را امری بومی و متناســب با اقتضائات 
 پیشرفت 

ً
اجتماعی و فرهنگی جامعه دانسته، اساسا

واقعی را مستلزم طراحی های ملی و درونی می داند.
 

BBحقیقت استقالل ملی و ایده عبور از آن
بی تردید، اســتقال ملی از دســتاوردهای مهم و 
بنیادین انقاب اســامی است. به جرئت می توان 
مدعی بود، از برکات و خدمات انقاب اســامی 
به ایران استقال سیاسی آن از ابرقدرت های جهانی 
بود، یعنی تصمیمــات اتخاذ شــده در جمهوری 
اسامی تحت فشــار و اجبار هیچ قدرت خارجی 
صورت نمی گیــرد؛ البته این موضــوع به این معنا 
نیســت که کارگزاران جمهوری اسامی تحوالت 
بین المللی را در بخش تصمیم سازی و تصمیم گیری 
محاســبه نمی کننــد و رویکردهــای عقانــی و 

مصلحت گرایانه را مورد توجه قرار نمی دهند، بلکه 
سخن اساسی آن است که فرآیند طراحی راهبردها 

بر اساس منافع ملی سنجیده شده است. 
اما در گــذر زمان و با وقوع تحوالت سیاســی 
و بین المللــی بر عمــق و گســتردگی مصاف دو 
کان روایــت مذکور پیرامون امر توســعه در ایران 
افزوده شــد. در این زمینه توجه به مسائل مربوط به 
ایران و آمریکا قابل اعتناســت. تشــدید مشکات 
اقتصادی سبب شد دیدگاه هایی شکل بگیرد که بر 
اســاس آن و به شکل تعجب آور و تأسف آمیز، حل 
مســائل پدید آمده را در گرو تغییرات اساســی در 
حوزه های استراتژیک و حیاتی ایران معرفی کنند؛ 
از جملــه این نگاه هــا درباره موضــوع رفاه ملی و 
پیشرفت دیدگاه هایی است که برخی روشنفکران و 
غرب گرایان در مقطع اخیر و حتی در دوره کنونی به 
بحث گذاشته اند. تکیه اساسی این گروه آن است که 
راهکار حل مسائل اقتصادی به ایجاد تحوالت در 
عرصه های هویتی و راهبردی وابسته است. در این 
میان آنچه از سوی عضو مؤثر شورای مرکزی حزب 
کارگزاران ســازندگی، محمد عطریان فر بیان شد، 

بیشتر تأمل برانگیز می نماید.
 وی بر این بیان اصرار دارد که »اگر شما بخواهید 
استقال سیاسی داشته باشــید و استقال ملی تان 
را در برابر دشــمن غداری مثل آمریکا حفظ کنید، 
نمی توانید رفاه گذشته را هم داشته باشید!« این نحوه 
نگاه به مسئله پیشرفت کشور و نیز موضوع استقال 
سیاسی هر چند از ســوی عطریان فر به زبان و بیان 
آمده است، اما تقریبا چنین خط سیاسی این روزها به 
اشکال متعدد در بین افراد منسوب به جریان سیاسی 
غرب گرای داخلی موسوم به اصاحات ـ اعتدال به 

شکل خاص تکرار می شود.
البته مسلم است که استقال آن گونه که امروزه 
عده ای مطرح می کنند به معنای قطع روابط با جهان 
و نقش  نداشــتن در مناسبات سیاســی و اقتصادی 
دنیا نیست؛ بلکه مقصود اصلی در استقال، یعنی 

تصمیم گیری ها  تصمیم ســازی ها،  فرآینــد  اینکه 
و اعمال اقدامات بر اســاس شــرایط و اقتضائات 
داخلی صورت گیرد و نه اجبار و تحمیل و خواست 

قدرت های خارجی.

BB دوگانه های مخاطره آمیز
واقعیت آن اســت که قرار دادن نظام سیاسی در دو 
راهی ها و دوگانه ها مدتی اســت بــه یک تاکتیک 
سیاسی و رســانه ای تبدیل شده است. برای نمونه، 
دوگانه هســته ای ـ اقتصاد که تحــت عبارت »هم 
چرخ ســانتریفیوژ بچرخــد و هم چــرخ اقتصاد 
کشور« روزگاری در این کشور مطرح شد؛ از بنیان 
غلط بود و با وجــود اعتماد دولت ایران به آمریکا و 
اجرای تعهدات برجامی اش، نه »آمریکای« اوباما به 
تعهدات برجــام عمل کرد و نه »آمریکای« ترامپ! 
بلکه دولت ترامپ از آن خارج شــد؛ در حالی که 
خوش بینی مفرط دوگانه سازان هسته ای ـ اقتصاد به 
تمام تعهدات در حوزه تعلیق و توقف فعالیت های 

علمی هسته ای عمل کرده بود. 
 این موضوع در حالی به منصه ظهور و بروز رسید 
 هسته ای شدن یک کشور اقدامی در درجه 

ً
که اساسا

نخست اقتصادی و برای تسهیل حیات بشر امروز 
و آینده است و کشــوری مانند فرانسه بیشتر از 75 
درصد از تولید برق خود را از بخش هسته ای تأمین 
می کند. اینکه گفته شود راه پیشرفت و رفاه عمومی 
از مسیر دست کشــیدن از استقال ملی می گذرد، 
قرار دادن نه فقط انقاب اسامی که سرزمین ایران 
در یک مخاطره سهمگین است. این اتفاق به راحتی 
از ســوی برخی احزاب و عناصر سیاسی می افتد و 
 از نگاه 

ً
بخش تلخ ماجرا نیز آنجاســت که معموال

این افراد و گروه ها، کشور در حوزه آزادی نیز از خود 
ظرفیت و بردباری الزم را نشان نمی دهد! جماعتی 
 در آینده، راه عاج مســائل 

ً
که این روزها و احتماال

کشور را در نســبت با متغیرهای خارجی تعریف 
می کند. سال 1392 محور تبلیغاتی آنها این بود که 

مشــکل اساســی به نحوه مدیریت و اداره کشور و 
بی توجهی به نظرات کارشناسان بر می گردد! 

استقال سیاسی برای ایرانی ها اهمیت راهبردی 
دارد. تأملی در رفتار ملت ایران در بحبوحه انقاب 
این واقعیت را به عیان نشان داد که ایرانی ها حاضرند 
پیامدهای تصمیم گیری مستقانه حتی توأم با خطای 
محاســباتی را تحمل کنند؛ اما زیر بار زندگی مرفه 
و راحت بدون اســتقال نروند. پذیرش توافقنامه 
هسته ای موســوم به برجام)که یک جناح سیاسی با 
آن رابطه عاطفی و هویتی برقرار کرده اســت( و در 
مرحله بعد پایبندی طوالنی مــدت به آن ـ با وجود 
بدعهدی آمریکا و اروپا و جدای از درست یا اشتباه 
بودن این تصمیم ـ یکی از مصادیق برجسته استقال 

سیاسی ایرانی هاست. 
معنــای سیاســی این رخــداد این اســت که 
تصمیمات ـ صرف نظر از صحیح یا اشــتباه بودن 
آن ـ در داخل و از سوی نهادهای درون کشور اتخاذ 
می شود. حال چرا این شاخص و مطلوبیت مهم و 
تعیین کننده یک نظام سیاسی در مقابل با مسئله رفاه و 
پیشرفت قرار می گیرد؟ مسئله آن است که با از دست 
رفتن استقال ملی و سیاسی هیچ چیز دیگری باقی 

نمی ماند.
واقعیت دیگر و اســاس تجربه توســعه در همه 
کشورها حاکی از این مسئله مهم است که پیشرفت 
و رفاه از مسیر استقال ملی می گذرد و فرآیند توسعه 
یک امر درونی و متکی به طراحی داخلی اســت. 
تأکید برخی گروه های سیاسی در کنار زدن استقال 
سیاسی و ملی ایران به نفع رفاه ملی که نشانه ناکامی 
ایده و نظریه سیاسی و ضعف مدیریتی آنهاست، نه 
تنها برای جامعه پیشرفت نمی آورد، بلکه کلیت ایران 
را در مسیری سرشار از مخاطرات و تهدیدات قرار 
خواهد داد. تاریخ ملت ایران نشان می دهد، از افراد 
و جریان هایی که حیات و بقایش را وجه المصالحه 
معامله با دشــمن قرار داده، در بزنگاه انتقام سختی 

گرفته است. 

سازش! سنگین  وجه المصالحه 
نگاهی انتقادی به ایده گذار به پیشرفت با عبور از استقالل ملی

عزیز غضنفری
 کارشناس و پژوهشگر 

علم سیاست
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مجازستانزندگی

بستر  یک  مثابه  به  مجازی  فضای  امروزه، 
تولید و تبادل اطالعات به یکی از فراگیرترین 
رسانه های تاریخ تمدن بشر بدل شده است؛ 
چرا که بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، 
تنها در طول یک روز 2/5 کوالیتون )ده به 
توان هجده( بایت داده در فضای مجازی 
تولید و تبادل می شود، اما نکته اینجاست 
که تنها بخش محدودی از این حجم داده ها 
برای افکار عمومی اهمیت دارد و باقی آن 
 در سامانه های نرم افزاری و اطالعاتی 

ً
صرفا

و  کاوی  داده  مانند  آتی  استفاده های  برای 
جاسوسی ذخیره می شود.

از  یکی  رسانه ای  تحلیل های  و  اخبار 
انواع داده های پر کاربرد و پر مخاطب تولید 
طوری  به  است؛  مجازی  فضای  در  شده 
که بر اساس نتایج بیشتر پژوهش ها امروزه 
فضای مجازی به مهم ترین منبع دریافت خبر 
و تحلیل نوع بشر بدل شده است و حتی در 
کشور ما نیز کانال های خبری مجازی بیش 

خبری  رسانه های  سنتی  انواع  سایر  از 
مورد توجه قرار گرفته اند.

با ظهور شبکه های اجتماعی، رسانه های 
دلیل  به  رسمی  غیر  البته  و  مجازی  خبری 
و  رسمی  رسانه های  انحصار  شکستن 
سنت گرا با اقبال افکار عمومی جهان روبه رو 
غیر  ناکارآمد،  مدیریت  که  چرا  شدند؛ 
روزآمد و سنتی حاکم بر عمده رسانه های 
رسمی دیگر قادر به تأمین نیازهای اطالعاتی 
ظهور  با  دلیل  همین  به  و  نبود  مخاطبان 
توده های  مجازی،  رسمی  غیر  رسانه های 
مردم با عالقه به استفاده از آنها روی آوردند؛ 
چرا که به واسطه این رسانه ها می توانستند 
عالقه  و  نیاز  مورد  اطالعات  و  اخبار  به 
پر مالحظه  از چارچوب کند و  فارغ  خود 

رسانه های رسمی دست پیدا کنند.
با این حال در طول چند سال اخیر پس از 
مشخص شدن رویکردهای انحصارطلبانه 
فناوری  و  رسانه  عرصه  بزرگ  غول های 
جهان از جمله گوگل و اپل، نخبگان سیاسی 
تلخ  واقعیت  این  با  جهان  اجتماعی  و 
روبه رو شدند که وابستگی افکار عمومی 

رسانه های  و  مجازی  فضای  به 
 
ً
مبتنی بر آن عمال

آنها را در یک اکوسیستم اطالع رسانی بسته 
و مدیریت شده قرار داده است که مهم ترین 
آسیب آن مدیریت ادراک کاربران از طریق 

مافیاهای سیاسی و اقتصادی است.
نقل داغ محافل  به  آنقدر  این موضوع 
نخبگانی جهان بدل شده است که باراک 
به  نیز  آمریکا  سابق  رئیس جمهور  اوباما، 
مصاحبه  یک  در  و  داده  نشان  واکنش  آن 
بی سابقه شبکه های اجتماعی را بزرگ ترین 

تهدید علیه دموکراسی معرفی کرده است.
وی در مصاحبه اخیر خود به موضوع 
 Truth Decay یا  حقیقت«  »زوال 
اشاره کرده و عامل آن را فضای مجازی و 
پلتفرم های بزرگ رسانه ای  به طور خاص 
مانند فیس بوک و گوگل معرفی کرده است.

این اعتراف دیر هنگام اوباما و تأکید او 
بر نقش انکارناپذیر ابر رسانه های مجازی 
غرب در  انتشار اخبار جعلی و فریب افکار 
عمومی در حالی صورت گرفته است که وی 
خود پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 2009 را مدیون حمایت شبکه های 
هشت  دوران  طول  در  و  است  اجتماعی 
ساله حضور خود در کاخ سفید بارها کشور 
ما را به دلیل ادعاهایی مانند »محدودسازی 
اینترنت« و »تالش برای جلوگیری از انتقال 
آزاد اطالعات« مشمول فشار و تحریم کرده 
بر ممنوع سازی  اما هم اکنون عالوه  بود، 
حضور فرزندانش در شبکه های اجتماعی، 
اجتماعی  شبکه های  و  مجازی  فضای  از 
در  حقیقت  زوال  عوامل  عنوان  به  بزرگ 
جامعه بشری یاد می کند و خواهان عبور از 

شرایط فعلی پیش از افول آمریکا می شود!
اعتراف  در  تأمل  و  تعمیق  شک  بدون 
تأکید  و  آمریکا  سابق  رئیس جمهور  اخیر 
و  مجازی  فضای  نقش آفرینی  بر  وی 
انحصارطلب  رسانه ای  اکوسیستم های 
شکاف های  تشدید  و  بروز  در 
آمریکا  سیاسی و اجتماعی 
می تواند به تقویت منطق 
شبکه  توسعه  از  حمایت 
ملی اطالعات در کشور ما 

کمک کند.

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

 وقتی سران آمریکا هم از خطرات فضای مجازی آمریکایی برای آینده بشریت می گویند

برای نخســتین بار در کشور با 
هدف کمک به ناتوانان حرکتی 
سامانه ثبت سیگنال های چشمی 
با کوشــش دانشــمندان جوان 
کشورمان ساخته شد تا بیش از 
گذشــته زمینه حضور پر رنگ 
کم توانان حرکتی در بخش های 
شــود.  مهیا  جامعه  مختلــف 
دانشــجوی  کریمیان«  »بهزاد 
کارشناسی ارشد رشته مهندسی 

پزشــکی دانشگاه آزاد واحد خمینی شــهر به عنوان یک فناور 
جوان، سامانه ثبت سیگنال های چشمی)الکترواکولوگرافی( 
را برای کنترل وسایل و تجهیزات ازجمله ویلچر برای ناتوانان 

حرکتی طراحی و پیاده سازی کرده است.

تکنولوژی با  توانبخشی   
سامانه ثبت سیگنال های چشمی

عمل های  کرونا  ویروس  شیوع 
زیبایی در جهان به شــکل قابل 
توجهــی افزایش یافته اســت! 
در پــی بررســی های بیشــتر 
شده  مشخص  پژوهشــگران، 
افراد مراجعه کننده  است عمده 
برای دریافت خدمات جراحی 
زیبایی به دلیل اســتفاده زیاد از 
تماس های تصویری در شرایط 
قرنطینه و مشاهده طوالنی مدت 

Dys� »چهره خود دچار اختال روانی »بدریخت انگاری« یا 
morphia« است.به گفته محققان، این موضوع ناشی از عیوب 

دوربین یا لنز دیوایس هایی اســت کــه در دوربین موبایل ها و 
وب کم ها به کار می رود.

یخت انگاری!  اختالل  بد ر
موبایل ها در خدمت صنعت زیبایی!

هر چنــد در طول دهه های اخیر 
شاهد رشــد و رونق رسانه های 
تصویری بوده ایــم، اما آمارهای 
رسمی نشــان از افزایش تمایل 
بــه  نســل جــوان  روزافــزون 
رســانه های صوتــی و در صدر 
آنها پادکســت های صوتی دارد.
صــدا و ســیما بــا درک نیاز و 
عاقه نســل جوان به رسانه های 
صوتی، نرم افــزار »ایران صدا« 

را طراحی کرده اســت که می تــوان آن را محبوب ترین نرم افزار 
تولیدی صدا و ســیما دانست، چرا که عاوه بر در دسترس قرار 
دادن شبکه های رادیویی سیما در فضای مجازی، کتابخانه ای غنی 

از پادکست های صوتی را نیز در اختیار مخاطبان قرار می دهد.

 ایران صدا
نسلی که خوب گوش می کند

اوباما اعتراف 
نوید کمالی

دبیر گروه رسانه

علی شــمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت 

ملــی: پناهگاه امن و غیرقابل نفوذی برای 

جنایتکاران و بدخواهان ملت ایران وجود 
ندارد. دســت توانمند مدافعــان امنیت 
جمهوری اسامی ایران گلوی هر متجاوز 
و جنایت پیشــه ای را دیر یــا زود خواهد 
فشرد. تاریخ دور و نزدیک شاهد صادقی 

بر این مدعاست.

نماینده مجلس: جناب  مهدی عســکری، 

ایران،  نوبخت! مهم ترین تحریــم فعلی 
تحریــم داخلی اســت؛ تحریــم اصلی 
یعنی هفت سال ظرفیت میهن را معطل 
بیگانگان کردن. گروگان گیری معیشــت 
هم یعنی گذاشــتن زانو بر گلوی مردم تا 
مذاکره مجدد با دموکرات های عهدشکن 

را به کشور تحمیل کنید.

 عبدالله گنجــی، فعال رســانه ای: در یک 

ســال گذشــته 40 هزار زندانی در ایران 
عفو و آزاد گردیدند)غیر از آزادشــدگان 
برای کرونا( که در جهان نمونه ندارد. اما 
در رســانه های غرب و نوچه های داخلی 
سانسور شــد. حال اگر یکی از همسویان 
فکری شــان دمپایــی اش در زنــدان گم 
شــود یا کرونــا بگیرد یا از یــک زندانی 
 دیگر یک ســیلی بخورد خبر اول جهان

 است.

حســن رحیم پــور ازغدی، عضو شــورای 

عالی انقالب فرهنگی: کارآمدی سیســتم 

بهداشــت چین و شرق آسیا و ناکارآمدی 
آن در غرب و جهان ســرمایه داری به چه 
معناســت؟ آیا عصر دیگــری در تمدن 
جهانی آغاز شده و این بار شرق در اقتصاد 
و علــم و مدیریت، جلودار می شــوند؟ 
در این پیچ تاریخی، مسئولیت نهادهای 
علمی و مدیریتی ایران در ابعاد ملی و بین 
المللی چیســت و آیا پتانسیل فروخورده 
جوانان ما شــکوفا خواهد شــد یا چشم 
 راس تصمیم گیــران همچنــان به غرب

است؟

عبدالناصر همتی، رئیــس کل بانک مرکزی: 

پرداخت وام قرض الحسنه یک میلیونی 
به حــدود 10میلیون سرپرســت خانوار 
که درآمــد ثابت ندارنــد  از محل همان 
تومانی  میلیــارد  اعتبــارات 75 هــزار 
اختصاصــی نظام بانکی بــرای مقابله با 
آثار کرونا اســت. برای حفظ ثبات مالی 
وجلوگیری از انحــراف  ازهدف تورمی، 
علی رغــم نیاز بــه منابــع مالی جهت 
بانک  مــردم،  نیازهای معیشــتی  تأمین 
مرکزی چاره ای جز ادامه سیاســت های 
 انضباطی خود و عدم انبساط جدید پولی

 ندارد.

کرونــا در حال پاشــیدن گرد مرگ در سراســر 
جهــان اســت و تا ســاخت و عرضــه عمومی 
واکسن مناســب، تنها راهکار کاهش میزان ابتا 
و مرگ و میر ناشــی از ویروس کووید 19، اعمال 
محدودیت های اجتماعی و قطع چرخه انتقال این 
ویروس است.اما اعام و اعمال محدودیت های 
شــدید به خودی خود ضامن همراه شدن افکار 
عمومی با این طرح نیســت؛ چرا کــه این قبیل 
سیاســت ها به صورت مســتقیم کســب وکار و 
معیشــت جامعه را تحت تأثیر قــرار می دهد و 
بی توجهی به این مهم موجبات نارضایتی و عصیان 
عمومی را فراهــم می کند. با توجــه به اهمیت 
این موضوع و لزوم تقویت و توســعه معیشــت 
عمومی در صورت اعمال محدودیت های جدید 
کرونایی، با »حجت االسام ذکریا نیکویی« رئیس 
سازمان گسترش اقتصاد مقاومتی و فعال فرهنگی 

گفت وگویی داشتیم.

BBBBB سیاســت اعمــال محدودیت های 
کرونایی چــه تأثیری بر معیشــت و 
اقتصاد جامعه دارد و چگونه می توان 
افکار عمومی را با این سیاست همراه 

کرد ؟
محدودیــت بــه معنــای تعریف حــد و مرز و 
چارچوب است و بدون شــک وقتی محدودیت 
یا چارچوبی بر یک کسب وکار تحمیل می شود، 
آزادی عمل سابق از آن کسب وکار گرفته می شود 
که این مسئله خود می تواند معیشت صاحبان آن 
کسب وکار را با چالش روبه رو کند؛ از این رو در 
چنین وضعیتی برای همراه سازی افکار عمومی 
و به طور خاص صاحبان مشــاغل باید بسته های 

حمایتی ویژه ای را طراحی و ارائه کرد.
برای نمونه، نمی توان انتظار داشت یک فرد بازاری 

با قرنطینه سراسری و تعطیلی کسب وکارش برای 
دو هفته همراهی کند؛ آن هم در حالی که بانک ها 
با حداکثر توان در حال فعالیت مالی بوده و سر ماه 

چک ها و اقساط او را به اجرا بگذارند.

BBBBB برای حمایت از اقتصاد و معیشــت 
خانواده های آســیب پذیر در شرایط 
اعمال محدودیت های شدید کرونایی 

چه باید کرد؟
کرونا یــک ویروس و بیماری زودگذر نیســت و 
برخی پژوهشــگران معتقدند، ممکن است این 
بیماری در چند سال آینده  هم همراه بشر باشد؛ 
از این رو برای مواجهه هوشمندانه با این بیماری 
و حفظ پویایی اجتماعی شــهرها و روســتاهای 
کشورمان باید از هم اکنون سیاست های پشتوانه ای 
مناسبی برای اقشار آسیب پذیر کشورمان در نظر 
گرفته شــود که این بسته حمایتی می تواند شامل 

ارائه کمک هزینه ماهیانه و ارائه تسهیات بانکی 
ارزان قیمت باشد.

BBBBB اعمــال کشــورها  دیگــر  در   
کرونایی  شــدید  محدودیت هــای 
موجب بروز اعتراضاتی شده است، 
برای جلوگیری از این تهدید چه باید 

کرد؟
بنا بــر آمارهای موجود، همه کشــورهای جهان 
درگیر ویروس کرونا و تلفات ناشی از این بیماری 
هستند و کشور ما نیز در این بین مستثنی نیست؛ 
اما باید به این نکته توجه داشــت که فضای افکار 
عمومی کشورمان به شکل شبانه روزی در معرض 
توطئه های روانی و رسانه ای دشمن است و مقابله 
با این تهدیدات جز با جلب اعتماد افکار عمومی 
و ارائــه خدمات حمایتی و معیشــتی به اقشــار 

متوسط و آسیب پذیر ممکن نیست.

بررسی راه های کاهش آسیب  محدودیت های کرونایی در گفت وگو با رئیس سازمان گسترش اقتصاد مقاومتی

بدون  بسته های حمایتی  قرنطینه موثر نیست
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»گاندو« ســریالی با موضوع جاسوســی بود که سال 
گذشته از رسانه ملی پخش شد و به اندازه ای توانست 
مورد استقبال مخاطبان قرار بگیرد. وقتی خبر ساخت 
فیلم »خانه امن« منتشر شد، همه منتظر بودند ببینند 
که این بار رســانه ملی چه در آســتین دارد و حاال سه 
هفته ای است که از پخش این سریال از شبکه اول سیما 
می گذرد، ســریالی که برخاف گاندو، پر سر و صدا 
و پرحاشیه نبوده اســت؛ اما مانند آن توانسته رضایت 
مخاطبان را تامین کند. خانه امن به موضوعات امنیتی 
و تروریستی پرداخته است. تهیه کننده سریال در این باره 
گفته است: »این سریال به تهدیدات داعش و چگونگی 
طراحی کشورهای غربی و کمک های مالی منطقه ای 
به این گروه تروریستی می پردازد.«  البته عوامل تولید 
»خانه امن« اشاره و کنایه هایی بر افراد و پرونده هایی 
داشته اند که با مفاسد اقتصادی خود، کشور را به ناامنی 

می کشند. 

یکــی از بهترین دیالوگ های ســریال را نیز می توانیم 
در همیــن رابطــه بدانیــم، دیالوگی کــه می گوید؛ 
»تروریســت های اقتصادی به امید و آینده مردم لطمه 
می زنند«، همان قســمت های اول بود که کشته شدن 
یکی از این اشــخاص، کاربران را به اظهار نظر در این 
باره واداشــت، با این حال قطعــا موضوع اصلی فیلم 
به رخ کشیدن قدرت واقعِی اطاعاتی ـ امنیتی کشور 
اســت؛ قدرتی که تا به امروز اجازه نداده است کسی 

نگاه چپ به این مملکت بیندازد.

BBداستان جذاب و روایت واقع بینانه
داستان جذاب جلو می رود و هر شب هیجان انگیزتر 
از شــب قبل است و همین باعث می شود تا مخاطب 
سعی کند حتی یک قســمت از آن را از دست ندهد. 
گره های داســتان بجا ایجاد شــده و نقش هــا نیز به 
خوبی ســر جای خود قرار گرفته اند. در برخی موارد 
ممکــن اســت مخاطب کمی گیــج شــود و نتواند 
ارتبــاط آنهــا را درک کنــد، اما در کل داســتان های 

مختلف خیلی خوب به هم مربوط شده و در کنار هم 
قرار گرفته اند. یکی از امتیازات ویژه خانه امن، مربوط 
به بازیگرانی اســت که بسیار بجا انتخاب شده اند؛ از 
حمیدرضا پگاه و امین زندگانی به عنوان مأموران امنیتی 
گرفته تا نقش »ثمین هدایت« که سیما تیرانداز بسیار 
خوب از عهده آن برآمده است. بعضی موضوعات نیز 
هر چند به نظر حاشــیه داستان است، اما بسیار موارد 
حساسی هستند که تذکر دادن در مورد آنها خیلی خوب 
می تواند به مخاطب آگاهی بیشتری ببخشد، مانند آنچه 
در مورد مهاجرت پسر کمال و دختر قاضی سریال پیش 
می آید. البته کلیشــه ای بودن برخی دیالوگ ها و ساده 
بودن برخی تهدیدها و رشوه ها، مانند آنچه با مراجعه به 
درب منزل قاضی پرونده رقم می خورد، از ضعف های 
»خانه امن« اســت! یکی از نکات جذاب ســریال را 
می توان رفاقتی همراه با چاشــنی رقابت بین دو مأمور 
امنیتی، یعنی کمال و افشین دانست و جالب تر زمانی 
اســت که مخاطب آگاه 
دســته بندی  می شود 
پرونده هــا به گونه ای 
است که موضوعات 
برعهده  تروریســتی 
حمیدرضــا پگاه و 

پرونده های اقتصادی در دســت امین زندگانی است، 
اما بعد از آن با خاقیت نویســنده این دو پرونده به هم 
گره می خورند، هر چنــد می گوییم که این گره برآمده 
از خاقیت نویسنده اســت؛ اما این گونه پرونده ها در 
واقعیت نیز نه تنها به هم مربوط هستند، بلکه پشتوانه 

یکدیگرند.

BBاشکاالت جزئی
با این حــال و با وجود تمام نقاط قوت »خانه امن« که 
قابل تحسین است؛ اما برخی موارد می توانست بیشتر 
مورد دقت قرار بگیرد تا ناخواسته به ورطه شعارزدگی 
نیفتد؛ چراکه شعارزدگی مخاطب را پس می زند. در 
»خانه امن« هر چند خیلی خوب و درســت به عقایِد 
تروریست ها اشاره شده، اما در برخی موارد کلیشه ای 
بودن برخی گفت وگوها، ماننــد دیالوگ بین کمال و 
تروریست ها آن طور که باید و شاید به دل نمی نشیند.  با 
این حال »خانه امن« قدمی بسیار خوب در آگاهی مردم 
نسبت به آنچه در خفا، اما تا چند قدمی آنها می گذرد، 
 همین قدم تأثیر بسیار مثبتی در درک 

ً
برداشــته و قطعا

این موضوع خواهد داشــت که وقتی در آرامش به سر 
می بریم، کســانی هســتند که در اوج گمنامی مراقب 
عزت کشور و مردمان شان هستند، اما یادمان نرود که 
هرچه در سریال ها بتوانیم قهرمانانی چون کمال ها را 
بهتر به تصویر بکشــیم در رساندن پیام »خانه امن«ها 

موفق تر خواهیم بود.

BBتولید قدرت نرم با خانه های امن
یادمان نرود یکی از مهم ترین سیاســت های دشــمن 
برای ایجاد مشــکات در کشور جنگ نرمی است که 
با ساخت سریال ها عملیاتی می شوند؛ سریال هایی که 
به وضوح برخی از سردمداران شان از آنها نام می   برند و 
می گویند با این سریال ها می توان در ایران مشکل ایجاد 
کــرد.  بنابراین همان طور که ضروری اســت قدرت 
دفاعی ایران برای جنگ سخت افزایش پیدا کند، باید 
ســریال های مان نیز برای مصاف نرم با دشمن  قوی و 
قوی تر از گذشته شوند، به عبار دقیق تر برای درک بهتر 
امنیت کشــورمان که برای هر یک از ما مانند خانه مان 

است، »خانه امن«ها ساخته شود. 

یادداشت

شبکه ارتباطی گسترده و پیچیده 
بین امام و شــیعیان، به واسطه 
عده مشــخص و معــدودی از 
یــاران وفادار امام اســت که از 
زمان امــام صادق)ع( به تدریج 
شــکل گرفت و در عصر غیبت 
صغری بــه اوج خود رســید. 
اقتضــای پنهانی ایــن جریان و 
آفت روزگار، اطاعات کمی از 
نایبان امام زمان را به ما رسانده، 

ولی شرایط خاص آن عصر و جزئیات محدود تاریخی نکات 
بسیار ارزشــمند و کاربردی در خود دارد که دستمایه »سعید 
تشکری« برای نگارش رمانی به نام »چهارفانوس« و با موضوع 

نواب شده است.

فانوس چهار 
روایتی از مردان ناپیدای امام زمان)عج(

   رمان    

نویســنده  جابری«  »محمدعلی 
کتاب »عمو قاســم« 20 داستان 
را به  شکل هدفمند انتخاب کرده 
و کوشــیده اســت با هر داستان، 
کودک را با یک زاویه از شخصیت 
حاج قاســم آشــنا کند.نویسنده 
برای نهادینه سازی پیام  هر داستان 
تمرینی را ذیــل آن طراحی کرده 
تا مخاطب را به تفکــر وا دارد و 
الگوگیری از سردار دل ها را در او 

نهادینه کند. میکائیل براتی کتاب »عمو قاسم« را تصویرسازی کرده 
است. »عمو قاسم« برای رده سنی 9+ نوشته شده و نشر کتابک آن را 
چاپ کرده است. برای تهیه کتاب با شماره های 09126521050، 

02537837483 و 02166973663 تماس بگیرید.

قاسم عمو 
آشنایی بچه ها با سردار سلیمانی

   کتاب    

با انتخــاب علیرضا بذرافشــان 
بــه عنــوان کارگــردان ســریال 
پیش  تازگی  به  »خودخواســته« 
تولید این ســریال در تهران آغاز 
شــده است.داســتان این سریال 
در ژانــر کمدی معمایی اســت 
و مراحــل پایانــی نــگارش را 
ســپری می کند. همچنیــن این 
احتمال وجود دارد تا پایان ســال 
ســریال وارد مرحله تولید شود. 

این سریال 30 قسمتی برای شــبکه یک سیما به نگارش درآمده 
اســت و تهیه کنندگی آن را »امیرحسین طالبی کاشانی« و »سعید 
ســاالرزهی« به عهده دارند. »امیرعلی نبویان« و »علی دادرس« 
نگارش این »خودخواسته« را برای شبکه یک سیما به عهده دارند.

    رسانه ملی    

خودخواسته
 کمدی معمایی در شبکه پنج

پدیده سگ بازی!

آوردن ســگ به داخل خانه هــا و زندگی 
با حیوانات به عنوان عضــوی از خانواده، 
چنــدی وقــت اســت که بــه یکــی از 
فرهنگ های غالب در برخی اقشار جامعه 
بدل شــده اســت؛ تا جایی که برای یافتن 
ســگ گمشــده تا 50 میلیون تومان هم 
مژدگانی قرار می دهنــد و گاهی هم برای 
پیدا شــدن »پینگیلی « کلیــپ تصویری 
منتشــر می کنند تا جامعه نگران گم شدن 
سگ ســلبریتی ها نشــود. این فرهنگ در 
حالــی روز به روز گســترش می یابد و از 
قشر مرفه جامعه، به اقشار پایین تر کشیده 
می شــود که نه با شعارهای محیط زیستی 
و حمایت از حیوانات همخوانی دارد و نه 
با فرهنگ ایرانی و اسامی چندان سازگار 
است. اما چرا ســگ به بخشی از زندگی 
برخی افراد جامعه بدل شــده اســت؟ از 
نگاه اسامی، اگرچه داشتن سگ نگهبان و 
سگ گله بااشکال بوده و خرید و فروش 
آن هم جایز اســت، اما نگهداری ســگ 
تزئینی یا ورود ســگ به داخل خانه ها، به 
لحاظ نجاســت ســگ و تأکید بر رعایت 
احکام فردی و تکلیفی، امری مردود است. 
در فرهنگ ایرانی هم، در گذشته به لحاظ 
اینکه خانه ها حیاط بزرگ داشتند یا مردم 
از طریق کشاورزی و دامداری امرار معاش 
می کردند، داشتن سگ به عنوان نگهبان یا 
داشتن ســگ گله امری رایج بوده و هنوز 
هم هســت؛ اما هرگز سگ ها جایگاهی 
در داخل زندگی مردم نداشــتند.  با وجود 
این پیشــینه فرهنگی اســامی و ایرانی، 
چندســالی اســت که تحت تأثیر سبک 
زندگی غربی، ورود سگ به زندگی برخی 
ایرانی ها مایه مباهات تلقی شــده و روز به 
روز هم با شدت بیشتری بین مردم ترویج 
می شود. بخشی از ســبد خرید روزانه، به 
تهیه مواد غذایی حیوانات خانگی بدل شده 
و فروشگاه های موسوم به »پت شاپ« روز 
به روز در حال گسترش است.  رشد پدیده، 
زمانی بیشتر اهمیت می یابد که در سال های 
اخیــر، ســلبریتی ها و بخشــی از جریان 
سینمایی کشور آن را رواج داده اند. انتشار 
تصاویر مختلف از بازیگران با ســگ های 
خانگی شان از یک سو، و نشان دادن سگ 
بازی به عنــوان یکی از اســباب تفاخر و 
مباهات در فیلم های سینمایی یا سریال های 
شبکه نمایش خانگی از ســوی دیگر، به 
این موضوع دامن زده که داشــتن سگ به 
مثابــه یک فرهنگ باکاس تلقی شــده و 
همه افراد، باید ســگ داشته باشند! انتشار 
تصاویری از مراســم عزاداری برای گربه  
خانگی مرده از ســوی یکی از بازیگران یا 
انتشار کلیپ تصویری یک سلبریتی از پیدا 
شدن سگ خانگی اش، در حال دامن زدن 
به پدیده فرهنگی جدیدی است که قرابتی 
با فرهنگ ایرانی و اســامی نــدارد.  در 
مقابل این جریان، البته نهادهای فرهنگی، 
هیچ عکس العمل خاصی ندارند و خبری 
از روشــنگری برای اقشار مختلف جامعه 
وجود ندارد؛ هرچقدر جریان سلبریتی یا 
مرفه جامعه، داشتن سگ را تبلیغ می کنند، 
اما خبری از نهادهای فرهنگی در خصوص 
ورود  مضــرات  دربــاره  اطاع رســانی 
حیوانات به زندگی شــخصی افراد وجود 
ندارد. نتیجه گسترش فرهنگ سگ داشتن 
را هم می تــوان در حوادثــی دید که طی 
سال های اخیر شاهد بودیم. حمله سگ به 
یک زن باردار در یکی از شهرهای کشور و 
در روزهای اخیر هم قتل یک جوان بی گناه 
به خاطر سنگ زدن به سگ شخصی یک 
نفر در اصفهان، نتیجه فرهنگی اســت که 

روز به روز در حال گسترش است.

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

فرهنگ

ندا   کرمانشاهی
خبرنگار فرهنگی

حامد حسین عسکری
خبرنگار

در فرهنــگ ما مردم ایران، »نذر« به مثابه یکی از 
سنت های دینی اجتماعی از قدیم االیام، جایگاه 
و اهمیت ویژه ای داشــته و همچنان هم دارد. به 
تعبیر ســاده، »نذر« نیتی اســت برای احسان و 
اکرام در جامعه، به طور عمومی یا برای یک قشر 
 هم با اطعام و توزیع غذا به ویژه 

ً
خــاص، که غالبا

در مناســبت های دینی انجام می شود و البته فقط 
منحصر به این شکل نیســت، اما در هر صورت 
عمل به نذر واجب است.حاال چند سالی است 
که در کشــورمان، سنت حسنه ای در زمینه نذر و 

نذورات راه افتاده که البته کمی متفاوت از نذورات 
مرســوم و قدیمی اســت. »نذر کتاب« از حدود 
یک دهه پیش به طور پراکنده و محدود، از جانب 
عــده ای از فرهنگ دوســتان و مروجان فرهنگ 
کتابخوانی، دنبال شده و حاال پر رنگ تر از گذشته 
شده است. به ویژه امسال که مناسبت های مذهبی 
و مراســم های مربوط به ایام شادی و عزای اهل 
بیت)ع( متأثر از شــیوع بیماری کرونا و خطرات 
آن، با محدودیت های گســترده برگزار شده، این 
سنت حسنه بیشتر از سال های قبل از سوی اهالی 
فکر و فرهنگ دنبال شــده اســت.در این طرح 
ابتکاری، عاقه مندان دنیای کتاب و کتابخوانی، 
به جای توزیع غذای نذری، با اهدای کتاب های 

مفید به ویژه بــرای نوجوانان یا جوانان، آن هم با 
نیت »نذر«، هم به سهم خود شعائر دینی را تعظیم 
و تکریم می کنند و هم قدمی بدیع و ابتکاری برای 
ترویج فرهنگ مطالعه و انس با کتاب برمی دارند. 
عده ای هم، با نیت نذر، یا کتاب های مطالعه شده 
و بااســتفاده خود را بــه کتابخانه های عمومی، 
 در روســتاها و مناطــق محروم هدیه 

ً
مخصوصا

می کنند یا برای تجهیــز این کتابخانه ها، اقدام به 
خرید و اهدای کتاب به هر تعدادی که در توان شان 
باشد، می کنند. این ایده ابتکاری و قابل تحسین، 
در کنار ســایر روش های امتحان شده، می تواند 
نقش مثبتــی در ترویج و نهادینه ســازی فرهنگ 

مطالعه و کتابخوانی داشته باشد.

   برداشت    

 سنت حسنه ای برای دانایی

چرا ساخت سریال هایی چون گاندو، خانه امن و... ضروری است؟

ما خانه  امنیت 
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کتاب »جهانمرد«، مجموعه داســتان های نویسندگان کشور 
برای شهید سردار حاج قاسم سلیمانی است. این کتاب که به 
کوشش »کوثر دانش« جمع آوری شده، با حمایت بنیاد حفظ 
آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس، سازمان بسیج هنرمندان 
تهران بزرگ و کانون ادبی بانوی فرهنگ منتشر شده است. این 
داستانک ها تعدادی از آثار منتخب مسابقه ادبی »شوق وصال« 
بوده است که از بین 653 اثر انتخاب شده اند. کوتاهی و عمق 
ادبی و اعتقادی داستانک ها که با نظر استاد »احسان عباسلو« 
انتخاب شــده، این کتاب را خواندنی کرده است. این کتاب را 
نشــرصریر در 1000 نسخه و با قیمت 12000 تومان در قطع 

خشتی منتشر کرده است.

 قاسم جهانمرد
   تازه ها    

جبهه

   یادداشت    

یک گروهی را که از یکی از شهرستان ها آمده بود، به دو بخش 
تقســیم کردند و گفتند یکســری از نیروها به خط پاسگاه زید 
بروند و گروهی دیگر هم باید بــه دژبانی بروند. این نیروها از 
رفتــن به دژبانی ناراضی بودند. آن زمان همه جای ســخت را 
می خواستند و کسی دنبال راحتی نبود. شهید زین الدین وقتی 
متوجه ماجرا شد، دلیل نارضایتی نیروها را پرسید، سپس گفت 
نیروها را جمع کنید تا با آنها صحبت کنم. شــهید زین الدین 
وقتی می خواست صحبت کند 22 سالش بود. موهایش را از ته 
تراشیده بود و وقتی با یک لباس بسیجی آمد، کسی باور نمی کرد 
که او فرمانده باشد. شــهید زین الدین نیم ساعتی برای نیروها 
صحبت کرد و وقتی همه صحبت هایش را شــنیدند، مشتاق 
شدند که به دژبانی بروند. شهید زین الدین طوری صحبت کرد 
که هم اهمیت آنجا را گفت و هم باعث شد بچه ها در آخر شعار 

»فرمانده آزاده آماده ایم آماده« سر دهند.
راوی: یحیی نیازی

 فرمانده 22 ساله
   خاطره    

راه ها آنقدر سخت بود که نمی شد به راحتی مهمات گردان را 
جابه جا کرد یا مجروحان و شــهدا را به عقب آورد. هیچ راهی 

نمی ماند جز اینکه قاطرها را به صف کنیم.
 قاطرهایی که قدم های شــان نمی لغزید و زیر آتش توپ و 
تانک، ســربه زیر و آرام،  همه حواس شان به کار خودشان بود. 
گردان قاطریزه ، گره های زیادی را در جبهه های شمالغرب باز 

می کرد.

یزه  گردان قاطر
   قاب    

 تولد کتاب
 در فضای مجازی!

ایدۀ نوشــتن کتــاب »کمیل هنــوز زنده 
است« از دورهمی مجازی و خاطره گویی 
بچه های کمیــل در یکی از شــبکه های 
اجتماعی شروع شد. موضوع از این قرار 
بود که جمعی از رزمنده های گردان در یک 
گروه مجازی خاطرات دوران دفاع مقدس 
کمیل را مرور می کردند. فضای جالبی هم 
داشت. یک نفر شــروع می کرد و دیگران 
با اشــتیاق خاطرۀ آن بندۀ خــدا را ادامه 
می دادند. یــادآوری روزهای جنگ برای 
دوســتان قدیمی گردان بسیار شوق آفرین 

بود.
کم کم فرماندهان دوران جنگ گردان 
که محوریت و اداره همین گروه مجازی و 
هیئت کمیل هم با آنهاست، به فکر تجمیع 
و ثبت خاطره ها افتادنــد. در این مرحله 
بنابر پیشنهاد آقای متولیان کار بازنویسی 

خاطره ها به بنده محول شد.
بعــد از بازبینی خاطره ها تصمیم بنده 
بر این شــد کــه کتاب، خاطــرۀ صرف 
نباشد. علت این تصمیم هم لزوم آشنایی 
مخاطب با گردان کمیل و عملکرد آن در 
دوران دفــاع مقدس بود. با همین رویکرد 
سه بخش معرفی فرماندهان شهید، معرفی 

گردان و عکس به خاطره ها اضافه شد.
منابع استفاده شده در بخش خاطره ها 
بیــان خــود رزمنــدگان و در معرفی ها، 
اســناد مختلف موجــود در کتب حوزۀ 
دفاع مقدس، نشــریه های دوران جنگ، 
مصاحبه هــای اختصاصــی و اطاعات 

شخصی بنده بود.
نیروها  بــا خود  جمع آوری خاطره ها 
بــود. در این زمینه باید از تاش های آقای 
درویــش و آقای میرقاســمی تقدیر کرد. 
گردان کمیل از شــهریور 61 تا شــهریور 
67 در جبهه های جنوبی و میانی و شمالی 
حضور داشــت. اوج حماسه های گردان 
کمیل که نام آن را بر سر زبان ها انداخت، 
حضورش در عملیات والفجرمقدماتی در 

سال 1361 بود.
شاید شــاخص ترین گفتنی این گردان 
همان شــهادت مظلومانه رزمندگانش در 
عملیات والفجر مقدماتی باشد که با عنوان 
کانال کمیل در تاریخ کشــور ثبت شــده 
اســت؛ ولی اگر از بنده کــه نزدیک به دو 
سال در کنار کمیلی ها بودم بپرسید، عرض 
می کنم کمیل آنقدر گفتنی و شنیدنی دارد 
که در صورت پرداخــت، کانال کمیل و 
ماجراهای آن کمرنگ خواهد شد. یکی از 
همین گفتنی ها حماسۀ گردان در کربای 
5 است که منطقۀ عملکرد آن پیشانی کمیل 
نامگذاری شده بود. ان شــاء الله به زودی 
عملکرد گردان کمیــل در کربای 5 هم 
تألیف و منتشر خواهد شد. البته از حماسه 
شــهید ابراهیم هادی نمی توان گذشــت 
که در کانال کمیــل و حنظله و در جریان 
عملیات والفجر مقدماتی جماســه آفرید 
و در حالی که می توانست منطقه را ترک 
کند اما پیش مجروحان در کانال ماند و تا 
آخرین نفس جنگید. او شهید شد و هیچ 
وقت هم پیکرش پیدا نشد. نام او تا سال ها 
گردان و کانــال کمیل را به همه جهان، به 
ویژه عاقه مندانش در کشور شناساند و مانا 
کرد. در تولید این کتاب عزیزان بسیاری با 
نظر لطف به بنده کمک کردند که باید از 
همگی آنها سپاســگزاری کنم. این کتاب 
تا کنون در پنج نوبت هزار نسخه ای چاپ 
شده و شکر خدا مورد توجه عاقه مندان 
قرار گرفته است. ان شاءالله که مورد توجه 

خدای شهیدان هم باشد.

  گذری کوتاه بر معنای واالی بسیج 
و نقش این نهاد انقالبی در دفاع مقدس به انگیزه پنجم آذرماه

نبودند... بسیجی ها  اگر 
چند روز دیگر، پنجم آذرماه، چهل ویکمین سالگرد صدور فرمان حضرت امام خمینی)ره( مبنی بر تشکیل ارتش بیست میلیونی است. ارتشی که برکاتش همواره 
و در هر مقطعی، به زندگی مردم ایران جان تازه داد. تجربه موفقی که سال ها بعد، گره کور مبارزه با تکفیری ها را هم باز کرد. مدلی که هر کجای دنیا تجربه شود، 
پاسخگوی نیاز های انسانی و معنوی جوامع خواهد بود. این مناسبت تاریخی ما را بر آن داشت تا با محوریت حضرت امام)ره( و رزمندگان و بسیجیانی که در 

سال های جنگ، حماسه آفریدند، گذری بر نقش بسیج در دفاع مقدس داشته باشیم.

میثم 
رشیدی مهرآبادی

دبیر گروه دفاع مقدس

حمید بناء
نویسنده و پژوهشگر

تشکیل ارتش بیست میلیونی )بسیج مستضعفین( 
با فرمان حضرت خمینی)ره( هوشــیاری و درایت 
بی نظیر ایشــان از جمله مهم ترین عوامل در جهت 
خنثی ســازی توطئه هایــی اســت کــه از روز اول 
انقاب، این نهضت حســینی را تهدید می کرد. به 
برکت این دوراندیشــی و هدایت انقاب به مسیر 
اصلی، زمینه انقاب دوم فراهم آمد و با سقوط النه 
جاسوسی آمریکا، شیطان بزرگ با ضربه ای سخت 
و جبران ناپذیر روبه رو شد. اســناد به دست آمده از 
النه جاسوسی و اظهارات صریح حکام آمریکایی، 
مردم و مســئوالن به ویژه حضرت امام)ره( را با این 
حقیقت آشــکار مواجه کرد که آمریکا و ایادی اش 
از هیچ تاشــی برای دشــمنی فروگذار نمی کنند. 
مداخلــه نظامی آمریکا و هجومــش به جمهوری 
اسامی ایران، امری بعید و غیر ممکن نبود و باتوجه 
به سوابق این کشــور در جهان، لزوم آمادگی مردم 
برای مقابله و رویارویی را در کوتاه ترین زمان ممکن 
آشکار می کرد.  بر اســاس این، امام امت در پنجم 
آذر ماه سال 1358، یعنی در مدتی کمتر از یک ماه 
پس از انقاب دوم، فرمان تاریخی تشکیل بسیج را 
صادر فرمودند. در متن ایــن فرمان آمده بود:  »یک 
مملکت بعد از چند سالی که بیست میلیون جوان 
دارد باید بیست میلیون تفنگدار داشته باشد و بیست 
میلیون ارتش داشــته باشــد و یک چنین مملکتی 
آسیب پذیر نیست...«؛ همین بود که مردم دلسوخته 
و مسلمانان پاکباخته که دل در گرو عشق به انقاب و 
هدف های واالی آن داشتند، با آمادگی و قصد و اراده 
خلل ناپذیر برای پاسداری از دستاورهای انقاب، 
گروه های مقاومت مردمی را در پایگاهای بســیج و 

در آن زمان در مساجد سراسر کشور تشکیل دادند.
اولین تجربه آنها به صورت عملی، یاری رساندن 
به ســپاه و کمیته در قالب رویارویی با ضدانقاب و 
خنثی ســازی توطئه های آنها بود و از این راه نقش 
مؤثری در خدمت به انقاب و اهداف الهی آن ایفا 
کردند.  با هجوم و تجاوز ارتش عراق به کشورمان 
در شــهریور 1359 این اعتقاد که یک سازماندهی 
برای تشــکیل بهتر نیروهای مردمی به وجود آید، 
قوت گرفت و از آن پس نیروهای مردمی و صاحبان 
اصلی انقاب اســامی به منظور حضور گسترده 
در جبهــه، گروه گروه به بســیج ملحق شــدند و 
عملیات های موفقی، چون طریق القدس، شکست 

حصر آبادان، فتح المبین، والفجر 8 ، کربای 5 و... 
از دستاوردهای عظیم این تشکیات الهی بود.

اگر امــروز توفیق این را داشــته ایم که کشــور 
اسامی مان و ملت سلحشور آن را از گزند نابکاران 
و نااهان تاریخ حفظ کنیم، به یمن حضور گسترده 
بسیج بوده است. چنانکه رهبر فقید انقاب اسامی 
حضرت امــام )ره( فرمودنــد: »رحمت و برکات 
خداوند بر بســیج مســتضعفان که به حق پشتوانه 

انقاب است.«

BBآینده نگری امام)ره( در جنگ
تشــکیل بســیج از ســوی امام)ره(، جلوه ای از 
آینده نگری ایشان بوده و هست. در این باره سردار 
محسن رضایی در گفت وگویی این ویژگی امام)ره( 
را این گونه مطرح می کند: »ایشان معموال آیند ه نگر 
بودند و دستور ارتش بیست میلیونی را 9 ماه قبل از 
شروع جنگ دادند؛ یعنی حس کرده بودند نیازمند 
یک ارتش میلیونی هستیم تا از کیان مملکت دفاع 
بشــود. آن پیش بینی نشــان داد اگر امــام آن زمان 
این آمادگی را به وجــود نمی آورد، ایران در جنگ 
متحمل خسارت ها و آسیب های بیشتری می شد؛ 
پس امام آینده سیاسی گری و نظامی گری را نیز دیده 

بودند.« 

BBمبنای بسیج
مبنای حضور در بســیج، باورهای دینی و فرهنگی 
اســت. این باورها خــود را در اشــکال مختلف، 
مانند فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، حضور در 
گروه های جهادی، اقدامات امدادی و بشردوستانه، 
حضــور در میدان دفــاع از آرمان های اســامی و 
انقابی و دفاع از کشور نشــان می دهد. به عبارت 
دیگــر، آنچه بســیج را آماده حضــور در برابر هر 
پیشــامدی می کنــد و در پرتو اطاعــت از ولی امر 

مســلمین در مقابل هر تهاجمی مقاومت می کند، 
فرهنگ دفاعی و باور اعتقادی اســت و برای اینکه 
بتوانیم نیروهای بســیج را از لحــاظ کمی و کیفی 
در تراز بســیجی انقاب اســامی نگه داشته و در 
دهه هــای آینده بازتولید کرد، الزم اســت فرهنگ 
دفاعی را به صورت جزئی تبیین و روش های تعالی 
آن را متناسب با ضرورت ها و نیازها، روزآمد کنیم. 
مرور تاریخ دفــاع مقدس نشــان می دهد، برتری 
ایران در برابر نیروهای تا دندان مســلح رژیم بعثی 
عراق، در کنار رشادت های نیروهای ارتش و سپاه، 
به واســطه حضور داوطلبان بسیجی بود. ایران پس 
از پیروزی انقاب اســامی، شاهد تبلور و تکامل 
فرهنگ دفاعی کشــور با باورهای جدید در کشور 

بود. این فرهنگ نمود عینی خود را با حضور بهترین 
فرزنــدان این مملکت به صورت داوطلبانه در دفاع 
مقدس و سایر میدان های نیاز انقاب اسامی نشان 
داده است و امروز باید به  مثابه یک تکیه  گاه و ذخیره 
انقاب اســامی همچون دردانه ای مورد مراقبت 

قرار گیرد.

BBدیدارهای خصوصی با بسیجیان
تواضع،  فروتنی، محبت و صمیمیت،  از مهم ترین 
ویژگی هایی اســت که حضرت امــام)ره( در برابر 
بســیجیان از خود بروز می دادند.  امام خمینی)ره( 
هــر گاه در جمــع رزمندگان و بســیجیان حضور 
می یافت، خــود را خجل زده معرفی می کرد و خود 
را از خیل مشــتاقان جنگ و شــهادت عقب مانده 
می دانســت. عاقه و محبت خاص امــام)ره( به 
فرزندان معنوی اش قابل انکار نبوده و نیســت. در 
حقیقت، ارادت و عاقه این مرید و مراد،  یک پیوند 
دو جانبه بود و جلوه های الفت و صمیمیت امام)ره( 
نسبت به رزمندگان در گفتار و کردار ایشان به طور 
کامل نمایان بود. صحنه های دیدارهای خصوصی 
امام)ره( با رزمندگان مشحون صحنه های دلپذیر و 

ارتباط عاطفی و محبت بود. 

BBدیدار پدر با پسر بعد از ۲۰ سال
محســن رضایی، فرمانــده ســپاه در دوران جنگ 
می گوید: »امام به بچه هــا ابراز عاقه می کرد. یک 
روز من به یکی از دوســتان گفتــم این  حرف هایی 
که از امام درباره نیروهای انقاب منتشــر می شود، 
یک دهم صحبت های ایشــان است. او پرسید چرا 
همه صحبت های شان را علنا نمی گویند؟ من قصه 
حضرت یوسف را برای او گفتم. تأکید کردم مطمئن 
باش اگر امام بیشتر از این صحبت بکند، مسائلی به 
 
ً
وجود می آید که به ضرر ما تمام می شود. من کاما
می فهمیدم. نمی خواهم شخصی صحبت کنم، اما 
فهمیدم که ایشان نســبت به بسیجیان و فرماندهان 
سپاه مثل شهید باکری،  همت، خرازی و  بروجردی 
ابراز عاقه شــدیدی داشــتند. وقتی ایــن افراد را 
می دید، گویا یک پدری بعد از بیست سال پسرش 
را دیده است. من از این طریق فهمیدم آن چیزی که 
امام می گوید،  خیلی مهم تر از آن چیزی است که در 

دلش وجود دارد.«



شماره 9۷۷ |  دوشنبه  3 آذر 1399

سیاست
۱5

۳۵۲۳۲۴۲۲-۳۵۳۳۴۵۰۶
ســپاه کل  فرمانــده  ایثارگــران  امــور  مشــاور  صفــری  ســردار  بــا  ارتبــاط 

 برای تهیه تبلت 
دانش آموزی مساعدت کنید

وجــود  بــا  چــرا   /09۱00000060

بخشنامه ای که معاون هماهنگ کننده سپاه با 
موضوع مشوق های فرزندآوری اباغ کردند 
برای خانواده های که ســه فرزند و بیشــتر 
دارند و تاکنون ازپروژه ها و وام های مسکن 
استفاده نکرده اند و قرار بود زمین رایگان به 

آنها بدهند، اقدامی صورت نمی گیرد؟
 ســپاه شــماره 

ً
09۱۲00000۱6/ لطفــا

حسابی را اعام کند تا کارکنان ماهیانه هر 
مبلغی که در توان دارنــد به آن واریز کنند 
تا صرف بســته های کمک معیشتی برای 

نیازمندان شود.
 مســئوالن صادر 

ً
09۱30008370/ لطفا

نشــدن مجوز تحصیل در دانشگاه پیام نور 
را اعام کنند.

09۱4000039۱/ چرا قانون 10ســال به 

کارگیــری نیروهای مســلح در یگان های 
رزمی صفی اجرا نمی شود؟

09۱40006797/ چهار فرزند دارم که سه 

تای آنها دانش آموز دوره ابتدایی و راهنمایی 
هستند، به زور توانستم یک گوشی اندروید 
برای شــان بگیرم که پاســخگوی نیاز هر 
سه شــان نیســت. از مســئوالن مربوطه 
درخواســت دارم برای تهیه گوشــی برای 
فرزنــدان من و ســایر همکاران مشــابه 

اینجانب مساعدت کنند.
09۱40000873/ چــرا بــه جای جذب 

نیروی جدید از میان کدهای 89 نیروهای 
متعهد تبدیل عضویت نمی شوند؟

09۱4000344۱/ فوق العــاده عملیاتــی 

بسیجیان کد 89 را پیگیری کنید.
09۱50003۱57/ مدت زیادی اســت که 

دوره عالی رســته ای در رسته های مشترک 
مانند رایانــه و دارایی برگزار نشــده و لذا 
پرونده ترفیع بعضــی از کارکنان به تأخیر 
افتاده و موجب تضییع حقوق افراد شــده 
 معاونت آموزش سپاه فکری 

ً
اســت، لطفا

بکند.
09۱50003739/ حکم مسئولیت مدیران 

از سوی بازرسی استان سیستان و بلوچستان 
گاهی با تأخیر یک ساله صادر می شود.

09۱500056۱۱/ محتوای نشــریه جدید 

عالی بود.
 در مورد انجمن 

ً
09۱5977439۱/ لطفــا

حجتیه و اهداف این جریان ضد فرهنگی 
بصیرت افز ایی کنید.

09۱70007۱98/ بــه فکر افزایش حقوق 

شاغان لشــکری رسمی و بسیجیان تمام 
 با این حقوق زندگی به 

ً
وقت باشــید؛ واقعا

سختی می گذرد.
09۱8000۲980/ چرا در شــرایط کنونی 

کرونا حوزه های نمایندگی اصرار برحضور 
در دوره های تربیت و تعالی)قم و مشــهد( 

دارند؟! 
 درباره وام مسکن 

ً
09۱8000۱775/ لطفا

بسیجیان شناســه 89 بپرســید. آیا با 50 
میلیون می توان زمین یا خانه خرید؟

09۱80009536/ از شــهریور قرارشــد 

فوق العاده عملیاتی نیروهای بسیج کد 89 
برابر نیروهای رســمی شود، یک ماه برای 
تعدادی از نیروها اعمال شد و ماه مهر و آبان 

 پیگیری شود.
ً
قطع شد، لطفا

0935000۱60۲/ پیگیری کنید چرا حق 

مرزی برای حقوق بگیران دولت از دی ماه 
1398 اعمال شــده است، به جز کارکنان 

نیروهای مسلح استان اردبیل.
09350007866/ با این شرایط اقتصادی 

 چیزی از حقوق افسران جزء 
ً
سخت، واقعأ

و درجــه داران تازه وارد تا دهم ماه هم باقی 
نمی ماند...

0937000۱99۲/ ترفیــع مــا بــه دلیل 

برگزارنشــدن دوره عالی رســته ای در پی 
شــیوع بیماری کرونا چندین ماه است به 

تعویق افتاده و کسی هم جوابگو نیست.

   روی خط    

پاسدار

شهید بصیرت سرهنگ پاسدار دکتر فرامرز رضوی 
در خال مأموریت روشــنگری و در 15 کیلومتری 
جاده خاش در مسیر بازگشت از برنامه سخنرانی در 
مناطق مختلف سیستان و بلوچستان در اثر سانحه 
رانندگی به شهادت رسید. وی به عنوان هادی سیاسی 
کشوری در کارنامه خود مسئولیت معاونت سیاسی 
سپاه محمد رسول الله)ص( تهران بزرگ و معاونت 
سیاسی حوزه مرکزی سپاه را دارد. در ادامه با اشاره 
به صحبت های دوستان و همکاران وی برخی ابعاد 

شخصیتی این فقید بی ادعا را بررسی می کنیم.

BBفقط به دنبال انجام کار بود
ســردار یدالله جوانی، معاون سیاســی نمایندگی 
ولی فقیه در ســپاه که در دوران تصدی خود در این 
معاونت با شهید رضوی به عنوان یکی از نیروهای 
فعال معاونت سیاســی کار کرده است، درباره این 
شهید بزرگوار چنین می گوید: »شهادت هدیه الهی 
به این برادر بزرگوار پر تاش بود. من و سایر دوستان 
معاونت از نزدیک ســال ها شــاهد کار و تاش و 
جدیت ایشان بودیم. من حداقل 20 سال از نزدیک 
ایشان را می شــناختم و خیلی از مواقع که فرصت 
می شــد رودر رو باهــم صحبــت می کردیم و من 
متوجه عشق به والیتی که در وجودش موج می زد، 
می شدم. فردی مردمی، انقابی، دلسوز و پرتاش 
برای پیشرفت امور انقاب بود. هیچ گاه از کار کردن 
در مسیر انقاب و پیشبرد انقاب خسته نمی شد. از 
هادیان فعال کشــوری بود و در طول این سال های 
متمادی سخت ترین استان ها و دورافتاده ترین نقاط 
اســتان ها را بــرای مأموریت روشــنگری انتخاب 
می کرد و داوطلب مأموریت های ســخت بود. یک 
شاهد مثال آن در نهضت روشنگریی که برای برادران 
ناجا برگزار شــد، بود، آقای رضوی ســخت ترین 
مناطق را انتخاب کرد، محل و نحوه شــهادت وی 
نیز شــاهد مثال ادعا است. ایشــان عاقبت به خیر 
شــد و برای ماها و همه همکاران الگو شد. باید از 
او درس والیت مداری، صبــوری، مقاومت، کار و 
تاش و خســتگی ناپذیری و دلسرد نشدن از موانع 
به همراه مسئولیت پذیری بدون تعریف و تمجید و 
گمنــام بودن را بگیریم.  در فضای کار می دیدیم که 

فقط به دنبال انجام کار بود، چه دیده شــود چه دیده 
نشود. در ســپاه تهران با این عظمت و وسعت کار، 
بســیار تاش کرد در حوزه مرکزی سپاه هم که کار 
ســخت و بزرگ است با جدیت کارهایش را دنبال 
کرد.  شهادت در واقع مزدی بود که به ایشان عطا شد 
و ایشان در کنار شهدای انقاب، دفاع مقدس، دفاع 
از حرم و بخصوص سیدالشــهدای مدافعان حرم 

محشور است.«

BBتا آخرین نفس جهاد کرد
محمد حسین شــاداب از دوستان و همکاران بیش 
از 25 ساله  شــهید دکتر فرامرز رضوی می گوید: 
»به لحاظ خصوصیات اخاقی فردی متین، صبور، 
متواضع، بی ادعا و احترام گذار بود و در هر موقعیتی 
حتی در مشکات شــخصی هم بشاش، گشاده رو 
بود. حسن اخاق و گشاده رویی از ویژگی های این 
عزیز ســفر کرده در بین دوستان و همکاران و حتی 
خویشــان و آشنایان وی بود. در عرصه فعالیت های 
اجتماعی و جهاد روشنگری نیز این شهید بزرگوار با 
تأسی از رهبر فرزانه انقاب اسامی که فرموده اند: 
»هرکس که در راه روشــنگری فکــر مردم تاش 
بکنــد، از یک انحرافــی جلوگیری کنــد، از یک 
ســوءفهمی مانع شــود، چون در مقابله با دشمن 

اســت، جهاد اســت.« چون مجاهدی پر تاش 
همیشــه در صحنه های مختلف این جهاد حضور 
مؤثر داشــت و تا آخرین نفس نیز از پای ننشست. 
او پاســداری متعهد و جهادگری والیتمدار، فکور 
و آماده بــه کار در انجام وظایــف محوله از جمله 
فعالیت خستگی ناپذیر در جبهه نبرد فرهنگی دشمن 
و بصیرت افزایی و روشــنگری بر مبنــای اصول و 
ارزش های ترسیم شده از سوی امامین انقاب بود. 
ایشان نسبت به مسئولیت پاسداری و انجام وظایف 
ســازمانی نیز تعهد کاری داشــت و به عنوان یکی 
از همکاران چندین ســاله، تمردی از ایشان سراغ 
ندارم. شهید رضوی نسبت به خانواده و فرزندانش 
نیز با وجــود فعالیت هــای کاری و مأموریت های 
محوله، هرگز بی توجه یا غافــل نبود و در تعامل با 
آنها، بیشــتر دوست و رفیق بود تا پدر خانواده و این 
در تربیت فرزندان نیز بسیار مؤثر بود. در خصوص 
دوستان نیز همیشــه با متانت و بزرگواری برخورد 
می کرد و در مواجهه با آنها چون گل می شکفت. بی 
ادعایی و بی حاشیه بودن، به رغم تحصیات عالیه 
و به کارگیری آموخته های خود درخدمت بی منت، 
صادقانه و مخلصانه ســپاه و انقاب اسامی نیز از 
جمله ویژگی های این شــهید بــود و حتی با وجود 

جانباز بــودن، اکثر دوســتان و همــکاران، از این 
موضوع بی اطاع بودند. تاش بی وقفه و آمادگی در 
عرصه های مختلف دفاع از انقاب اسامی از جمله 
حضــور فعال و مؤثر در جبهه جهاد روشــنگری و 
بصیرت افزایی، مسیری بود که خود آگاهانه انتخاب 
کرد و ســرانجام درهمین راه به درجه رفیع شهادت 
رسید و حسن عاقبت نائل و لقب اولین شهید عرصه 
روشنگری از مجموعه هادیان سیاسی ویژه کشوری 

را نصیب خود کرد.«

BBاو را محرم اسرار می دانستم
محمدرضا دیانی همکار و دوست هم می گوید: »در 
بدو ورود ایشان به معاونت سیاسی مدتی در خدمت 
ایشان بودیم. در مجموعه اطاعات و اخبار معاونت 
سیاسی. بعد از شروع کار همان ابتدا متوجه شدیم 
که وی یک استعداد خاصی در حوزه تنظیم اخبار و 
جمع آوری آنها و تحلیل داشت. بعد از مدتی ایشان 
را به منابع محرمانه اطاعاتی وصل کردیم و ایشان 
وظیفه تهیه اخبار محرمانه را هم در مجموعه داشت.
در ذهنم همیشــه او را محرم اسرار می دانستم، 
قدرت تحلیل خوبی داشت و روی مسائل سیاسی 
هم دقیق بود. بســیار تاشــگر و به دور از حاشیه 
بود. بعضی وقت ها تا پاســی از شب در مجموعه 
می ماند وکار و تاش می کرد. به جهت استعدادها 
و کوشــش هایی که داشت، رشــد و ترفیعات وی 
به سرعت انجام شــد و ایشان را در مسئولیت های 
مختلف حوزه سیاســی ســپاه دیدیم. یکی از این 
مسئولیت ها معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در 
ستاد فرماندهی کل ســپاه بود.  بی ادعایی، تاش و 
کوشــش، والیت پذیری و... باعث می شــد که در 
جنبه های مختلف مســئوالن باالدست ایشان از او 
راضی باشــند. خوش خلقی، محبت و رفتارهای 
حســنه او خیلی عیان بــود. والیت پذیری ویژگی 
خاص او بود کــه این ویژگی برای همه زبانزد بود و 
کســانی که مدتی با وی حشر و نشر داشتند، به این 
ویژگی مهمش اذعان دارنــد. آقای رضوی چندی 
پیش از شــهادتش فرزنــد خود را هــم در حادثه 
تصادفی از دست داد؛ اما این موضوع سبب نشد که 
ذره ای سست شود و شاهد این عدم سست شدن و 
همین نحوه شهادت ایشان بود که در خال بازگشت 
از مأموریت روشنگری و بعد از سخنرانی بصیرتی 

اتفاق افتاد.«

 به بهانه شهادت سرهنگ پاسدار دکتر فرامرز رضوی

وشنگری ر جبهه  مجاهد 
حسن ابراهیمی

خبرنگار

یــک ســال از درگذشــت ســردار ابراهیــم 
حاجی محمدزاده مؤســس و اولین مســئول 
دفتر سیاســی سپاه می گذرد. ســردار ابراهیم 
حاجی محمدزاده یکی از شخصیت های ممتاز 
در شکل گیری دفتر سیاسی سپاه، تاریخ نگاری 
جنگ و تاریخ سیاســی معاصر ایران اسامی 
است. او کسی اســت که از اساسنامه تأسیس 
ســپاه در صحن علنــی اولیــن دوره مجلس 
بــه خوبی دفاع کــرد. عضویتش در شــورای 
فرماندهی سپاه در آغازین روزهای شکل گیری 
این نهاد مقدس و نقش آفرینی تأثیرگذارش در 
ایجاد دفتر سیاسی و مرکز مطالعات و تحقیقات 
جنگ برای ثبت و ضبط وقایع و حوادث دفاع 
مقدس از اقدامات ساختاری و سازمانی ایشان 
بعد از پیروزی انقاب اســامی است. اما او 
پیــش از انقاب نیز در زمره مبارزان شــناخته 
شــده نهضت امام خمینی)ره( بوده و اقدامات 
ماندگارش قابل توجــه عموم مبارزان نهضت 

امام خمینی)ره( است. 

مبارزات سیاســی محمدزاده بــه دهه 1340 
در مشــهد برمی گردد. سال ها زندگی مخفی، 
سال ها تحت تعقیب ساواک قرار گرفتن، سال ها 
فعالیت مبارزاتی به ویژه در دوره دانشــجویی 
)دانشگاه علم و صنعت( ســال ها رنج زندان 
کشــیدن و ســال ها تحمل درد و رنج ناشی از 
شکنجه های عوامل ساواک در زندان های رژیم، 
تنها بخشــی از دوران مبارزه این مبارز و سرباز 
گمنام نهضت انقاب اسامی ملت ایران بوده 

است.
 او کســی بود که حتی در زیر شکنجه های 
ســاواک و تهدید مافیای ســازمان منافقین در 
زندان، نســبت به انحراف این سازمان همواره 
هشــدار داد، در حالی که بسیاری از انقابیون 
هنوز به ماهیت این مجموعه مخوف و منحرف 

واقف نبودند. 
او از ابتــدای مبارزه تا پایــان عمر مبارک 
رهبر کبیر انقاب اســامی، همواره و به طور 
کامل دلباخته امام خمینی)ره( بود و با رحلت 
امام امت، نیز همیشــه صحیفه نور ایشــان را 
ماک و معیار سخنانش قرار داده است. او در 
دهه 1360 دفتر سیاســی سپاه را به معتبرترین 
تشــکیات تحلیل سیاسی کشور تبدیل کرد و 
با انتشــار منظم بولتن »رویدادها و تحلیل ها« 
زمینه بصیرت افزایی فرماندهان، کارکنان سپاه 
و بســیجیان را فراهم کرد. با این همه اقدامات 
ایشــان در حــوزه تاریخ نــگاری دفاع مقدس 
خدمــات ماندگاری اســت که امــروزه آثار و 
برکات اقدامات او در سال های ابتدایی جنگ 

تحمیلی کاما هویدا و قابل توجه است.
 در شماره آینده گفت و گوی منتشر نشده ای 
از اولین مسئول دفتر سیاسی سپاه در صبح 

صادق منتشر خواهد شد.

مؤسس دفتر سیاسی سپاه
»سردار شهید رمضان علی صحرایی« 17 آبان 
ماه سال جاری در اثر جراحت های دوران دفاع 
مقدس به جمع شهدا پیوست. جواد صحرایی 
که از پاســداران اهل قلم اســت و مطالب او 
بارها در صبح صادق منتشــر شده، فرزند این 
سردار شهید است. او در گفت وگو با ما درباره 

پدرشهیدش سخن گفت.
او دربــاره زندگی شــهید صحرایی گفت: 
»شــهید صحرایی جانبــاز 70 درصد جنگ 
تحمیلــی، در خانــواده ای مذهبی در شــهر 
رستمکا در تیرماه سال 1330 به دنیا آمد و پس 
از اخذ مدرک دیپلم در هنرســتان ساری، وارد 

فضاهای سیاسی بر ضد استبداد پهلوی شد.«
جــواد صحرایی ادامه داد: »پــدرم پس از 
پیروزی انقاب و بعد از فتنه انگیزی دشــمنان 
قسم خورده انقاب و هجوم همه جانبه صدام به 
مرزهای ایران اسامی، به ترتیب وارد کارزار با 
منافقین و چریک های فدایی در جنگل های آمل 
و ســپس عراقی ها در مرزهای غرب و جنوب 

کشور شد.«
وی ادامــه داد: »حضــور صحرایــی در 
جبهــه غرب)پاوه(، در معیت شــهید همت، 
نقطه عطفی شــد تا نبوغ نظامی ایشان در نظر 

فرماندهان ارشد رخ نماید.«
حضــور در جمع نیروهای مســلح ارتش 
سوریه و لبنان در ســال 1364 ـ به عنوان یکی 
از واحدهای دوره عالی دافوس ـ دیگر نکته ای 
اســت که جواد صحرایی از کارنامه پدر بیان 
می کند و می افزاید: وی یکی از افتخارات خود 
و خانواده اش را همراهی با پدر در شهر اهواز و 
ُسکنی گزیدن در پایگاه شهید بهشتی این شهر 
دانست و افزود: »بنده هم به عنوان کوچک ترین 
رزمنده دوران دفاع مقدس توفیق داشتم با همت 

پدر به صورت مخفیانه شش ماه در جبهه و در 
کنار ایشان حضور داشته باشم که این جدای از 
افتخاری که برای خانواده ما محسوب می شود، 
نشــان از عزم و غیرت پدر بــرای در خدمت 

اسام بودن دانست.« 
جواد صحرایــی افزود: »پــس از جنگ و 
پذیرش قطعنامه 598، در مقطعی که نیروهای 
حافظ صلح سازمان ملل معروف به UN وارد 
مرزهای بین المللی ایران و عراق شدند، پدرم 
عهده دار مســئولیت قرارگاه لشکر 25 کربا، 

مستقر در بهمن شیر و چویبده آبادان شد.«
 وی افــزود: »پدرم پیش از نائل شــدن به 
پیشکســوتی در ســمت فرماندهــی توپخانه 
لشــکر25 به خدمت خود ادامــه داد و بعد از 
سال ها به شهادت رسید و مراسم تشییع ایشان 
محل تجمعی از فرماندهان ارشد سپاه، مردم از 
همه اقشار بود که بخشی از این عظمت تشییع 
که حتــی در دوران محدودیت های کرونا رخ 

داد.«

 همرزم همت در پاوه



صدیقه شاهسون
نویسنده

 شهیدی که رستگار
 واقعی بود

»وقت ناهار رفتم پشت یک تپه و 
با تعجب دیدم کاظم روی خاک 
نشســته و لبه های نان را، که چندان قابل 
خوردن نبود، از روی زمین برمی دارد، تمیز 
می کند و می خورد. آنقدر ناراحت شدم که 
به جای ســام گفتم: »داداش! تو فرمانده 
تیپ هســتی. این کارهــا چیه؟ مگه غذا 
نیســت؟ خودم دیــدم دارن غذا پخش 
می کنــن.« کاظم گفــت: »اون غذا مال 
بسیجی هاست. این نان ها رو هم مردم با 
زحمــت از خــرج زندگی شــون زدن و 

فرستادن. درست نیست اسراف کنیم.«
به نقل از یکی از دوستان و همرزمان 
شهید کاظم نجفی رستگار 

کاظم نجفی رستگار متولد 1339 در شهر 
ری است. او در دامان مادری مهربان و با 
دسترنج پدری کشــاورز تکامل و تربیت 
یافت. بــا وجود ســختی های زندگی تا 
کاس سوم متوسطه با موفقیت به تحصیل 
خود ادامــه داد؛ و همزمان بــا مبارزات 
انقابی، به فعالیت های ضد نظام سلطنتی 
پرداخــت. پــس از پیــروزی انقاب با 
شروع غائله  کردستان، به همراه نیروهای 
شهید چمران عازم کردستان شد، سپس 
به عضویت رســمی ســپاه درآمد. شهید 
رســتگار در قالب یــک مأموریت برای 
توانمندسازی نیروهای حزب الله، به عنوان 
فرمانده گردان عازم جنوب لبنان شد و در 
این دوران فرماندهی چندین عملیات را بر 
عهده گرفت. همزمان با تشکیل تیپ دوم 
ســپاه تهران به نام »سیدالشهدا)ع(«، از 
لبنان بازگشت و فرمانده عملیات این تیپ 
شــد. وی در حالی که فرزندش تنها 40 
روز داشــت، در 25 اسفند 1363 هنگام 
اذان ظهر در شــرق دجلــه )منطقه هور 
الهویزه( در حال انجام عملیات شناسایی 
به شهادت رسید. پیکر پاکش پس از 13 

سال، به زادگاهش بازگشت.

 همین آدم های ساده
آقاجان، مــا از میان غصه های شــاقی 
روزگار عبــور کرده ایــم. از باران هــای 
ناامیدی جان شســته ایم. در سختی ها و 

مشکات تن فرسا نم  پس نداده ایم.
ما خیال شــورانگیز بهــار را در پاییز 
چشــیده ایم. آســمانی از پیــروزی را در 
قلب مان پرورانده ایم. نهال امید را در زمین 

کویری و داغ رویانده ایم.
شور حسینی را به سینه حک کرده ایم. 

بر نگین مغزمان نام مقاومت را کنده ایم. 
ما، همیــن آدم هــای ســاده؛ همین  
مهربان های  جنگ؛  عرصه  خاکی پوشان 
زخم خورده؛ اســتخوان در گلو  و خار در 
چشم  مانده  های تاریخ؛ منتظرهای واقعی 
خورشید پشت ابر؛ خوانده شدگان ملت 
امام حسین)ع(، همین ها که کمر بسته اند 
برای ایستادن و گذشــتن از هر چه ظلم 
است. همین ها که خون سرخ شان، پرچم 
سبز انتظار است. همین انسان های ساده 
و خاکی، عهد بسته ایم که رنگ فیروزه ای 
گنبد مســجد جمکران تان را به وسعت 

جهان گسترش دهیم.

حسن ختام

   تلخند    
عجب ول نکنی هست! / ترامپ که حتی در بازشماری مجدد آرا هم نتایج را به بایدن باخته است، اما نمی خواهد شکست را قبول کند و میز ریاست را به بایدن واگذار کند 
و در روز تحویل پستش در زیر میز خود را قایم کرده است!                                                                                                                            کارتونیست: ریچارد کودور از آمریکا

امام حســن عسکری)ع( فرمودند: پارســاترین مردم آن کسی اســت که از موارد گوناگون شبهه و 
مشــکوک اجتناب و دوری کند. عابدترین مردم آن شخصی است که قبل از هر چیز، واجبات الهی را 
انجام دهد. زاهدترین انسان ها، فردی است که عمل حرام و خاف را مرتکب نشود و قوی ترین اشخاص 

آن کسی است که هر گناه و خطایی را در هر حالتی که باشد، ترک کند.
یعه، ج ۲، ص 4۲

ّ
أعیان الش

ین مردم  پارساتر
   صادقانه    

 خوشبختی واقعی این است که بدانیم زندگی زشت یا زیبا نیست، این ما هستیم که می توانیم با رفتار و 
افکار و رؤیاهای مان آن را زیبا یا زشت بسازیم. به دنبال خوشبختی بودن در جایی خارج از افکار و رفتار 
خود اشتباه است. غیر ممکن است بتوان کسی را در این دنیا پیدا کرد که خوشبختی اش را از جایی غیر 
از اندیشه اش به دست آورده باشد. باید زیبایی های کوچک زندگی را دید و با آنها زیبایی های بزرگ تری 

ساخت.

یبایی در اندیشه  ز
   صبحانه    
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

   قبیله عشق    

پرسش: پسری ۲8 ساله ام که چند بار برای ازدواج اقدام کرده ام، اما هر 

بار برای توافق در مورد مهریه با مشــکل مواجه شده ام؛ چرا که پدرم 

معتقد به ۱4 سکه است، اما بیشتر خانواده ها نمی پذیرند و به همین دلیل ازدواج 

ما سرنمی گیرد، به نظر شما میزان مطلوب مهریه چقدر است و چطور در این زمینه 

به توافق برسم؟

پاســخ: درباره تعیین مقدار مهریه مهم سبک زندگی و تشخیص طرفین 
است، البته الزم است طرفین ازدواج حد توانایی مرد را در نظر گرفته و این 
موضوع را به مانعی برای ازدواج تبدیل نکنند. در این زمینه آنچه اسام به آن 
بسیار اهمیت داده است، رعایت شئونات طرفین است. شما دوست عزیز 
از پدرتــان بخواهید تا نکات مهم اخاقی و اجتماعی فرد مورد نظرتان را 
بسنجد و با خود بیندیشد که آیا ارزش دارد دختری که مورد پسند و دلخواه 
شما نیست با مهریه  کم در زندگی شما قرار بگیرد یا دختری دلبخواه شما با 
استانداردهای معقول و مهریه ای مناسب، گزینه  ازدواج شما باشد؟ بررسی 
همه جوانب در ازدواج بســیار عاقانه اســت؛ اما اگر بخواهید از ابتدا به 
جدایی و پرداخت مهریه فکر کنید، راه غلطی را پیش گرفته اید. فارغ از اینها 
همان ابتدا مسئله  مهریه را عنوان نکنید، چون این تصور پیش می آید که شما 
بیشــتر به مادیات می اندیشید تا ارزش معنوی همسر! سراغ خانواده هایی 
بروید که سبک زندگی اســامی را برای خود برگزیده اند و خصوصیات 
اخاقی را مقدم بر تمکن مالی می دانند. مقدار مهریه در جامعه اسامی، 
مقداری است که مرد در پرداخت آن دچار عسر و حرج نشود، عندالمطالبه 
باشد و هر زمانی که زن درخواست کرد، مرد بدون سختی بتواند پرداخت 
کند. پس میزان تمکن مالی خودتان را هم در نظر داشته باشید. مهریه نوعی 
ضمانت برای ازدواج و برای هر دو طرف اســت، بنابراین هر دوطرف در 

این مورد باید مصالح خود را در نظر بگیرند.

   راه نرفته    

یه مهر
 زهرا سلطانی نژاد

مشاور خانواده

ن ُحسنا را می گیرد و  
َ
بوی اسپند تمام ت

این همه دود کافه اش می کند. انگشتان 
هر دو دست کوچکش را توی هم چفت می کند 
و با پشت دست دماغش را می مالد. صورتش کج 
و کوله می شــود. آلرژی خودش را در سرفه های 
خش دار او نشان می دهد و با صدای گریه هایش 

در هم می شود.
رضا از توی اتاق در بسته شروع به ناز و نوازش 

حسنا می کند.
ـ چیه بابا جون من اینجام عزیزم گریه نکن!

کــودک بــا شــنیدن صــدای پدرش ســر 
می چرخانــد و با نگاه دنبــال او می گردد. وقتی 
خانه را بدون او می بیند، دهان کوچکش را برای 
فوران گریه هایی که چون گدازه آتش به جان مادر 

جوانش می افتد، باز می کند. 
ـ رضا ایــن چه کاریه می کنــی؟ االن دیگه 
محاله ُحسنا ساکت بشه...مگه نگفتم نذار بفهمه 

اومدی!
مرد با خنده ای کــه در صدایش تنیده جواب 
می دهد: »مریم خانم! انصاف داشــته باش، من 
دلم برای بغل کردن دخترم تنگ شده. االن چند 

وقته سیر ندیدمش! لب چشمه، بازم تشنه!«
زن جوان دخترک را به شــانه می چسباند و 
پیش پیش کنان دور هال می چرخد. سعی می کند 
او را به زور بخواباند تا بتواند فضا را برای آمدن 

رضا آماده  کند.
 یه کم دیگــه تحمل کن تا 

ً
ـ آقــا رضا خواهشــا

دخترت بخوابه!
رضا مایوسانه ساکت می شود.

 دانه هــای درشــت اشــک روی گونه های 
برجســته و تپل دخترک به خورد شقیقه هایش 
می رود. مردمک های عسلی و شفافش در صدف 
پلک هایش مخفی می شود و کم کم آرام می گیرد. 
زن او را بــا احتیاط به اتــاق دیگر می برد و روی 

تختش می خواباند.
ماســکش را روی صورتش محکم می کند. 
دستکش التکس دست می کند و دستگیره درها 
را با اسپری ضد عفونی می کند. پرده  پاستیکی 

تخت کودکش را می کشد و در را باز می کند.
رضا ماسک به دهان، روی تخت نشسته و با 
کافگی گوشی تلفنش را چک می کند. زن سعی 
می کند روحیه اش را حفظ کند تا رضا از شغلی 
که دارد، احساس پشــیمانی نکند. لبخندی به 

لب های باریکش می نشاند.
ـ بیا بیرون عزیزم، ببخشید چاره ای نیست دیگه، 

باید تحمل کنیم.
رضا تا چشــمش به زن می افتد، انگشــت 
اشــاره باال می برد و می گوید: »مریم خانم فقط 
چند دقیقه برم تو اتاق ســیر ببینمش، دو شبه که 
بیمارســتان شــیفت بودم االنم صداشو بشنوم، 

نبینمش کافه می شم!«
مریم با دیدن صورت به التماس نشسته مرد، 

دلش ریش می شود.
 فاصله رو حواست باشه!

ً
ـ رضا فقط خواهشا

مرد جوان بغض می کند و بــا عجله از اتاق 
بیرون می زند.

ـ تشــنه ام، دلم می خواد بغلش کنــم! دلم برای 
بوســیدن لپای کوچولوش تنگ شده...لعنت به 

این کرونا که این لذت ها رو ازمون گرفت!

   داستان    

تشنه

 امیر انس و جان

آسمان در طلوع یک خورشید
می کند روز های خود تمدید

 این چه نوری است در افق پیدا
این چه نوری است؟ نور عشق و امید!

در سحر جلوه اش که می گوید
نور او فاطمی است بی تردید
در میان سکوت سرد حجاز

گوش دل یک صدای ناز شنید
خبری آمد از سرادق عرش

گل بریزید فاطمه خندید
پدرش دور خانه می گردد
بر لبش ان یکاد یا توحید

چشم در چشم کودکش دائم
می نماید خدای خود تمحید
تا که دستی برد به گیسویش
هر چه دلداده را کند تهدید
دیدگان حدیث روشن شد

تا که نور جمال او را دید
جبرئیل آمد و تبرک کرد

بال خود را به صورتش مالید
مثل گردونۀ زمین و زمان

با مائک به دور او چرخید
او که باشد امیر انس و جان

سومین نسل حضرت سلطان
قاسم نعمتی

کتیبه سبز

 فرصت های فضای مجازی

این روزها برخی جوانــان، بیش از فضای 
اجتماع، در فضای مجازی زندگی می کنند. 
در این میان، مواجهه این قشر آسیب پذیر با 
انبوه شبهات فرهنگی و دینی از جدی ترین 
آسیب هایی اســت که آنها را با چالش های 
متعدد روبــه رو می کند. عاوه بر این اعتیاد 
به فضای مجازی از اصلی ترین تهدیدهایی 
اســت که جــوان را از فعالیت های اصلی 
و مفید بازمــی دارد؛ حضــور طوالنی در 
این فضا، به فرهنگ پذیری اشــتباه و ابتا 
بــه هنجارهــا و ارزش های نادرســت در 
عرصه هــای مختلف منجر می شــود که 
کاهش حضور در بســتر خانواده، کاهش 
خودباوری، انزوای اجتماعی و افســردگی 
از اصلی ترین پیامدهای آن به شمار می آیند. 
اما واقعیت این اســت که اکنون در عصری 
هستیم که نمی توان  فضای مجازی را کنار 
گذاشــت، بلکه وقت آن است که قابلیت ها 
و فرصت هــای مجــازی را شــناخت و 
ضمن آگاهی نســبت به تهدیدهای آن، از 
فرصت هایــش نهایت بهــره وری را کرد؛ 
می توان افزون بر گسترش روابط اجتماعی 
در این فضا، در جهت ارتقای علمی نیز از 

آن بهره گرفت.

جوان

محبوبه ابراهیمی
پژوهشگر سبک زندگی

آیا می دانســتید زیاد خوردن فقط یکی از دالیل چاقی اســت؟ چاقی نوعی 
بیماری پیچیده است و باید درمان شود. چاقی به عوامل زیادی وابسته است؛ 
پس برای درمان چاقی ابتدا باید عوامل و علل آن را بررســی کرد. چاقی پایه 
بســیاری از بیماری ها، از جمله بیماری های قلبی، دیابت نوع2، فشارخون، 
نابــاروری، التهاب و برخی سرطان هاســت. اما چطور می تــوان چاقی را 
تشخیص داد؟ با تقسیم وزن )کیلوگرم( بر قد )متر( به توان 2 وضعیت خود 
را بســنجید. اگر عدد حاصل 25 یا بیشتر بود، شــما دچار اضافه وزن و اگر 
عدد 30 یا باالتر بود، شما دچار چاقی هستید. از اولین دالیل چاقی و اضافه 
وزن می توان به ژنتیک اشــاره کرد. ژن ها 50تا70درصد استعداد فرد را برای 
پیشرفت چاقی تعیین می کنند؛ اما خوشبختانه می توان با سبک زندگی سالم 
ژن هــای محرک چاقی را غیرفعال کرد. به مقدار و کیفیت خواب خود توجه 
کنید؛ چرا که کم خوابی اشــتها را تغییر می دهد و سبب می شود شما مقدار 
غذای بیشتری بخورید تا احساس سیری کنید. استرس را از خود دور کنید؛ 
هنگامی که بدن در شــرایط استرس و هیجان قرار می گیرد کورتیزول ترشح 
می شود که سبب پرخوری است. در بیشتر بسته بندی ها مواد شیمیایی وجود 
دارد که به داخل غذا نفوذ می کند و ســبب تجمع چربی ها می شــود؛ پس از 

غذاهای بسته بندی کمتر استفاده کنید.

    سالمت    

ید!  چاقی را دستکم نگیر
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه


