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 گفت وگوی منتشر نشده با مرحوم سردار ابراهیم حاجی محمدزاده 
مؤسس و اولین مسئول دفتر سیاسی سپاه پاسداران جبهه
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بسم الله الّرحمن الّرحیم
دانشمند برجسته و ممتاز هسته ای و دفاعی 
کشور جناب آقای محســن فخری زاده به 
دست مزدوران جنایتکار و شقاوت پیشه به 
شهادت رســید. این عنصر علمی کم نظیر 
جان عزیــز و گرانبها را به خاطر تالش های 
علمی بزرگ و ماندگار خــود، در راه خدا 
مبذول داشــت و مقام واالی شــهادت، 
پاداش الهی اوســت. دو موضوع مهم را 
 در دستور 

ّ
همه  دســت اندرکاران باید به ِجد

کار قرار دهند، نخست پیگیری این جنایت و 
مجازات قطعی عامالن و آمران آن، و دیگر 
پیگیری تالش علمی و فنی شــهید در همه  
بخش هایی که وی بدان ها اشتغال داشت. 
اینجانــب به خاندان مکــرم او و به جامعه  
علمی کشور و به همکاران و شاگردان او در 
بخش های گوناگون، شهادت او را تبریک و 
فقدان او را تسلیت می گویم و علو درجات 

او را از خداوند مسألت می کنم.

 دانشمند 
ممتاز هسته ای

غریبانه گلی بار دگر در باغ پر پر شد 
خیابان باز از سرخی خون الله ای  تر شد
غروب جمعه پاییز در یک بهت تکراری

نفس های بلندآوازه ای گمنام آخر شد
هوای معرکه می رفت کم کم رو به تاریکی

دماوند از عروج روح واالیی منور شد
تصور کن تنی را پیش چشمان عزیزانش

میان دشمنان وقتی شبیه روضه مضطر شد
علی تنهاست، غیرت پیشه ها از جای برخیزید
که جان »محسن«ی دیگر فدای راه مادر شد
در آن آماج تیر و ترکش و آتش کسی فهمید؟
چه شد هنگامه از عطر دل انگیزی معطر شد؟

چه می داند کسی شاید شبیه کربالیی ها 
سری مهمان زانوهای آن موالی بی سر شد

حسام الدین حسینی

 نفس های
 بلندآوازه

برای دانشمند شهید محسن فخری زاده

سرمقاله
۲

راهبرد
۴

ترور ددمنشانه مجاهد عرصه اقتدار ملی و پیشرفت علمی
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ترور عالم اقتدارآفرین

جمعه هفتم آذر سال ۱۳۹۹ حدود ساعت ۱۶ خبر 
یک عملیات تروریســتی در حال دست به دست 
شدن در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها بود که 
پس از نیم ساعت یک نام بسیار ناآشنا برای مردم 
در این پیام ها به عنوان هدف آن عملیات تروریستی 
در شهر آبســرد از توابع شهرستان دماوند پیچید؛ 

»محسن فخری زاده«.
اما »محسن فخری زاده« اگرچه برای مردم ما 
 نامش کابوسی بود 

ً
بسیار ناآشــنا بود، ولی ظاهرا

برای دشــمنان که خواب را از چشــم سران رژیم 
صهیونیســتی ربوده و آنها او را پدر دانش هسته ای 
ایران می دانند. اگر حاج قاسم سلیمانی نامی آشنا 
برای در هم کوبیدن رژیم نامشــروع صهیونیستی 
شــده بود، اما سردار شهید محســن فخری زاده 
از گمنام تریــن مجاهدان کشــور و برای دشــمن 
مخوف ترین  نام هاست. در مظلومیت او همان بس 
که این مرد عرصه علم سال هاست سرلیست ترور 

دشمن بوده است.
اما محســن فخری زاده کیست؟ تنها تصاویر 
منتشر شــده از او در این سال ها مربوط می شود به 
دیدارهــای علمی وزرای دفــاع از مجموعه هایی 
چون دانشــگاه مالک اشــتر و نیز دیدار مسئوالن 
و محققان ســتاد توسعه علوم شــناختی با رهبر 
معظم انقالب در ســال ۱۳۹7 که این یعنی شهید 

 علمی دارد. 
ً
فخری زاده یک چهره کامال

بالفاصله به نقل از شــبکه های خارجی خبر 
ترور پدر دانش هسته ای ایران برجسته می شود؛ اما 
اخبار ضد و نقیضــی از زنده ماندن وی نیز وجود 
دارد. تا اینکه وزارت دفاع به صورت رســمی خبر 
شــهادت رئیس ســازمان پژوهش و نوآوری این 
وزارتخانه و موفق نشدن پزشکان در احیای وی بعد 

از عملیات ترور را تأیید می کند. 
از همین زمان ابعاد تــازه ای از زندگی این ابر 
دانشــمند گمنام و اقتدارآفرین روشــن می شود. 
وی عــالوه بر حــوزه دانش هســته ای در تصدی 
مســئولیت های علمی و دفاعی پشت پروژه های 
مهمی، همچون کیت تشــخیص ســریع کرونا 
و نیز واکســن ایرانی آن بود. در حوزه شناســایی 
فعالیت هــای هســته ای، فناوری آشکارســازی 
تابش های هســته ای و نوترون هــای کیهانی برای 
کشف اقدامات پنهانی رژیم صهیونیستی، ساخت 
ســالح لیزری که رویای جنگ ستارگان نیکسون 
بود و بسیاری از پروژه های علمی اقتدارآفرین نقش 
داشته است. نقش هدایت علمی او در دستیابی به 
بخش های مهم چرخه کامل سوخت و همکاری 
با سایر دانشمندان هسته ای از جمله شهدای ترور 
هسته ای کشور نشان از کلیدی بودن شکار این تیم 

ترور بوده است. 
شــهید فخری زاده این عضــو هیئت علمی 
دانشــگاه جامع امام حســین)ع( نه تنها بر دانش 
هسته ای ایران، بلکه بر بسیاری از دانش های نوین و 

اقتدارآفرین پدری می کرد. 
اگر بخواهیم در محاســبه قدرت، مؤلفه های 
جدیــدی را جای دهیم، به طور حتم علم و دانش 
مهم تریــن و مؤثرترین مؤلفه قــدرت در تعاریف 
جدید خواهد بود که این موضوع علت این ترور را 

روشن تر خواهد کرد.
شهید فخری زاده شــاید اولین نفر از فهرست 
ترور موســاد بود که بعد از ســال ها ترور شــد و 
همین تأخیــر در تحقــق ایــن اراده معطوف به 
باطل کمی از غمباری این ترور خواهد کاســت؛ 
چراکه امروز موســاد، ام آی سیکس یا سیا و همه 
سرویس های وابسته منطقه ای آنها با فخری زاده ها 
که تربیت یافتگان مکتب علمی فخری زاده هستند، 

مواجه خواهند بود.
ترور وحشیانه ابر دانشمند اقتدارآفرین شهید 
فخری زاده هم به ســبب تربیــت ده ها فخری زاده 
هیچ خللی در حوزه دانش های اقتدارآفرین کشور 
ایجاد نخواهد کرد؛ به ویژه اینکه توسعه پروژه های 
تحقیقاتــی وزارت دفاع در زمان تصدی شــهید 
فخری زاده هم نشان از همین تکثیر دارد که همزمان 

ده ها پروژه در این حوزه درحال پیشرفت است.

یادداشت

علیرضا جاللیان
کارشناس دفاعی

سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیرو های مسلح 
در پیامی در پی شــهادت  دکتر محســن فخری زاده نوشت: 
بار دیگر تروریســت های کوردل وابسته به استکبار جهانی و 
رژیم پلید صهیونیســتی در اقدامی وحشیانه ، یکی از مدیران 
و خدمتگزاران عرصه علمی،پژوهشــی و دفاعی کشــور را به 
شهادت رســاندند. ترور این مدیر توانا و شایسته گرچه تلخ و 
ضربه سنگینی به مجموعه دفاعی کشور بود، اما دشمنان کوردل 
بدانند راهی را که شــهید فخری زاده ها آغاز کرده اند، هرگز 
متوقف نخواهد شد. گروههای تروریستی و آمران و عامالن این 

اقدام کور هم بدانند که انتقام سختی در انتظار آنها خواهد بود.

نمی شویم متوقف 
در پی شهادت دانشمند برجسته و پاسدار رشید انقالب اسالمی 
دکتر محسن فخری زاده سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی  
در پیامی نوشــت: بی شک مجاهدت ها و تالش های ارزنده و 
غرورانگیز آن شــهید ارجمند در حوزه صنعت دفاعی و دیگر 
حوزه های راهبردی کشور و نیز عرصه مقابله با ویروس کرونا 
در حافظه تاریخی این ســرزمین ماندگار خواهد بود.دشمنان 
کوردل ملت ایران به ویژه طراحان، عامالن و حامیان این جنایت 
نیز بدانند این گونه جنایات در عزم و اراده ایرانیان برای ادامه این 
مسیر پرشکوه و اقتدارآفرین خللی ایجاد نخواهد کرد و انتقام و 

مجازات سخت از آنان در دستور کار قرار گرفته است.

سخت مجازات 
رئیس دفتر عقیدتی سیاســی فرماندهی معظم کل قوا در پیامی با 
اشــاره به اینکه دشمنان قسم خورده ایران از هر راهی برای ضربه 
زدن به پیکره انقالب اسالمی استفاده می کنند، تأکید کرد: دشمنان 
قدرت و توانمندی روزافزون ایران را خار چشمی در دیدگان خود 
می دانند و بر این امر واقفند که اقتدار جمهوری اســالمی ایران، 
اقتدار جبهه مقاومت و برچیدن بســاط ظلــم و جور در منطقه و 
الگویی برای آزادی و استقالل همه ملت های در بند استکبار است.  
حجت االسالم والمسلمین علی سعیدی افزود: ترور شهید محسن 
فخری زاده  بیانگر عجز و ناامیدی مثلث شوم عبری ـ عربی ـ غربی 

ه در سرازیری افول و اضمحالل قرار دارند.
ّ
است که بحمد الل

شوم مثلث  عجز 

با پیروزی بایدن در انتخابات ســوم نوامبر آمریکا، 
اصالح طلبان نیز جان دوباره ای گرفته و خود را آماده 
حضور در انتخابات ۱400 می کنند. در این میان دو 
سناریوی راهبردی در دستور کار آنهاست. اول آنکه 
تالش کنند تا سامانی به اردوگاه آشفته خود دهند که 
مدت هاست در سردرگمی کامل به سر می برد و به 
هیچ وجه آماده ورود به انتخابات نیست. این اردوگاه 
مدت هاست با گسل های جدی مواجه است؛ رأس 
خود را از دســت داده و شورای  عالی اصالح طلبان 
را منحل شــده می بیند و جایگزینی هــم برای آن 
طراحی نکرده است. از سویی عملکرد دولت مورد 
حمایت آنها آنقدر ضعیف بوده که دودش به چشم 
اصالح طلبان رفته و موجب بی اعتمادی هواداران به 
بدنه و ریزش و واگرایی آنان شده است. فقدان حرف 
نو هم معضل دیگری است که اصالح طلبان برای 
آن تدبیری نیندیشیده اند! در کنار سناریوی ساماندهی 
درون اردوگاهی، ســناریوی رقیب هراسی نیز مانند 
سنوات گذشــته در دستورکار این جریان قرار دارد. 
در این ایام به شدت تالش شده است تا سپردن آینده 
کشور به رقیب سیاســی را خطرناک جلوه کرده و 
هواداران و افکار عمومی را نسبت به قدرت رسیدن 
ایشــان نگران کنند. در همین راســتا ادعای ورود 
نظامیان به میدان انتخابات و ســناریوی بزرگنمایی 
خطر به قدرت رسیدن نامزدی نظامی با آب و تاب 
فراوانی در حال طرح از ســوی این جریان اســت. 

این جریان مدعی اســت جریان ارزشی و نیروهای 
انقالبی این بار مصمم هستند که با گزینه ای نظامی 
وارد کارزار انتخابات شوند. طرح بحث گزینه های 
نظامی با این هدف اســت که به افکار عمومی این 
گونه القا کنند که کشــور در معرض قرار گرفتن در 
شرایطی است که دیپلماســی و گفت وگو با جهان 
کمرنگ شود، سایه جنگ بر ســر کشور باز گردد، 
اقتدارگرایان به قدرت رســند، آزادی های سیاسی ـ 
اجتماعی کمرنگ شود و فعالیت های آزاد اقتصادی 
نیز با محدودیت های فراوانی مواجه شود و این همه 
با قدرت یافتن گزینه نظامی محقق خواهد شد! در 
این میان وقتی طلب می کنید که منظور از نامزدهای 
نظامی کدام گزینه ها هستند؟! چند نام بیشتر در سبد 
شــایعات آنان قرار ندارد! نام هایی چون محمدباقر 
قالیباف، محســن رضایی، حســین دهقان، علی 
شمخانی، پرویز فتاح، سعید محمد! دقت در اسامی 

فوق این حقایق را آشکار می کند که:

اکثریــت گزینه های فوق سال هاســت از 
جایگاه نظامی گری خارج شــده و بیش از ۱

آنکه به عنوان یک شــخصیت نظامی شناخته شده 
باشند، یک رجل سیاسی به شمار می آیند. برای نمونه 
قالیباف، رئیس مجلس کنونی است که حدود دو دهه 
شهردار تهران بوده و از سال ۱۳84 به عنوان یکی از 
نامزدهای اصلی انتخابات ریاســت جمهوری فعال 
بوده است. محسن رضایی نیز سیاستمدار اقتصاددانی 
است که سال هاست در مجمع تشخیص مصلحت 
فعالیت داشــته و در ادوار مختلف انتخابات گذشته 
نامزد انتخابات بوده اســت. حسین دهقان نیز جزء 
چهره های اعتدالی است که در دولت آقای روحانی به 

عنوان وزیر دفاع نقش آفرینی کرده است. شمخانی نیز 
وزیر دفاع دولت اصالحات بوده که هم اکنون دبیری 
شــورای عالی امنیت ملی را برعهده دارد. همه این 
افراد در دو دهه اخیر بیش از آنکه به عنوان یک رجل 
نظامی شناخته شده باشند، مدیران تراز اول کشور در 
تــراز تصمیم گیری های کالن بوده انــد که در مراکز 
غیرنظامی و در دستگاه های اجرایی و تقنینی فعالیت 
کرده اند؛ اما امروز اصالح طلبــان که نگران باخت 
انتخابات ۱400 هســتند و گزینه سنگین وزنی برای 
آوردن به آوردگاه انتخابات ندارند، ترجیح می دهند 
که تخریب رقیب و رقیب هراسی را مهم ترین شگرد 

برای پیروزی قرار دهند!

در کتب نوشته شده در رشته علوم سیاسی، 
ورود نظامیان به سیاســت اقدام مذمومی 2

است که می تواند موجب تضعیف و کمرنگ شدن 
جایگاه مردم ساالری و حرکت به سمت توتالیتاریسم 
شود. این نامطلوب بودن از آنجایی است که نظامیان، 
با حفظ ریاست آن مجموعه نظامی در جایگاه قدرت 
تکیه زنند و به واقع قوه مجریه را به زیرمجموعه ای از 
ارتش تبدیل کنند، در نتیجه نظامی گری در کشــور 
حاکم شــده، نهادهای جامعه مدنی تعطیل شده و 
اقتدارگرایی حاکم شود و مردم ساالری رخ بربندد! 
همان مســیری که در شکل گیری دولت های کودتا 
قابل تصور است! چنین شــرایطی به هیچ وجه در 
کشور ما ممکن نیســت؛ چرا که در رأس این نظام 
فقیه جامع الشــرایطی اســت کــه متضمن حفظ 
اسالمیت و جمهوریت نظام اسالمی است و اجازه 
شــکل گیری هرگونه دیکتاتــوری و خودکامگی را 

نخواهد داد.

 در ورای شوبازی و پروپاگاندای رسانه ای 
که مدعیــان اصالح طلبــی در طول این ۳

سال ها علیه حضور شخصیت های سیاسی با پیشینه 
نظامی به راه انداخته اند، آنچه در غرب قابل مشاهده 
است، حضور فعال و گسترده چهره هایی نظامی در 
عرصه سیاست است. بسیاری از ژنرال های کارکشته 
پس از بازنشستگی نه تنها خانه نشین نمی شوند، بلکه 
در پســت های حساس و اســتراتژیک به کارگرفته 

می شوند تا منشأ اثر برای کشور شوند.

 در نظام اســالمی آنچه مبنــای گزینش 
مسئوالن است، شایسته ساالری است که ۴

مرجع تشخیص حداقلی آن مبتنی بر قانون اساسی بر 
عهده شــورای نگهبان اســت و مرجع تشخیص 
حداکثــری آن مــردم هســتند؛ بــه ایــن معنا که 
صالحیت های عمومی را شــورای نگهبان بررسی 
می کند و از میان احراز صالحیت شــدگان، گزینه 
اصلح را مــردم با رأی حداکثری خود با حضور در 
پای صندوق های رأی انتخاب می کنند و کسی که از 
این فرآیند بیرون آید، بدون شک رئیس جمهور کشور 

خواهد بود.

E E E
ادعــای تالش نظامیــان برای تســخیر قدرت 
ریاســت جمهوری، ادعــای دروغــی اســت که 
اصالح طلبان از طرح آن همواره در انتخابات سود 
برده اند، غافل از اینکه نظام مردم ســاالری دینی که 
از نظریه حکومت اسالمی بیرون آمده است، هیچ 
گاه با توتالیتاریسم و اقتدارگرایی جمع نخواهد شد و 
مردم همواره رکن و بنیان و اساس حکومت اسالمی 

بوده و خواهند بود.

 پاســدار رشید اســالم دکتر 
جمله ۱ از  فخری زاده،  محسن 

دانشــمندان برجســته و ممتاز کشــور بود که با 
مجاهدت هــای عالمانه و خالصانــه خود طی 
ســالیان متمادی، نقش مهمی در پیشرفت ایران 
داشت. این شهید واالمقام، از دانشمندان صنایع 
راهبردی دفاعی و هســته ای بود و در طول عمر با 
برکــت خود، با نوآوری هــا و ابتکارات مبتنی بر 
خالقیت های بی نظیر، به ملت و نظام جمهوری 
اســالمی و همچنین جامعه علمی و دانشگاهی 
کشور، خدمات فراوانی را ارائه کرد. بی شک سهم 
شــهید فخری زاده در ایجاد امنیــت پایدار برای 
جمهوری اسالمی با دستیابی به قدرت دفاعی در 

سطح بازدارندگی و ضربه متقابل، یک سهم بسیار 
باالیی است و مردم بصیر و هوشمند کشورمان، 
قــدردان مجاهدت هــا و تالش هــای ارزنده و 
غرورانگیز این شهید هستند؛ چرا که ملت اهمیت 
و ارزش امنیت را به خوبی می داند. این خادم ملت 
و مجموعه تحت مدیریت او در وزارت دفاع، از 
زمان شیوع ویروس کرونا در کشور، گام های موفق 
و مؤثری را در عرصه مقابله با این بیماری برداشت 
و تولید کیت های تشــخیص کرونا و تالش برای 
تولید واکسن کرونا را در کارنامه پرافتخار خود به 

ثبت رساند.
 دشــمن صهیونیســتی با همــکاری و 

از 2 برخــی  آمریــکا،  حمایت هــای 
دولت هــای اروپایــی و همچنیــن، برخــی از 
کشورهای مرتجع عربی در منطقه همانند رژیم 
ســعودی، در یک اقدام تروریستی این دانشمند 
خادم ملت را، به شهادت رساند. جنگ، تحریم و 
ترور، ســه راهبرد اصلی جبهه استکبار طی 42 

سال گذشته، برای متوقف کردن حرکت پیشرفت 
ملت ایران بوده اســت. پیشرفت های جمهوری 
اسالمی به دست دانشمندان نام آوری چون شهید 
فخری زاده در عرصه های گوناگون راهبردی، نشان 
می دهد که دشــمنان در تمامی ایــن راهبرد ها با 

شکست مواجه شده اند.
صهیونیست های بزدل و کودک کش و حامیان 
آنان بر این تصور هســتند که با ترور دانشمندان 
کشــور عزیزمان ایران، می توانند در عزم و اراده 
ایرانیان برای پیمودن راه پیشرفت به سمت قله های 
عزت و افتخار، خللی ایجاد کنند؛ ولی تجربه 42 
سال گذشته، نه تنها بطالن این تصور و خیال خام 
را ثابــت کرده، بلکه خون هر شــهید مظلومی، 

سرعت پیشرفت کشور را شتاب بخشیده است.
 جمهوری اســالمی در تاریخ 42 ساله 

ددمنشی ها، ۳ پاســخ  اثبات کرده،  خود 
خباثت ها و جنایت های دشــمنانش را، قاطع و 
هوشمندانه در زمان مناســب می دهد. بنابراین 

طراحان و عامالن این اقدام تروریســتی، بدانند 
سخت مجازات خواهند شد.

 شــهادت مظلومانــه ایــن دانشــمند 
خدمتگزار ملت ایران از ســوی مثلث ۴

غربی، عبری و عربی، نشان می دهد چشم بستن به 
گشــایش در امور کشــور از طریق گشودن باب 
مذاکره با آدمکش های تروریست ساکن کاخ سفید 
در آمریکا، تا چه اندازه شباهت به چشم دوختن به 

سراب برای سیراب شدن دارد!
تعجب بســیار آن است که جریان نفوذ و غربگرا 
و تأثیرپذیــر از خــط رســانه های غربی، تالش 
می کنــد این امور را به دوران ریاســت جهموری 
ترامپ نسبت داده و رندانه، وعده اصالح روابط 
و ایجاد گشایش با آمدن جوبایدن بدهد! غافل از 
اینکه، دانشمندان بنام هسته ای کشورمان، همانند 
شهیدان شهریاری، علی محمدی، احمدی روشن 
و رضایی نــژاد، همگــی در دوره دموکرات ها به 

شهادت رسیدند!

دانشمند پاسدار و خادم ملت 
   سرمقاله    

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

بازی با دستان خالی
چرا اصالح طلب این روزها به کلیدواژه گزینه نظامی در1400 می پردازند؟

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی
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۳
دیدگاه

  کارزار پنج ضلعی بایدن
علیه ایران

به نظر می رســد، نتیجــه انتخابات پر 
حاشیه و بحرانی آمریکا به روزهای پایانی 
خود نزدیک شده است و شواهد و قراین 
از پیروزی جو  بایــدن بر ترامپ قمارباز 
حکایت دارد. به راســتی در صورت این 
جابه جایی آیا بایدن در قبال ایران اسالمی 
با ترامپ تفاوت معنادار و راهبردی دارد 

یا خیر؟
در پاسخ باید گفت، سیاست آمریکا 
بعــد از انقالب در قبال ایران بر اســاس 
نظارت مهار به همراه تعامل گزینشــی 
 
ً
بوده اســت. این تعامل گزینشی معموال
در دو حالــت اتفاق می افتــد؛ یک بار 
زمانــی که آمریکا به ایران نیاز داشــت، 
مانند تحــوالت منطقه ای و حل و فصل 
برخی معادالت منطقه ای، مانند عراق یا 
لبنان و یک بار دیگر زمانی که احســاس 
می کند وقت آن شده که در سیستم داخلی 
ایران نفوذ و با اخالل محاسباتی سیاست 

داخلی را متأثر از این تعامل کند. 
بایدن در راهبرد و سیاست های کلی 
در خصومت با ایران هیچ تفاوتی با ترامپ 
نخواهد داشت؛ بایدن در قبال ایران یک 
سیاســت اعالمی خواهد داشت و یک 
سیاســت اعمالی. در سیاست اعالمی، 
با اســتفاده از جنگ شناختی و تحریف، 
ایجاد دیدگاه مثبت در فضای عمومی و 
نخبگی کشور نسبت به آمریکایی متفاوت 
از ترامپ، نشان دادن حسن نیت ظاهری، 
برداشتن برخی تحریم های سمبولیک که 
 مشکالت کشور را حل نمی کند، 

ً
اساسا

در دستور کار سیاست های اعالمی قرار 
می گیرد؛ اما در سیاست اعمالی کارزار 
پنج ضلعی را علیه ایران اســالمی پس 
از دوره ای کوتــاه از روی کار آمدن آغاز 
خواهد کرد که شامل تشدید تحریم ها، 
حمایت از جریــان غربگــرا در داخل 
کشور، ایجاد اجماع جهانی علیه ایران، 
تشــدید نبرد تحریف و در نهایت فشار 
منطقه ای از ســوی متحدان و مرتجعان 

خواهد بود.
هدف اساســی آمریکا، چه در دوران 
ترامــپ و چــه بایدن حــذف تدریجی 
مؤلفه هــای قدرت ایران بوده و هســت 
و هرگــز به برجام به مثابــه ابزاری برای 
رفع تحریم ها و توانمند شدن ایران نگاه 
نمی کند؛ و برجام هسته ای آغاز سلسله 
برجام های موشکی، منطقه ای و... است.
بایــدن از ابزاری کــه از ترامپ به او 
رســیده، برای چانه زنــی و امتیازگیری 
اســتفاده خواهد کــرد و قصــد دارد از 
طرح بازگشــت به برجام به مثابه اهرمی 
برای امتیازگیری استفاده کند؛ حال آنکه 
برای ایران برگشــت آمریــکا با قواره ای 
جدید موضوعیت ندارد؛ بلکه رفع همه 
تحریم ها موضوعیت دارد. او به دنبال حل 
اختالف با ایران نیست؛ بلکه به دنبال مهار 
قدرت ایران است و برای مهار، سالحش 
را هرگز روی زمین نمی گــذارد. بایدن 
در قبال ایران ، یک فرمول سه مرحله ای 
دارنــد؛ توقف کارشــکنی و برچیدن یا 
rowl back در یــک بــازه زمانی کوتاه 

دنبال می شود. هم ترامپ و هم بایدن در 
سیاست های اصولی علیه ایران مانند هم 
هستند؛ ولی در روش و تاکتیک متفاوتند 
در مقابل سیاســت اصولــی و راهبردی 
ایران همان است که رهبر معظم انقالب 
در سخنان چهارم آبان خود فرمودند که 
عالج تحریم به خنثی سازی و بی اثر کردن 
تحریم است و این مسیر اگر چه سخت 

است؛ ولی عاقبت خوشی دارد. 

   عکس و مکث   

اســطوره ضد جنگ/ دیه گو مارادونا اســطوره فوتبال جهان در ۶۰ سالگی از دنیا رفت. این فوتبالیست به عقاید 
ضدجنگ و مبارزه با استعمار آمریکا شناخته شده بود. وی با بسیاری از رهبران آزادیخواه آمریکای جنوبی روابط 
گرمی داشت و از دوستان چاوز، کاسترو و... و تحت تأثیر چه گوارا بود. در این تصویر بر روی پیراهن خود عکس 

جرج بوش را به همراه نوشته جنایتکار جنگی چاپ کرده است.

نــذر مهربانی/ »حاج نصرت« پیرزن مهربانی اســت که با نذر ســیب، جهادی از جنس مهربانــی را آغاز کرده و به 
همــراه گروهــی از جوانان، آب ســیب به بیماران کرونایی می رســاند. حتمــا غیرت او که در این ســن روزانه کار 
شست وشــو و آب گیری ۴۰۰ کیلو ســیب را انجام می دهد، بیشتر از آن مسئولی اســت که در شب بزنگاه اجرای 

محدودیت ها، میدان مبارزه را رها و پشت وزیر بهداشت را خالی می کند.

چه جوری پاک شدی؟ با تفنگ!/ این جوابی است که احتمااًل کودک در تصویر بعدها مجبور است بدهد! در شرایط کرونا 
این روحانی نیت خوبی برای حفظ فاصله اجتماعی داشــته، اما وســیله خوبی نداشــته! تفنگ آب پاش؟ یعنی آب پاش 
نداشــتین؟ این تصویر رو افرادی ببینند که به بهانه کرونا ســعی در عقب مانده نشــان دادن اســام و راهکارهای آن 

دارند و از همه  چیز برای ضربه زدن به آن استفاده می کنند.

ســلبریتی مفیــد! / در ایــن تصویــر برد پیــت، بازیگر معــروف ســینما در حال توزیع غــذای گــرم در بین فقرای 
لس آنجلس در آمریکاســت. ســلبریتی ای که در تاش برای تحمیل نظرات سیاســی خود به هوادارانش نیست و 
سرگرم وظایف اجتماعی خود است. فقر در همه جا هست، اما هنر بعضی سلبریتی  ها این است که فقط بلندگو 

به دست گرفته و سیاه نمایی  کنند!

ابوالحسن سلطانی زاده
هادی سیاسی

   روزنه    

  استعفای معاون جنجالی
 و امید به باز شدن گره ها

اســتعفای »رضــا ملــک  زاده« معاون ســابق 
بهداشــت،  وزارت  فنــاوری  و  تحقیقــات 
درمان و  آموزش پزشــکی همزمــان با اعمال 
محدودیت  های سراســری کرونایی در کشور، 
رخدادی قابل تأمل بود که حواشی و واکنش  های 
بســیاری را در پــی داشــت و موجب تعجب 
بســیاری از مردم، متخصصان و فعاالن حوزه 

بهداشت و درمان کشور شد.
رضا ملک زاده که تخصص فلوشیپ گوارش 
و کبد خود را سال ۱۳۶4 از  لندن گرفته، پیشتر 
در دولــت مرحــوم هاشمی رفســنجانی طی 
ســال های ۱۳۶۹ تا ۱۳72 وزیر بهداشت بود. 
ملــک زاده در آن زمان از بانیــان پیگیر و جدی 
کاهش فرزندآوری در کشور به شمار می آمد تا 
جایی که اعالم کرده بــود: »امتیازات دولتی و 
کوپن به فرزندان چهارم به بعد که در سال ۱۳7۱ 
متولد می شوند، تعلق نخواهد گرفت.« با روی 
کار آمدن دولت یازدهم در سال ۱۳۹2 ملک زاده 
با حکم »سیدحســن قاضی زاده هاشمی« وزیر 
بهداشــت وقت، به عنوان معــاون تحقیقات و 
فناوری وزارت بهداشــت مشــغول به کار شد 
و بعدها در دولــت دوازدهم نیز حتی زمانی که 
سعید نمکی جایگزین هاشمی شد، همچنان به 

فعالیت در این سمت ادامه داد.

اما آنچه باعث شد موضوع استعفای ملک زاده 
از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 
جنجالی   شــود، نامه  ای بود کــه او همزمان با 
اجرای محدودیت  های کرونایی در کشــور، به 
وزیر بهداشت نوشت و به مواردی تحت عنوان 
دالیل اســتعفای خود اشــاره کرد. وی در این 
نامــه ضمن غلط و پرنقــص خواندن مدیریت 
کرونا در کشــور، وضعیت کنونی را نتیجه عدم 
مشورت پذیری وزیر بهداشت و بی توجهی وی 

به هشدارهای متخصصان دانست.
در نامه استعفای ملک زاده که با لحنی بسیار 
تند خطاب به نمکی نوشته شده، شاهد حمله به 
وزیر بهداشت به دلیل توجه ویژه وزیر نسبت به 
استفاده از شیوه های طب سنتی در درمان کرونا 

هستیم. 
اظهارات ملک زاده در نامه اســتعفایش در 
حالی مطرح شد که اسفند سال گذشته و همزمان 
با شــیوع کرونا در کشور، وزیر بهداشت وظیفه 
بررسی مواردی از قبیل شیوع بیماری، اثربخشی 
رژیم های دارویی، بررسی روند اپیدمیولوژیک 

بیماری و... را به وی محول کرده بود.
نامه استعفای ملک  زاده که نوعی بهانه برای 
فرار از مســئولیت او بود، با واکنش  های زیادی 
روبه رو و موجب شد ابهاماتی درباره وی مطرح 
شــود؛ از جمله ابهاماتی که مطرح شــد بحث 
»تعارض منافع« ملک  زاده بود که در چند سال 
اخیر، مســئولیت معاونت تحقیقات و فناوری 
وزارت بهداشــت را عهــده  دار بــود؛ یکی از 
مصادیق تعــارض منافع وی، فعالیتش به عنوان 

عضو هیئت مدیره شــرکت ساسان البرز طب 
و همچنین ریاست هیئت مدیره شرکت روژان 
دارو )تولیدکننــده داروی ســووداک( اســت. 
سووداک یکی از داروهایی است که طی چند ماه 
گذشــته با عنوان »داروی مؤثر در درمان کرونا« 
به وفور در سطح داروخانه های کشور و همچنین 

بیمارستان ها یافت می شود.
گفتنی است، نمکی یک  روز  قبل  از استعفای 
ملک زاده در جلســه ستاد دانشگاهی کووید۱۹ 
در دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان گالیه هایی 
به روند تحقیقات در زمینه ویروس کرونا مطرح 
کرده و گفته بــود: »۹8 درصد از تحقیقات در 
نظام سالمت، صرف انتشار مقاالت در مجالت 
می شــود که به کار نمی آید. نامــه بنده به دکتر 
ملک زاده در روزهای نخســت شیوع کرونا در 
کشور را مشــاهده کنید که ۱0 آیتم تعیین شد، 
اما یکی از آنها تاکنون جواب نداده است.« وزیر 
بهداشت در این نامه حداقل به ۱۳ مورد تحقیق 
در زمینه کووید۱۹ و آثار آن در کشور اشاره کرده 

و از این مسئله گالیه کرد.
پس از استعفای ملک زاده، بسیج دانشجویی 
تعدادی از دانشــگاه  های علوم پزشکی کشور 
بیانیه  ای صادر کردند و چند سؤال اساسی را از 
معاون مستعفی وزیر بهداشت پرسیدند. در متن 
این بیانیه آمده است: »تأسیس شرکت دارویی و 
تصدی سمت ریاست هیئت مدیره آن، هم زمان 
با حضور در سمت معاونت وزیر و تجویز برخی 
داروهای بی تأثیر برای درمان کرونا از ابهاماتی 

است که پاسخ ملک  زاده را می طلبد.«

در همین زمینه »زهره الهیان« نماینده مجلس 
به صبح  صادق گفت: »نامه اســتعفای معاون 
تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت در حالی 
رسانه ای شد که مجلس نسبت به عملکرد ایشان 
خصوصا در زمان پاندمی کرونا در کشور، انتقاد 

جدی داشت.«
وی با بیان اینکه این گونه رفتارهای شتاب زده 
و هیجانی از سوی شخصیت های علمی کشور 
به هیــچ وجه انتظار نمی رود، تصریح کرد: »در 
شــرایط بحرانی کرونا، بیش از آنکه در مســیر 
تالش وزارت بهداشــت، کارشــکنی صورت 
بگیرد باید به شخص وزیر بهداشت و معاونان 
ایشــان کمک شــود تا با اراده و عزم جدی و با 
مشــارکت نخبگان، بتوانند هرچه ســریع تر، 
وضعیــت بحرانــی موجود را ســر و ســامان 

ببخشند.«
الهیان با بیان اینکه استعفای ملک  زاده و نامه 
تند او به وزیر بهداشــت، نوعــی فرار به جلو و 
شانه خالی کردن از مسئولیت است، عنوان کرد: 
»معاون مســتعفی وزیر بهداشت باید نسبت به 
اقدامات انجام شــده گذشته خود، باالخص در 

هشت ماه اخیر پاسخگو باشد.«
کالم آخر آنکه اگرچه در اوج محدودیت های 
سخت کرونایی در کشــور، این استعفا ممکن 
است نگران کننده به نظر برسد؛ اما باید امیدوار 
بود که با رفتــن ملک زاده بخشــی از گره کور 
مبارزه با کرونــا که در مهم ترین حوزه آن، یعنی 
تحقیقات، با عملکــردی ضعیف صدای وزیر 

بهداشت را هم درآورده بود، باز شود.

حسین چخماقی
خبرنگار
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۴
راهبرد

انعکاس

 تسهیل
 در برابر تحریم

 رهبر معظم انقالب در جلســه  
شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
مســئوالن را بــه پیگیــری راه حل های 
مشــکالت اقتصــادی در داخل کشــور 
فراخواندند و از بین دو راه رفع تحریم ها یا 
غلبه بر تحریم هــا، راه اول را که از طریق 
مذاکره دنبال می شــد، بی اثر دانستند و راه 
دوم را ســخت، امــا خوش عاقبــت بیان 

فرمودند. 
واقعیت این است که بسیاری از متولیان 
امــر در حــوزه اقتصاد به دلیــل عملکرد 
ضعیف شان به جای اینکه پاسخگو باشند، 
اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران را که کمتر از 
۳0 درصد برآورد می شود، بهانه قرار داده و 
تمامی مشکالت را به آن نسبت می دهند. 
اگرچــه تحریم ها با اشــکال مختلف و با 
فراوانی باال اقتصاد کشور را در مضیقه قرار 
داده؛ اما شــدت و حدت آن، به میزانی که 
 اگر به جای 

ً
وانمود می کنند، نیست و مضافا

نگاه به بیرون دوختن، ظرفیت های داخلی 
به نفع اقتصاد کشــور آزاد می شد، بخش 

زیادی از مشکالت حل می شد. 
برای خنثی ســازی تحریم ها مسئوالن 
مربوطــه با جرئت و جســارت در دل کار 
بروند و با حساسیت کارها را پیگیری کنند؛ 
چنانچه فعاالن بازار و تحلیلگران اقتصادی 
نیــز تصدیق می کننــد، علت هــای غیر 
تحریمی و گاهی غیر اقتصادی باعث وضع 
موجود و جو حاکم بر اقتصاد کشــور شده 
اســت. ضعف نظارتی، ناهماهنگی های 
بین سیســتمی، سیاســت های عجوالنه، 
رانت جویی، توفیق نیافتن در مبارزه با فساد، 
ضعف سیستم نظارت در پایش مستمر و 
شناسایی گلوگاه های فسادخیز، بی توجهی 
به واقعیت های بازار و مشــارکت  نداشتن 
بخــش خصوصــی و... ســبب افزایش 
بی اعتمادی عمومی شده است. الجرم با 
ترمیم فضای بی اعتمادی عمومی، جبران 
اشــتباهات گذشته و ســرلوحه قرار دادن 
شفافیت و پاسخگویی از یک سو و اجرای 
راهبرد اقتصاد مقاومتی به اقتصاد قدرتمند 
و پایدار دســت یافت. عــالوه بر این باید 
چند اقدام اساســی با سرعت البته با دقت 
و ظرافت صورت بگیرد. راهبرد تســهیل 
در برابر تحریم به منزله یکی از راهکارها 
بــرای نجــات اقتصــاد کشــور در برابر 
تحریم هاست. این راهبرد به این معناست 
که دولت شــرایط کســب و کار در داخل 
کشور را تسهیل کند و این راهکار سبب باز 
شدن دســت و پای فعاالن اقتصادی برای 
رونق تولید، تحرک در رشــد اقتصادی و 
اشتغالزایی می شود. استفاده از مزیت های 
موقعیت جغرافیایی که شــامل ۱5 کشور 
همســایه با مرزهای آبی و خاکی اســت، 
می تواند بخشــی زیــادی از تحریم ها را 
خنثی کند. استفاده بهینه از امکانات موجود 
با نــگاه بهره وری در حــوزه دانش بنیانی، 
فرآوری معدنــی و غذایی، اصالح بودجه 
ساالنه به ویژه بودجه شرکت ها و بانک ها، 
نگاه راهبــردی به تولیدات کشــاورزی، 
احیای ظرفیت خالی شرکت ها و بنگاه های 
تولیدی همراه با اصــالح نظام مالیاتی و 
بانکی شــیوه های عاجل در برون رفت از 
این نابسامانی های اقتصادی است. ارتقای 
ارزش پول ملی، انضباط مالی، ایجاد ثبات 
اقتصــادی از طریق ســاماندهی نرخ ارز، 
کاهش هزینه های جاری با کوچک سازی 
و چابک کردن سازمان های دولتی اقدامات 
فوریت داری اســت کــه در کنار ســایر 
اقدامات مذکور باید در دستور کار دولت 

و مجلس قرار گیرد.

علی قاسمی
 تحلیلگر ارشد

 اقتصاد سیاسی

رهبر  آیت الله العظمــی خامنــه ای  حضــرت 
معظم انقالب اســالمی در دیدار رؤســای سه 
قــوه و دیگر اعضای شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی با اشــاره به چهار محــور الزم برای 
اقتصاد کشور، یعنی حل مشکل کسری بودجه، 
افزایش سرمایه گذاری، جهش تولید و حمایت 
از قشرهای ضعیف خاطرنشــان کردند: »باید 
با همت جدی و تالش پیگیر مســئوالن، تأثیر 
اجــرای راهکارهــای عملــی در زندگی مردم 

مشخص شود.«

 Bاقتصاد مسئله اصلی
آیت الله العظمی خامنه ای، اقتصاد را موضوع اصلی 
کشور خواندند و افزودند: »اینکه در سال های اخیر 
شعار هر ســال، موضوعی اقتصادی انتخاب شده، 
به همین دلیل اســت. ضمن آنکه معیشــت مردم 
 دچار تنگی شــده و در ماه های اخیر نیز کرونا، 

ً
حقا

مشکالت را بیشتر کرده است.«
ایشــان افزودند: »هدف از برگزاری این جلســه، 
بیان راهکارهای عملی اســت کــه در کوتاه مدت 
نتیجه دهــد و تأثیر آن در زندگی مردم مشــخص 
شود که البته الزمه  اجرای این راهکارهای عملی و 
تأثیرگذاری آنها، همت جدی و تالش پیگیر رؤسای 
قوا و مســئوالن مرتبط با ســه قوه در تشکیالت و 

سازمان های آنهاست.«

 Bراه حل وجود دارد
رهبر معظم انقالب اسالمی قبل از بیان راهکارها، 
دو نکته مهم را بیان کردند و افزودند: »کارشناسان 

برای مشــکالت اقتصــادی کشــور راهکارهای 
مشترکی دارند. بنابراین مشکل، نداشتن یا ندانستن 
راهکار نیســت؛ بلکه نیازمند همت، شــجاعت و 
اهتمام جدی و پیگیری هستیم.« رهبر معظم انقالب 
اســالمی نکته دوم خود را به موضوع تحریم ها به 
عنوان یک واقعیت تلخ و جنایت آمریکا و شرکای 
اروپایــی بر ضد ملــت ایران اختصــاص دادند و 
افزودند: »این جنایت سال هاســت که بر ضد ملت 
ایران انجام می شود، اما در سه سال اخیر شدت یافته 

است.«

 Bمذاکره را امتحان کردیم
امام خامنه ای با تأکید بر اینکه برای عالج تحریم ها 
دو مســیر »خنثی ســازی تحریم ها و غلبه بر آنها« 
و »رفــع تحریم« وجــود دارد، افزودنــد: »البته ما 
مســیر رفع تحریم را یک بار امتحان و چند ســال 
مذاکره کردیم؛ اما به نتیجه ای نرسید.« رهبر معظم 
انقالب اسالمی با اشاره به مسیر غلبه بر تحریم ها 
و بی اثر کردن آنها، گفتند: »این مسیر ممکن است 
در ابتدای کار، سختی ها و مشکالتی داشته باشد، 
اما خوش عاقبت است.« ایشان خاطرنشان کردند: 
»اگر با تالش و ابتکار و با سینه سپر کردن در مقابل 
مشــکالت بتوانیم بر تحریم ها غلبه کنیم و طرف 
مقابــل بی اثر شــدن تحریم ها را ببینــد، به تدریج 
دســت از تحریم برخواهد داشــت؛ ما ظرفیت ها 
و توانایی های فراوانی بــرای بی اثر کردن تحریم ها 
داریم، به شرط آنکه بخواهیم و همت کنیم و به دل 

مشکالت برویم.«

 Bراهکارهای عملی
رهبر معظم انقالب با بیان بعضــی از راه حل های 
پیشنهاد شده کارشناســان و متخصصان در چهار 
سرفصل »کسری بودجه«، »افزایش سرمایه گذاری 
دولتــی و نهادهــای عمومی«، »جهــش تولید« و 
»حمایت از قشــرهای ضعیف« ابــراز امیدواری 
کردند کــه با اجرای این راهکارهــا، آثار مثبتی در 

اقتصاد کشور و زندگی مردم پدید آید.
آیت الله العظمی خامنه ای با اشاره به اینکه با وجود 
برخی کارها، شعار سال در حد انتظار تحقق نیافته، 
افزودند: »کارشناساِن بخش های دولتی و غیردولتی 
برخی راهکارهای عملیاتی مشخص را برای جهش 
تولید پیشــنهاد کرده اند، از جملــه »افزایش تولید 
خودرو با اتــکا به ظرفیت قطعه ســازان داخلی«، 
»افزایش تولیدات صنعت نفت با تکیه بر دانش بنیان 
کردن صنایع نفتی« و »افزایش تولید خوراک دام و 
دانه هــای روغنی.««رهبر معظم انقالب همچنین 
بر »ضرورت حمایت از قشــرهای ضعیف« تأکید 
کردند و افزودند: »اقتصاد خانواده ها به علت رکود 
تورمی در چند سال اخیر به شدت تحت فشار بوده 
و اکنون نیز کرونا بر مشکالت افزوده و دشواری های 
جدی معیشــتی بــرای گروه های زیــادی از مردم 
به وجود آورده اســت که بایــد در این زمینه اقدامی 
جدی انجام داد.« ایشان »ایجاد نظام متمرکز تأمین 
اجتماعی برای آحاد مــردم« و »ایجاد پایگاه ملی 
ایرانیان با اتصــاِل پایگاه های مختلف اطالعاتی به 
یکدیگر« را از جمله پیشنهادهای کارشناسان برای 

کاهش مشکالت مردم برشمردند.

 Bامیدبستن به بیگانه غلط است
آیت الله العظمی خامنه ای در ادامه با تأکید بر اینکه 
باید بنــا را بر این بگذاریم که گشایشــی از خارج 
انجام نخواهد شد، افزودند: کسانی که برخی چشم 
امید به آنها دارند با ما دشمنی می کنند، ضمن آنکه 
شــرایط داخلی آنها به هیچ وجه روشــن نیست و 
گرفتاری های اخیر، امکان صحبت و موضع گیری 
در مسائل بین المللی را به آنها نمی دهد و نمی توان 
روی حرف آنها حساب و برنامه ریزی کرد.« ایشان 
همچنین به یاوه گویی های اخیر ســه کشور اروپایی 
نیز اشاره کردند و گفتند: »وضع آمریکا که مشخص 
 در حال موضع گیری بر 

ً
نیست و اروپایی ها هم دائما

ضد ایران هستند. آنها در حالی که خودشان بیشترین 
دخالت های نادرست را در مسائل منطقه دارند، به 
ما می گویند در منطقه دخالت نکنید و در حالی که 
انگلیــس و فرانســه دارای موشــک های مخرب 
اتمی هســتند و آلمان نیز در این مسیر قرار دارد، به 
ما می گویند موشک نداشــته باشید.« رهبر معظم 
انقالب اسالمی گفتند: »به شــما چه ربطی دارد، 
شــما اول خودتان را اصالح کنید و بعد اظهار نظر 
کنید. به بیگانگان نمی تــوان اطمینان کرد و به امید 

گشایش آنها بود.«
رهبر فرزانه انقالب اســالمی در پایان خاطرنشان 
کردند: »اگر حرکت و عمل در دستور کار قرار گیرد 
و کارهایی که می تواند به نفع مردم باشد، انجام شود، 

 دولت دوازدهم پایان خوبی خواهد داشت.«
ً
یقینا

یدن از آن سوی مرزها  دل بر
رهبر معظم انقالب: حل مشکالت اقتصادی نیازمند همت، شجاعت و اهتمام جدی است

از  تعــدادی  می شــد،  پیش بینــی  چنانچــه 
اصالح طلبان به شکلی شتابزده و پیش از اعالم 
رســمی نتایج انتخابات آمریکا، دســت بر قلم 
برده و پیروزی بایدن بــر ترامپ را یک فرصت 
خواندند. این جماعــت در حالی تالش کردند 
این رویداد را فرصت مجــددی برای مذاکره و 
بازگشــت به برجام معرفی کنند که هنوز زمان 
زیادی از وعده هــای دروغین آنها بــه مردم در 
ساختن چهره ای منطقی از آمریکا و رفع تحریم ها 
از طریق مذاکره و حل مشکالت کشور از طریق 
توافق با کدخدا نگذشــته است. معلوم نیست 
کســانی که دروغ های شان ثابت شده، چگونه و 
با چه رویی دوباره وعده حل مشکالت کشور با 
بایدن را می دهند و اگر او هم مانند اسالف خود 
در کاخ ســفید عمل کرد، اینها چه حرفی برای 

گفتن خواهند داشت؟
تردیدی نیست که سیاســت بایدن به عنوان 
چهره ای سیاسی و کارکشته به نسبت ترامپ کم 
عقل و متکبر برای ملت مسلمان و مستقل ایران 
به مراتب خطرناک تــر و پیچیده تر خواهد بود؛ 
اما اصالح طلبان که در حــال حاضر خود را بر 
سر دوراهی حیات و ممات می بینند و می دانند 
به هر قیمت باید به انتخابات بازگشته و با نامزد 

اختصاصی یا مشترک، خود را در قدرت سهیم 
کنند، الزم است اشــتباهات گذشته خویش در 
حمایت از دولت فعلــی را توجیه کنند و اکنون 
که ترامپ به عنوان عامل خروج آمریکا از برجام 
شکســت خورده، می توانند همه اشــکاالت را 
متوجه وی کنند. از این منظر پیروزی بایدن برای 

جریان اصالحات یک فرصت است. 
۱ـ شکست خویش در بهبود وضعیت اقتصادی 

کشور و معیشت مردم را توجیه کنند. 
2ـ ناکامــی در خوش بینــی به غــرب در رفع 

تحریم ها را جبران کنند.
۳ـ وعده های دروغی که به مردم دادند را توجیه 

کنند.
4ـ بر شکست سیاست خویش در معرفی تعامل 
و مذاکره به عنوان ریشه حل مشکالت اقتصادی 

کشور سرپوش بگذارند.
5ـ ادعــای خود را در معرفــی آمریکا به عنوان 
دولتــی اهل مذاکره و پایبند بــه تعهدات تکرار 

کنند.
۶ـ افکار عمومی را از علــل واقعی ناکارآمدی 

دولت مورد حمایت شان منحرف کنند.
اما چرا  حضور بایدن در کاخ ســفید  برای 

ملت ایران هرگز یک فرصت نیست:
۱ـ جابه جا شدن دولت ها و دست به دست شدن 
قدرت میان دموکرات هــا و جمهوری خواهان 
هیچ تغییر محسوســی در دشمنی با ملت ایران 
 سیاســت خارجی آمریکا در 

ً
نداشــته و اساسا

حیطه اختیارات کنگره این کشور، نه کاخ سفید 

است. چنانچه نمایندگان جمهوری خواه از هم 
اکنون اعالم داشــته اند که اجازه نخواهند داد تا 
بایدن نسبت به کاهش تحریم های ایران به اقدام 

خودسرانه ای دست بزند.
2ـ اگرچه ترامپ برجام را به شــکل علنی پاره 
کرد، اما مردم ایران به خاطر دارند که نقض برجام 
در دوره اوباما شروع شد و نامزدهای هر دو حزب 
دموکرات و جمهوری خواه در وعده نقض برجام 
با یکدیگر مســابقه گذاشــته بودند. ضمن آنکه 
مشــکل ترامپ با وجود آنکه ادعای نداشتن نفع 
اقتصادی برای کشــورش، مشکل اصلی خود با 
برجام را بندی معرفی می کرد که به پایان تحریم ها 
اشاره داشــت و تحت عنوان »غروب آفتاب« از 
 همان موردی است که 

ً
آن یاد می شــود. این دقیقا

بایدن نیز از لزوم تغییر آن سخن گفته است. 
۳ـ اگر اصالح طلبان برای مقاصد جناحی خویش 
خود را به تغافل می زنند؛ اما مردم ایران می دانند 
از 5۳ تحریمی که در طول 40 ســال گذشته بر 
ملت ایران تحمیل شــده، 70 درصد آن در دوره 
دموکرات ها اعمال شده است. چنانچه اعضای 
اصلی تیــم مذاکره آمریکا نیز شــخصیت های 
برجسته دموکرات ها بوده و در تحمیل تحریم های 

ظالمانه به ملت ایران نقش داشته اند.
4ـ اصالح طلبــان به گونــه ای از پیروزی بایدن 
هیجان زده شــده و در بیانیــه 500 واژه ای خود 
پنج بار از کلمه فرصت استفاده کرده اند که انگار 
پیــش از روی کارآمدن ترامپ، دولت آمریکا به 
همه تعهدات خویش در برجام پایبند بوده و هیچ 

تحریمی علیه کشــورمان در دوره اوباما اعمال 
 اصالح طلبان 

ً
نشــده اســت. ضمن آنکه ظاهرا

برخــورد دولت آمریکا با دولــت اصالحات را 
 دموکــرات هم بودند، از یــاد برده اند 

ً
که اتفاقا

که چگونــه گفت وگوی تمدن هــا را با معرفی 
کشــورمان به عنوان محور شرارت پاسخ دادند. 
شاید این جماعت قصد دارند همه جنایت ها و 
خیانت های آمریکا علیه کشورمان را به شخص 

ترامپ مرتبط سازند.
طیــف  دو  آمریــکا  دموکــرات  حــزب  5ـ 
دارد.  چپ)معتــدل(  و  راســت)تندرو( 
اصالح طلبــان در حالی تالش می کنند بایدن را 
ادامه اوباما معرفی کنند که اوباما به طیف چپ 
نزدیک بود و بایدن را جهت ایجاد تعادل به کابینه 
اوباما تحمیل کردنــد. زیرا اوباما در مصاحبه با 
»دفی گولدر« اظهار کرده بود، ورود به مذاکره با 
ایران را با نگاه پذیرش واقعیتی به نام جمهوری 
اسالمی تجویز می کند و حتی معتقد بود عربستان 
باید واقعیت ایران را بپذیرد؛ اما خانم کلینتون که 
نماد راست این حزب است، نگاهش به مذاکره 
ابزاری برای کنترل ایران بود. رابرت گیتس ـ که 
آن موقع جمهوری خــواه و وزیر دفاع اوباما بودـ 
در کتــاب خاطرات خود گفته که این دو نگاه در 
دولت اوباما تا روز تظاهرات روز قدس سال 88ـ 
وقتی آن شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران در 
آمدـ وجود داشت و نگاه خانم کلینتون تقریبا بر 
نگاه تیم اوباما غلبــه کرد و تیم اوباما این نگاه را 

پذیرفتند و بعد از آن وارد مذاکرات شدند. 

 حضور بایدن  در کاخ سفید  یک فرصت است؟
چرایی نگارش نامه جمعی از اصالح طلبان و امید بستن به پیروزی دموکرات ها در انتخابات 2020 آمریکا

حسین عبداللهی فر
جریان شناس
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5
جهان

یادداشت

 تالش نافرجام

پمپئو در پایان ســفر منطقــه ای خود به 
عربســتان ســعودی رفت تا باردیگر در 
ائتــالف با ریاض بــه اقداماتی در جهت 
حضور هرچه بیشتر رژیم صهیونیستی در 
منطقه اقدام کنند. بســیاری از شبکه ها و 
رسانه های صهیونیستی نیز مدعی حضور 
نتانیاهو در منطقه نئوم عربستان در مدت 
زمان حضور پمپئو در این کشــور شدند. 
این دیدار ســه جانبه)پمپئو، بن سلمان و 

نتانیاهو( اهداف خاصی دارد:

۱ عربستان سعودی قصد دارد تا قبل 
از روی کارآمدن بایدن و با همراهی دولت 
فعلی آمریکا، اقدامات منطقه ای خود را 
از طریق همکاری با رژیم صهیونیســتی 
به ســرانجام برســاند؛ زیرا بــه تازگی 
دموکرات هــا متوجه شــده اند حکومت 
سعودی و شــخص محمدبن سلمان در 
خالل رقابت هــای انتخاباتی کمک های 
مالی زیادی برای پیــروزی ترامپ انجام 
داده اند و بدترین اتفاق ممکن برای احزاب 
آمریکایی است که یک کشور خارجی به 
یک حزب در رقابت های انتخاباتی کمک 
کند. عربستان نیز از این مسئله واهمه دارد 
که در دولت آینده آمریکا توجه چندانی به 
این کشور نشــود و ریاض در یک تنگنای 
امنیتی و سیاســی از سوی واشنگتن قرار 

گیرد. 

2 آنچــه این افــراد را در عربســتان 
گرد آورده، تالش بــرای مقابله و تحدید 
منطقه ای ایران اســت. بعد از این دیدار 
پمپئو بار دیگر به صراحــت اعالم کرد، 
راهبرد فشــار حداکثری علیه ایران ادامه 
خواهد داشت. از این دیدار و آنچه پمپئو 
در رابطه با آن صحبت کرده، ســه فرضیه 
به ذهن متبادر می شود: الف ـ این ائتالف 
سعودی ـ صهیونیســتی قصد انجام اقدام 
ســخت علیه ایــران را دارد. این فرضیه 
تاحدود زیادی بعید به نظر می رسد؛ زیرا 
خود آمریکایی ها بارها این گونه اقدامات 
را علیه ایران منتفی دانســته اند. ب ـ این 
ائتالف مترصد اقدامات امنیتی ـ نظامی ـ 
سیاســی در منطقه اســت. در این رابطه 
عادی ســازی روابط رژیم صهیونیستی با 
کشــورهای عربی و حضــور فعال تر این 
رژیــم در برخی کشــورهای منطقه این 
فرضیه را بسیار پررنگ خواهد کرد. البته 
این اقدامات در ابعاد امنیتی می تواند جلوه 
بیشتری داشته باشــد؛ زیرا ایجاد هرگونه 
آشوب در منطقه بیشترین بهره را نصیب 
رژیم صهیونیستی خواهد کرد.ج ـ با توجه 
به رسانه ای شدن حضور تیم صهیونیستی 
در عربستان سعودی، این دیدار زمینه ساز 
ایجاد روابط آشکار میان عربستان و رژیم 
صهیونیســتی قبل از پایان دولت ترامپ 
اســت. »ایهود یعــاری« تحلیلگر امور 
خاورمیانه رژیم صهیونیستی در گفت وگو 
با شــبکه ۱2 تلویزیون این رژیم، گفت: 
»روابط میان اســرائیل و عربستان از دهه  
80 قرن گذشــته مســتحکم شده است. 
روابط ما در گذشته شامل طرح هایی برای 
ایجاد خط لوله نفت از میادین خلیج فارس 
از طریق اسرائیل به دریای مدیترانه بود؛ اما 
به دالیل سیاسی این طرح ها اجرا نشد... 
برای عربستانی ها جای خرسندی داشت. 
عربستانی ها امید زیادی دارند که عمان و 
مراکش نیز مانند امارات، بحرین و سودان 
به آنها بپیوندند.« البته عربستان در زمینه 
عادی ســازی محتاط تر گام برداشته و این 
اقدامات نشــان دهنده سنجش وضعیت 

موجود برای ایجاد رابطه در آینده است.

الله کرم مشتاقی
کارشناس مسائل منطقه

از میان ۱2 نخست وزیری که رژیم صهیونیستی 
پس از اشغال فلسطین در ۱۹48 تاکنون به خود 
دیده اســت، نتانیاهو با ۱4 ســال و 2۶0 روز 
حضور در این پســت، دارای رکورد بیشترین 
زمان حضور در قدرت اســت. به همین دلیل 
در رسانه های سرزمین های اشغالی به او لقب 
»جادوگر« داده اند، اما گویــا جادوگر به پایان 
خط نزدیک شده اســت.  دولت نتانیاهو بعد 
از دو ماه ســکوت و انجام ندادن عملیات علیه 
نیروهــای مقاومت، در روزهــای اخیر دو بار 
مواضع مقاومت را در سوریه مورد تهاجم قرار 
داد ؛ یکی در 28 آبــان ماه و دیگری در 5 آذر. 
این دو حمله، پس از تهاجم موشکی به پایگاه 
T4 ســوریه که در فروردین ۱۳۹7 اتفاق افتاد، 
بزرگ ترین حمالت خارجی رژیم صهیونیستی 
به شمار می آید. سؤال این است، چرا تل آویو در 
این برهه زمانی به انجام عملیات خارجی دست 
می زند؟ پاسخ را باید در تحوالت سیاسی چند 
ماه اخیر در داخل ســرزمین های اشــغالی و 
آنچه در عرصه بین الملل در حال اتفاق است، 
جســت وجو کرد. رژیــم صهیونیســتی وارد 
بیست و سومین هفته تظاهرات ضد حکومتی 
خود شده اســت، معترضان علیه فساد دولتی، 
بی عدالتی، بحران اقتصادی و سیاســت های 
تبعیض آمیز مقامات تل آویو به خیابان ها آمده اند 
و خواهان کناره گیری نتانیاهو از قدرت هستند. 
از ســوی دیگر خروج ترامپ از کاخ سفید نیز 
برنامه هــای مقامات رژیم صهیونیســتی را به 
هم ریخته است! بایدن اگر چه در برابر تل آویو 
سیاست خصمانه ای در پیش نخواهد گرفت، 
اما برخــورد او با ریاض و آنــکارا متفاوت از 
ترامپ خواهد بود. شــاید بتوان ترس ریاض 
و شخص بن ســلمان و رفت و آمدهای پیدا و 
پنهان او به تل آویو را از همین زاویه تفسیر کرد. 
بن ســلمان از نتانیاهو می خواهد که ناجی او 
باشد غافل از آنکه خود او نیز حال و روز خوشی 
ندارد. نتانیاهو بقای خود را در اجرای سیاست 

تهاجمی می داند. به همین دلیل به احتمال زیاد 
در روزهای آتی به حمالت گسترده تری دست 
خواهد زد، او در حال آخرین تالش های خود 
برای کشــاندن آمریکا به جنگ با ایران است، 
همچنین درصدد است به سوریه بقبوالند که اگر 
همچنان میزبان مستشاران نظامی ایران باشد، با 

تهاجمات گسترده تری مواجه خواهد شد. 
واقعیت آن اســت که حداقل از سال 20۱5 
تاکنون وضعیت به ضرر رژیم صهیونیســتی و 
به ســود محور مقاومت در حال تغییر است؛ 
مقاومــت ملی یمن از تجربــه و مهارت کافی 
برای مواجهه جدی با ریاض برخوردار شــده 
است، حماس با وجود مخالفت ترکیه در حال 
ترمیم جدی روابط با سوریه است، غرب دیگر 
به ســقوط اسد فکر نمی کند و حاال این دمشق 
است که برای آنها شــرط و شروط می گذارد، 
حزب الله به یکی از قدرت های بالمنازع لبنان 
تبدیل شــده است و حتی فرانســوی ها هم با 
وجود دشــمنی که با مقاومت اسالمی دارند،  
نتوانسته اند قدرت و نفوذ مردمی حزب الله را 
انکار کنند، از همه مهم تر جمهوری اسالمی با 
تمام فشارهای خارجی که علیه او انجام شده، 
توانسته است نبض منطقه را کماکان در دست 
داشته باشــد. کوتاه آنکه جادوگِر صهیونیست 
بقای خود را در نزاع، ادامه جنگ و گسترش آن 
به فراتر از مرزهای فلســطین اشغالی می داند؛ 
به همیــن دلیل در ســال های 20۱0، 20۱2، 
20۱4، 20۱۶، 20۱8و 20۱۹ به محض تنگ 
شدن عرصه سیاسی به ماجراجویی های بزرگ 
علیه جمهوری اسالمی، فلســطین، سوریه و 
نیروهای مقاومت در منطقه دســت زده است. 
این بار نیز موشک پراکنی ها، بزرگ جلوه دادن 
خطر حضور مستشــاران ایرانی در ســوریه و 
همچنین تالش برای نزدیکی بیشــتر با برخی 
از کشــورهای عربی از سوی نتانیاهو در حکم 
تنفــس مصنوعی برای زنده نگه داشــتن عمر 
سیاسی خود اســت، اما بعید به نظر می رسد 
جادوگر، این بار از آتشــی که به پا شده است، 
حتی در داخل اراضی اشغالی جان سالم به در 

ببرد.

صهیونیست ها خ  برز  
آشفتگی در مواجهه با مشکالت داخلی و خارجی

   پنجره    

خوبی  به  طالبان،  با  آمریکا  مستقیم  مذاکرات 
و  امنیت  ایجاد  تروریسم،  با  مبارزه  داد  نشان 
ثبات سیاسی، برقراری دموکراسی و ارزش های 
حقوق بشری و مواردی از این قبیل دغدغه اصلی 
آمریکا و متحدانش در افغانستان و منطقه نبوده 
 به دنبال مدیریت ناامنی ها، 

ً
و کاخ سفید اساسا

پیشبرد اهداف فتنه گرانه و به ویژه تخریب روابط 
و  آمریکا  است.   یکدیگر  با  منطقه  کشورهای 
نماینده آن »زلمی خلیل زاد« با امضای توافق نامه  
 دولت افغانستان 

ً
صلح با رهبران طالبان، عمال

با  اما  گرفتند؛  نادیده  را  آن  داخلی  بازیگران  و 
تعیین  و  بین االفغانی  مذاکرات  کردن  مطرح 
از  نفر  هزار   5 آزادی  نظیر  پیش شرط هایی 
زندانیان طالبان و ۱700 زندانی نیروهای امنیتی 
نظام سیاسی  و  اساسی  قانون  تغییر  افغانستان، 
افغانستان را در مسیری هدایت  فعلی، جامعه 
کردند که نتیجه آن همانند سابق افزایش حمالت 
غیرنظامیان  کشتار  و  ناامنی ها  تشدید  طالبان، 
آنها حمله  نمونه   دردناک ترین  که  بود  خواهد 
تروریستی اخیر داعش به دانشگاه کابل بود. به 
بین االفغانی  مذاکرات  آغاز  وجود  با  حال  هر 
سر  بر  اختالف  جاری،  سال  شهریور   22 در 
در  فقه حنفی  بر  تأکید طالبان  و  نحوه مذاکره 
مذاکرات و مبنا قرار گرفتن توافق دوحه، موجب 
اخیر  سفر  با  اما  بود؛  شده  مذاکرات  بن بست 
پمپئو، وزیر خارجه آمریکا به دوحه و تأکید بر 
ادامه مذاکرات افغان ها، هیئت های مذاکره کننده 
دولت افغانستان و گروه طالبان به توافقاتی دست 
یافته اند. پمپئو شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹، در سفر به دوحه 
با هیئت های  داشت،  نیز حضور  که خلیل زاد 
مذاکره کننده صلح جمهوری اسالمی افغانستان 
و طالبان دیدارهای جداگانه داشت. وی هدف 
از سفر خود و دیدار با اعضای این هیئت ها را به 
دست آوردن دیدگاه های دوطرف برای رسیدن 
نمایندگان  است.  کرده  عنوان  توافق  یک  به 
طالبان در دیدار خود با پمپئو بر اجرای توافق نامه 
دوحه، حذف اسامی اعضای طالبان از فهرست 

و  آنها  زندانیان  آزادی  ملل،  سازمان  سیاه 
مذاکرات صلح تأکید کردند و نمایندگان دولت 
افغانستان، بر پایان دادن به خشونت، پافشاری 
و خواستار حفظ دستاوردهای افغانستان شدند. 
که  کرده اند  توافق  مذاکره کننده،  هیئت های 
مواضع  دوحه،  در  طالبان  و  آمریکا  توافق نامه 
تعهد  افغانستان،  صلح  قبال  در  ملل  سازمان 
هیئت های مذاکره کننده و اراده مردم افغانستان، 
اساس مذاکرات صلح باشند.  گفتنی است، با 
»دولت  اصطالح  دو  سر  بر  اختالف  به  توجه 
اسالمی«،  »امارت  و  اسالمی«  جمهوری 
محمد معصوم استانکزی، رئیس مذاکره کننده 
دولت  افغانستان و مولوی عبدالحکیم، نماینده 
ارشد طالبان در مذاکرات، با هم توافق کرده اند 
طرف،  دو  مذاکره کننده  هیئت  این  از  پس  که 
تنها زیر نام »طرفین جنگ« با هم وارد مذاکره 
شوند. همچنین گروه طالبان حاضر شده است 
در مقابل قبول توافق نامه دوحه از سوی دولت 
را  واشنگتن  کابل  ـ  امنیتی  قرارداد  افغانستان، 

مبنای مذاکرات صلح قرار دهد. 
نکته پایانی اینکه بن بست مذاکرات در حالی 
می شکند که طالبان بر حمالت خود افزوده و 
برخالف  است  نتوانسته  نیز  افغانستان  دولت 
بر  دولت،  دستاوردهای  حفظ  بر  تأکیداتش 
مشکالت امنیتی، سیاسی و اقتصادی فائق آید 
و نتیجه چنین وضعیتی افزایش ناامنی و کشتار 
مردم بی گناه افغانستان است. حادثه تروریستی 
۱2 آبان سال جاری در دانشگاه کابل و سخنان 
نمایندگان  از  یکی  بارکزی  سیمین  حزن انگیز 
خوبی  به  مجلس  علنی  صحن  در  افغانستان 
وضعیت آشفته و وخیم افغانستان را که ناشی 
از تعصبات قومی، زیاده خواهی برخی مقامات 
خارجی  کشورهای  مداخالت  و  افغانستان 
گفته  وی  زمینه  این  در  می دهد.  نشان  است، 
است: »خسته شدیم از تسلیت گفتن و تقبیح 
کردن. تا چه وقت پدری جسد فرزندش را از 
سرک جمع کند، تا چه وقت مادری لباس سیاه 
می گیریم  روزه  بپوشد؟  را  فرزندش  عزاداری 
اما نان کشورهای دیگر را نمی خوریم، با خون 

جوانان کشور معامله نمی کنیم... .«

افغانستان علیه 
مذاکرات بین االفغانی با فشار آمریکا

   فراسو    

اسماعیل باقری
کارشناس مسائل افغانستان

وزیر جنگ طلب!

ریسپانسیبل، استیت کرفت: جو بایدن، نماینده 
پیروز دموکرات ها در انتخابات 2020 ریاســت 
جمهوری ایاالت متحده آمریکا مشــاور قدیمی 
خود در سیاســت خارجی، یعنی آنتونی بلینکن 
را به عنوان نامزد ریاست وزارت خارجه در نظر 
گرفته اســت. بلینکن در سطح بین المللی مورد 
احترام اســت، اما زمانی کــه از مداخله نظامی 
صحبت به میــان بیاید، ســابقه بلینکن چندان 
اطمینان بخش نیســت. وی معتقد است، دلیل 
شکست سیاســت ایاالت متحده در سوریه این 
بــوده که نیروی کافی به کار نگرفته اســت. او از 
حامیان حمله به عراق بوده اســت. طبق برخی 
گزارش ها، او طرفدار مداخله لیبی بوده و حتی در 
ابتدا، از حمایت ایاالت متحده از جنگ ائتالف 
سعودی علیه یمن هم پشــتیبانی کرده است. به 
طور خالصــه، بلینکن با برخــی از بزرگ ترین 
اشــتباهات سیاســت خارجی که بایدن و اوباما 
مرتکب شــده اند، موافق بوده و بیشتر از هر دوی 

آنها به مداخله نظامی تمایل دارد. 

بایدن و رژیم صهیونیستی!

المیادیــن: جــو بایــدن می دانــد کــه موضع 
اســرائیل]رژیم صهیونیســتی[ در مــورد پرونده 
هســته ای ایران، ارتباطی به دولت ترامپ ندارد، 
بلکه بر یک دیدگاه فراگیر و کلی متکی اســت که 
مؤسســات امنیتی و اطالعاتی تل آویو، آن را بنیان 

نهاده اند. با اینکه دولــت آینده ایاالت متحده با 
دشــواری هایی در تعامل با حکومت 

راست گرای اسرائیل قرار می گیرد 
که به سخاوتمندی های ترامپ 
عادت کرده است، اما هرگز 
در پرونده هایــی کــه محل 
اختالف بین این دو اســت، 
با سیاست اســرائیل برخورد 

نمی کند. 

پیام تهدیدآمیز 

رأی الیــوم: به تازگی یاســین اوکتای، مشــاور 
اردوغان و یکی از نزدیک ترین شــخصیت ها به 
او مقاله ای برای روزنامه »ینی شــفق« وابسته به 
حزب حاکم ترکیه با عنوان »همان طور که ترکیه، 
لیبی و آذربایجان را نجــات داد... آیا ترکیه برای 
نجات یمن از »طوفان قاطعیت« وارد عمل 
خواهد شد؟«، نوشته است. این مقاله 
در تمــام پایگاه ها و دســتگاه های 
منتشر  ترکیه  حامی  اطالع رسانی 
شد. این مقاله پیام تهدیدآمیز بسیار 
خطرناکی برای عربستان و امارات 
است، چراکه مداخله ترکیه در یمن 
تمام معادالت سیاسی و نظامی را در 
آنجا تغییر می دهد؛ به ویژه اینکه ترکیه 
به دلیل مداخله های نظامی اش در لیبی، 
سوریه، ســومالی و به تازگی آذربایجان 
مهارت های بزرگی به دســت آورده است. 
مقاله اوکتای همچنین ترسیم کننده نقش آتی ترکیه 

در شبه جزیره عرب و محاصره یمن است.

آمریکا مهیای جنگ نیست

الجزیره: استفاده آمریکا از ظرفیت های نظامی اش 
علیه ایران، مستلزم آمادگی های بسیاری است که 
از اعزام بمب افکن های بی52 فراتر بوده و نیازمند 
استقرار ناو های هواپیمابر در خلیج فارس یا دریای 
مدیترانه است، به اضافه آنکه پایگاه های واشنگتن 
در خلیج فارس، عراق و چه بسا در انجرلیک ترکیه 
نیز باید در حالت آماده باش در آیند. بر این اساس، 
با توجه به اینکه شــرایط مذکور فراهم نیســت، 
نمی توان انتظار داشــت که آمریکا مهیای جنگ 
شود. بنابراین، می توان اقدام اخیر آمریکا در مورد 
اســتقرار بمب افکن ها را تالشــی برای تحریک 
ایران و ســوق دادن آن به سمت حمله به اهداف 
و پایگاه های آمریکایی در خلیج فارس دانســت. 
ضمن اینکه نشانه  های نظامی در میدان، حتی در 
صورت خواست ترامپ هم حاکی از وجود ضربه 
آمریکا به ایران نیســت، چرا که مؤسسه نظامی 
در ایاالت متحده در تعامل با چنین دستوراتی از 
سوی رئیس جمهور، بسیار حرفه ای تصمیم گیری 

و عمل می کند.

   رصد    

یر خارجه دولت بایدن کیست؟ وز

محمدرضا فرهادی
کارشناس  مسائل منطقه
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 BBBB به نظرتان مهم ترین نکته ای که در طرح 
اعالمی مجلس وجود دارد، چیست؟

نکته اساسی که در اعالم طرح تأمین معیشتی از سوی 
مجلس شورای اسالمی باید به آن توجه می شد، این 
است که وقتی مجلس بحث مهمی مانند حمایت 
از اقشــار خاصی از جامعه را مطرح می کند، پیش 
از مطــرح کردن آن باید همه جوانــب را، از جمله 
نحوه تأمین مالی طرح حمایتی و سایر چالش های 
مترتب بر آن را مــورد توجه قرار دهد. در واقع، اگر 
تمام جزئیات و ابعاد یک طرح کارشناســی شده و 
در خور تأمل و قابل اجرا باشد، آن زمان مجلسی ها 
می توانند خبر را در سطح جامعه انتشار دهند و بعد 
از این مرحله، فعالیت رسانه ای بر روی این موضوع 
صورت بگیــرد. به هر حال، وقتی مجلس خبرها و 
طرح های ناپخته ای را گــزارش می کند، مردم این 
گونه گمان می کنند یا حداقل چنین ذهنیتی در مردم 
ایجاد می شود که سیاست گذاران و مسئوالن متوجه 
شــرایط زندگی مردم نیستند که به لحاظ اقتصادی 
و معیشــتی چه میزان تحت فشار هستند. لذا بدون 
اینکه به عوارض حاصل از شرایط جدید فکر کنند، 
طرحی پیشــنهاد می کنند که حتی خودشــان هم 
 نمی دانند 

ً
بســیاری از ابعاد آن را نمی دانند یا اصال

که قرار اســت این طرح چگونه عملیاتی شــود. از 
این رو بهتر اســت هر طرحی به ویژه طرح هایی که 
با اقتصاد و معیشت مردم ســر و کار دارند، قبل از 
اینکه روی آنها در ســطح رسانه ها مانور داده شود، 
سیاست گذاران اعم از مجلسی ها و دولتمردان تمام 
ابعاد آن را با هم بررســی و حل و فصل کنند، یعنی 
ابهامات طــرح را برطرف کنند؛ چرا که طرح های 
مبهم که هنوز جزئیات و ابعاد آن مشخص نیست، 

نباید رسانه ای شوند.

 BBBB نکته اینجاســت که هم مجلس و هم 
دولت،  خواهــان حمایت از اقشــار 
آسیب پذیر جامعه هستند؛ اما هر یک 
ممکن است شیوه های خود را مطرح 
کنند. به نظرتان واکنش افکار عمومی 

به این مسائل چیست؟
بــه هر حال عده ای از نماینــدگان این گونه توجیه 
می کننــد که هدف مــا اجرای طــرح حمایتی از 
دهک های ضعیف جامعه اســت. درست است، 
نیت آنها خیر اســت؛ اما دیدیم که شورای نگهبان 
بار اول این طرح را رد کــرد؛ چرا که محل تأمین 
منابع اجرای این طرح به صورت درســت معرفی 
نشــده بود. از طرفی دولت هم مدعی است، مایل 
به اجرای طرح حمایتی از دهک های پایین درآمدی 
است؛ اما چون مجلس راهکاری برای تأمین منابع 
مالی اجرای چنین طرحی ندارد پس دولت امکان 
اجرای این طرح وســیع )۶0 میلیون نفر را شامل 

می شود( را ندارد. 
در حقیقت، مســئله از این نظــر حائز اهمیت 
اســت  که موضوعاتی چون حمایــت از مردم در 
متن جامعه بر عهده حاکمیت گذاشــته می شود، 
بنابراین برای مردم فرقی نمی کند مجلس، دولت 
یا شــورای نگهبان پای کار هســتند، وقتی طرح 
منسجم و کارشناسی نشــده باشد مردم احساس 
می کنند حاکمیت برنامه ریزی و انســجام الزم را 
برای حمایت از اقشــار آسیب پذیر جامعه ندارد و 
هنوز بین خود به یک نقطه قابل اتکا نرسیده است؛ 
چون حاکمیت از واقعیت اقتصادی جامعه و شیوه 
حمایت از مردم درک درستی ندارد. لذا مجلس و 
دولت موظفند برای اجرای چنین طرح هایی به این 
نکات توجه کــرده و همه جوانب کار در هر طرح 

حمایتی که تــوده عظیمی از مــردم را هدف قرار 
می دهد، به صورت کارشناسی بررسی شود، ضمن 
اینکه نحوه تأمین منابع و ســازوکارهای اجرای آن 
نیز به درستی بررسی شود و بعد از طی این مراحل 
طرح به عموم مردم اطالع رســانی شــود و مردم 
درگیر آن شوند. در غیر این صورت حتی اگر نیت 
خیر باشد که هست و حتی اگر به حمایت هم ختم 
شود، چالش های اولیه آن مانع خواهد شد که مردم 

طعم شیرین آن را احساس کنند.

 BBBB نحــوه تأمین منابع مالــی اجرای این 
طرح، شــاید بزرگ ترین چالش مطرح 
شــده باشــد. نظر شــما در این باره 

چیست؟
نکته مهم تأمیــن منابع مالی بــرای اجرای طرح 
حمایت از اقشار ضعیف جامعه است. این موضوع 
بسیار حائز اهمیت است، چرا که نباید برای درست 
کردن ابرو چشم را کور کنیم. به این ترتیب، اولین 
قدم چاره اندیشــی معقول و اقتصادی برای تأمین 
منابــع مالی طرح حمایتی مجلس اســت، به این 
موضوعات باید توجه شود که برای اجرای طرح، 
منابع مورد نیاز چقدر است؟ از کجا و چگونه باید 
تأمین شــود؟ اینکه نمایندگان مجلس بگویند ما 
کاری به نحوه تأمین منابــع نداریم و باید از جایی 
 روش درســتی نیست. وقتی با 

ً
تأمین شــود، قطعا

این مدل با طرح های حمایتی معیشــتی برخورد 
شود، اجرای آن در نهایت سبب افزایش پایه پولی 
می  شود؛ یعنی به اســم حمایت از معیشت مردم 
یک جریــان تورمی در جامعه ایجاد کرده ایم که نه 
تنها حمایتی از معیشت مردم نکرده؛ بلکه اثرات 
حمایتــی را در حد وســیع تری تخریب و خنثی 

کرده و موجب افزایش تورم در جامعه شده است. 
موضوعی که چه بســا وضعیت اقتصادی مردم را 
بدتر از قبل می کند. برای نمونه، با واریز ۱00 هزار 
تومان به جیب خانــوار، 200 هزار تومان تورم به 
وی تحمیل می  شود؛ یعنی وضعیت فرد نه تنها بهتر 
نشده، بلکه بدتر می شــود. بنابراین اگر ۱00 هزار 
تومان به درآمد اضافه کردیم، اما 200 هزار تومان 
قدرت خرید مردم کم شد، نه تنها حمایتی به عمل 
نیامده؛ بلکه ضد حمایت هم اتفاق افتاده اســت. 
این موضــوع هم به تصمیمات مدیرانی وابســته 
است که شــاید به دلیل نداشتن دانش اقتصادی از 
پیش بینی پیامدهای تصمیــم و اینکه این تصمیم 
چگونه می تواند تأثیر مثبت یا منفی به جای بگذارد، 
عاجزند. لذا توجه تصمیم گیرندگان به مباحث این 
چنینی بسیار ضروری است و آثار منفعت خالص 
خــود را به صورت مثبت برای جامعه بجا خواهد 
گذاشــت. به هر حال بهتر است تصمیم گیرندگان 
برای چنین مباحث مهمی دانش مربوطه را داشته 
باشــند. مانند این است که شــما از یک مهندس 
عمــران بخواهید بیمار کرونایی را درمان کند یا از 
یک پزشــک بخواهید ساختمانی را طراحی کند. 
بنابراین داشتن تخصص ســبب منفعت خالص 
می شود، پس این نکته هم درست است که همیشه 
در طرح های حمایتی باید دقت داشــته باشیم چرا 
که یک طرح حمایتی ممکن است به شکل صوری 
عددی را به درآمد اقشــار آسیب پذیر اضافه کند، 
ولی فی الواقع قدرت خرید آنها را کاهش دهد. این 
 مسئولیت شرعی و قانونی دارد، چرا 

ً
موضوع قطعا

که مســئوالن حق ندارند تصمیمی اتخاذ کنند که 
هزینه های تورمی بیشتری به اسم حمایت، به مردم 

تحمیل می کند.

بازار

میالد شکری
خبرنگار

 ارزش پول ملی 
و جهش تولید

تحقق تولیــد نیازمند وجــود عواملی از 
جمله نیروی کار، ســرمایه، مواد اولیه و 
کاالهای واسطه ای و... است. عواملی که 
بدون وجود هر یک خلل جدی در فرآیند 
تولید رخ داده یا تداوم تولید با مانع مواجه 
می شود. مطالعات و بررسی های صورت 
گرفته نشــان می دهد، اقتصاد کشورمان 
ظرفیــت باالیی برای افزایــش بهره وری 
عوامل تولید دارد. اما علیرغم این هنوز تا 
رسیدن به نقطه مطلوب بهره وری عوامل 
تولید، فاصله زیــادی وجــود دارد. اگر 
بتوانیم وضعیت بهــره وری عوامل تولید 
را بهبود ببخشیم، این موضوع در نهایت 
سبب افزایش تولید و در عین حال کاهش 
هزینه هــای تولید برای یــک واحد کاال 
می شود. طبیعی است کاهش هزینه های 
تولید موجب افزایش تولیــد و به تبع آن 
عرضه کاال شــده و این موضوع منجر به 
کنترل تورم می شود. از طرفی ارزش پول 
ملی، متأثر از عوامل متعددی اســت که 
مهم ترین عامل، جریان تورمی اســت که 
در داخل کشور شکل گرفته و به واسطه آن 
رابطه، مبادله پول با کاالها و خدماتی که 
در داخل تولید و عرضه می شود، تعریف 
می شود. متأسفانه طی سال های گذشته، 
ارزش پول ملی به شــدت دچار تزلزل و 
تنزل شده و این امر موجب کاهش قدرت 
خرید مردم به ویژه اقشار کارگر، کارمند 
و طبقه متوســط و ضعیف جامعه شــده 
است. در همین راستا و با توجه به کاهش 
ارزش پول ملی، بســیاری از مردم برای 
حفظ قدرت خرید خود،  تالش می کنند 
دارایی های نقدی خــود را از ریال به ارز 
و طال تبدیــل کنند.اگر چه کاهش ارزش 
پول ملی به واســطه تورم ســاختاری در 
 همزمان با افزایش 

ً
اقتصاد ایران و عموما

نرخ ارز خود را نشــان می دهد؛ اما سؤال 
 
ً
این است که باالخره باید چه کرد؟ طبیعتا
اگر بخواهیم ارزش پول ملی را در ارتباط 
با تکانه های بیرونی حفظ کنیم، باید رابطه 
بیــن ارزش پول ملی و ارزهــای بیرونی 
را مدیریت کنیم.بدون شــک بازگشــت 
دیرهنگام ارز صادرکنندگان به کشــور یا 
حتی تخلف آشــکار در عدم واریز ارز به 
ســامانه نیمایی، چرخه اقتصــاد و تولید 
کشور در ســال جاری، در کنار قاچاق ارز 
و عملیات روانی رسانه های دشمن نقش 
بسیار مهمی در افزایش افسارگسیخته نرخ 
ارز طی یک ســال اخیر داشته اند.یکی از 
عوامل مهم و اثرگذار دیگر در آثار تورمی 
که سبب کاهش ارزش پول ملی می شود، 
حجم نقدینگی در اقتصاد کشور است، به 
نحوی که اگر سیاست های بانک مرکزی 
در راستای کنترل حجم نقدینگی نباشد، 
این موضوع عامل مخربی در رشد فزاینده 
نرخ تورم در اقتصاد و به تبع آن آثار ناشی 
از افزایش نرخ تــورم در اقتصاد منجر به 
کاهش ارزش پول ملی می شود. بنابراین 
یکی از اساسی ترین عوامل در این بخش 
مدیریــت نقدینگی در جامعه اســت که 
نقش بانک مرکزی و عملکرد آن به منزله 
متولی اصلی سیاســت های پولی کشور 
بسیار حائز اهمیت است.منشأ بخش قابل 
توجهی از تورم موجود در کشور را می توان 
در تناسب نداشتن افزایش نقدینگی با رشد 
تولید، استقراض دولت از بانک مرکزی، 
اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و 
باال بودن نرخ سود سپرده بانکی در کشور 
دانست؛ موضوعاتی که هر یک به نحوی به 

افزایش نقدینگی در جامعه دامن می زنند.

یادداشت 

روح الله صنعتکار
پژوهشگر اقتصادی

 رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق)ع( در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

ح های حمایتی  طر
نباید تورم زا باشند

نخستین چیزی که برای ســرمایه گذاری در هر کشوری حائز 
اهمیت است و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، ثبات کالن 
اقتصادی است. کاهش تورم، کنترل نرخ ارز،  ثبات مقررات، 
ســازگاری و نبود ابهام در مقررات و تغییر نکردن آن در مدت 
زمان ســرمایه گذاری از جمله این موارد است؛ سرمایه گذاری 
باید یک پنجره امن داشـته باشد؛ یعنی برای هر سرمایه گذاری 
باید فرصتی داده شــود تا در موضوع سرمایه گذاری به فازهای 
بعــدی کار برســد پیــش از آنکه قانــون جدیــدی در حوزه 

سرمایه گذاری او اعمال شود.

 ثبات اقتصادی
منهای نفت

بــه گزارش »بلومبــرگ«، مقامات آمریکایی اعــالم کرده اند 
 توزیع واکســن کرونا در این کشــور طی کمتر از 

ً
که احتماال

ســه هفته آغاز خواهد شد. این امر سبب شد تا ریسک پذیری 
ســرمایه گذاران افزایش یافته و به سمت دارایی های با ریسک 
 بازدهی باالتر بروند و در نتیجه از دالر فاصله 

ً
بیشتر و احتماال

بگیرند. شــاخص ارزش دالر در معامالت اخیر 0/2 درصد 
کاهــش یافته و به کمترین میزان از آوریل ســال 20۱8 تاکنون 
رسیده است. در بازارهای آسیایی دالر نیوزیلند، پوند انگلیس و 

کرون نروژ بیشترین رشد را در برابر دالر ثبت کردند. 

سقوط ارزش جهانی دالر 
شاخص

»ROR« یا نرخ بازگشــت ســرمایه، درصدی از ســرمایه اولیه 
است که به صورت ســود در دوره ای مشخص عاید سرمایه گذار 
می شــود. این نرخ را می توان بازگشت درصدی از مجموع اصل 
و فرع پرداختی ها در یک دوره مشــخص دانست. این نرخ تفاوت 
معناداری با نرخ بهره داشــته و برای زمانی است که سوددهی یک 
پروژه مدنظر باشد؛ اما نرخ بهره برای زمانی است که با قرض ربوی 
تحت یک نرخ مشخص و بازپرداخت آن مواجه باشیم؛ این نرخ بر 
خالف نرخ بهره با ریسک همراه است. برای مفهوم »ROR«، نرخ 

بازگشت سرمایه داخلی یا »IRR« هم به کار می برند.

سرمایه بازگشت  نرخ 
افزوده

مدتی است طرح حمایتی مجلس از دهک های کم درآمد جامعه به یکی از مباحث روز اقتصادی در کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که البته میان دولت و 
مجلس درباره نحوه و چند و چون اجرای آن اختالفاتی وجود دارد. آنگونه که مجلسی ها اعالم کردند در این طرح به 60 میلیون نفر عددی بین 60 تا ۱20 
هزار تومان به صورت ماهیانه کمک هزینه معیشتی پرداخت خواهد شد؛ حمایتی که البته بر اساس گزارش های موجود به صورت پرداخت نقدی نخواهد بود. 
با این حال به دلیل مشخص نبودن منابع مالی اجرای آن، این طرح یک بار از سوی شورای نگهبان رد شد و سپس با اصالحات انجام شده از سوی مجلس به 
تأیید این شورا رسید. دولت که به دلیل تأمین نکردن منابع مالی این طرح، با اجرای آن مخالف بود، چندی بعد تصمیم خود را برای پرداخت یارانه ۱00 هزار 
تومانی به یک سوم جمعیت کشور اعالم کرد. موضوعی که نشان می داد مشکل چندانی از نظر تأمین منابع ریالی اجرای این طرح وجود ندارد. »مهدی صادقی 
شاهدانی« اقتصاددان، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق)ع( وعضو هیئت این دانشگاه درباره چالش های اجرای چنین طرح هایی با صبح صادق به 
گفت وگو نشسته است. صادقی شاهدانی معتقد است: »این موضوع از این نظر حائز اهمیت است که مسائلی چون حمایت از مردم در متن جامعه بر عهده 
حاکمیت گذاشته می شود، لذا برای مردم تفاوتی ندارد مجلس، دولت یا شورای نگهبان پای کار هستند، وقتی طرح منسجم و کارشناسی شده نباشد، مردم با 

خودشان می گویند دولت به معنای حاکمیتی آن برنامه ریزی و انسجام الزم در حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه را ندارد.«
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دین

تفرقه عامل شکست!

خداوند در قــرآن کریم دربــاره مبارزه، 
مذاکــره و مواجهه با دشــمنان تذکراتی 
داده اســت که اگر به آن عمــل کنیم، از 
آسیب ها و صدمات دشمنان دور می مانیم 
و در مسلمانی پیشرفت می کنیم. در این 
مورد ابتدا باید به دو نکته توجه کرد، اول 
آنکــه باید بدانیم خداونــد در قرآن وقتی 
می خواهــد از دشــمن و دشــمنی برای 
مسلمانان بگوید، از لفظ »کفار« استفاده 
می کند. کفار کسانی هستند که دشمنند 
و قصد نابودی مسلمانان را دارند؛ یعنی 
دست به سالح هستند یا برنامه های متعدد 
برای نابودی مسلمانان دارند. دوم آنکه در 
برخی آیات دشــمنی را در رفتار و روش 
مثال می زنــد، هرچند اهل کتاب یا حتی 
مسلمان باشند؛ برای نمونه تمارض ولید 
در ابالغ پیام نوعی دشــمنی است برای 
ایجاد اختالف که خداوند در آیه ۶ سوره 
حجرات او را فاسق می خواند. همچنین 
در شــأن نزول آیه ۱00 سوره آل عمران که 
ِطیُعوا 

ُ
ِذیَن آَمُنوا ِإْن ت

َّ
یَها ال

َ
می فرماید: »یا أ

 
َ

ْم َبْعد
ُ
وک ِکَتاَب یُرُدّ

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ِذیَن أ

َّ
ا ِمَن ال

ً
ِریق

َ
ف

اِفِریَن«؛ )ای کســانی که ایمان 
َ
ْم ک

ُ
ِإیَماِنک

آورده اید! اگر از گروهی از اهل کتاب،ـ که 
کارشان نفاق افکنی و شعله ورساختن آتش 
کینه و عداوت است ـ اطاعت کنید، شما را 
پس از ایمان، به کفر بازمی گردانند(، آمده 
اســت یکی از »یهودیان« به نام شاس بن 
قیس، وقتی صفا و صمیمیت مســلمانان 
مدینه به خصوص دو قبیله اوس و خزرج 
را دید، بسیار ناراحت شد و با خود گفت: 
»ایــن دو قبیلــه روزگاری بــا هم جنگ 
می کردند، ولی حاال در ســایه رهبری و 
مدیریت محّمد)ص( در کنار هم با صلح 
و صفا زندگی می کنند، اگر این وضع ادامه 
داشته باشد، کیان یهود در خطر است و...« 
او برای ایجاد اختالف اقداماتی انجام داد 
که داستانش در کتب تفسیری آمده است.  
نکاتی که در ایــن آیه وجود دارد، تذکری 
است برای مسلمانانی که گاهی تمایل پیدا 
می کنند به دشمنانی که قصد نابودی شان 
را در سر می پرورانند. نکته دیگر آنکه در 
آیه بعد، یعنی آیه۱0۱ ســوره آل عمران راه 
درســت را برای موفقیت نشان می دهد و 
می فرماید: »... و هر کس به خدا تمّسک 
جویــد، به راهی راســت هدایت شــده 
است.« تمسک جستن، یعنی چنگ زدن 
و محکم گرفتن عامل نجات؛ به عبارتی 
کســی که می خواهد جامعه مسلمانی را 
 باید در پناه خداوند 

ً
به رشد برساند، لزوما

قــرار بگیرد و به هیــچ جهتی جز جهت 
تعیین شــده از جانب خدا توجه نکند؛ به 
ویژه امید بستن به دشمنان و معارضان. در 
آیه ۱02 آل عمران نیز خداوند توصیه ای از 
ســر محبت برای مسلمانان دارد و از آنها 
می خواهــد که مراقب دین خود باشــند 
و عاقبت خود را با افتادن در دام دشــمن 
ختم به شــّر نکنند. خداوند می فرماید: 
»ای کسانی که ایمان آورده اید، آنچنان که 
خداوند شایسته ترس است از او بترسید 
و جز در مســلمانی نمیرید«؛ این توصیه 
خداوند در آیه بعــد ادامه پیدا می کند که 
مسلمانان را به »یادآوری« الطاف خداوند 
در ایجاد دوستی و دوری کردن از خطر و 
آتش دستور می دهد و عامل گرفتاری در 
دام دشــمن را نبود اتحاد  ذکر می فرماید. 
پس آنچه باعث می شــود مســلمانان از 
رشــد و پیشرفت باز بمانند، تفرقه است؛ 
تفرقه ای که ســبب می شــود عــده ای به 
سمت دشمنان تمایل پیدا کنند، تمایلی که 

نابودکننده است.

آیه

 ایمان معینی
کارشناس علوم اسالمی

امروز که سخن درباره ایستادگی در برابر دشمن 
بسیار به گوش می رسد، باید با تکیه بر معارف 
دینی و اخالقی راه خود را پیدا کنیم و با تجهیز 
خودمان به علوم الهی در برابر دشــمن حاضر 
شویم؛ زیرا هنگامی که دین را نشناسیم، دچار 
افراط و تفریط شده و شکست می خوریم. یکی 
از گزاره هایــی که باید آن  را بشناســیم و به کار 

بگیریم، عنصر »شجاعت« است.
 پرســش ها و پاســخ های زیــادی حــول 
ایــن محور وجــود دارد؟ اینکه شــجاعت به 
چه معناســت؟ در چه زمــان و مکانی به کار 
می رود؟ طریقه استفاده از آن چگونه است؟ آیا 
شجاعت و رحمت با یکدیگر تناقض دارند؟ 
چه زمان می شــود هم در مقابل دشمن شجاع 
 آیا می شــود 

ً
بود و هم او را جذب کرد؟ اصال

در عین شجاعت با دشمن نرم خویی داشت؟ 
توصیه های مهــم قرآنی و روایــی در رابطه با 
دوست و دشمن بسیار زیاد است که باید آن را 

فرابگیریم؛ اما شجاعت چیست؟ 
معنای شــجاعت را »اســتقامت و اعتدال 
در قوه غضبیه« دانســته اند؛ یعنی انسان با اتکا 
بــه عقل از گرفتار شــدن در افــراط ـ بی باکی 
و بی ترمــزی ـ و تفریط ـ ترس ـ مصون باشــد.

)تهذیب االخالق، ج۱، ص۱20( یعنی انسان 

شجاع را کسی می دانند که در عین قدرتمندی 
جســمی، روحی، انگیزه ای و قّوت دل، خشم 
خود را با نیــروی عقل مهار می کند. به عبارتی 
شــجاعت در انسان شجاع برخاسته از غضب 
و خشم اوســت، منتها نه آن خشمی که کنترل 
نشود و با افراط گری خودش یا هدفش را نابود 
کند. البته این تعاریف قابل تغییر هم هســت. 
اما این تعریف مورد قبول عموم لغت شناســان 
و عالمان دین قرار گرفته اســت. اینکه عشــق 
چیســت و رابطه اش با عقل به چه نحو است، 
مورد اختالف است. برخی عشق و عقل را جدا 

دانسته اند و برخی یکی می دانند. 
بــا این نگاه عقــل را همان عشــق معتدل 
می دانیم، زیرا عشق حقیقی بدون عقل شکل 
نمی گیرد. عقل به خاطر وجود عشق استدالل 
کرده و به حرکت وادار می کند. خداوند در قرآن 
به موسی)ع( دستور می دهد که با دشمنی مانند 
فرعون با زبانی نرم برخــورد کند و از آن طرف 
صفت رسول خدا)ص( را شدید با دشمنان و 
مهربان با دوستان معرفی می کند. این ترغیب 
و آن تحســین هر کدام در جایگاه خود درست 
اســت. اینکه در جایگاه دعوت به سوی خدا 
باشیم یا در میدان جنگ، رفتارهای متفاوتی را 

می طلبد.
 اما تمام پیامبران همانند رسول خدا)ص( 
در برابر دشــمنان قوی و شدید بودند و در کنار 
دوستان مهربان و باعاطفه؛ به عبارتی پیامبران 
برای دعوت به سمت دین واداده و سست عمل 

نمی کردند و در عین شجاعت فرمان خداوند را 
ابالغ می کردند. حضرت موســی)ع( با همان 

زبان نرم و قول لین شجاع بود و محکم. 
شــجاعت لوازم و مراتبــی دارد. از لوازم 
شــجاعت تقوا و علم را گفته انــد و مراتب آن 
ایستادگی در مقابل دشــمن درونی و بیرونی، 
دفاع از دین و حقیقت اســت. اگــر مراتب و 
لوازم شجاعت شناخته نشود، گاهی دچار ترس 
می شویم و گاهی بی ترمز، گاهی با ترس به خود 
و اهداف خود ضربه می زنیم و گاهی با بی باکی 
و بی ترمزی؛ انسان شجاع انسانی متفکر است 
و همانطور که امیرالمؤمنین علی)ع( فرمودند: 
بیٍب«؛ شجاع تر از خردمند، 

َ
شــَجَع ِمن ل

َ
»ال أ

وجود ندارد.)عیون الحکم، ص5۳۳(
 همچنین ایشــان آفت شــجاعت را کنار 
گذاشــتن دوراندیشــی می دانند؛ یعنی انسان 
شــجاع تمام آثار مترتب برعملــش را در نظر 
می گیــرد؛ زیرا مســئولیت پذیری هم یکی از 
صفات انسان شجاع اســت، فردی که خود را 
 
ً
دارای قدرت روحی و علمی کافی می بیند، اوال

 اگر اشتباه کرد 
ً
تصمیمات درستی می گیرد و ثانیا

از پاســخگویی و جبران اشتباهش شانه خالی 
نمی کند. پس لزومی نمی بیند که با دروغگویی 
و فرافکنی کار خود را توجیه کند و از عقاب و 

رسوایی در امان بماند.  
انسانی که می خواهد شــجاع باشد، نباید 
از راســتگویی و حق طلبی فاصله بگیرد، زیرا 
این دو با یکدیگر در یک جا جمع نمی شــوند. 

حضرت علی)ع( می فرمایند: »اگر خصلت ها 
از یکدیگر متمایز و جدا شوند، هر آینه راستی 
با شــجاعت باشــد و بزدلی با دروغ!« )عیون 
علــی)ع(  امیرمؤمنــان  ص4۱7(  الحکــم، 
در توصیف قدرت راســتگویی و شــجاعت 
می فرمایند: »شمشــیر برنده در دست شجاع 
برای او دشمن شکن تر از راستگویی نیست«؛ 
)شــرح نهج البالغه )ابن ابی الحدید( ج20، 

ص2۹۶( 
آیا می شود که به خشم و در پی آن به شجاعت 
نیاز پیدا نکنیم؟ آری تنها در زمانی که عدالت 
بر جهان حکومــت کنــد. امیرالمؤمنین)ع( 
می فرمایند: »عدالت بهتر از شجاعت است، 
زیرا اگر مردم همگی عدالت را درباره یکدیگر 
به کار گیرند، از شــجاعت بی نیاز می شوند.« 
)شــرح نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج20، 
ص۳۳۳( شــجاعت از صفات پیامبر)ص(، 
اهل بیت)ع( و پیامبران و اولیاء بوده و هست. 
اما شجاعت کامل شــکل نمی گیرد، مگر در 
حالتی که انســان به خدا تکیــه دارد و خود را 
در برابــر قدرت و عظمتش هیچ می انگارد. ما 
در مکتب مان شــجاعت را جزء خصلت های 

بلندمرتبه می دانیم. 
حضرت علی)ع( می فرمایند: »ســخاوت 
و شــجاعت خصلت های واالیی هســتند که 
خداوند ســبحان آن  دو را در وجود هرکس که 
دوستش داشته و او را آزموده باشد می گذارد.« 

)تصنیف غرر، ص۳75(

 مقاومت حاصل جمع عقل و خشم
   مکتب    

نتیجه و ثمره تقوا به فرد اختصاص ندارد؛ بلکه تقوا 
ضابطه ای است که سبب حیات جامعه و بقای حیات 
انســانیت نیز می شــود. بعضی گمان می کنند تقوا 
محدودیت می آورد؛ ولی تقوا محدودیت نمی آورد، 
بلکه برای حیات بشر مصونیت ایجاد می کند؛ چون 
تقوا می گوید ظلــم و خیانت نکن. اگر تقوا رعایت 
شود، اجتماع از همه پلیدی ها مصون می ماند. اگر 
حقوق اجتمــاع را رعایت نکنیم و آزاد به تمام معنا 
بشــویم، دیگر حیات باقی نمی ماند و جامعه قدر و 
منزلتی پیدا نمی کند. رعایت حقوق اجتماع، همان 
تقواســت. پس تقوا مخالف آزادی نیست و مانند 
نماز، روزه و خمس از فروعات مذهب نیست؛ بلکه 
تقوا حالتی است که سبب بقای حیات اجتماع هم 
می شــود. همان گونه که رعایت قوانین راهنمایی و 
رانندگی، ما را از تجاوز به حقوق دیگران باز می دارد 
و کسی نمی تواند بگوید پشت چراغ قرمز نمی ایستم، 

چون محدودیت می آورد، تقوای اجتماعی هم مانند 
ایســتادن در پشــت چراغ قرمز است. انسان کفش 
می پوشــد تا پایش محفوظ و سالم و تمیز بماند. پا 
نمی توانــد بگوید که چرا مرا محــدود کردی؛ زیرا 
پوشاندن آن برای ســالمت خودش و مصونیت از 
سرما و گرما و کثافات است. شرع مقدس که این همه 
به تقوا سفارش کرده، می خواهد مصونیت اجتماعی 
ایجاد کنــد، نه اینکه درصــدد محدودیت مذهبی 
باشــد. حضرت صادق)ع( درباره تقوا می فرماید: 
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َ
 ا

ُ
َک َحیث

ُ
د

ُ
ق

ْ
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َنهاک«؛ تقوا آن است که حضرت حق در جایی که 
دســتور داده است، تو را ببیند و در آنجا که ناراحت 
می شــود، تو را نبیند. به عبارت دیگــر، واجبات و 
مســتحباتت را انجام بده و محرمات و مکروهات 
را ترک کن. حضــرت صادق)ع( وارد مجلســی 
شدند، شخصی درخواست آب کرد و برایش شراب 

آوردند. حضرت تا این وضع را دید، از جا برخاست 
و فرمود: مجلســی که معصیت خدا در آن بشــود، 
جای من نیســت و از مجلس بیرون آمدند. اعمال 
ائمه اطهار، باید سرمشق ما باشد. معصیت هایی که 
در مجالس می شود، تمامش حجاب های ظلمانی 
برای روح مان اســت و ما را لحظه به لحظه از خدا 
دور می کند. نباید در مجلسی که رضای حق در آن 
نیســت، وارد شویم و باید این گونه مجالس را ترک 
کنیم. اگر عذابی در چنین مجالسی نازل شود، همه 
حاضــران را در برمی گیرد. حتی فرموده اند: اگر در 
چنین مجالسی کســی در اتاقی دیگر نماز بخواند، 
نمازش باطل اســت. ماندن در چنین مجالسی که 
محل فســاد و لهو و لعب و ساز و آواز است، حرام 

است. هر لحظه که بیشــتر بمانی، حجاب های 
ظلمانی بیشــتر روحت را می گیــرد و از خدا 

دورتر می شوی، حتی اگر در آن ذکر بگویی.

حیات جامعه در گروی تقواست
گفتاری از آیت الله محمدعلی ناصری

   منبر    

 مراقب 
ً
آیت اللــه حق شــناس)ره( می فرمایند: شــیطان دائما

شماست؛ ولی به کسانی که نمازشان را در اول وقت می خوانند، 
کمتر نزدیک می شود. شــیطان می فهمد که چه کسی در مقام 
مراقبه است و همین  که ببیند از حالت مراقبه خارج شد، به او 
نزدیک می شود. شیطان می فهمد که چه کسانی در مقام مراقبه 

هستند و چه کسانی از یاد خدا روی برگردانند.

 برگرفته  از کتاب  ملک تا ملکوت  
 صفحه25۳

 

نماز اول وقت
سلوک

رئیس بسیج اســاتید حوزه علمیه گفت: »یکی از تالش های ما 
اتصال و پیوند دادن ظرفیت علمی اســاتید حوزه با مسائل روز 
کشور است. باید بدانیم که خطر اسالم لیبرال و سکوالر به مراتب 
از خطر دشمنان بیشتر است.« حجت االسالم نبوی گفت: »حوزه 
انقالبی نگاه سکوالر به دین ندارد؛ نگاه سکوالر سبب می شود تا 
برخی مدعی شــوند که ما اقتصاد اسالمی و مدیریت و سیاست 
اسالمی نداریم، معنای این حرف آن است که در خانه بنشینید و 

عبادت کنید و کاری به مسائل جامعه نداشته باشید.«

 خطر اسالم سکوالر
راهنما

پرســش: تحلیلی که به نحوی ترویج گفتمان دشمنان باشد یا 
قدرت تفکر شنونده را بگیرد، چه حکمی دارد؟

پاســخ: تحلیلی که گفتمان و فرهنگ و هدفی را ترویج کند که 
دشمن با بمباران تبلیغاتی خود دنبال می کند یا موجب شود قدرت 
تفکر مردم گرفته شده و راه تصمیم گیری صحیح مسدود شود و 
تحلیلگر طوری موضوعات را بیان کند که اگر نقطه قوتی وجود 
داشته باشد، آن را نادیده گرفته و حتی سعی کند آن را ناچیز و شاید 
نقطه ضعف نشان دهد، این گفتمان نوعی تخریب و مجاز نیست. 

برگرفته  از کتاب احکام هدایت سیاسی بر اساس فتاوای رهبر معظم انقالب 

نیست! جایز  تخریب 
حکمت

سیدحسین خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف
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پرونده

دانشجو
 نگاهی به نقش 

 دانشگاه و دانشجویان
 در گام دوم انقالب

پیش درآمد 

رسالت دانشجویان 

دربــاره وقایــع 16 آذر کــه بــه نمــاد 
استکبارســتیزی جنبش دانشــجویی در 
ایران تبدیل شد، روایت های قابل توجهی 
نقل شده است؛ روایت هایی که ماجرای 
روز خونین دانشگاه تهران را تعریف کرده 
و با وجود گذشت سال ها از این واقعه باز 
هم مرور آن  وقایع، ابعاد تازه تری را نمایان 

می کند.
شــهید چمران در بخشــی از روایت 
خود از 16 آذر دانشــگاه تهران می گوید: 
»من نیز همــراه عده ای از دانشــجویان 
وارد آزمایشگاه شــدم. خون مجروحین 
آنقدر زیــاد بود که پاییــن پله ها گلگون 
شده بود. بین دوستان ما، شیشه پای یکی 
را شــکافت. دیگری پایش هدف گلوله 
قرار گرفته و سوراخ شــده بود. گلوله از 
یک طرف پا وارد شــده و از طرف دیگر 
خارج شده بود. دانشجویان و مستخدمین 
آزمایشــگاه مشــغول بســتن زخم های 
دانشجویان مجروح بودند. از حدود سی 
نفر کــه به آزمایشــگاه مقاومت مصالح 
پناه بردند، به اســتثنای دو یا ســه نفری 
 
ً
همه مجروح شده بودند. دانشکده کامال
محاصره شــده بود و کسی نمی توانست 
خارج شــود. هنگام تیراندازی در داخل 
دانشکده، ســربازان خارج دانشکده نیز 
شــروع به تیراندازی کردند و مقداری از 
سنگ ها و شیشه های جلو دانشکده فنی 
را شکســتند. پس از ختــم گلوله باران، 
دقیقه ای ســکوت دانشکده را فراگرفت. 
ناگهان در میان سکوت آه بلندی به گوش 
رســید که مانند دشــنه در قلــب ما فرو 
رفت و از چشم بیشتر دانشجویان اشک 
جاری شــد...ناله های بلند و سوزناک به 
ما فهماند که عده ای مجروح شــده اند و 
در همان جا افتاده اند. اولیای دانشــکده، 
مســتخدمین و چند نفری از دانشــکده 
به  را  پزشکی می خواســتند مجروحین 
پزشکی برده معالجه کنند. ولی سربازان با 
تهدید به مرگ مانع از این کار شدند. بدن 
مجروحین در حدود دو ساعت در وسط 
دانشــکده افتاده بود و خون جاری بود تا 

باالخره جان سپردند.«
ماجرای آن روز ابعاد جانکاه بسیاری 
دارد و هــر ســاله نیز در روز دانشــجو، 
بزرگداشــت شــهدای آن روز برگــزار 
می شود. امسال با توجه به قرار گرفتن در 
مقطع گام دوم انقالب و موقعیت حساسی 
که کشور از نظر روابط خارجی و مسائل 
اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می کند، 
بر آن شــدیم تا نقش مؤثر دانشجویان در 
پیشــبرد انقالب از این گردنه هــا را در 
عرصه های علمی، فرهنگی و سیاســی 
جویا شویم. از همین رو پرونده پیش رو با 
مراجعه به مسئوالن و فعاالن دانشجویی 
تالش کرده است تا تصویری از مطالبات 

موجود از دانشجویان به نمایش بگذارد.

شهید بهشتی در تعریفی از دانشجوها می گوید: »دانشجو، مؤذن جامعه است 
و اگــر خواب بماند، نماز امت قضا می شــود.« از ایــن رو وظیفه مؤذن بودن 
برای دانشجو در نظر گرفته شده و دانشــجو بیدارکننده و هشداردهنده است. 
فعالیت های دانشجوها نشان می دهد، دانشجوها بازوی اجرایی نیستند و بازوی 

مطالبه گری، پیگیری کننده و هشداردهنده برای کشور و نظام اسالمی هستند. 
رهبر معظم انقالب طی سال های گذشــته دیدارهای متعددی با دانشجویان 
داشته اند و به قدری این موضوع مهم بوده است که حتی در ایام شیوع بیماری کرونا 
که بســیاری از دیدارها با ایشان لغو شــد، اما رهبر معظم انقالب این دیدارها را 
همچنان ادامه دادند که همه اینها اهمیت صحبت های دانشــجویان برای رهبری 
را نشــان می دهد؛ به همین رو می توان گفت، نگاه ویژه ای به قشر دانشجو وجود 
دارد؛ چراکه در دانشــگاه نیروی متخصص تربیت می شــود، نیروی متخصصی 
که قرار اســت در چرخه های مختلف کشــور فعالیت کند. رهبر معظم انقالب 
بحث هایی را با اعضای تشکل های دانشجویی و دانشجوها داشته اند و می فرمایند 
بروید دشمن شناسی کنید و ببینید اآلن کشور به چه سمتی می رود. جالب است که 
ایشان همه نکات این دیدارها را یادداشت می کنند و پاسخ می دهند و از دولتی ها 
نیــز مطالبه می کنند که چند نکته هم طی ســال های مختلــف در این خصوص 
داشته ایم.  ایام 16 آذر مصداق بارز استکبارستیزی و مبارزه با استکبار و قطع دست 
کسانی است که می خواهند استقالل کشور را زیر سؤال ببرند؛ اگر همین نگاه را 
در بحــث 16 آذر چه در خصوص بیانیه گام دوم و چه بیانات رهبر معظم انقالب 
داشته باشیم، به کلیدواژه مبارزه با استکبار، نفوذ و کارهایی می رسیم که دشمنان 
می خواهند نسبت به نظام، انقالب و مردم کشور داشته باشند. به راحتی می توان 
فلسفه دانشجو بودن و حفظ روز دانشجو را درک کرد که یکی از نکات اصلی آن، 
مبارزه با اســتکبار است. وقتی از استکبار بحث می شود، نکته اینجاست که همه 
خلق و خوی استکبار از بین بردن استقالل و »ما می توانیم«هایی است که سال های 
سال روی آن زحمت کشیده ایم و به نظر بنده نکته ای که باید دانشگاه ها به آن دقت 
کنند، واژه »استکبارستیزی« است. بحث دیگری که رهبر معظم انقالب در بیانیه 
گام دوم انقالب اســالمی از دانشجوها و جوان های این کشور خواسته اند، بحث 
عدالت، نوع نگاه به عدالت و چگونگی عدالت خواهی اســت؛ عدالت خواهی 
 ضربه زدن و افشــاگری نیست و راه و روش خود را دارد؛ دانشجو باید بیدار 

ً
صرفا

باشــد و مسائل را در چارچوب همان گفتمان عدالت خواهی از مسئوالن مطالبه 
کند، باید یک مطالبه گر قهار و خوب باشــد تا بتواند در چارچوب های مختلف 
این مسائل را مطالبه کند. دانشجو باید موجب بیداری جامعه شود و مطالبه گری 
دانشــجو، چرخ محرک جامعه است. به عبارتی وقتی جایی از کشور یکسری از 
مســائل را نمی تواند منتقل کند، دانشجو می تواند آن را منتقل و مطالبه کند و در 
یک کالم دانشجو کاتالیزوری است که حرف های نخبگانی و حرف های کشوری 
را برای زبان عامه مردم ترجمه کرده و حرف ها و خواسته های مردم را به زبان نظام 
ترجمه می کند تا بتوانند آنها را مطالبه کنند. یکی از اصلی ترین مؤلفه های فعالیت 
تشکل های دانشجویی بحث »دین« است و ما همیشه از تشکل های اسالمی نام 
می بریم و اگر به عناوین این تشکل ها نگاه کنید، می بینید که کلمه اسالم را در خود 
دارند؛ زیرا دین در تشکل ها حرف اول را می زند. در دو بعد بحث دینی را می توان 
مطرح کرد، یکی ورود مستقیم به مسائل دینی است که در واقع بنای نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران در کنار هم بودن دین و سیاســت است و از منظر دیگر 
ورود غیرمستقیم به مسائل کشور با استفاده از مبانی دینی و تئوریزه کردن و مطالبه 
آنهاست. یکسری از اتفاقاتی که در کشور می افتد که وقتی می خواهیم آنها را مطالبه 
کنیم، متوجه می شــویم در اندیشه دینی و اسالمی ما نیســت و ما آن را در قالب 

اسالم، تئوریزه کرده و آن را مطالبه می کنیم که خارج از چارچوب دین ما نباشد. 

متین منتظمی
عضو هیئت نظارت جامعه اسالمی 

دانشجویان

در نگاه  رهبر معظم انقالب، دانشجو فرد منفعلی نیست. ایشان بی تفاوتی دانشجویان به مسائل 
اجتماعی را مصیبت بزرگی می دانند و معتقد هستند خیلی نگرا ن کننده است کسی که بناست آینده 
امور مملکت در دست او باشد، نسبت به مسائل جامعه و سرنوشت مردم بی اعتنا باشد. دانشجو 
ازمنظر رهبر معظم انقالب، فردی است که ناظر به آینده و متعلق به آینده است، پس آینده در دستان 
اوست. بنابراین اگر بیانیه گام دوم را بیانیه ای برای تبیین مسیر ملت ایران درراستای خودسازی، 
ن سازی بدانیم؛ یعنی دستورالعملی برای مسیر پیش روی ملت ایران بدانیم، 

ّ
جامعه پردازی و تمد

 این دستورالعمل، هم به جایگاه دانشجو توجه دارد و هم از نیروی دانشجویی بهره 
ً
بنابراین قطعا

خواهد برد. چنانچه در ابتدای این بیانیه مطرح می شــود، شــعارهای انقالب شعارهای فطری، 
آزادی، اخالق، معنویت، عدالت، استقالل، عزت، عقالنیت و برادری است که هیچ یک، به یک 
نســل و یک جامعه مربوط نیست تا در دوره ای بدرخشد و در دوره ای دیگر افول کند و این اولین 

دستورالعمل برای آینده جنبش دانشجویی و حرکت دانشجویی است. 
دفاع از شــعارهای انقالب و عینیت بخشــیدن به آنها با توجه به جایگاه ویژه دانشجویان در 
منظومه فکری رهبر معظم انقالب، یکی از وظایف دانشجویان است. دانشجو باتوجه به جایگاه 
ویژه خود در اجتماع که می تواند سفیر دانش، خرد و آگاهی از بستر آکادمیک به بسترجامعه باشد، 
وظیفه آگاهی بخشی درسطح جامعه رابه عهده دارد، بنابراین یکی از مهم ترین وظایف این قشر 
 گیرنده  داده هایی گزینشی 

ً
شناخت حقایق و جنگ با تحریف هاست. دانشجویان نه تنها نباید صرفا

باشند، بلکه باید پردازنده و تریبون حقایق برای جامعه باشند، چنانچه رهبر معظم انقالب در بیانیه 
گام دوم اشاره می کنند که برای برداشتن گام های استوار در آینده، باید گذشته را درست شناخت و 
از تجربه ها درس گرفت؛ اگر از این راهبرد غفلت شود، دروغ ها به جای حقیقت خواهند نشست 
و آینده مورد تهدیدهای ناشــناخته قرار خواهد گرفت؛ بنابراین یکی ازمهم ترین رســالت های 
دانشجویان دریافت منابع شناخت صحیح، پردازش دقیق این داده ها و بیان آنها در سطح جامعه 

است. 
تأکید رهبر معظم انقالب به تقابل اسالم و استکبار، زمینه دیگری را برای دانشجو تبیین می کند 
که هر تصمیم و حرکت خود را در این سیســتم بیازماید و بسنجد، اینکه مسیری که برای خود و 
 این سنجه لحظه به لحظه 

ً
جامعه تعیین می کند به کدام یک از این دو مفهوم ختم می شــود. قطعا

می تواند جامعه اســالمی را در اتخاذ غالب مواضع خود هوشیار نگه دارد تا در فضای غبارآلود 
فتنه ها راه را از بی راه باز شناسد.

یکی از عبارات کلیدی در بیانیه گام دوم که حتی می توان ادعا کرد روح و موتور محرک این بیانیه 
است، عبارت »مامی توانیم« است. عبارتی که متأسفانه به دلیل کم توجهی برخی از دولتمردان به 
آن و برخورد کلیشه ای با آنها ظلم به اراده ملت ایران است. حذف این حقیقت از ادبیات گفتاری 
و رفتاری جامعه، یعنی شیوع ناامیدی و باورنداشتن به آینده روشن برای ایران. متأسفانه این روزها 
شاهد القای مفاهیمی به ذهن جمعی ملت ایران هستیم که درتقابل با مفهوم »ما می توانیم« است. 
بنابراین دانشجویان به عنوان جوان ترین نیروی آگاه و فعال در جامعه موظف هستند چه در عمل و 
چه در کالم این عبارت را زنده نگه دارند و از فضای علمی، پویا و مولد دانشگاه ها حداکثر استفاده 
را برای رفع نیازهای جامعه با تکیه برمنابع بومی کشور داشته باشند. چنانچه در بیانیه گام دوم آنجا 
که افق نگاه به آینده مطرح می شــود، رهبر معظم انقالب اولین توصیه را علم و پژوهش می دانند 
و با تکیه براین واقعیت که »دانش،  آشــکارترین وسیله  عزت و قدرت یک کشور است« یکی از 

مهم ترین رسالت های دانشجویان را تبیین می کنند. 
مردم ساالری در نگاه رهبر معظم انقالب مفهومی فراتر از دموکراسی غربی است. در منظومه 
فکری ایشان، مردم ساالری در دو بعد محقق می شود، یک بعد تأسیسی و دیگری بعد تحلیلی و 
اصول مردم ســاالری نیز اصول خاصی است. ُبعد تأسیسی مردم ساالری را در بیان ساده می توان 
همان حضورمردم در انتخابات ها دانست، اما در مردم ساالری دینی بعد تحلیلی بسیار ارزشمند 
اســت. ُبعد تحلیلی به معنای این است که  بین  نظام  سیاســی  تأسیس  شده  و مردم، نوعی  ارتباط  
معنوی  برقرار باشد که  مردم، مجریان  و نظام  حاکم  را تحقق  بخش  خواست ها، آرمان ها و اهداف  
عالی  خویش  ببینند. لذا مراجعه  حکومت  اسالمی  به  مردم، از سر اضطرار  نبوده  و »مردم  ساالری  
دینی «، نه  یک  روش  موقتی،  بلکه  اصلی  در حکومت داری  اســت  که  در حکومت  نبوی  و علوی  
ریشــه  دارد. این مفهوم، مفهوم جدیدی اســت که وارد دنیای سیاست شده است و در نهایت به 
خدمتگزاری دولت ها و حکومت ها در برابر مردم شان ختم می شود. در بیانیه گام دوم باالترین فرد 
در مقام حکومت داری یک کشور هر چند که رهبر معنوی ملت ایران نیز است، اما مسیر حرکتش 
را برای ملت خود تبیین کرده و از آنها طلب یاری می کند. بیانیه گام دوم تنها یک خط مشی و ابالغ 
مجموعه سیاســت ها نیست و روح گفتمانی و روح تعاملی دارد. تبیین نقش مردم در تحقق یک 
تمدن است و این می تواند یکی از اصیل ترین اسناد در تاریخ بشر در چارچوب مردم ساالری باشد. 
در گفتمان انقالب مردم و به تبع آن، دانشجویان تنها در زمان انتخابات ها و برحسب ضرورت در 
چارچوب مردم ساالری قرار نمی گیرند و در تمام ابعاد این گفتمان حضور مؤثر دارند؛ به همین 

دلیل رهبر معظم انقالب جوانان را در بخش های مختلف این بیانیه خطاب قرارمی دهند.
ایشان در تولید علم و جهاد علمی از دانشجویان حرکت مستمر به همراه احساس مسئولیت 
را مطالبه می کنند و به دنبال رفع عقب ماندگی ها در این حوزه هستند. بنابراین دانشجویان در بعد 
آگاهی بخشی نقش مؤثر دارند، چه در تولید علم، چه در گسترش معنویت و اخالق در جامعه و چه 
در مباحث اقتصادی. دومین مسئولیت دانشجویان رسالت کنش گری آنهاست. این کنش گری در 
همه بخش های بیانیه گام دوم مطلوب و مطالبه رهبری از قشر جوان جامعه آمده است. مسئولیت 
ســوم پویایی و حرکت مولد و خالق بودن نســل جوان و آگاه در حوزه معنویت، اخالق، اقتصاد 
و تولید علم اســت. اما می توان گفت، اصلی ترین مسئولیت امانت داری و صیانت از ارزش های 

انقالبی است.

محمد گودرزی
دبیر تشکیالت دفتر تحکیم وحدت

مهدی بادپا
  دبیر بنیاد تدوین اندیشه های
 امام خمینی)ره( در دانشگاه ها

دانشجو عنصر جوان و مطالبه گری است که اگر نقش خود را به درستی ایفا کند و استعدادها و ظرفیت هایش شناخته و 
تقویت شود، موجب تحرک و ارتقای کشور به صورت جدی و احیای آرمان ها در فضای جمهوری اسالمی می شود. در 
واقع نیروهای جوان متعهد، متخصص و آرمانگرایی هستند که اگر در جایگاه خود به آنها توجه شود و از استعدادهای شان 
بهره برداری شــود، انقالب اسالمی، آینده بسیار روشنی خواهد داشت. وقتی صحبت های رهبر معظم انقالب را مرور 
می کنیم به یک دسته بندی از وظایفی می رسیم که دانشجویان باید نسبت به فرهنگ و دین در درون دانشگاه و جامعه برای 
خود قائل باشند. در این دسته بندی اولین جایگاه را مسئله »خودسازی« دارد؛ یعنی اینکه دانشجویان به مسئله خودسازی و 
رشد خود در زمینه های مختلف توجه داشته باشند و برای رشد معنوی خود زمان صرف کنند و این کار را به شکل جمعی 
در کنار هم انجام دهند. اگر عنصر خودسازی در هر جامعه ای جدی گرفته شود، آن جامعه به رشد و تکامل می رسد. البته 
باید توجه داشت، خودسازی ابعاد اجتماعی نیز دارد؛ به عبارتی کسی نمی تواند به خودسازی خویش برسد، اما نسبت 
به پیرامون خود در جامعه بی تفاوت باشد؛ اما مسئله مهم این است که انسان باید به درون خود توجه کند و خود را از نظر 
معنوی و فضیلت های اخالقی ارتقا دهد. وظیفه بعدی دانشجویان در عرصه فرهنگ، توجه به عنصر معنویت و برجسته 
کردن ارزش های معنوی اســت. یکی از عواملی که می تواند در سرنوشــت یک جامعه اثر بگذارد، این مسئله است که 
چه ارزش هایی در آن جامعه جدی گرفته می شود و چه عناصر و مفاهیمی به عنوان ارزش در آن جامعه مطرح می شود. 
یکی از کارهای جدی که باید دانشــجویان انجام دهند، این اســت که فضیلت های معنوی را در جامعه به ارزش تبدیل 
کنند. در این زمینه دو بحث مطرح است؛ اول رعایت این فضیلت ها از سوی خود دانشجویان در محیط کالس و فضای 
دانشگاهی است. دوم معرفی و برجسته کردن این فضیلت هاست تا بتوانند مفاهیمی مانند حیا، صداقت، آرمان گرایی، 
توجه به خدا، نماز اول وقت، رعایت کردن شرعیات دینی، زهد، تقوا و پاک بودن را به عنوان ارزش های اخالقی معرفی 
کنند. دانشجویان هم باید بتوانند این موارد را رعایت کرده و آنها را به عنوان ارزش به جامعه خود ارائه کنند. دوم، معرفی 
سبک زندگی دینی است؛ به عبارتی تبیین اجزای این نوع از سبک زندگی، از جمله نحوه رفتار کردن در یک محیط جمعی، 
اخالق رانندگی، نحوه حضور در محیطی مانند کتابخانه، نحوه احترام به استاد و نحوه برخورد استاد با دانشجو اجزای 

سبک زندگی دینی هستند که باید از سوی دانشجوها هم رعایت شود و هم معرفی و تبلیغ شود.
درخصوص فرهنگ و دین در دانشگاه بحث دیگر که اهمیت دارد و می توان گفت یکی از وظایف جدی دانشجوها 
و مطالبه رهبر معظم انقالب از دانشجوهاست، حفظ حیا در محیط عمومی دانشگاه است؛ اینکه تالش و مطالبه گری و 
نقش جدی ایفا کنند که فضای حیا عفاف و حجاب در دانشگاه ها حفظ شود. وظیفه دیگر دانشجوها در این عرصه، توسل 
و ابداع قالب های جدید برای انتقال مفاهیم دینی است؛ چه در میان نسل خود و چه در میان سایر اقشار جامعه که می توانند 
از هنر و تئاتر هم در این زمینه استفاده کنند. وظیفه دیگر دانشجوها و جنبش دانشجویی در عرصه فرهنگ، مطالبه گری 
صحیح فرهنگی است؛ اینکه یک مطالبه گری واضح و با صدای بلند از ارکان و اجزای فرهنگی کشور داشته باشند و بتوانند 
نقش هر کدام از این اجزا را به نهادها و سازمان ها یادآوری کنند و اگر جایی احساس کردند هر یک از این مجموعه ها در 
عرصه فرهنگ یا در وظایفی که در بحث ارتقای مسائل دینی در جامعه وجود دارند، کم کاری می کنند به آنها گوشزد کنند 

و اگر ضعفی دارند، برای رفع آن پیشنهاد بدهند و چشم بیدار جامعه در این زمینه باشند.
اگر بخواهیم به نقش دانشــجویان و جنبش دانشجویی و نخبگان آکادمیک جامعه در فضای انتخابات بپردازیم، سه 
وظیفه اصلی را می توان برای آنها نام برد: وظیفه اول تبیین گری اســت که شاید اصلی ترین وظیفه دانشجوها و نخبه های 
هر جامعه ای است. تبیین گری در فضای انتخابات اجزای مختلفی دارد که اولین نکته یادآوری  شأن و جایگاه انتخابات 
در سرنوشــت کشور برای جامعه است؛ ما به شدت احتیاج داریم که این مسئله مدام  برای مردم و دانشجوها در سطوح 
مختلف یادآوری و تبیین شود که یک انتخاب می تواند چه اثراتی در سرنوشت، آینده ملت و نسل های بعدی داشته باشد. 
مســئله دیگری که باید تبیین شود، بایسته های حضور موفق مردم در عرصه انتخابات است؛ اینکه چطور می توانیم یک 
حضور موفق داشته باشیم و باید به چه شرایط و الزاماتی توجه کنیم که اگر در انتخابات حاضر شدیم و در پروسه رأی دادن 
شرکت کردیم، بتوانیم یک نتیجه موفق را هم برای خود و هم کشورمان رقم بزنیم. وظیفه دیگری که در بحث تبیین گری 
بر عهده دانشجویان است، ارائه تحلیل درست از وضعیت کشور برای مردم است؛ هر کدام از دانشجوها با توجه به فهم 
و درکی که دارند و در بسیاری از موارد با توجه به تخصصی که دارند، می توانند تحلیل جامع و صحیحی از فضای کشور 
ارائه دهند تا بتوانند جامعه را به سمتی هدایت کنند که بهترین تصمیم را بگیرد. نکته دیگر در تبیین گری، ارائه مالک های 
رئیس جمهور در تراز انقالب اسالمی است؛ هر چند ممکن است این موارد در ذهن بسیاری نقش بسته باشد، اما جزء 
مواردی است که همیشه باید تکرار و روشن شوند. بعضی از آن مالک ها با توجه به شرایط روز، به بازتعریف نیاز دارد و 
باید با تعریف جدید به جامعه ارائه شود. آنچه اهمیت دارد، مالک های فردی است که بتواند انقالب اسالمی را به مقصد 
نهایی خود برساند و یک وضعیت عدالت و استقالل را برای فضای کشور تأمین کند، لذا باید مدام در جامعه بازنشر داده 
شــود. وظیفه دوم در این خصوص، مطالبه گری است که یکی از سالح های اصلی دانشجویان است تا بتوانند اهداف و 
آرمان های انقالب را محقق کنند که باید جدی گرفته شود؛ چراکه می تواند در انتخابات مؤثر باشد؛ اصلی ترین مطالبه گری  
باید از جریان های سیاسی کشور باشد و اینکه اخالق انتخاباتی در کشور حفظ شود و مصالح عمومی مردم و جامعه در 
فضای انتخابات ذبح نشود. مطالبه گری  از باب صداقت با مردم مسئله مهمی است که دانشجویان می توانند انجام دهند. 
مطالبه گری  سومی که می تواند کارساز باشد، اتکا به کار کارشناسی است و این انتظار از جریان های سیاسی وجود داشته 
باشــد که افرادی که می خواهند در عرصه انتخابات وارد شوند، حرف ها، طرح ها، ایده ها و نظرات شان اتکای جدی به 
نخبگان و کارشناسان داشته باشد. مسئله بعدی که در مطالبه گری  دانشجوها وجود دارد، این است که جریا ن های سیاسی، 
افراد باایمان و اعتقاد جدی به ارزش های انقالب اسالمی داشته باشند. گفتنی است، در این مطالبه گری  دانشجوها باید 
راســخ باشند و محکم این مسیر را پیگیری کنند. اینکه انتظار داشته باشند و آن را به صورت جدی بیان کنند افرادی که 
می خواهند در عرصه انتخابات وارد شــوند، باید تعهد و التزام کافی به ارزش های انقالب اسالمی داشته باشند. مسئله 
بعدی که دانشجوها باید مطالبه گری  کنند، بحث پاسخگویی است به افراد؛ چه قبل، چه حین و چه بعد از فرآیند انتخابات 
باید مدام تذکر داده شــود که جایگاه پاســخگویی خود را نسبت به ملت و مردم و ولی فقیه جامعه حفظ کنند، زیرا وارد 
مسئله ای خواهند شد که مسئولیت سنگینی دارد. وظیفه دیگری که دانشجوها به عنوان یک قشر جوان باید در نظر بگیرند، 
حفظ شور سیاسی جامعه است و این روحیه جوانی که در بین دانشجوها وجود دارد شرایطی را فراهم می کند که می توانند 
سهم بیشتری را در شور سیاســی در جامعه داشته باشند. شور سیاسی در حد معقول برای جامعه بسیار ضروری است 
و سبب می شود جامعه پویا شــود و نسبت به سرنوشت خود فعاالنه عمل کند و در رویدادها منفعل نباشد. البته فضای 
رسانه ای هم نقش مهمی در این زمینه دارد؛ اما موتور محرک پیشبرد این فضا، قشر جوان به ویژه تحصیل کرده و متکی به 

دانشگاه و نخبه ما هستند که می توانند این وظیفه را بر عهده بگیرند.

محمدحسین شرف
 رئیس اداره تشکل های دانشگاهی

 نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

متین محجوب
دبیر گروه پرونده

نگاهیبهجایگاهدانشگاهدرمسیرتمدنسازی

گردنه احد 

۱
 شــفافی است که رهبر معظم انقالب 

ً
 بیانیه گام دوم انقالب اســالمی بیانیه کامال

حرف های خود را برای عموم جامعه به طور صریح و تفصیلی بیان کردند. مهم این 
اســت که این بیانیه در چه زمان و شرایطی صادر شــد. اواخر سال 1396 و ابتدای 
سال 1397 که بحث چهل سالگی انقالب مطرح بود، دولت خبیث آمریکا با اعمال 
شــدیدترین تحریم ها و جنگ های امنیتی و اقتصادی و جنگ شناختی علیه مردم 
ایران، به دنبال این بود که به مردم ایران بگوید انقالب ایران چهل ســالگی خود را 
نمی بیند و ناقوس پایان نظام ایران به صدا درآمده است. شبکه های مختلف و فضای 
مجازی نیز با کمک منافقین و جبهه عبری ـ عربی به این سمت رفته بودند. در چنین 
وضعیتی، رهبر معظم انقالب در ایام سالگرد پیروزی انقالب اسالمی سال گذشته 
این بیانیه را صادر کردند با این مضمون که این انقالب به پایان نرسیده و شعارهای 
انقالب تمام نشده و تازه گام اول ثبات انقالب بود و ما در مرحله جدیدی از انقالب 

ایران هستیم؛ همچنین راهکارهایی را ارائه دادند.

۲
 امام راحل در 28 آبان ماه سال 1348 در جمله ای خطاب به جوان ها فرموده بودند: 
»روح یأس و ناامیدی که به دست استعمار در ملت ها و حتی رهبران اسالمی دمیده 
شــده، آنها را از فکر چاره جویی بازداشته است. امید است که جوان ها که به سردی 
و سســتی های ایام پیری نرسیده اند با هر وســیله ای بتوانند ملت ها را بیدار کنند و 
جوان های تحصیلکرده از این هیاهوی اجانب خود را نبازند و سرگرم بساط عیش 
و نوشی که به دســتور استعمار برای عقب نگه داشتن آنها فراهم شده، نروند.« لذا 
امام)ره( نقش جوان ها و قابلیت های آنها را نشــان داده بودند. رهبر معظم انقالب 
اسالمی در 14 خرداد ماه سال جاری، به نکته ای درباره امام خمینی)ره( اشاره کردند 

و فرمودند: »امام راحل، امام تحول بود نه امام ایستا و محافظه کار«.

۳
 شاخصه و انقالب  مهمی که امام راحل در مردم ایران به ویژه جوان ها ایجاد کردند، 
انقالب معنوی بود؛ رهبر معظم انقالب وقتی به این شــاخصه از امام)ره( اشــاره 
می کنند، می فرمایند که این تحول روحی که امام بین مردم ایران ایجاد کردند، باالتر 
از مبارزه با استبداد شاهنشاهی بود. از این رو و به واسطه این روحیه حاصل از انقالب 
اسالمی است که آمریکا در کنار فشار تحریم های اقتصادی که علیه ملت ایران ایجاد 

کرده، به دنبال یک جنگ شناختی برای جوان ها و مردم است. 

۴
رهبر معظم انقالب اســالمی در بحــث گام دوم به تحول روحی و عقیدتی که امام 
راحل بین مردم ایجاد کردند، اشاره می کنند و می فرمایند من نسبت به آینده خوش 
بین هستم و با امید و حرکت جهادی جوانانه از این گردنه عبور می کنیم. همچنین 
ایشان در پیامی به تشکل های دانشــجویی در بهمن ماه سال گذشته فرمودند که به 
مبانی و معارف اســالمی تکیه داشته باشید. چندین سال است که ایشان این مسئله 
را مطرح می کنند که بچه های انقالبی روی مبانی اعتقادی، اسالمی و عقیدتی کار 
کنند و مغفول جنگ  شناختی آمریکا نشــوند. لذا نقش دانشجوها در بحث دین و 
فرهنگ در دانشگاه ها، مانند این است که آنها در گردنه احد ایستاده اند و امام خامنه ای 
می فرمایند که از اینجا و پشت سر که بحث مبانی و معارف است، غافل نشوید که این 
امر خیلی سخت نیست. در حال حاضر تشکل های دانشجویی در زمینه های سیاسی 
و اجتماعی فعالیت می کنند که این فعالیت ها نباید آنها را از مبانی غافل کند؛ چراکه 
آمریکا به دنبال جنگ  شناختی در مقابل مردم ایران است. به همین دلیل تشکل های 
دانشــجویی در ســال های اخیر در حال تهیه طرح های مبانی و تعمیق بحث های 
اندیشه ای و دینی در خودشان هستند که به نظر بنده باید به صورت جدی انجام شود. 
چند سال پیش »باراک اوباما« رئیس جمهور پیشین آمریکا جمله ای به این مضمون 
گفته بود که در حال حاضر جوان های کشورهای غرب آسیا به ویژه ایران، به شبکه ها 
و فضای مجازی دسترســی دارند و انقالب آینده، انقالبی است که همین جوان ها 
می توانند با کمک این شــبکه های مجازی در کشور خود ایجاد کنند. حساس بودن 
ما به مسئله ترویج سبک زندگی غربی به همین دلیل است که باید راه نفوذ را ببندیم.

۵
 االن وقت بازخوانی مبانی اندیشه های اسالمی و رونق گرفتن کرسی های آزاداندیشی 
اســت که باید تشکل های دانشجویی در دانشگاه های شکل دهند و از بستر فضای 
مجازی در پیشــبرد انقالب اسالمی اســتفاده کنند. در این کرسی ها باید صحبت 
کردن با دانشجوها و تعمیق اندیشه اسالمی و مبانی دینی شکل بگیرد تا ان شاءالله 
جبهه انقالب اسالمی هم پرجمعیت تر شود و هم اینکه بحث های اندیشه ای در ذیل 

آشنایی با مبانی معرفتی پیش برود. 

 نقش دانشجویان
در گام دوم انقالب چیست؟

مقابله گر با تحریف ها

ســال های ابتدایی دهه 80 که کشــور و دانشگاه ها 
دستخوش درگیری های سیاسی شدید بودند، رهبر 
معظم انقالب با آینده نگری به موقع خویش، دست 
روی جنبش نرم افزاری و تولید علم گذاشتند و خط 
فکری را به دانشــجویان و اســتادان آن زمان دادند 
که هنوز هــم این خط فکری جاری اســت و اآلن 
ثمره هــای آن را می توان در رتبه هــا و جایگاه های 
علمی کشورمان در جهان مشاهده کرد. این مرتبه و 
رتبه جز با دوراندیشی رهبر معظم انقالب اسالمی 
 ایشــان به موقع تشخیص دادند 

ً
ممکن نبود. انصافا

و ما را به آن ســمت هدایــت کردند. در حوزه علم 
و پژوهش، دانشــجویان آن دوران تالش کردند در 
این زمینه کشور را جلو ببرند و همچنان آن رهنمود 
رهبری با حدت و شــدت بیشــتر جاری و ساری 
اســت؛ در واقع ایشان یک افق جلوتر را می بینند و 
مهم ترین ابزارهای اســتعمارگران را دسترسی و در 

اختیار داشتن علم می دانند.
وقتی حرکت های علمی جدی انجام می دهیم، 
می بینیم که این وظیفه ســنگین تر می شود. از سوی 
دیگر، رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم انقالب 
اســالمی فرمودند که نگاه تمدنی به کشــورمان و 
انقالب اســالمی یک نگاه جدی و مســئله اصلی 
اســت؛ از این رو دســتیابی به آن جایگاه تمدنی و 
احیای جایگاه تمدنی و اســالمی، هیچ راهی جز 
تالش گسترده علمی ندارد. بنابراین یکی از وظایف 
جدی جریان دانشجویی در کشور، دستیابی به این 
حوزه علمــی، فناوری و تبدیــل آن به حوزه ثروت 
است که باید با جدیت برنامه ریزی کرد و دانشجویان 

عزیز با یک نگاه جهادی به آن دست یابند. 
در طــول دو دهه گذشــته، بار ایــن حرکت را 
دانشــگاه ها و دانشــجویان بــه دوش کشــیدند و 
شــکل گیری شــرکت های دانش بنیان، در حرکت 
در این مســیر و با تالش جامعه علمی کشور انجام 
گرفته است؛ به همین دلیل نمی توان گسترش علم 
و فناوری را بــدون در نظر گرفتن عوامل اصلی آن، 
یعنی اســتادان و دانشــجویان دید. یکــی از اولین 
طرح ها در مجلس یازدهم، طــرح »جهش تولید 
دانش بنیان« بود که به ســال 1389 مربوط می شود 
و 10 ســال از آن می گذشــت. ما برای دستیابی به 
افِق 400 هزار شرکت دانش بنیان، که رهبر معظم 
انقــالب فرمودند، نیازمند بازنگــری در آن بودیم، 
لذا بــرای افق مدنظر بایــد آن را ترمیم و بازنگری 
می کردیم. این طرح یکســری محاســن و معایب 
داشت که در کمیسیون های مختلف مجلس بررسی 
و برای ارسال به صحن علنی مجلس آماده شد تا از 
این طریق یک ریل گذاری جدید برای حوزه دانش 
بنیان اتفــاق بیفتد. به گمان بنــده، این ریل گذاری 
جدید می تواند ما را به آن افق برســاند، چراکه در 
حال حاضر 5 هزار شــرکت دانش بنیــان داریم و 
برای دستیابی به 400 هزار شرکت دانش بنیان، باید 

ریل گذاری جدید اتفاق بیفتد.

روح الله متفکر آزاد
عضو هیئت رئیسه مجلس

جهش علمی

16 آذر نشان می دهد، دانشجویان ما در خط مقدم 
مبارزه با استکبار بوده و هستند. همان طور که ما یک 
سری انتظارات از دانشجوها داریم، طبیعی است که 
دانشجوها نیز یک سری مطالبات از مسئوالن دارند. 
بنده به عنوان یک معلم و نه کســی که مســئولیت 
داشــته و دارد، می گویم ما به نسل آینده و به کسانی 
که آینده سازان ایران اسالمی هستند، فوق العاده دل 
بسته ایم. دانشجویان باید برای آینده انقالب و نظام 
اسالمی وارد عمل شــده و مدیریت کنند. لذا باید 
کارهای بســیاری انجام دهند کــه اولویت آنها در 

عرصه علم و فناوری است. 
ما باید در این زمینه قوی شــده و پیشــتاز علم و 
فناوری و مرجعیت علمی در جهان شــویم. رهبر 
معظم انقالب نیز هم در بحث بیانیه گام دوم انقالب 
اســالمی و هم در ســخنان دیگر بــه این موضوع 
اشــاره فرموده اند. در بحث فنــاوری باید بتوانیم به 
آخرین دســتاوردهای فناوری دسترسی پیدا کنیم و 
به نوعی خودمان تولیدکننده فناوری ها باشیم تا اینکه 
بخواهیم آن را از کشورهای دیگر عاریه بگیریم و به 
داخل بیاوریم که در اینجا نقش دانشــجویان عزیز 
بسیار مهم اســت. در حقیقت، ضروری است که 
به قدرت فناوری و فناوری های جدید دســت پیدا 
کنیم، برای نمونه اگر بتوانیم واکسن کرونا را خیلی 
زود به مرحله عملیاتی برســانیم و موفق شــویم، 
می تواند قدرت بازدارندگی عظیمی برای کشور به 
وجود بیاورد و دســتاورد بزرگ اقتصادی و انسانی 
برای کشورمان دارد. بنابراین تسلط به فناوری های 
نو، امر مهمی از نظر اقتدارزایی برای کشور است؛ 
وقتی می گوییم »العلم سلطان« از همین جا ناشی 
می شــود. لذا باید بتوانیم به فناوری های روز و نو و 
قدرت افزا مسلط شــویم که این را باید دانشجویان 

عزیز انجام دهند.
بحث بعدی که از دانشــجویان انتظــار داریم، 
مطالبه گــری و عدالت خواهی اســت؛ باید قبول 
کرد که االن در جاهایی از کشــور بی عدالتی وجود 
دارد و دانشجویان باید یک آرمان عدالت خواهی و 
مطالبه گری داشته باشند که پرچمدار آن، جریان های 
دانشــجویی هســتند. همچنین دانشــجویان باید 
نقدهای منصفانه و عالمانه از عملکرد مســئوالن 

داشته باشند. 
در کنار آن، جریان های دانشجویی مانند بسیج 
دانشجویی و تشکل های مختلف دانشجویی وجود 
دارد کــه انتظــار داریم مطالعه جــدی در مباحث 
عقیدتی داشته باشــند و در این زمینه بسیار قوی و 
مسلط شوند تا بتوانند در جایی که نیاز است اظهار 
نظر کنند و جریان هــای انحرافی را به نقد و بحث 
بکشانند. به همین دلیل مطالعه تشکیالتی در جهت 
بارور کردن اعتقادات و ســهم عمیق تــر از این در 
باورهای دینی، مذهبی و حتی سیاســی بسیار مهم 
است و انتظار داریم دانشــجوها روی این مباحث 

وقت بگذارند.
 ان شــاءالله مجموعه این مــوارد کمک کند تا 
جریا ن های دانشــجویی بتوانند رسالت خود را ایفا 
کنند، البته مسئوالن و استادان دانشگاه ها نیز در این 
میان رسالت و مســئولیت هموار کردن مسیر برای 

دانشجویان در تحقق این اهداف را بر عهده دارند. 
مجلس شورای اسالمی نیز به سهم خود قوانین 
متعــددی را برای حمایت از بخــش علمی دنبال 
می کند، برای نمونه بحث اقتــدار علمی و فناوری 
است که آن را در قالب طرح جهش تولید علم مطرح 
کرده  است. همچنین در بحث های بودجه ای، برای 
بخش پژوهش هر ساله بودجه های خوبی را در نظر 

می گیریم.

محمدمهدی زاهدی
 عضو کمیسیون آموزش

 تحقیقات و فناوری

تولید اقتدار  تبدیل فضیلت های معنوی به ارزشچرخ محرک جامعه

مصاحبه و گزارش:زهرا ظهروند
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 با فرو ریختن کنگره های قصر 2500 ساله 
حکومت طاغوت در سپیده دم ۱2 فروردین 
ماه ســال ۱۳58، گام بعدی تحقــق حکومت الله و 
ایجاد ثبات و امنیت در کشــور مشخص شدن قانون 
اساسی بود. نظر حضرت امام)ره( این بود که مجلس 
خبرگان قانون اساســی هرچه زودتر شکل گرفته و 
اصول قانون اساســی مورد نقد و بررسی و تصویب 
نهایی قرار گیرد. شــورای انقــالب قانون انتخابات 
مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی را در چهاردهم 
تیر ماه تصویب کرد و مجلس خبرگان بعد از برگزاری 
انتخابات در دوازدهم مرداد سال ۱۳58 شروع به کار 
کرد.   ضدانقالب از همان ابتدا شروع به ایجاد توطئه 
و شبهه افکنی و تضعیف مجلس خبرگان کردند؛ ابتدا 
طرح پیش نویس قانون اساسی را زودرس خواندند، 
آنگاه که دیدنــد امام بر تهیه پیش نویس و تشــکیل 
مجلس خبرگان پای می فشــارند، تــالش کردند تا 
مجلس خبرگان به هر نحوی شــکل نگیرد. در این 
راســتا خواهان تشکیل »مجلس مؤسسان« شدند و 
مشــروعیت قانــون را منوط به شــکل گیری چنین 
مجلســی دانستند و بعد از پیام حضرت امام)ره( که 
فرمودند: »ما می گوییم زود کلک قضیه کنده شود و 
اسالمی بشود و االن همه باید دنبال همان معنا باشیم 
و همیــن طرح را کــه دولت گفته اســت، صحیح 
اســت«)۱۳58/۳/28( بر آن شدند تا صندلی های 
بیشتری را در مجلس کسب کنند که این امر نیز محقق 
نشد و شایعه تقلب در انتخابات را مطرح کردند که 
این نیز بی حاصــل ماند. برخالف میل ضدانقالب، 
مجلس خبرگان در تاریخ مشخص شده شروع به کار 
کرد و بررسی پیش نویس آغاز شد. پیش نویس تنظیمی 
نقاط ضعف و کاستی های فراوانی داشت که از چشم 
تیزبین نیروهای خط امام به دور نماند؛ ولی مخالفان 
باز هم بهانه تراشی کرده، خواهان تصویب پیش نویس 
بودند که سخنان حضرت امام)ره( راه را برای اصالح 
انقالبی قانون اساســی و ناکام گذاشتن ضدانقالب 
فراهم کرد: »این قانون پیش نویس است، پیش نویس 
هیچ چیز نیست. باید رأی بدهید، باید نظر بدهید و 
مهم این اســت که خبرگان باید خبرگان اســالمی، 
امین، مسلمان )باشد و( متوجه غرب و شرق، تحت 
تأثیر غربی و شــرقی نباشد، تحت تأثیر مکتب های 
انحرافی نباشد.«)۱۳58/5/۱( در این شرایط احزاب 

و گروه های سیاســی انقالبی نســبت به پیش نویس 
واکنش نشــان داده و برخی حتــی پیش نویس های 
پیشنهادی خود را مطرح کردند؛ از جمله آنان می توان 
به سازمان مجاهدین انقالب اسالمی اشاره کرد که در 
ائتالفی میان هفت گروه مبارز انقالبی شکل گرفته و 
در فروردین ماه سال ۱۳58 اعالم آمادگی کرده بود. 
ســازمان بــا صــدور بیانیــه شــماره ۱4 در تاریخ 
۱۳58/5/۱0 پیش نویس قانون اساسی را نقد و متن 
پیشــنهادی خود را منتشــر کرد. متن فــوق حاوی 
محتوای جالب و قابل تأملی است که فضای گفتمانی 
آن روزهای نیروهای انقالب و توده های ملت را نشان 
می دهد. نکته برجسته پررنگ بودن حاکمیت شریعت 
اسالمی در نظام سیاسی جمهوری اسالمی و پیشنهاد 
شــکل گیری قوه ای به نام »قوه نگهبانی« اســت. در 
فرازهایــی از مقدمــه ایــن نوشــتار آمده اســت:  
»پیش نویس ارائه شــده قانون اساسی، بیش از آنکه 
بیانگر خواست واقعی و اراده حقیقی ملت مسلمان 
ایران باشــد، نمایشــگر نوعی روابط حقوقی بر پایه 
سیســتم قوانیــن غربی اســت و لذا قبــل از اینکه 
اثبات کننده اصول حکومت اسالمی باشد، بیان کننده 
شکلی از یک جمهوری غربی با گرایشات اسالمی 
است... با کمال تأسف علی رغم اینکه اسالم به عنوان 
یک مکتب انسان ساز حضور روشن خود را در صحنه 
تحــوالت اجتماعی بارها و بارها به اثبات رســانده 
است، هنوز سیستم قوانین غربی چشم ها و دل های 
برخی روشــنفکران ما را از درک حقیقت بازداشته 
اســت، حال آنکه سیستم مذبور راه حلی است برای 
جوامعی که از داشــتن یک زیربنــای فکری اصیل 
همه جانبه که براساس آن قوانین اجتماعی خویش را 
پایه ریزی کنند، محروم مانده اند.  حکومت اکثریت، 

مربوط به دوران حاکمیت تشــتت بر افکار و عقاید 
است و لذا داروی درد مللی است که از نوعی مکتب 
و ایدئولوژی منسجم و مسئولیت آفرین که اراده ملت 
به آن استناد گردد برخوردار نیستند. حال آنکه ملت ما 
به یمن پیروی از اسالم راستین دارای مکتبی است که 
عــالوه بر آنکه یگانــه عامل پیــروزی او در انقالب 
عظیمش بــود از قوانین و حدود و حقوقی برخوردار 
است که از پس پاســخگویی به تمامی مشکالت و 
نیازهایش بر خواهد آمد.  حکومت اسالمی در زمان 
غیبت امام)ع( بر والیت و زعامت فقیه جامع الشرایط 
اســتوار اســت و در غیر این صــورت، حکومت، 
حکومت اســالمی نخواهد بود، حال آنکه در اکثر 
اصول مربوط به ریاست جمهوری خط بطالن بر این 
اصل اساسی و مسلم شیعی کشیده شده است، مگر 
اینکه رئیس جمهور همان فقیه جامع الشرایط باشد، 
که در پیش نویس ذکری از این مســئله به میان نیامده 
است.« سپس با ارائه پیش نویسی جدید در ۱۱ فصل، 
۱۶۶ اصل ارائه می کند که برخی از اصول مهم آن به 

شرح زیر است: 
ه و 

َّ
»اصل 2ـ نظام جمهوری اسالمی حکومت الل

حدود آن حدودی است که خداوند به وسیله قوانین 
اسالم مشخص نموده اســت، این قوانین متخذ از 
قوانین اصیل اسالمی به تشخیص اعلم مجتهدین 
جامع الشرایط و یا به تشخیص قوه نگهبان می باشد. 
اصل ۱6ـ قوه نگهبانی مسئول نظارت مستقیم بر 
کیفیت اجرای قوانیــن و تمامی مصوبات مجلس 
و ریاســت جمهور بوده و مســئول رسمی استقالل 

فرهنگ و ارتباط قوانین با مکتب اسالم می باشد. 
تبصــره: هنگامــی کــه ریاســت جمهور، فقیــه 
جامع الشرایط نباشــد، تصویب تمام مصوبات به 

عهده قوه نگهبانی است. 
اصل 76ـ رئیس جمهور بایســتی مرد، مسلمان و 
دارای مذهب رسمی کشور و مجتهد جامع الشرایط 
الفتوی یعنی اتقی بوده و اعلم مردم در فقه اسالمی 
باشد، رعایت تکالیف شرعیه را نموده و عادل باشد، 
معتقد و ملــزم به والیت بــوده و در اداره مملکت 
کفایت داشــته باشــد. همچنین سوءســابقه سوء 

اجتماعی و سیاسی نداشته باشد. 
اصل 79ـ )تبصره(ـ در صورتی که رئیس جمهور 
طبق اصل 7۶ فقیه جامع الشرایط باشد، وی »ولی 
مسلمین« اســت و در غیر این صورت ریاست قوه 

نگهبانی »ولی مسلمین« می باشد. 
اصل ۱۱9ـ پاسداری و حفظ دستاوردهای انقالب 
و مبارزه با ضدانقالب یا هرگونه توطئه علیه اسالم و 
قوانین اسالم در داخل کشور به عهده سپاه پاسداران 

می باشد. 
اصل ۱۴۴ـ قوه نگهبانی حافظ آزادی و نگهبان اصول 
مکتب اسالم و مذهب رسمی کشور قانون اساسی و 
ناظر بر تداوم اجرای قوانین و احکام اســالم در کلیه 
ســطوح اجرایی مملکت و انطباق آنها با اوضاع روز 
جهانی و مصالح مکتبی و مسئول استقالل فرهنگ و 

انسجام اعتقاد ملت ایران شناخته می شود. 
اصــل ۱۴5ـ قــوه نگهبانی از پنج نفــر از علما و 
دانشمندان و فقهای اسالمی که در کارهای خود با 
گروهی به نام گروه متخصصین مشورت می نمایند، 

تشکیل شده است. 
اصــل ۱۴6ـ حوزه های علمیه بــر طبق ضوابط 
داخلی خود، حداکثر ۱2 نفر و حداقل ۶ نفر از فقها و 
مجتهدین )در صورت امکان مجتهد جامع الشرایط( 
که از باالترین ســطوح علمی و فقهی و اجتهادی و 
تقوایی حوزه می باشند به ملت معرفی کرده و ملت 

به شش نفر از آنان رأی اعتماد می دهند. 
اصــل ۱5۳ـ وزارت امر به معروف و نهی از منکر 
با رعایت کامل حدود قوانین مربوطه بر تمام دوایر 
و ارگان های مملکتی نظارت کرده و گزارشات خود 
را به قوه نگهبان ارائه داده و تحت نظر این قوه برطبق 

قانون عمل می نماید. 
اصل ۱60ـ قوه نگهبــان مکتب تا زمانی که خطا 
یا تمردی از حدود مکتب اســالم و یا لغو قانونی از 
طرف رئیس جمهور و قوای ســه گانه ندیده باشند، 
حق هیچ گونه تصمیم گیری فردی یا جمعی یا اعمال 
قدرت را در هیچ کدام از سطوح مملکتی نداشته و 

فقط نظر مشورتی و ارشادی دارند.«

در تاریــخ ایران زمین روز دهم آذر به 
نام آزادی خــواه بزرگ تاریخ معاصر 
»آیت الله سیدحسن مدرس« ثبت شده است. 
مدرسی که یک تنه در برابر حکومت استبدادی 
دست نشانده ایستاد و جان خود را در این مسیر 
از دســت داد. مدرس در دوره چهارم مجلس 
شــورای ملی که در اول تیر ۱۳00 آغاز به کار 
کرد، نماینده مردم تهران و نایب رئیس مجلس 
دولــت  بــا  مــدرس  دوره  ایــن  بــود.در 
»مستوفی الممالک« به دلیل قاطعیت نداشتن 
کافی او، نقــص برنامه هایش و بــه کارگیری 
رضاخان سردارسپه که عامل کودتای ۱2۹۹ در 
پســت وزارت جنگ مخالفــت  می کرد و در 
خرداد ۱۳02 از پیشــگامان استیضاح دولت 
مســتوفی بود.مدرس در انتخابات دوره پنجم 
مجلس شــورای ملی کــه در اواخــر ۱۳02 
خورشیدی برگزار شــد، با وجود اعمال نفوذ 
نظامیان و مأموران شهربانی دوباره به نمایندگی 
مردم تهران انتخاب شد. در همین دوره بود که 
رضاخان به فرمان احمدشاه به نخست وزیری 
منصوب شــد. مدرس به درستی رضاخان را 
دست نشانده انگلیسی ها تشخیص داده و با همه 
ســناریوها و توطئه های شــاه پهلوی به مقابله 
برخاست. پیچیده ترین بازی مافیایی رضاخان 
آنجــا بود کــه از جمهوری خواهــی دم زده و 
خواســتار تبدیــل حکومــت ســلطنتی بــه 
جمهوریخواهــی بود؛ ســناریوی فریبی که با 
هدف دســتیابی به قدرت دنبال می شد. بدون 
شک، تفاوتی میان جمهوری مدنظر رضاخان و 
پادشــاهی وجود نداشــت و هر دو به استبداد 

رضاخانی ختم می شد.  حسین مکی، نماینده 
مجلــس در دوران پهلوی در کتــاب »تاریخ 
بیست ســاله ایران« به  نقش شهید مدرس در 
مقابله با رضاخان پرداخته است. او در کتابش از 

زبان شهید مدرس نقل می کند:
 »من با جمهوری واقعی مخالف نیســتم و 
 
ً
 و بلکه تحقیقا

ً
حکومت صدر اسالم هم تقریبا

حکومــت جمهوری بــوده اســت. ولی این 
جمهوری که می خواهند به وسیله رضاخان به 
ما تحمیل کنند، بنابر اراده ملت ایران نیست. 
بلکه انگلیســی ها می خواهند بــه ملت ایران 
تحمیــل نمایند و حکومتــی را که صددرصد 
دســت نشــانده و تحت اراده خود باشــد در 
ایران برقرار ســازند و از همه مهم تر به واسطه 
مخالفت احمدشاه با قرارداد ۱۹۱۹ وثوق الدوله 
و خواسته های انگلیسی، می خواهند از او انتقام 
 نامزد و کاندیدای جمهوری 

ً
بگیرند. اگر واقعا

 با او موافقت 
ً
فــردی آزادیخواه و ملی بود حتما

می کردم و از هیچ نوع کمک و مساعدتی به او 
دریغ نمی نمودم.«

انگلیسی جمهوری 
   دهلیز    

مکتب نگهبان   
مناقشه پیش نویس قانون اساسی و پیش نویس پیشنهادی سازمان مجاهدین انقالب

در انتخابــات ســال ۱۹48، »هــری ترومن« 
رئیس جمهور وقت، به دنبال تمدید حضور خود 
در کاخ سفید بود. او معاون »فرانکلین روزولت« 
بود و ســه ســال پیش از آن، پس از درگذشت 
روزولــت، جای او را به عنــوان رئیس جمهور 
گرفته بود. اما دموکرات ها امیدی به پیروزی در 
انتخابات نداشتند. رقیب جمهوریخواه ترومن، 
»توماس دیویی« شــهردار وقت نیویورک، در 
همه نظر سنجی ها پیش بود. در حالی که به نظر 
می رسید ترومن شانس کمی برای انتخاب شدن 
دارد، روزنامه »شیکاگو تریبون« وقتی هنوز همه 
آرا شمرده نشــده بودند، خبر پیروزی دیویی را 
چاپ کرد و تیتر زد: »دیویی، ترومن را شکست 
داد«، اما خیلی زود مشــخص شد که ترومن 
به پیروزی غیر منتظره ای دســت خواهد یافت. 
تریبون تیتر چاپ های بعدی را تصحیح کرد. دو 
روز بعد، ترومن که در طول کارزار انتخاباتی به 
شدت هدف انتقادهای »شیکاگو تریبون« بود، 
پیروزی خود را با نشان دادن نسخه  اولیه همان 

شماره روزنامه جشن گرفت.
یکی دیگــر از نزدیک تریــن رقابت ها در 
تاریــخ انتخابات آمریکا در ســال 2000 بود 
ل  گور از 

َ
که جرج بوش پســر بر رقیب خــود ا

حزب دموکرات  پیروز شــد. در حالی که فقط 
چند ایالت نتایج را اعالم کــرده بودند، بوش 
24۶ رأی کالج الکترال را به دســت آورده بود 
ل گور 250 رأی و هر دو منتظر نتایج ایالت 

َ
و ا

فلوریدا بودنــد که 25 رأی الکترال داشــت. 
ابتدا شــبکه های خبری و رســانه ها با توجه به 
نظر سنجی  از کسانی که رأی داده بودند، ال  گور 

را برنده انتخابات فلوریدا اعالم کردند، اما وقتی 
شمارش آرا شروع شد، ناچار شدند تجدید نظر 
کنند. چند ســاعت بعد ال گور تلفنی به جرج 
بوش تبریک گفت و شکســت را پذیرفت؛ اما 
کمی بعد که معلوم شد رأی فلوریدا نزدیک تر 
از آن اســت که برنده معلوم باشد، تبریکش را 

پس گرفت.
در بازشــماری آرا، بــه نظر رســید بوش 
فقط حدود ۳00 رأی بیشــتر آورده باشد. این 
موضوع سبب شد هر دو طرف به اقدام حقوقی 
روی بیاورند، ال گور برای بازشــماری مجدد 
و بوش برای ممانعت از آن و معرفی شــدن به 
عنوان برنده انتخابات. پــس از حدود یک ماه 
کشمکش حقوقی، بوش پیروز ایالت فلوریدا 
اعالم و ال گور تســلیم شــد. 2۶۶ رأی کالج 
الکتــرال به ال گور در آن دوره، بیشــترین رأی 
برای نامزدی اســت که برنده انتخابات نشده 
اســت. کارشناســان هنوز تردید دارند که در 
بازشماری کامل و دستی آرای فلوریدا چه کسی 
برنده می شــد؛ اما پیروزی بوش آغاز دو دوره 

ریاست جمهوری او بود.

   حافظه    

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ تقویم انقالب

شهدای سرچشمه

روز دهم آذر ماه ســال ۱۳57 
برابر با اول محرم سال ۱۳۹8 
روند تحوالت انقالب اسالمی به شکل 
جدیدی رقم خورد و رژیم اســتبدادی و 
دولت نظامی ازهــاری را بیش از پیش 
متزلزل و رسوا کرد. مبارزان و انقالبیون با 
الهــام از رهنمودها و پیام امــام در 2۱ 
ذی الحجه موفق به طراحی و برنامه ریزی 
جدیدی شده بودند که براساس آن قرار 
بود با یک هماهنگی از ســاعت 2۱ بر 
باالی پشــت بام ها بانگ مقدس »الله 
اکبر« و »الاله االالله« ســر دهند. برای 
اولین بار در دل شــب اول ماه محرم این 
اتفاق رقم خورد کــه در تاریخ مبارزات 
سیاسی جهان سابقه  نداشت و مأموران 
نظامی و امنیتی رژیم را گیج و فلج کرد. 
در واقع، با وجــود حکومت نظامی و با 
حضور نیروهای مسلح گارد شاهنشاهی 
و در شــرایط منع رفت و آمد، این اقدام 

ابتکاری انجام شد. 
پس از بلند شــدن فریادها و شلیک 
تیر ها جماعتی از مساجد و خانه ها بیرون 
آمدند و با نیروهای پلیــس و گاردی ها 
درگیر شــدند و در چهار راه سرچشمه 
تهران تعدادی از مردم به شهادت رسیدند 
که به نام شــهدای »سرچشمه« معروف 

شدند.
این رویداد در آثار منتشــر شده کمتر 
دیده می شود؛ اکبر خلیلی نویسنده کتاب 
»گام بــه گام با انقــالب« که خودش از 
شــاهدان عینی ماجرا بوده، در پاورقی 
صفحــه ۱۳8 آورده اســت: »روز اول 
محرم، در سرچشمه با جوانانی روبه رو 
شــدم که در شــجاعت بی نظیر بودند، 
بــرای یــک لحظه فکــر کردم انســان 
نمی تواند چنین شــجاع باشد یا حداقل 
من شــجاعت آن همه از خودگذشتگی 
را نداشتم. سربازان گارد بعد از محاصره 
این شیران خشــمگین، همه را به رگبار 
گلوله بستند و زیبا بود که یک نفر راننده 
اتوبوس دو طبقه، از جان خود می گذرد 
و اتوبوس را طوری ســپر قرار می دهد تا 
مسلسل های دشــمن، عزیزان اسالم را 
درو نکند و سرانجام گلوله یک دژخیم به 
او اصابــت می کند و آن راننده غیور را به 
درجه رفیع شهادت می رساند. این طور 
که شــاهدان عینی دیدند مغز متالشی 
شده او در پیاده رو های سرچشمه به چشم 

می خورد...«
این شــیوه مبارزه نیروهــای دولت 
نظامــی را عاجز کرده بــود؛ زیرا حربه 
حکومــت نظامی و به رخ کشــیدن قوه 
قهریه رژیم را بی خاصیت کرده و عالوه 
بــر آن ناکارآمدی دولت نظامــی را به 

رسوایی کشاند. 
روز بعد از حادثه کشــتار سرچشمه 
ارتشــبد ازهاری، نخســت وزیر دولت 
نظامی رژیم شــاه در مجلس ملی وقت 
حاضر شد و در نطقی عاجزانه گزارش 
داد که صدای الله اکبر و شلیک تیر همه 
روی نوار کاســت ضبط شده و در پشت 
بام هــا، و از طریق بلندگو پخش شــده 
اســت و عده ای هم جوهــر قرمز را در 
جوی آب ریخته اند و بعد هیاهو کرده اند 
که جوی خون راه افتاده است! جواب این 
حرف های ارتشبد را مردم در راه پیمایی 
روزهای تاســوعا و عاشورای حسینی با 
این شعار دادند: »ازهاری گوساله باز هم 
بگو نواره، نوار که پا نداره، ای سگ چهار 

ستاره«.

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

شهید مدرس و مقابله با ترفند جمهوری خواهی رضاخان

300 رأی بیشتر فقط 
انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا
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با فرمان امام)ره( در22 خرداد ۱۳5۹، ستاد 
انقالب فرهنگی در دانشــگاه ها به منظور 
نظارت بر روند اســالمی بودن مراکــز آموزش عالی 
تشکیل شــد و دکتر سروش نیز به عضویت آن درآمد. 
عضویت عبدالکریم سروش در ستاد انقالب فرهنگی، 
نه تنها به جهت اســالمی کردن دانشــگاه ها و تغییر 
 با اینکه 

ً
رشته های غربی به اسالمی نبود، بلکه او اساسا

رشته های دانشــگاهی را می توان با رویکرد اسالمی 
اصالح کرد و یا علوم اسالمی تولید و جایگزین آن کرد 
مخالف بــود. چنانکه در ســال ۱۳۶0 در گفتاری از 
بی وطن بودن علم سخن گفته و مدعی می شود »علم 
ایرانی و غربی یا اسالمی و مسیحی نداریم« اما با این 
حال عضویت در این ستاد همواره نقطه ضعفی برای 
دکتر ســروش در نزد دوستان ضدانقالبی اش به شمار 
می آید. از این رو، 20 خرداد ۱۳8۹ در مصاحبه ای با 
روزنامه هم میهن سعی کرد حضور خود در این ستاد را 
بی اثر نشان دهد. وی در این باره گفت: شورای انقالب 
فرهنگی هنگامی تشکیل شد که دانشگاه ها بسته شده 
بود و ستاد مکلف به بستن دانشگاه ها. دیگر اینکه ستاد 
متشکل از هفت نفر بود و من در اغلب بحث هایی که 
امروزه می شود می بینم مسئله چنان مطرح می شود که 
گویی ســتاد انقالب فرهنگی یک نفر داشت و آن هم 
عبدالکریم سروش بود. یک وظیفه هم داشت آن هم 
بیرون کردن دانشــگاهیان بــود. هر دو ادعا بســیار 
جفاکارانه و دروغ زنانه است.  یکی از پروژه های فکری  
سروش ترویج و تحکیم علوم انســانی غربی به ویژه 
تفکر »کارل پوپــر« در ایران بود. زمانی که دکتر رضا 
داوری اردکانی در زمان انتشار اولین ترجمه »جامعه باز 
و دشمنان آن«، این اثر را در کیهان فرهنگی نقد کرد و 
در ذیل عنوان »علم و آزادی آری، التقاط نه!« ســؤال 

کرد: »این پوپر کیست که هم دشمنان انقالب اسالمی 
در خارج اثر او را وســیله مخالفــت کرده اند و هم در 
داخل جمهوری اسالمی گروهی برایش سر و دست و 
پا می شکنند و مخالفت با او را مخالفت با مقدسات 
می شمارند.« این نقد پوپر با پاسخ تند و پرخاشگرانه 
ســروش مواجه شد اما  بعد از پاســخ  آقای داوری  به  
سروش ، او طی  نامه ای  به مســئوالن کیهان فرهنگی 
اعالم کرد کــه حاضر به پاســخگویی به حرف های 
داوری نیست! و با رویکردی غیرعلمی و غیرحرفه ای از 
آنها خواست تا بین او و آقای داوری یکی را برای چاپ 
مطلب انتخاب کنند! نتیجه ایــن اقدام وی با توجه به 
اینکه بیشــتر افراد شــاغل در کیهان فرهنگی وقت از 
دوســتان ســروش بودند، معلوم بود؛ فعالیت علمی 
نداشتن رضا داوری در این نشریه! سروش در حالی به 
رذیله اخالقی تحمل نکردن انتقاد مبتال شــده بود که 
همواره خود را فردی آزادمنش و انتقادپذیر نشان داده و 
جبهه های فکری رقیــب را با این قبیل بهانه ها نواخته 
اســت. در همین زمینه یکی از دوســتان سروش در 
مطلبی با عنوان »وداع با دکتر سروش« می نویسد: »او 
طوری رفتــار می کند که گویی باالتر از نقد اســت و 
صاحب گنجینه ای از علم اســت که باید با چهره ای 

عبوس مانند حاجبی از آن پاسداری کند.«

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی فضل الله نوری ـ ۳

نقطه مقابل انحراف

شــیخ شــهید آیت الله فضل اللــه نوری 
تحصیالت خود در رشــته علوم دینی و 
معارف اســالمی را در دو حوزه صاحب 
مکتــب و ســبک آن روز، یعنی نجف و 
سامرا، در محضر استادان بزرگی همچون 
میرزای شیرازی، شیخ حبیب الله رشتی و 
شیخ راضی به تکامل رساند و پس از نائل 
شــدن به مقام اجتهاد در سال ۱۳0۳ه.ق 
به تهران آمــد. از حــوادث و وقایع مهم 
تأثیرگذار در حیات سیاسی و اجتماعی وی 
مشارکت فعال در نهضت تحریم تنباکو 
است. وی در آن نهضت برای اولین بار با 
چم و خم کار سیاسی آشنا شد و این تجربه 
را سال ها بعد در نهضت عدالت خانه که 
به نهضت مشــروطیت تبدیل شد، تکرار 
کرد. شــهید فضل الله نــوری از رهبران 
مهم و برجســته مشــروطیت بود؛ اما به 
دنبال انحراف نهضــت عدالتخانه مردم 
ایران به طرح مشــروطیت روشــنفکران 
و بیگانــگان، او به مخالفــت با اهداف و 
اندیشه های سردمداران مشروطه و اعمال 
ضد اسالمی آنها برخاســت و سرانجام 
پس از پیروزی و حاکمیت مشروطه طلبان 
در یک دادگاه فرمایشی به اعدام محکوم 
و در تاریخ ســیزدهم رجب سال ۱۳27ه 
.ق در میدان توپخانه به شــهادت رسید. 
یکی از مهم ترین سؤاالت مربوط به مقطع 
مشروطیت چیســتی و چرایی اختالف 
بین شیخ شهید و مشروطه خواهان است. 
تورق در آثار و مکتوبات شیخ و همچنین 
آثار تاریخی مشــروطیت و آرای رهبران 
روشــنفکر و فاتحان تهران نشان می دهد 
کــه از مهم تریــن دالیل ایــن  اختالف 
مسئله حکومت مشروطه بود. در جنبش 
عدالتخانه که برای جلوگیری از ظلم و ستم 
و مبارزه با استبداد و به رهبری روحانیون 
اداره می شد، ابتدا هیچ نامی از مشروطه 
در میان نبود. نام مشروطه و القای اندیشه 
مبارزه برای ایجاد حکومت مشــروطه از 
هنگام تحصن در سفارت انگلستان و به 
وسیله روشنفکران غربگرا و فراماسون در 
بین مبارزان رواج یافت. مهم ترین خواسته  
مبارزان اجرای قوانین اســالم و مهم تر از 
همه ایجاد عدالتخانه ای برای رسیدگی به 
شکایات مردم بود. این واقعیت تاریخی در 
فرمان مظفرالدین شاه به عین الدوله برای 
رسیدگی به درخواست های متحصنان در 
حرم حضرت عبدالعظیم)ع( آمده است: 
»ترتیب و تأسیس عدالتخانه دولتی برای 
اجرای احکام شرع مطاع و آسایش رعیت 
از هر مقصود مهمی واجب تر اســت.« 
 شــیخ فضل الله با همین انگیزه 

ً
اساســا

اجرای دســتورات اسالمی با درخواست 
رهبران نهضت عدالتخانه برای همکاری 
با نهضــت موافقت کرد و در پاســخ به 
آنها گفت: »مــن راضی به بی احترامی به 
روحانیت و توهین به شریعت نیستم و شما 
را تنها نمی گذارم. هــر زمانی که اقدامی 
انجام دادید من هم با شما حاضرم، ولی 
باید مقصود اسالم و شرع باشد و طوری 
رفتار نشــود که اســباب توهین به شرع و 
علما فراهم شــود.« اما در روند نهضت، 
تحصن در سفارت انگلستان که با هدایت 
فراماســون ها و غربگرایان و روشنفکران 
انجــام گرفــت، نقطه آغازیــن انحراف 
نهضت عدالتخانه بود و شــیخ فضل الله 
نخستین کســی بود که به طور مشخص 
رویارویی جریان غرب زدگی این دوران با 
اسالم را دریافت و در مقابل خواست آنها 
برای تبدیل جنبش عدالت خواهی مردم به 

مشروطیت وارداتی غربی ایستاد. 
 منابع در دفتر نشریه موجود است.

 فراز و فرود عبدالکریم سروش  ـ ۳

مخالفت با پوپر مخالفت با مقدسات است!

   ریزش ها    

پس از بررســی شــاخصه های نظام انقالبی 
کارگزاران  در سطح ساختار، شــاخصه های 
این نظام اهمیــت ویژه ای دارد. با اســتناد به 
بیانــات رهبر معظم انقــالب، می توان طیفی 
از شاخصه های بینشــی، گرایشی و رفتاری را 
برای کارگزاران نظام انقالبی فهرســت کرد. 
شــجاعت، اهل اقدام و عمل بــودن، ابتکار 
داشتن، بن بست شــکن و گره گشــا بودن، از 
سرزنش ها نترسیدن، به آینده امیدوار بودن، اهل 
تقوا، ایمان، بصیر و بینا بودن، صراحت داشتن، 
عادالنه عمل کــردن، خردمندانه رفتار کردن، 
دقیق بودن، دلســوز، منصــف، قاطع، بدون 
رودربایستی عمل کردن، اسیر حدود تحمیلی 
نشــدن، قانع به گیرندگی قطره چکانی نشدن، 
با انگیزه و بانشــاط بودن، پیگیــر امور بودن تا 
حصول نتیجه، شــناخت پیچیدگی وضعیت 
زمانی، باســواد، متدین، پیشــگام، خودباور، 
غیور، هدفمند بودن، اهل عمل مجاهدانه، اهل 
حضور در صحنه، اهل استقامت و ایستادگی، 
قانون مدار، اهل مرزبندی با دشــمن، معتقد 
به ارزش های انقالب و پــرکار بودن برخی از 
مهم ترین شاخصه های افراد و کارگزاران یک 
نظام انقالبی از منظر اســالم و امامین انقالب 
اســت. در این مطلب و شــماره آتی، از باب 
اهمیت راهبردی تنهــا روحیه انقالبی و عمل 

جهادی به منزله دو شــاخصه مهــم کارگزار 
انقالبی بررسی خواهد شد.

»روحیه انقالبــی« حالتی اســت که فرد 
انقالبی بی توجه به سختی ها، موانع، فشارها، 
تهدیــدات، تنها بــه پیش برد آرمــان انقالب 
می اندیشد. به تعبیر رهبر معظم انقالب، روحیه 
انقالبی، یعنی اسیر حدود تحمیلی نشدن، قانع 
به گیرندگی قطره چکانی نشدن، با امید دنبال 
هدف حرکت کردن و با انگیزه، با نشــاط، با 

اصرار و پیگیری آن را به دست آوردن.
در مفهوم روحیه، شــور و احساس متعالی 
نهفته و انگیزه، اراده و عزم مفاهیمی است که 
در متن این مفهوم وجود دارد. البته این به معنای 
بی توجهی به واقعیت ها نیســت، بلکه منظور 
این است که کارگزار انقالبی در عین توجه به 
واقعیت ها، اســیر منطق واقعیت ها نشده و در 
برابر واقعیت های نامطلوب تسلیم نمی شود؛ 
بلکه بــرای ایجــاد و رقــم زدن واقعیت های 
مطلوب، با عزم و اراده  انقالبی و تحول خواهی، 
اقدام می کند.  از این نظر، مفهوم روحیه انقالبی 
در اینجــا با مفهوم روحیــه انقالبی در مرحله  
شکل گیری و تکوین انقالب ها، آنگونه که در 
تئوری های انقالب ها گفته می شــود، قرابت و 

بلکه تطابق معنایی دارد.
بنابرایــن، شــجاعت، اقــدام و عمــل، 
به  امیدواری  و  ابتکارورزی، بن بست شــکنی 
آینده از جمله شــاخصه های نظام انقالبی در 
ســطح کارگزار از دیدگاه رهبر معظم انقالب 
اســت که در پیوند با مفهــوم روحیه انقالبی 

مدنظر است. 

 نظریه نظام انقالبی  -۳0

انقالبی کارگزار  شاخصه  

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

وقتــی آمریــکا در دوره  اوباما بــه اعمال 
تحریم هــای فلج کننده علیــه ایران روی 
آورد، تصور نمی کرد که مقاومت ملت ایران، راهبرد 
فشار و مهار آنها را که در قالب تحریم اجرایی شد، 
عقیم بگذارد. در همین چارچوب به ویژه زمانی که 
دولت اوبامــا بانک مرکزی ایــران را تحریم کرد، 
کارشناســان آمریکایی اعالم کردند که دولت ایران 
حداکثر تا شش ماه دیگر سقوط خواهد کرد. با این 
حال، نه تنها ســقوطی اتفاق نیفتاد، بلکه در ســایه  
مقاومــت دولت و ملت ایران، ایــن اوباما بود که با 
شکســت تحریم هــای فلج کننــده اش مجبور به 
نامه نــگاری با رهبر معظم انقالب بــه منظور آغاز 
مذاکرات مســتقیم شــد. در ادامه، با انعقاد برجام 
اگرچه اجــرای تحریم های فلج کننــده علیه ایران 
متوقف شد، اما با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، 
این تحریم ها در قالب فشار حداکثری مجدد اعمال 
و اجرایی شد. با این حال، اکنون که حدود سه سال 
از اجرایی شدن راهبرد فشار حداکثری ترامپ علیه 
کشورمان می گذرد، آنگونه که ترامپ تصور می کرد، 
ایرانی ها با او تماسی نگرفتند و تسلیم خواسته های 
وی و دولت متبوعش نشدند. این در حالی بود که باز 
آمریکایی ها تصور می کردند که با فشار حداکثری 
می توانند مقاومت ملت ایران را درهم بشکنند. در 
این زمینه، فارین پالیســی به تازگی در یادداشــتی 
تحلیلی نوشته اســت، ایران در برابر »کارزار فشار 
حداکثــری« دولت دونالــد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا مقاوم تر از آنچه اسرائیل)رژیم صهیونیستی( و 

کاخ سفید پیش بینی می کرده اند، عمل کرده است.
باتوجه به آنچه گفته شد، باید اشاره کرد که اندیشه 
مقاومت یک اندیشــه قدرت آفریــن در صحنه های 
مختلف رویارویی با دشمنان بوده است که عالوه بر 
خنثی سازی تهاجم ها و توطئه های دشمنان، منجر به 
خلق دستاورد نیز شده اســت. درواقع، مقاومت را 
می توان مهم ترین گزاره  در فرهنگ و تفکر راهبردی 
نظام جمهوری اسالمی دانست که بر مبنای آن، این 
نظام با وجود پیچیدگی های محیطی توانسته است به 
حیات خود ادامه دهد. براین اساس، سؤال این است 
که اندیشــه و راهبرد مقاومت در ایران از کجا ریشه 

گرفته است؟ آبشخورها و خاستگاه های مقاومت در 
ایران را باید در کجا جست وجو کرد؟ در پاسخ به این 

پرسش حداقل می توان به دو مورد مهم اشاره کرد:
۱ـ افق تمدنی انقالب اسالمی: انقالب اسالمی از 
بدو پیروزی داعیه دار یک افق و راه نو به روی بشریت 
بود، بــه گونه ای کــه در عصر جنگ ســرد، بدون 
تأثیرپذیری از بلوک های شــرق و غرب، راه نوینی 
پیش  روی بشریت ترســیم کرد که به تعبیر »میشل 
فوکو« می توان آن را تجلی »معنویت گرایی سیاسی« 
دانست و در آن دو آرمان آزادی و عدالت، با مضامین 
و درون مایه های اسالمی، در هم آمیخته شده بود. در 
ادامه و در سیر مراحل ایجاد، استقرار و تثبیت نظام 
نیز این انقالب نشان داد، به پیگیری و کارآمدسازی 
راهی که ترسیم کرده پایبند است. براین اساس، این 
انقالب و نظام برآمده از آن نه تنها در برابر توطئه ها 
و فشارهای داخلی و خارجی تسلیم نشده، بلکه با 
نســخه  »جهاد کبیر« در برابر استکبار، تالش کرده 
تا در هیچ حوزه ای به دشــمن استکباری اتکا نکند 

و ضمن حفظ فاصله با آن، بر مقاومت، خودباوری 
درونــی و درون زایی اتکا داشــته باشــد. بنابراین، 
در جمع بنــدی این بخش باید گفــت، افق تمدنی 
انقالب اسالمی به معنای تالش برای ایجاد تمدن 
نوین اســالمی و نه هضم شــدن در هاضمه  تمدن 
غرب، ایجاب می کند که در برابر فشارهای داخلی 
و خارجی، تســلیمی در کار نباشد و بر مقاومت به 
عنوان اندیشــه و راهبردی تمدن ساز، مزیت آفرین 
و ترمیم گر قدرت توجــه روزافزونی صورت گیرد. 
گفتنی است، دیدگاه هایی که تسلیم در برابر غرب و 
آمریکا را تجویز می کنند و برای آن نیز استدالل های 
معقولــی ارائه می کنند؛ یا این افــق تمدنی را قبول 

ندارند یا از آن غافل هستند.
2ـ واکنش به دخالت هــا و اعمال نفوذ غربی ها در 
ایران: تاریخ تحــوالت معاصر و حتی ماقبل آن در 
ایــران، آکنده از انواع و اقســام دخالت غربی ها در 
ایران اســت؛ از تحمیل امتیازات تجاری به ایران، 
ناکام گذاشتن نهضت مشــروطه، تقسیم ایران در 

قرارداد ۱۹07، سرنگونی قاجاریه و انجام کودتای 
ســوم اســفند، روی کار آوردن و ســرنگون کردن 
حکومت رضاشــاه پهلوی، ایجــاد فرقه دموکرات 
آذربایجان در ســال ۱۳24 به دست شوروی ها و به 
رهبری پیشه وری و... تا سرنگون کردن دولت ملی و 
نهضت ملی کردن صنعت نفت با کودتای 28 مرداد 
که منجر به روی کار آوردن دولتی دست نشــانده در 
ایران شــد و تا 25 سال بعد بر تمام مقدورات ملی 
ما مسلط شــدند و... . با پیروزی انقالب اسالمی 
اگرچه قطع نفوذ و دخالت غرب در ایران آغاز شــد 
و بــه طور کامل پیش رفت، اما غربی ها در طول 4۱ 
سال گذشته نیز همواره با همان الگوی رفتاری پیش 
از انقالب با دولت و ملت ایران رفتار می کنند. برای 
نمونه، می توان به تــالش آمریکایی ها برای انجام 
کودتا در بهمن سال ۱۳57 به رهبری ژنرال هایزر، 
تحریک صدام به حمله نظامی به ایران، حمایت از 
حرکت های تجزیه طلبانه در داخل ایران، سرنگونی 
هواپیمای مســافربری ایران، سنگ اندازی در مسیر 
دســتیابی ایران بــه فناوری صلح آمیز هســته ای با 
کارهایی از قبیل ترور دانشــمندان هسته ای، اعمال 
تحریم های فلج کننده و غیرانسانی علیه ملت ایران 
و... اشاره کرد. باتوجه به آنچه گفته شد، مقاومت را 
می توان واکنش طبیعی یک ملت زنده و عزت مدار 
در برابر فشارهای معطوف به تسلیم و ذلت دانست. 
نکته پایانی آنکه ممکن است گفته شود با مقاومت 
چگونه می توان چالش ها و مشکالت موجود را حل 
 عمده  چالش ها 

ً
کرد؟ در پاســخ باید گفت که اتفاقا

و مشکالت موجود به دلیل بی توجهی به اندیشه و 
راهبرد مقاومت حادث شــده است؛ و گرنه در هر 
حوزه ای که به مقاومت فعال توجه شــده، آسیب ها 
و ضعف هــا ترمیم شــده و قــدرت  درون زا تولید 
شده اســت. برای نمونه، می توان به تولید بنزین در 
داخل کشور براســاس راهبرد مقاومت، آن هم در 
اوج تحریم های فلج کننــده و اتکای صرف به توان 
و ظرفیت های داخلی اشــاره کرد، بــه گونه ای که 
امروز، دیگر بنزین در لیست کاالهای تحریمی قرار 
ندارد. براین اساس می توان گفت، حجم ضعف ها 
و آسیب پذیری ها در کشور به میزان توجه به راهبرد 
مقاومت بستگی دارد؛ بدین معنا که در جاهایی که 
به مقاومت فعال در برابر دشــمن توجه شده؛ یعنی 
عزم و همت مؤمنانه را به کار بسته ایم، نه تنها موفق 
به دفع فشارهای دشمن شده ایم، بلکه قدرت درون زا 

و مصونیت بخش تولید شده است.

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی

مقاومت راهبرد  و  اندیشه  خاستگاه 
با مقاومت چگونه می توان چالش ها و مشکالت موجود را حل کرد؟
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سیاست
۱2

مجازستانزندگی

هر هفته در بین اخبار اقتصادی شاهد ظهور و 
بروز و البته برجسته سازی موضوعاتی هستیم 
 ماهیت اقتصادی ندارند؛ 

ً
که اگر چه مســتقیما

اما ریشه آنها به مشکالت اقتصادی و معیشتی 
برمی گــردد و در نتیجه فراگیری مشــکالت 
اقتصــادی، افــکار عمومــی در واکنــش به 
موضوعات اجتماعی و سیاسی انسجام و اتحاد 
بیشــتری یافته و در قالب درد مشترک واکنش 

قابل توجهی از خود بروز می دهد.
برای نمونه، اگــر در ماجرای تخریب خانه 
آسیه پناهی، پیرزن کرمانشاهی به دست عوامل 
شهرداری کرمانشــاه برخی افراد، مسئوالن و 
رســانه ها توانستند به صورت حداقلی در دفاع 
از عملکرد شــهرداری و حتی لــزوم اجرای 
قانون ســخن برانند؛ اما در واکنش به ماجرای 
تخریب منزل خانواده بندرعباسی دیگر خبری 
از این دســت حمایت ها نبــود و یکصدا تمام 
افکار عمومی، رســانه ها و البته مســئوالن از 
لزوم برخورد ســخت با عامــالن و آمران این 
ماجرا ســخن گفتند و اســحاق جهانگیری، 
معــاون اول رئیس جمهــوری نیز بــا صدور 
ابالغی از اســتانداران سراسر کشور خواست 
پیش از تخریب منازل مردم نســبت به »تأمین 
سرپناه مناســب برای افراد ساکن« اقدام کنند، 
 بدون یک ابالغیه و دســتور 

ً
موضوعی که قطعا

نیز باید مد نظر مسئوالن محلی کشورمان باشد!
البته اگر کمی موشکافانه تر به موضوع نگاه 
کنیم، در خواهیم یافت که ماجراهای پر حاشیه 
ســال های اخیر به ویژه مواردی، مانند تخریب 
منازل اقشار کم درآمد ناشی از تداوم نگاه سنتی 

به مسئولیت و دولت داری در کشور ماست.
به عبارت دقیق تر، در شــرایطی که فضای 
اطالعاتی و رســانه ای کشــور تحت سیطره 
 مجازی است. 

ً
رسانه های غیر رسمی و عمدتا

متاســفانه در نگاه برخی مدیران و مسئوالن، 
 کارکــردی گیرنده و 

ً
افــکار عمومــی صرفــا

تبعیت کننده دارد؛ آنهــم در حالی که حداقل 
از ابتــدای دهه 80 فراگیــری فضای مجازی 
در کشــور ما موجب تقویت حضور و فعالیت 
رسانه های غیر رسمی و حتی فردی و وبالگی 
شــده اســت که به مدد این نوع رسانه ها افکار 
عمومی نسبت به مســائل حاکم بر جامعه، به 
موجودیتــی تعاملی و واکنش گرا بدل شــده و 
بی توجهی به ایــن واقعیت می تواند هزینه های 

سنگینی را به کشور و نظام تحمیل کند.
از این رو در مدل های نوین حکمرانی تالش 
می شود رابطه مســئوالن و افکار عمومی بیش 
از پیش نزدیک شده تا سیاست های طراحی و 
اجرا شده از سوی مسئوالن کمترین فاصله را با 
خواست و مطالبه افکار عمومی داشته باشد و از 
این طریق کمترین اصطکاک بین مردم و دولت 

شکل گیرد.
برای نمونه، در ماجرای تخریب خانه های 
افراد محروم اگر برخی مسئوالن محلی شرایط 
حاکم بر افکار عمومی کشــور را در نظر گرفته 

 مالحظاتــی را در اجرای قانون 
ً
بودند، قطعــا

لحاظ می کردند و اینگونه برای نظام و کشــور 
هزینه ایجاد نمی کردند؛ برای نمونه مسئوالن 
می توانســتند برای جلوگیــری از ایجاد حس 
تبعیــض و بروز خشــم و اعتــراض در افکار 
عمومــی همزمان با تخریــب آلونک ها، چند 
ویالی غیرقانونی مســئوالن را که پیش از این 
رســانه ای شــده، بولدوزری و نه نــرم نرمک 
تخریب می کردند تا احساس برابر بودن قانون 

برای همه در جامعه تقویت شود.
از این رو ضروری است که نهادهای مسئول 
و خاصه اجرایی کشور از جمله وزارت کشور 
بازنگاهی به روندها و شیوه های سیاست گذاری 
و اجرای سیاســت های خود داشــته باشند و 
با تنظیم قواعد و دســتورالعمل هایی منطبق با 
شــرایط روز حاکم بر جامعه و کشــور مانع از 
تکرار حوادث تنش آفرین از ســوی مسئوالن 

محلی کشور شوند.

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

چرایی تشدید واکنش افکار عمومی نسبت به اقدامات نابجای برخی دستگاه ها

کشور  در  بار  نخستین  برای 
نوین  خدمات  ارائه  آزمایشگاه 
ایجاد  هدف  با  فتوکاتالیستی 
فناوری  توسعه  و  طرح  واحد 
فتوکاتالیزوری در حذف آالینده   
های نوظهور و تصفیه تکمیلی 
مختلفی  انواع  و  آلوده  آب های 
از پساب های صنعتی به منظور 
بازچرخانی پساب با بهره گیری 
از نور خورشید به عنوان یک منبع 
انرژی تجدیدپذیر راه اندازی شد.

تحقیقات  مرکز  زیرمجموعه های  از  یکی  آزمایشگاه  این 
 محیط زیست دانشگاه رازی است که فعالیت خود را آغاز کرده

 است.

خورشید با  تصفیه 
نخستین آزمایشگاه نوین فتوکاتالیستی

از حریم  برای حفاظــت  چین 
خصوصی و دیجیتال شهروندان 
چینی دســت به تدویــن قانون 
جدید زده است که بر مبنای آن 
دسترسی به اطالعات شهروندان 
چینی در فضــای مجازی بیش 
از پیش دشوار خواهد شد. این 
قانون پــس از تصویب تأثیراتی 
گسترده بر حفاظت از اطالعات 
شخصی افراد و کسب وکارهای 

اینترنتی خواهد داشــت چــرا که این قانون بــر وجوه کلیدی 
حفاظت از اطالعات شخصی افراد تمرکز می کند و ملزومات 
ســختگیرانه تری را برای پردازش اطالعــات کاربران و انتقال 
داده های حساس به خارج از مرزهای چین در نظر گرفته است.

سایبری  امنیت   
دیوار آتش جدید چین

اگــر از قابلیت های پیش فرض 
تلفن همراه هوشمند خود برای 
مدیریت تماس هــا و پیامک ها 
راضی نیســتید و به دنبال یک 
قابلیت های  با  برنامه جایگزین 
ویژه می گردید، یکی از بهترین 
گزینه هــای پیــش روی شــما 
اپلیکیشــن »پیام ویژه« خواهد 

بود.
»پیــام  ایرانــی  نرم افــزار 

ویژه« یکی از کامل ترین اپلیکیشــن های مدیریت پیامک ها و 
تماس ها در تلفن همراه است؛ زیرا عالوه بر قابلیت ساماندهی 
پیامک ها، به آسانی تلفن همراه شما را به یک منشی هوشمند 

بدل می کند.

تلفنی منشی   
مدیریت تماس ها و پیامک ها

احساس درد مشترک
نوید کمالی

دبیر گروه رسانه

حســاب منتســب به رهبر معظــم انقالب: 

مشــکل اقتصاد کشور نداشــتن راهکار 
یا ندانستن راهکار نیســت. راهکارها را 
کارشناسان می دانند. من می بینم دولتی ها 
و غیردولتی ها و اقتصاددان ها، همه شــان 
بیان می کنند.  را  راهکارهای مشــترکی 
بنابراین راهکارها معلوم است. آن چیزی 
که ما نیــاز داریم، همت و شــجاعت و 

اهتمام جدی و پیگیری است.

محســن رضایــی، دبیر مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام: حافظه باراک اوباما شاید 

به هر دلیل آسیب دیده باشد اما اینجا در 
سردشــت، زرده، حلبچــه ، طالئیه و... 
هیچ کس جنایت رژیم بعث عراق را که 
با چراغ ســبز آمریکا و انگلیس صورت 
گرفــت، فرامــوش نکرده اســت. مردم 
سردشت دستکش مخملی آمریکا را باور 
ندارند و داغ »بمباران شیمیایی سردشت« 
را در سینه دارند؛ خاطرات تلخ و شیرین 
مشترک ما، بخش جدایی ناپذیر تاریخ و 

هویت ماست.

مهدی چمران، فعال سیاســی: بن ســلمان 

نهایــت نوکری و خیانت خــود به دنیای 
اســالم و حتی آزادگــی را نشــان داد و 
پذیرای نتانیاهو، چهره خبیث و جنایتکار 
و کودک کش اسرائیلی به خاک عربستان 
شــد. همــان بن ســلمانی که خــود را 
خادم الحرمین می نامد و این گونه به اسالم 

و فلسطین خیانت می کند.

سیدیاسر جبرائیلی، فعال سیاسی: در ۹ ماهه 

2020 ایــران نزدیک به نیم میلیارد یورو 
از اروپــا »مواد غذایــی، حیوانات زنده، 
نوشــیدنی و دخانیات« وارد کرده است. 
برای رقم زدن این فاجعه در این شــرایط 
ارزی و در مقابل دیدگان مدیران تجاری 
کشور، دالالن حتما باید مدیریت بلد بوده 
باشند. آقایان مدیریت نمی کنند، مدیریت 

می شوند.

محمد کعب عمیر، نماینده مجلس: جناب 

آقای روحانی، ریاســت محترم جمهور، 
اگر بــه جای تشــکیل تیم بــرای رصد 
نطق های نمایندگان مطالبه گر و شکایت 
از آنها، کمی وقت صرف تشکیل تیم های 
رفع مشکالت معیشتی  برای  تخصصی 
مردم می گذاشتید، اکنون اوضاع اقتصادی 
اینچنین نبود و مرغ بــه کیلویی ٤٠ هزار 

تومان نرسیده بود.

مهدی محمدی، تحلیلگر مســائل سیاسی: 

کاتریــن اشــتون، در تایم نوشــته برنامه 
هسته ای همچون تخته سنگی بزرگ بر در 
خانه ایران بود که مانع از ورود ما به خانه 
می شــد. ما با برجام این مانع را از سر راه 

برداشتیم!

 بیش از یک دهه از رســانه ای شدن ماجرای 
تالش برخــی والدین برای انجــام زایمان 
زودهنــگام و ثبت تاریخ تولــد 88/8/8 
در شناسنامه فرزندان شــان و آشنایی افکار 
عمومی کشــورمان با پدیــده »تاریخ تولد 
الکچــری« می گــذرد و از آن ســال به بعد 
همــواره میزان زایمــان و تولد نــوزادان در 
روزهای خاص و به اصطالح رند، افزایشی 
بوده است. جالب اینکه همواره کارشناسان 
و متخصصان مامایی در واکنش به این پدیده 
آن را اقدامی غیر اخالقی و انســانی معرفی 
کرده اند؛ چرا که زایمــان زودرس می تواند 
را متوجه ســالمت  خطرهای مانــدگاری 
کودکان کند. با این حال امســال نیز خبرها 
از تــالش برخی والدین بــرای تعیین وقت 

قبلی و انجام زایمــان زودرس در روز 9 آذر 
ماه حکایت داشــت؛ چرا کــه از منظر این 
قبیل والدین، تولد در این روز موجب حک 
شدن تاریخ 99/9/9 در شناسنامه نوزادشان 
خواهد شد و از این طریق آنها می توانند در 
فضای مجازی و بین دوســتان و آشــنایان 
خود از طریق ُرند بودن روز تولد کودک شان 

فخرفروشی کنند! 
با توجه به اهمیت ایــن موضوع و رواج 
یافتن آن در بین بخشی از نسل زوجین جوان 
الزم دیده شد تا در رابطه با این پدیده مبتذل و 
پیامدها و آسیب های  آن بر سالمت کودکان 
با »مهســا عباســی« کارشــناس مامایی و 
پژوهشگر حوزه سالمت کودک گفت وگویی 

داشته باشیم.

 BBBB زایمان زودرس با دالیل غیر پزشکی 
چه آسیب ها برای نوزادان دارد؟

بدون شــک به دنیا آوردن یک نوزاد قبل از زمان 
طبیعی زایمان، عوارض سوئی مانند مشکالت 
تنفسی ناشی از نابالغ بودن ریه، نداشتن توانایی 
کنتــرل دمای بدن به دلیل کوچــک بودن جثه، 
مستعد بودن در ابتال به عفونت به دلیل سیستم 
ایمنی نابالغ، خون ریزی و آسیب مغزی، مشکل 
تغذیه و شــیرخوردن به دلیل مشــکل در بلع و 
مکیدن را به همراه خواهد داشت.افزون بر این، 
پژوهش هــای علمی اثبات کرده اســت، تولد 
زودهنگام تأثیری منفی بر شکل گیری سلول های 
خاکســتری مغز جنین دارد؛ لذا در کل می توان 
گفت توانایی یک نوزاد نارس برای زنده ماندن 
خیلی سخت و در بعضی موارد با توجه به سن 

 انجام 
ً
حاملگی غیر ممکن است. در واقع، عمال

زایمان زودهنگام با هــدف تولد در یک تاریخ 
خاص خیانت و ظلم والدین به نوزاد است.

 BBBB به نظر شــما نقش فضای مجازی و 
شــبکه های اجتماعی در شیوع این 

پدیده در کشور ما چه بوده است؟
بدون شک نقش فضای مجازی در رواج یافتن 
این پدیده مبتذل و غیــر اخالقی قابل کتمان و 
نادیده گرفتن نیســت؛ چرا که برخی والدین با 
زایمان زودهنــگام و ثبت تاریخ تولد خاص در 
شناسنامه فرزندان شــان به دنبال کسب شهرت 
و دیده شــدن در فضای مجازی و شــبکه های 
اجتماعی هســتند که از آن می توان به مثابه یک 
عارضه نوپدید ناشــی از فقدان سواد و اخالق 

رسانه ای یاد کرد.

 بررسی پیامدهای زایمان زودرس به خاطر تاریخ تولد ُرند در گفت وگو با یک کارشناس مامایی 

رقابت پوچ با آسیب های جبران ناپذیر
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در این روزها و شــب های گرفتار کرونا که سینماها 
بســته و مراکز تفریحی و فرهنگــی تعطیل یا نیمه 
 بار دیگر جایگاه تلویزیون، این 

ً
تعطیل هستند، قطعا

قاب جادویی بیش از قبل دارای اهمیت شده است. 
تلویزیونی که تماشای آن می تواند تا حدی شب های 
سرد زمســتان را کوتاه و از استرس این ایام بکاهد؛ 
به همین دلیل صدا و سیما هم تالش کرده است تا 
وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد، اما آیا این 
تولیدات توانسته همراه خوبی برای اوقات فراغت و 

دورهمی های خانگی خانواده ها باشد؟ 

 B!طنزی که نخنداند
برای نمونه، شــبکه ســوم ســیما کنداکتور سریال 
شبانه اش را با سریالی جدید و کمدی به نام »02۱« 
بســته بود؛ آن هم با حضور بازیگرانی مانند جواد 
رضویان و ســیامک انصاری که کارنامه خوبی در 
حوزه کمدی داشته و دارند، اما متأسفانه 02۱ نه تنها 
مورد رضایت مخاطبان واقع نشد؛ بلکه در آمار خود 
تلویزیون نیز جزء کم مخاطب ترین ســریال ها قرار 
گرفت. این در حالی اســت که مردم ما این روزها 
و در شرایطی که مشکالت اقتصادی و سوء تدبیرها 
از یک سو و استرس ناشی از شیوع بیماری کرونا از 
سوی دیگر آنها را تحت فشــار و هجمه قرار داده، 
بسیار تشنه کارهای کمدی و شاد هستند تا شاید با 
تماشــای چنین آثاری بتوانند بسیاری از مشکالت 

روزمره را از یاد ببرند.
سریالی که به نظر می رسد هزینه کمی هم بابت 
ساخت آن صرف نشده است، اما انگار تجربه ای از 
هزینه بیت المال باید باشد تا مدیران بپذیرند که یک 
 نمی تواند تولیدکننده توانمندی 

ً
بازیگر خوب الزاما

هم به شمار  آید.
02۱، حتی یک داســتان مناسب و جذاب هم 
نداشت؛ دو رفیقی که با دو خواهر ازدواج کرده اند، 
با فرزندانی کــه خلق و خوی آنهــا هیچ موقعیت 
جذاب و جالبی را رقم نمی زند. مخاطب هیچ گونه 
شخصیت پردازی مناسبی در فیلم نامه شاهد نیست، 

بنابراین هیچ انتظاری هم از هیچ یک از کاراکترها 
ندارد. 

داســتان های کوتاه و بی ربط آنچنان بی مالحظه 
کنار هم چیده شده اند، که مخاطب را گیج می کنند. 
ســریال با فضای کنونی زندگی مردم ایران بســیار 
فاصله دارد، نه شخصیت ها، شخصیت هایی هستند 

که در اطراف مان زیاد می بینیم و نه اتفاق ها. 
این در حالی اســت که اگــر نگاهی کوچک به 
کارهای کمدی مورد اســتقبال مــردم در طی چند 
دهه گذشــته بیندازیم، متوجه خواهیم شد همیشه 
کارهایی مانــدگار بوده اند که مردم توانســته اند با 

آنهــا همزادپنداری کننــد، کاراکترهایی مانند »آقا 
ماشــاالله« در »خانه به دوش« یا »هاشــم آقا« در 
»متهم گریخت«، حتی سه رفیق در »لیسانسه ها« 
و »فوق لیسانســه ها«، کسانی هستند که مشکالتی 
 از جنس مردم دارنــد و برای حل آنها نیز راه 

ً
کامال

حل هایی دقیق از جنس مردم و در قالب طنز انتخاب 
کرده اند.

اما یکی از اصلی ترین مشکالت 02۱ را عالوه 
بر نداشــتن داســتان یک خطی جــذاب، می توان 
بازی های نه چندان دلچسب بازیگرانش دانست؛ 
بازیگرانی که وقتی در کارهایی که خود کارگردانی 
نکرده اند، قرار گرفته اند بسیار دوست داشتنی و طناز 

هم بوده اند.

 B موعد تجدیدنظر
در هر حال، 02۱ را می توان یکی از کارهای کمدی 
ضعیف چند سال اخیر تلویزیون دانست، سریالی 
که نه تنها آموزنده و ارتقادهنده نبود، بلکه نتوانست 
سرگرم کننده هم باشد. به گونه ای که گاهی شب ها 
مخاطب آنقدر به تماشــای این به اصطالح کمدی 
بی رغبت می نشســت که حاضر بود از وســط آن 
قسمت، کنترل به دست بگیرد و شبکه را عوض کند!
در چنین وضعیتی شاید بهتر باشد رسانه ملی به 
سوی هنرمندانی برگردد که چه در مقام بازیگر و چه 
در مقام نویسنده و کارگردان اگر فرصت مناسبی پیدا 
کنند، کارهای ماندگاری را نیز تحویل می دهند. البته 
نمونه های موفق در سال های اخیر هم کم نیستند؛ 
مجموعه هایی مانند »پایتخت«، »نون خ« و... که 
در کنار مقوله طنز سیاسی، اجتماعی از موضوعات 

روزمره زندگی مردم هم غفلت نمی کنند.

یادداشت

تلویزیونی  مجموعه  تهیه کننده 
گفــت:  کوچــک«  »شــبکه 
مجموعــه  ایــن  »نــگارش 
تلویزیونی به قسمت 80 رسیده 
اســت و تا ۱04 قســمت ادامه 
خواهد داشت.« مسعود صفوی 
با بیان اینکه ســاخت عروسک 
ها تمام شــده، افزود: »شــبکه 
کوچک یک شــبکه اســت که 
کاراکترهــای عروســکی آن را 

تأسیس کردند و آن را اداره می کنند. این شبکه مانند شبکه های 
دیگر اخبار، سریال، کارتن و... دارد. تولید سریال های انیمیشن 
به پایان رسیده است؛ مانند ســریال »نت سلطان« که یکی از 

سریال های این شبکه است.

کوچک شبکه 
مجموعه عروسکی برای تلویزیون

   سریال    

چــاپ ســوم کتــاب »عارف 
۱2 ســاله«؛ خاطرات شــهید 
با  پناهی همزمان  نوجوان رضا 
هفته بســیج از سوی انتشارات 
کتاب  بازار  روانه  شهیدکاظمی 
شــد. رضا پناهی، عــارف ۱2 
ســاله ای اســت که عظیم ترین 
صحنه های از خود گذشــتگی 
را در عمر کوتاه خود به نمایش 
گذاشت. ستاره درخشان کالس 

اول راهنمایــی که عظمت روحی او به تنهایی می تواند عالمی 
را روشن کند. این کتاب را انتشارات شهید کاظمی به کوشش 
سیدحسین موسوی در قطع رقعی و80 صفحه همزمان با هفته 

بسیج منتشر کرده است.

 عارف ۱۲ ساله
چاپ سوم خاطرات رضا پناهی 

   کتاب    

ســریال »خانه عزیز« که برای 
پخش در نوروز ۱400 از شبکه 
دو سیما در نظر گرفته شده، وارد 
مرحله پیش تولید شــده است. 
»خانه عزیز« یک ملودرام شیرین 
اجتماعی است که داستان آن را 
ســعید دولت خانــی   همراه با  
نوید محمودی نوشته اند. »نوید 
محمودی« عالوه بر نویسندگی، 
تهیه کنندگی این اثر را نیز برعهده 

خواهد داشــت. گفتنی است او پیش از این سریال »سایه بان« 
را برای شبکه دو سیما ساخته بود که ضمن معرفی چهره های 
جدید با اســتقبال خوب  مخاطبان رسانه ملی نیز روبه رو شده 

بود.

    تلویزیون    

یز عز خانه 
سریال نوروزی شبکه دو

بیم و امید تئاتر مقاومت

برگزاری جشــنواره ـ آن هم از نوع تئاتری 
آن ـ در روزهای اوج گیری شیوع کرونا شاید 
در نگاه اول، منطقی و امکان پذیر نباشد؛ 
چراکــه تئاتر همواره با صحنــه و اجرای 
زنده شناخته می شــود و مواجهه رو در رو 
و نفس به نفس مخاطب با اجراکنندگان و 
بازیگرهای نمایش، به تئاتر معنا می بخشد. 
 تماشــای برخط و اینترنتی تئاتر، 

ً
احتماال

آن گرما و جذابیت را نداشته باشد؛ دیدن 
نمایــش در تــاالر کجــا و از چارچوب 
محــدود رایانــه کجــا؟  با ایــن وصف 
هفدهمین دوره جشــنواره تئاتر مقاومت 
به طور برخط در حال برگزاری اســت و 
فقط بخش تئاتر خیابانی اجرای زنده دارد. 
برگزاری این جشنواره آن هم با محوریت 
ایــن وضعیت  در  موضــوع »مقاومت« 
کرونایی، اگر ســنجیده و بــا برنامه ریزی 
دقیقی همراه باشد، می تواند عامل پویایی 
و نشــاط نزد هنرمنــدان و عالقه مندان به 
هنر تئاتر شود. تئاتر مقاومت، اصیل ترین 
نوع نمایش ایرانی است که می توان آن را 
تلفیقی از تئاتر مدرن و تئاتر سنتی دانست 
که بیشــتر در قالب تعزیه و شــبیه خوانی 
شناخته می شود. دفاع از حق در برابر باطل 
و پایداری بر سر هویت اسالمی و ایرانی، 
چکیــده محتوای تئاتر مقاومت اســت و 
همان طور که مشخص است نزدیک ترین 
نوع تئاتر بــه فرهنگ ماســت، به همین 
دلیــل هم برگزاری جشــنواره های با این 
موضوع، فارغ از کیفیت آن حائز اهمیت 
اســت. اما طی ســال های اخیر برخی از 
نمایشنامه نویس ها و کارگردان های منتسب 
به جریان تئاتــر مقاومت، به ورطه اجرای 
آثار ضدجنــگ افتاده اند؛ نمایش هایی از 
جنس آثاری که در کشــورهای متجاوز و 
جنگ طلب اجرا می شــود، کژراهه ای در 
این جریان اســت. در کشــورهایی مانند 
آمریــکا و آلمان برخی از نویســندگان و 
کارگردان ها آثــاری در اعتراض به حمله 
و تجــاوز ارتش کشورهای شــان به دیگر 
کشورها خلق می کنند. متأسفانه، برخی از 
اهالی تئاتر در ایران نیز بدون در نظر گرفتن 
دفاعی بودن جنگ هشــت ســاله ما، به 
کپی برداری و تقلید خام از روی نمایش های 
ضدجنــگ در غرب دســت می زنند. در 
جشــنواره تئاتر مقاومت، که این نقص را 
می توان ناشــی از جای خالی کار نظری 
درباره تمایز تئاتــر مقاومت و ضدجنگ 
دانست. واقعیت این است که این جشنواره 
با وجود اهمیت و برجســتگی اش، هنوز 
نتوانســته تئاتر مقاومت را به بخشــی از 
تعلق خاطر و دغدغــه عموم مردم تبدیل 
کند. این جشــنواره بــرای مخاطب عام، 
جذابیت چندانی ندارد. جشــنواره تئاتر 
مقاومــت باید بــا نوســازی رویکردها و 
موضوعات خــودش و توجه بیش از پیش 
به مسائل روز جامعه، بیشتر به دل مردم و 
به ویژه عالقه مندان به تئاتر راه پیدا کند. به 
نظر می رسد، نسل جدید هنرمندان تئاتر 
و به طــور خاص، تحصیل کــردگان این 
رشته، متأسفانه ارتباط چندانی با مضامین 
مرتبط با مقاومت ندارند. یکی از خألهای 
جشنواره تئاتر مقاومت، کادرسازی است. 
این جشنواره باید سازوکارهایی را به کار 
گیرد تا شــاهد پرورش هنرمندانی مرتبط 
و متعهــد به فرهنگ مقاومت باشــیم. به 
طور کلی، جشــنواره تئاتــر مقاومت در 
هفده ســالگی اش در کنار امیــد، راهی 
طوالنی برای کامل شــدن در پیش دارد. 
این جشنواره می تواند با تکمیل و تکامل، 
به یک رویداد جریان ســاز و مؤثر در تئاتر 

داخل و خارج از کشور تبدیل شود.

آرش فهیم
منتقد سینما

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

فرهنگ

حامد حسین عسکری
خبرنگار

 در میان انبوه خبرهای تلخ این روزها و هفته ها 
که به لطف بیماری کرونا، کم کم دارد برای مان 
عادی می شود، خبر درگذشت حجت االسالم 
محمدحســن راســتگو، تلخی متفاوت و 
برای بچه های دهه ۶0  زایدالوصفی 
نازنین،  و 70 داشــت. روحانی 
بی ریا و وارســته ای کــه در ایام 
نخســت پس از پیروزی انقالب 
اســالمی، منبرش را به تلویزیون 
آورد، اما به شیوه ای متفاوت و برای 

نسلی متفاوت.
روحانی جوان آن روزها، 
بعد از مدت کمی به »عمو 
راستگو« برای نوجوانان 

و جوانان تبدیل شــد و با کالم شیرین و بی ریا 
و با ابداعات هنرمندانــه و خوش ذوقش که از 
خط خــوش گرفته تا جدول کلمــات و اعداد 
متنوع بود، عمیق ترین معارف انسان ساز الهی را 
برای نسلی که به تازگی طعم انقالب را چشیده 
بودند، بیان می کرد و اوقاتی شیرین و دلنشین در 
استودیوهای سیما و البته در پای تلویزیون برای 
میلیون ها بیننده نوجوان و جوان و حتی بزرگسال 
رقم مــی زد.  این جهــاد هنرمندانه و متفاوت 
مرحوم راستگو تا دهه 70 و حتی تا اوایل دهه 
80 ادامه پیدا کرد و حتی زمانی که گرد پیری بر 
چهره اش نشست، اگر فرصتی دست می داد، از 
ادای تکلیف کوتاهی نمی کرد، حتی اگر عده ای 
غافل، ایــن ابتکار مخلصانه او را مغایر هویت 
صنفی روحانی و شأن  طلبگی بدانند؛ حاال آن 
چهره مخلص و خاطره ســاز که میلیون ها نفر 
شیرینی معارف الهی را با شیوه های هنرمندانه 

او چشیدند، از میان ما رفته، اما این سؤال به طور 
جدی مطرح اســت که وظیفه طالب فاضل، 

جوان و دغدغه مند در این روزگار چیست؟
واقعیت این اســت که امروز نه تنها رادیو و 
تلویزیون، بلکه فضای مجــازی به عنوان یک 
بستر گسترده، فرصتی شده است برای بمباران 
اذهان مخاطبــان، آن هم با انبوه داده های غلط 
و درســت که به شــیوه ای متبحرانه از ســوی 
بدخواهان این مردم، در کنار هم چیده شــده 
است.  در چنین زمانه و چنین میدانی، هرچند 
طالب جوان و باســواد کم فعال نیستند، اما به 
نظر می رســد جای خالی نقش آفرینی هایی از 
 احساس می شود و 

ً
جنس »عمو راستگو« نسبتا

وقت آن اســت که روحانیون باسواد و فاضل و 
در عین حال خوش ذوق، فرصت را برای نشر 
هنرمندانه معارف اهل بیت)ع( برای جان های 

تشنه کودکان و نوجوانان، غنیمت بشمرند.

   برداشت    

وز باید میدان دار شوند   عمو راستگو هایی که امر

 به بهانه پخش سریال »021«ساخته سید جواد رضویان و سیامک انصاری

ونایی جای خالی طنز در شب های سرد کر

در حاشیه خبر تلخ درگذشت حجت االسالم محمدحسن راستگو



شماره 9۷8 |  دوشنبه  10 آذر 1399

۱۴
جبهه

   یادداشت    

  کوهستان آتش
 بچه های همت

ســوژه محوری کتاب »کوهستان آتش«، 
کارنامــه عملیاتــی لشــکر 27 محمد 
شناسایی  مأموریت  در  رســول الله)ص( 
محور بمــوـ دربندی خان و عملیات های 
والفجــر۳ و والفجــر4 اســت. فرمانده 
لشکر 27 محمد رسول الله)ص( در این 
مقطع زمانی، شــهید حاج ابراهیم همت 
بوده است. خوشــبختانه شهید همت از 
فرماندهانی بوده اند کــه پس از انجام هر 
عملیــات آن را تجزیه  و تحلیل می کردند 
و به طور کامل عملیات را شرح می دادند.

بیشتر اسنادی که در کتاب »کوهستان 
آتش« استفاده شده، مربوط به مرکز اسناد 
و تحقیقات دفاع مقدس اســت. همه این 
اسناد را راویان حاضر در لشکر در همان 
زمان عملیات ثبت و ضبط کرده و اکنون در 
اختیار مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 
است. تعداد زیادی از راویان و آنهایی که 
روایت های شــان به مثابه ســند در کتاب 
مطرح  شــده اســت، در طول چهار سال 

بعدی جنگ به شهادت رسیدند.
این کتاب بازه زمانی اردیبهشت ماه تا 
آذر ماه ســال ۱۳۶2 را در بردارد. در این 
بازه زمانی عملیات ها در جنوب قفل شد 
و دیگــر انجام عملیــات در زمین صاف 
و دشــت جنوب امکان پذیــر نبود. تدبیر 
فرماندهان این بود که به ســمت غرب و 
شمال غرب بروند. در این کتاب در مورد 
عملیات هایی که در این جبهه انجام شده 
صحبــت می شــود؛ از جملــه عملیات 

والفجر۳ که در کوهستان انجام شد.
عملیــات لغــو شــده بمــو موضوع 
دیگری اســت که یک ســوم از کتاب را 
شامل می شود و به شناسایی های سخت 
و طاقت فرســایی کــه در دربندی خان و 
ارتفاعات شــاخ شــمیران انجام گرفت، 
این منطقه کوهســتانی  اختصاص دارد. 
و صعب العبور اســت و بــه همین دلیل 
عملیات پس از شش ماه کار شناسایی لغو 
می شود. در نهایت کتاب عملیات والفجر 
4 را که در ارتفاعات کانی مانگا انجام شده، 
به تصویر می کشد. این ارتفاعات مهم بود؛ 
چرا که به هر دو طرف اشــراف داشت و 
از همین رو عراقی هــا روی این کوه آتش 
زیادی می ریختند. کار تحقیق و پژوهش 
و تدوین کتاب »کوهســتان آتش« حدود 
۱۶ ماه طول کشــید. برای تکمیل برخی 
از موضوعــات مطرح شــده در کتاب و 
روایت هــا مصاحبه هــای تکمیلی انجام 
دادیم؛ اما متأسفانه نتوانستیم با برخی از 
فرماندهان یا افراد مؤثــر مصاحبه انجام 
دهیم و فقط از صحبت های آرشیوی آنها 
که در اختیارمان بود، استفاده کردیم. اینکه 
چرا آنجا نیروها محاصره می شوند، چرا 
جنازه ها جا می ماند، چرا عملیات در بمو 
بعد از شش ماه کار شناسایی دقیق یک دفعه 
لغو می شود و همه به ســوی یک راهکار 
میسر و پاسخ داده نشد. در آن مقطع فرانسه 
با تحویل ســوپراتانداردها و موشک های 
اگزوسه به صدام، آتش جنگ را شعله ورتر 
کرد. فرانسه با این اقدام صدام را مسلح تر 
کرد و نســبت به اینکه به خواســته های 
بین المللی تن ندهد، جری تر شــد و فقط 
می گفــت من صلــح می خواهــم، ولی 
صلحی که نه غرامت بدهد و نه قبول کند 
که کسی بیاید بررسی کند که شروع کننده 
جنگ چه کســی بوده است. شهید همت 
از این حرکت دولت فرانسه که در جهت 
تشــدید جنگ صورت می گیرد، با تعبیر 

»آدم هرزه« یاد می کند.

گفت وگوی منتشر نشده با مرحوم سردار ابراهیم حاجی محمدزاده مؤسس و اولین مسئول دفتر سیاسی سپاه

۱۴ صفحه ای به امام)ره( نوشتم نامه 

سردار گلعلی بابایی
مستندنگار دفاع مقدس

یک سال از آسمانی شدن ســردار حاج ابراهیم 
حاجــی محمدزاده مؤســس و اولین مســئول 
دفتر سیاسی ســپاه می گذرد. به همین مناسبت 
گفت وگوی منتشــر نشــده با وی که در ماه های 

پایانی عمرش انجام شده از نظرتان می گذرد.

 BBBB به عنوان اولین سؤال بفرمایید چه انگیزه
و اهدافی سبب شد تا ایده تشکیل دفتر 

سیاسی در ذهن شما شکل بگیرد؟
دو مســئله مهم برای بنده انگیزه ایجاد می کرد؛ اول 
احساس خطری بود که در روزهای اول تأسیس سپاه 
نسبت به فاصله گرفتن از روحانیت داشتم؛ لذا اولین 
کتابی که در دفتر سیاســی چاپ شد، کتاب »سپاه و 
روحانیت« بود. دوم شناخت شخصی بنده از سران 
مجاهدین خلق بود؛ چون رجوی، حنیف نژاد و سایر 
سرکرده های آن را خوب می شناختم؛ کتک شان را هم 
خورده بودم تا جایی که دندان هایم را شکسته بودند. 
به همین دلیل هم از نفوذشان در سپاه نگرانی داشتم و 
هم می ترسیدم برخی از نیروهای جوان انقالبی در دام 
آنها بیفتند. بنابراین همان روزهای اول کتابی با نام 
»مجاهدین خلق رودرروی خلق« نوشتم. وقتی 
در شــورای فرماندهی سپاه شــنیدم که »موسی 
خیابانی« و »مســعود رجوی« قصد دارند به قم 
بروند و با امام)ره( مالقاتی داشته باشند، نگران 
شدم و نزد آیت الله موسوی اردبیلی رفتم و از نفاق 
آنها گفتم. گفتند اینها همیــن دیروز اینجا آمده 
بودند. رجوی به من گفت که حاج آقا شما اگر سر 
من را هم کنار این باغچه ببرید، من هیچ اعتراضی 
نخواهم کرد. منظور ایشــان از بیان این مطلب این 
بود کــه من فریب اینها را نمی خورم! آقای محســن 
رضایی وقتی خدمت امام)ره( رسیده بودند، مطلب 
را خدمت ایشــان عرض کرده و گفته بودند یکی از 
برادران ما در شــورای فرماندهی ایشــان را خوب 
می شناســد و با اینها بوده است. مقصودش من بودم 
که روش و نفاق اینها را خوب می شناختم و دیده بودم 
که چگونه روی روحانیت تأثیر می گذارند و برخی از 
آنها را با خودشان همراه می کنند. می توان گفت، تنها 
کسی که تحت تأثیر اینها قرار نمی گرفت، حضرت 
امام)ه( بود.آن موقع کسی در سپاه نبود که کار سیاسی 
و روشنگری سیاســی انجام دهد؛ بنابراین، ما باید 
این خأل سیاســی را پر می کردیم. در همین راستا از 
همان ابتدا به سراغ افرادی که مناسب این کار بودند، 
رفتم که یکی از آنها آقای حسین شریعتمداری بود. از 
ایشــان که آن موقع در کمیته فعال بود، خواستم تا به 
سپاه بیاید و در دفتر به ما کمک کند. البته اولین نفری 
که با خودم به دفتر آوردم و مدت ها دو نفری کار آنجا 
را دنبال می کردیم، طلبه جوانی به نام »جالل اشجع« 
بود که بعدها مســئول دفتر ما شد. فرد دیگری که در 
زندان با او آشنا شده بودم و اهل مسائل سیاسی بود، 
»بهاءالدین شیخ االسالمی« نام داشت که با اصرار و 
تالش زیادی وی را از دادستانی به دفتر آوردم.با همین 
چند نفر افشاگری علیه گروهک های چپ و راست 
را شــروع کردیم. آقای شــریعتمداری همان روزها 
یک کتاب علیه »جنبش مسلمانان مبارز« نوشت که 
خیلی مؤثر بود و آنها مجبور به توقف فعالیت های شان 
شدند. البته خیلی ها به این کارها اهمیت نمی دادند؛ 
اما کم کم متوجه ارزش کار دفتر سیاســی شدند.از 
دیگر اقدامات ما موضع گیری در برابر مســائل روز 
بود که با صدور بیانیه ها صورت می گرفت. مجموعه 
بیانیه ها در قالب یک کتاب چاپ شد. یکی از اولین 
بیانیه های ما نقــدی علیه بنی صدر بود که تحت 
عنوان »ســخنی با رئیس جمهور« انتشار یافت. 
وقتی من این بیانیه را به حضرت آقا )رهبر معظم 
انقالب( که آن موقع نماینده شورای انقالب در 
سپاه بودند، نشان دادم تا نظرشان را بگیرم، دیدم 
به یک نفری که آنجا بود فرمودند؛ »بیایید ببینید 
آقای محمدزاده چه چیزهایی نوشته است.« که 
منظورشــان این بود این بیانیه خیلی مهم است.

درمجموع نظــر ما این بود که راهــی جز اتصال به 
روحانیت نداریم و بر آن تأکید داشتم که هنوز برخی 
از فرماندهان به من می گویند که چقدر ما را به خاطر 
اصرار بــر روحانیت اذیت می کــردی. یکی از آنها 
می گفت، من هنوز آن واژه »مجتهد جامع الشرایط« 
شــما را در گوشم دارم. با وجود این، مدتی بعد با ما 
و دفتر سیاسی برخورد شد و پشت  سرمان گفتند که 

فالنی ضد روحانیت است!

 BBBB چرا این وضعیت به وجــود آمد و این
اتهام   زنی از کجا ناشی می شد؟

زمانی که مرحوم آیت الله طاهری خرم آبادی نماینده 
حضرت امــام)ره( در ســپاه بودند، آقــای عبدالله 
محمودزاده مســئول دفتر ایشان به من خبر دادند که 
حاج آقا می خواهند شــما را ببینند. من گفتم باشد، 
می آیم که گفتند ایشان می خواهند خودشان به دیدن 
شما بیایند. من درخواست کردم که برای افطاری)ماه 
رمضان( تشریف بیاورند، اما قبول نکردند. وقتی به 
منزل ما تشریف آوردند، به من فرمودند؛ در حالی این 
اتهام را به شما زدند که من خودم در یکی از جلسات 
شــورای فرماندهی، شش بار دفاع شما از روحانیت 
را شــنیده ام و این برای من حجت شرعی است؛ لذا 
آمده ام از شما حاللیت بطلبم. چون قبل از آن یک روز 
آقای محمودزاده گفت؛ آقای خرم آبادی به من دستور 
داد که برو و در دفتر سیاسی را زنجیر کن که من گفتم 
ایــن کار را نمی کنم، چون من آنها را می شناســم و 

این چیزهایی که می گویند درست نیست. علت این 
ذهنیت ها، همان چیزهایی بــود که ما در خصوص 
روحانیت از امام نقل می کردیم و می نوشــتیم. جرم 
ما نقل عین نظرات حضرت امــام)ره( بود. ما فقط 
از روحانیت اصیل و وارســته دفاع می کردیم. برای 
نمونه، ما در نشــریه »رویدادهــا و تحلیل« یک 
مقاله نوشتیم که برای اولین بار اسالم آمریکایی 
مطرح شده بود. در آن مقاله، سندی از حضرت 
امام)ره( زده بودیم که فرمــوده بودند، نگذارید 
بگویم چه کسانی برای فرح انگشتری فرستادند! 
این برای بعضی ها سخت بود. اما ما چیزی جز 
حرف امام نمی نوشــتیم؛ بــرای نمونه اگر دفاع 
می کردنــد در اولین صفحــه رویدادها و تحلیل 
می زدیــم و اگر در باب دنیازدگی هم فرمایشــی 
داشتند، می زدیم که یک عده ناراحت می شدند 
و عقده خودشان نسبت به امام را روی ما خالی 
می کردند. امام)ره( یک جمله ای در اواخر عمرشان 
داشــتند که می فرماینــد؛ »هیچ چیزی به زشــتی 
دنیاگرایی روحانیت نیست و هیچ وسیله ای هم بهتر 
از دنیاگرایی نمی تواند روحانیت را آلوده کند. چه بسا 
دوستان نادان یا دشمنان دانا بخواهند با دلسوزی های 
بی مورد مسیر زهدگرایی آنان را منحرف سازند.« این 
جمله امام)ره( در صحیفــه امام، جلد 2۱ و صفحه 
۹۹ آمده اســت. این جمله را عده ای بر نمی تابیدند. 
چه کســانی؟ همان ها که از روز اول دنبال بنز بودند. 
بعضی ها می گفتند یک بخــش از صحبت های 
امام را بزنیم و یک بخش را نزنیم؛ ولی ما می زدیم 
و به ضد روحانیت متهم می شدیم؛ در حالی که 
من خودم در تصویب اساسنامه سپاه در مجلس 
از روحانیت در سپاه دفاع کردم. یکی از نمایندگان 
که خودش هم در لباس روحانی بود و هم اسمش 
روحانی بود، می گفت بدی آقای محمدزاده این 
است که می خواهد به ما درس والیت فقیه بدهد! 
در قضیه آقــای منتظری، وقتی ایشــان تحرکاتی را 
شــروع کرد، من با محمد منتظری ارتباط دوســتانه 
زیادی داشتم. ایشــان دو روز قبل از شهادتش، شب 
را در منــزل ما خوابید، لذا تنها کســی که از طرف 
سپاه با ایشان ارتباط داشت، من بودم و مسائل جنگ 
را برای ایشــان تحلیل می کردم. چیزهایی از ایشان 
شنیدم که وقتی بحث قائم مقامی پدرش مطرح شد، 
احســاس خطر کردم و یک نامــه ۱4 صفحه ای در 
باره مســائل ایشان به حضرت امام)ره( نوشتم. آقای 
منتظری وقتی محســن رضایی را در یک جایی دیده 
بود، گفته بود؛ تا زمانی که محمدزاده در سپاه هست، 
سپاه ضد روحانیت اســت. وقتی از دفتر سیاسی به 
مرکز تحقیقات جنگ رفتم، یک شب آقای هاشمی 

جلســه ای در مجلس در مورد جنگ گذاشته بود که 
من هم حضور داشتم. حضرت آقا که رئیس جمهور 
بودند هم حضور داشتند. بحث سیدمهدی هاشمی 
مطرح شــد که تازه دستگیر شده بود. من خدمت آقا 
عرض کردم یادتان هســت وقتی در ســپاه بودید، به 
من فرمودید که بروید کمک ســیدمهدی هاشــمی 
که آن موقع مســئول نهضت ها بود. من همان موقع 
خدمت شما عرض کردم که صالح نیست کسی که 
دستش به خون روحانیت آلوده است، در سپاه باشد 
و سیدمهدی آدم خطرناکی است. من هر چه اصرار 
می کردم شما پاسخی به من نمی دادید. آقا فرمودند؛ 
بله من یادم هســت که شــما از همان ابتدا نسبت به 
سیدمهدی حساس بودید و مخالفت می کردید؛ اما 
چاره ای نبود، چون فشــارها از طرف آقای منتظری 

زیاد بود.

 BBBB در ابتــدا چنین برداشــت می شــد که
دفتر سیاســی قرار بوده است بدون زیر 
مجموعه در رده ها صرفًا در دفتر مرکزی 
فعال باشد، آیا برای رده ها پیش بینی دفتر 

نشده بود؟
نــه اینطور نبود که دفتر فقط در مرکز منحصر باشــد 
و ما تصمیم داشتیم در سراســر کشور دفتر سیاسی 
راه اندازی کنیم. در همــان روزهای اولیه در بعضی 
استان ها مانند اصفهان، مشــهد، کرمان، رشت و... 
دفتر ایجاد کردیم؛ اما با آغاز جنگ تحمیلی این کارها 
تحت الشــعاع قرار گرفت. البته در شهرستان نیروی 
سیاسی هم کم داشتیم و باید از تهران می فرستادیم؛ 
لذا کار با ســختی هایی روبه رو بود و ما باید بر اساس 
ظرفیت محلی کادر و ســاختار ایجاد می کردیم. این 
ند طی 

ُ
موضوع سبب شده بود که مقداری این روند ک

شود. بعد از جنگ هم چند دفتر در مناطق جنگی از 
جمله شمال غرب، غرب و جنوب ایجاد کردیم و یک 
دفتر هم در تهران راه اندازی کردیم تا خودمان در دفتر 

مرکز، بیشتر کار ستادی کنیم.

 BBBB دفتــر در روزهای اولیه چه ســاختاری
داشت و بیشــتر روی چه فعالیت هایی 

متمرکز بود؟
یکی از فعالیت های اصلی و مستمر ما انتشار نشریه 
»رویدادها و تحلیل« بود که هر ماه منتشــر می شد. 
تا ســال ۱۳۶۱ که ما در دفتر بودیم، 45 شماره از آن 
چاپ شد. اگر دقت کرده باشید این شماره ها با چاپ 
استنسیل و دســتی اســت، چون ما امکانات چاپ 
نداشــتیم و این کار را با کمک »شهید کالهدوز« در 
ارتش انجام می دادیم. ما برای تهیه مطالب و محتوای 
نشریه هر دوشنبه یک جلسه با عنوان »شورای تحلیل« 
داشتیم که مســائل را در آنجا تحلیل کرده و از نتایج 
آن در نشــریه اســتفاده می کردیم. یک نشریه هم به 
نام »رویدادها« برای مســئوالن و نمایندگان مجلس 

داشتیم که مطالب محرمانه را در آن درج می کردیم.
ایــن بولتن ها خدمــت حضرت امــام)ره( هم 
می رفت و ایشان از کارهای ما اطالع داشتند. خود 
ما هم خدمت ایشان می رسیدیم و گزارش کارمان 
را می دادیم. کتاب »امام در برابر صهیونیزم« را که 
به انگلیســی هم ترجمه شده بود، خدمت ایشان 
بردیم. ایشان خیلی از اینکه سپاه کار سیاسی هم 
می کند، بشاش شــدند و فرمودند؛ »چرا اینها را 
به مردم نمی گویید. بعــد فرمودند که چقدر من 
تأکید دارم از کارتان تبلیــغ کنید. بروید بگویید.«  
همین گزارش ها را به آقای منتظری هم می دادیم؛ اما 
وقتی گزارش چاپ کتاب »جنبش مسلمانان مبارز« 
را خدمت ایشــان دادیم، آشفته شد و خیلی عصبانی 

شد و چنین جمله ای را گفت؛ شما علیه دوست من 
»پیمان« مطلب می نویســید؟  البته یک نکته را هم 
اضافه کنم کــه بدانید چقدر انتشــار این کتاب های 
سیاســی برای دشــمنان انقالب مهم و حساس بود. 
وقتی کتاب »امام در برابر صهیونیزم« را منتشر کردیم، 
از عوامل صهیونیســتی با ما تماس گرفتند و شــروع 
کردند به تعریف از ما و تقاضای مالقات با ما را کردند 
که ما نپذیرفتیم؛ چون به دنبال نفوذ در دفتر سیاســی 
بودند و ما روش آنها را می شناختیم. یک جریان دیگر 
هم شــوروی ها بودند که خیلی تالش می کردند در 
دفتر سیاسی نفوذ کنند؛ حتی سفیر شوروی تقاضای 

مالقات با ما را کرد که باز هم ما قبول نکردیم.

 BBBB منابع خبری و اطالعاتی شما چگونه و از
کجا تهیه می شد؟

خــب مــا از جاهای مختلــف اطالعــات و اخبار 
می گرفتیم. کــم کم کــه کار دفتر ادامه پیــدا کرد، 
بولتن های خیلی زیادی به تدریج وارد دفتر شد. البته 
برای برخــی از منابعی که در کشــور نبود، زحمت 
زیادی می کشیدیم. یک نفر در لندن هر روز مطالب 
مربــوط به گروهک های ضد انقــالب را جمع آوری 
می کرد و به صورت هفتگی با هواپیما برای ما ارسال 
می کرد. لذا ما هر هفته یک کارتن روزنامه و مطالب 
را از این طریق دریافت می کردیم؛ چون باید به منابع 
اصلی دسترســی پیدا می کردیم و نقطــه قوت دفتر 

سیاسی به همین اطالعات موثق و اسنادش بود.

 BBBB در زمینه توجیه حضوری نیروها هم برنامه 
داشتید یا این موضوع بعدها مطرح شد؟
مــا از همان ابتدا عــالوه بر مکتوبــات، بحث 
ســخنرانی ها را نیز داشــتیم. من خــودم برای 
راه اندازی دفتر سیاسی خیلی به شهرها و استان ها 
سفر کرده و در سخنرانی برای پاسدارها، اوضاع 
 قبل از خطبه های نماز 

ً
را تحلیل می کردم. معموال

جمعه اســتان ها صحبت می کردم و از کســانی 
که در شهرها کار می کردند می خواستم تا هر ماه 
به تهــران بیایند و در جریان مســائل قرار گرفته و 
اطالعــات الزم را در اختیار فرماندهان و نیروها 
قرار دهند. یک روز در جلســه حزب جمهوری به 
عنوان سخنران دعوت شدم که حضرت آقا هم حضور 
داشــتند، خاطره ای از آلمانی ها نقل کردم که یکی از 
مقامات شان گفته بود؛ »وقتی انقالب اسالمی ایران 
پیروز شد، تالش کردیم ببینیم علت انقالب چه بوده 
که به شخصیت امام رسیدیم. برای پی بردن به افکار 
ایشان، مهم ترین کتاب شان یعنی والیت فقیه را ترجمه 
کردیم؛ ولی هر چه خواندیم هیچی نفهمیدیم.« بعد 
از جلســه که آقا مرا دیدند، فرمودند؛ نکته جالبی را 

اشاره کردید.

 BBBB با شروع دفاع مقدس، فعالیت های دفتر
چه تغییراتی کرد؟ 

بخش جنگ راه اندازی شد و برای ثبت وقایع جنگ 
وارد عمل شــدیم. هنگام شــروع کار، نیرو نداشتیم 
و حدود ۱00 نفر دانشــجو را پیدا کردیم تا به جبهه 
بفرســتیم؛ البته موفق شدیم همه مراحل عملیات ها 
را از زبــان فرماندهان در همه ســطوح ثبت و ضبط 
کنیم. چه جلســاتی که آقای هاشمی حضور داشت 
چه جلســاتی که در لشکرها و تیپ ها برگزار می شد 
و حتی دستوراتی که از سوی فرماندهان در خط مقدم 
داده می شد. نکته مهم در موضوع روایتگری دفاع 
مقدس این اســت که حتی یک مورد هم مطلبی 
لو نرفت؛ یعنی یک مورد هم پیدا نشد که یکی از 
راویان جنگ مطلبی را جایی نقل کرده باشــد که 
نباید پخش می شد و این به لطف خدا و خلوصی 
بود که در بچه های دفتر وجود داشــت.یک روز 
آقای رضایــی مرا دید و گفت؛ کــدام آدم عاقل 
مذاکرات جلسه قبل از عملیات را ضبط می کند؛ 
ولی شــما این کار را کردید و موفق هم شدید که 

نشت اطالعات نداشته باشید.

 BBBB آیا همه بچه های دفتر اینقدر قابل اعتماد 
بودنــد که شــما دفاع می کنیــد؟ پس 
ماجرای حضور افرادی مثل عمادالدین 

باقی و... چه می شود؟ 
خــب افــراد مختلفی به ایــن دفتر آمدنــد و رفتند. 
عمادالدیــن باقی مدت کوتاهــی در بخش خارجی 
نیروی آقای سلیمی بود. من یک روز شنیدم که ایشان 
مــادرش را کتک زده اســت. وقتی ایــن موضوع را 
شنیدم، از او ســؤال کردم که شما مادرت را زده ای؟ 
وقتی گفت بله، به او گفتم جای تو در دفتر سیاســی 
نیست و بالفاصله اخراجش کردیم. در واقع، ما روی 
نیروهای دفتر حساسیت داشــتیم و اجازه نمی دادیم 
حتی یک نفر که اخالق اسالمی را رعایت نمی کند، 
در این جمع باشد و برخورد ما به حرمت مادر برکتی 
داشت که در طول هشــت سال راویتگری یک مورد 

درز خبر نداشتیم.

گروه  گفت و گو
صبح صادق
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سیاست
۱5

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

  خریدخدمت ها را 
متمرکز کنید

09۱0000۴755/ چرا مسئوالن محترم 

سپاه و بانک انصار درباره آینده سهام بانک 
انصار به صورت شــفاف اطالع رســانی 

نمی کنند؟
مطالــب  انتشــار  از   /09۱9000۱۴88

گوناگون در رابطه با طب اسالمی و سنتی 
در شماره ۹7۶ تشکر می شود؛ ولی بسیار 
تعجب آور است که چرا سپاه با اینکه خود 
مراکز درمانی دارد و همواره خط شــکن 
بوده و می تواند به طور فعال در این زمینه 
مؤثر باشــد؛ دنباله روی وزارت بهداشت 
اســت که از ســازمان جهانی بهداشت 

پیروی می کند./ »جمیل« از تهران.
09۳60009769/ حداقل اگر برای تبدیل 

عضویت نیروهــای خریدخدمت کاری 
نمی توان کرد، الاقل همه را متمرکز کنند.

09۱200055۴8/ با این وضعیت گرانی 

و قیمت هــا از فرماند هــان تقاضا داریم 
کمک هزینه فرزندان چند قلو قطع نشود.

09۳8000۳99۱/ در هفته بســیج ده ها 

طرح عمرانی افتتاح می شه؛ ولی ساختمان 
ناحیه گنبد سه ساله نیمه کاره رها شده!

09۱۴000779۱/ بنــده وام خرید کاال 

گرفتم؛ متأســفانه هر وقت به فروشــگاه 
مراجعه کردم، جنس نبود. بعد از هشت 
ماه که از حقوقم کسر می شد، جنس را با 
قیمت روز تحویل گرفتم که از هشت ماه 

پیش کلی گران تر شده است؟
 در زمینه وضعیت 

ً
09۱۱000۴82۱/ لطفا

حقوق و معیشت بســیار پایین ایثارگران 
دفــاع مقــدس، جانبــازان و رزمندگان 
 اقدام فرمایید./ »حسین 

ً
بسیجی ســریعا
اسدی« از گیالن

فوق العــاده  چــرا   /09۱۴0006۴۱۱

عملیاتــی بســیجیان کــد 8۹ اعمــال 
نمی شود؟ 

09۱60007۱79/ در مورد وام مســکن 

شرط اصلی ســند خانه است، کسی که 
خانه ندارد، باید چکار کند؟

 درباره افزایش 
ً
09۱80007790/ لطفــا

فوق العــاده عملیاتی همتــراز کادر برای 
بسیجیان کد 8۹ از مسئوالن و فرماندهان 

سؤال بفرمایید.
09۱800060۴۴/ چــرا فکری برای وام 

مسکن یا پروژه کارکنان نمی شود؟ ۱7سال 
در کردســتان خدمت کرده ایم و از سال 
۱۳۹0 متقاضی هستیم، اما هیچ اقدامی 

انجام نداده اند. 
099۱0008۳99/ من تک فرزند شــهید 

هستم و ۱0سال است در مناطق عملیاتی 
فعالیت می کنم، قانون ششم توسعه درباره 
تبدیل وضعیت اســت؛ اما کسی کاری 

نمی کند.
090۱0005۴7۴/ مسئوالن محترم پیرو 

اوامر فرمانــده کل قوا مبنی بــر افزایش 
 در پی لبیک به این 

ً
 و قانونا

ً
جمعیت شرعا

مطالبه حضرت آقا باید افراد عیالوارها به 
ویژه دوقلودارها را دریابید.

09۱500082۱5/ ۹۹ درصــد مباحث 

ســتون مربوط به حرف همکاران، درباره 
؟

ً
بحث مالی است، چرا واقعا

صبح صادق: روی خط با هدف انتشار 
بیان مشکالت  نظرات، پیشنهادات و 
کارکنان راه اندازی شده و حجم باالی 
مســائل اقتصادی و مالــی به خاطر 
شــرایط فعلی جامعه اســت. صبح 
صــادق آماده انعکاس مشــکالت و 
حرف های مخاطبان است. از مسئوالن 
و فرماندهان هم انتظــار دارد با توجه 
ویژه به موارد مطرح شده در این ستون 
پاســخ های خود را بــرای درج در این 

ستون به صبح صادق ارسال کنند.

   روی خط    

پاسدار

 احسان امیری
خبرنگار

طی مراسمی در مجموعه فرهنگی ـ رسانه ای صبا با 
حضور حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی 
از کتاب معاونت سیاســی رونمایی شــد. در این 
مراســم که بــا حداقل نفــرات و بــا رعایت دقیق 
دستورالعمل های بهداشتی در اولین سالگرد عروج 
مرحوم ســردار ابراهیم حاجی محمــدزاده، اولین 
رئیس دفتر سیاسی سپاه برگزار شد، یاد شهید فرامرز 

رضوی گرامی داشته شد.

 Bمصرف کننده تولیدات شما بوده ام
حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی، نماینده 
ولی فقیــه در ســپاه در این مراســم تدوین چنین 
کتاب هایی را با ارزش دانست و گفت: »من خودم 
مصرف کننده تولیدات دفتر سیاسی، اداره سیاسی و 
معاونت سیاسی بوده و هستم و باید بگویم که برخی 
از کارهای ارزشمندی که در این مجموعه طی این 

چهل سال انجام گرفته، در کشور نظیر ندارد.«
وی افزود: »یکی از ویژگی های مهم در این چهل 
سال کار مجموعه این است که هرگز هدف وسیله 
را توجیه نکــرد و این مجموعه در برابر جریان های 

سیاسی منفعل عمل نکرد.«
نماینده ولی فقیه در سپاه در ادامه گفت: »گذشته 
پر افتخار این مجموعــه اکنون تبدیل به یک کتاب 
شــده اســت که چراغ راهی برای آینده آن باشد و 
مانعی برای تحریف؛ بایــد خط تحریف را جدی 
گرفت؛ چون هنوز انقالبیون سال ۱۳57 زنده هستند 

که تحریف انقالب شروع شــده و چنین اقداماتی 
که بر پایه اســناد دقیق انجام می شود، یکی از موانع 
همین تحریفات است.« وی با اشاره به تدوین کتاب 
نمایندگان ولی فقیه در سپاه در دوران تصدی اش در 
پژوهشگاه امام صادق)ع( قم گفت: »با تجربه ای که 
دارم، می دانم ایــن کار چقدر مفید خواهد بود و به 

ثبت دقیق تاریخ کمک خواهد کرد.«

 Bبه دنبال مرجع نگاری بودیم
سردار دکتر یدالله جوانی، معاون سیاسی نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه به عنوان دیگر سخنران این مراسم 
ضمن تشریح کلی موضوع تدوین کتاب معاونت 
سیاســی، اظهار داشــت: »در چهلمین سالگرد 
تشکیل دفتر اداره و معاونت سیاسی سپاه قرار داریم 
و چون در سالروز عروج اولین مسئول دفتر سیاسی 

ســپاه مرحوم ســردار ابراهیم حاجی محمدزاده 
بودیم، با وجود شــرایط تحمیلی از کرونا ســعی 
شــد این کتاب به موقع آماده شــده و در مراسمی 
که به علت شــرایط ویژه کشور بسیار محدودتر و 
مختصرتر از برنامه پیش بینی شده است، رونمایی 
شــود.« وی افزود: »این کتاب شروع شکل گیری 
سپاه، تشــکیل نمایندگی و ادوار آن، دفتر سیاسی، 
فلسفه تشــکیل و حضور در ساختار سپاه، مدیران 
و مســئوالن و نیز مأموریت های این مجموعه را با 
رویکرد تجربه نگاری و جمع آوری اسناد و همچنین 
تطبیق با رویدادهای مهم سیاســی کشور در خود 
گنجانده و می تواند به عنــوان یک مرجع مهم در 
خصوص نحوه شــکل گیری ســپاه هم محسوب 

شود.«

 Bتاریخ شفاهی به همراه پاسخ به شبهات
دکتر حسین عبداللهی فر به عنوان مسئول تیم تدوین 
کتــاب در این مراســم گفت: »مــن در تدوین این 
کتاب به عمق این مســئله رسیدم که اگر سپاه نبود، 
کشور نبود و اگر دفتر سیاسی و معاونت سیاسی هم 
نبود، ســپاه نبود. « وی افزود: »در این کتاب عالوه 
بر تاریخ نگاری تشکیل ســپاه و دفتر سیاسی و بیان 
تاریخ شفاهی، تمامی نشریات، بولتن ها، کتاب ها و 
محتواهای تولید شده در این چهل سال به صورت 

خالصه گنجانده شده است.«

 Bبزرگان گمنام سپاه را باید معرفی کرد
سیدمهدی حســینی، پژوهشــگر تاریخ انقالب 
اسالمی و سپاه نیز که از اعضای برجسته تیم تدوین 
و پژوهش این کتاب اســت، در سخنانی کوتاهی 
گفت:  »ایده نوشــتن چنین کتابی را چند سال قبل 
به ســردار جوانی دادم و ایشان هم قبول کردند و با 
همراهی دوستان این کار ســخت انجام شد. سپاه 
افرادی همچون مرحوم حاجی محمدزاده کم ندارد 
و ما موظف هستیم این بزرگان را که گمنام مانده اند، 

به مردم خودمان و ملت های آزاده معرفی کنیم.«
در پایــان این مراســم ضمن رونمایــی از این 
کتاب، از سردار عباس حاجی نجاری، سیدمهدی 
حسینی و دکتر حسین عبداللهی فر تقدیر شد. گفتنی 
اســت، کتاب معاونت سیاســی در ۳50 صفحه و 
در قالب تاریخ نگاری شــفاهی، جمع آوری اسناد، 
خالصه نویســی تولیدات و پاسخ به شبهات در سه 
برهه تشکیل دفتر سیاسی سپاه، تشکیل اداره سیاسی 
و سپس معاونت سیاسی با همت معاونت سیاسی 

نمایندگی ولی فقیه در سپاه منتشر شده است.

 در مراسمی با حضور نماینده ولی فقیه در سپاه

شد ونمایی  سیاسی  ر کتاب معاونت 

 مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ستاد فرماندهی کل سپاه به همراه 
معاون هماهنگ کننده با کارکنان حوزه بهداشــت و درمان ستاد 
فرماندهی کل سپاه دیدار و از زحمات و تالش های آنان در مبارزه 
با ویروس منحوس کرونا تقدیر کردند.  حجت االسالم والمسلمین 
فکوری زاد، فرماندهان و افسران خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا 
و مدافعان سالمت را پزشکان و پرستاران دانست و اظهار داشت: 
»دفاع در این عرصه با تالش های مدافعان هشت سال دفاع مقدس 
 و مدافعان حــرم در یک جبهه قرار دارد و جهــاد و مبارزه در راه 
خداست.«  در این مراسم از تعدادی پزشکان و پرستاران با اهدای 

لوح تقدیر و هدایا تقدیر شد.

تقدیر از جهاد گران درمانی
آیین کلنگ زنی احداث شهرک مسکونی مزین به نام سپهبد شهید حاج 
قاسم ســلیمانی ویژه محرومان از سوی نیروی دریایی سپاه به زمین زده 
شد. احداث این شهرک مسکونی برای مردم والیتمدار روستاهای زاج و 
داربست از توابع شهرستان بشاگرد، با حضور سردار علیرضا تنگسیری، 
 فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و مسئوالن استانی آغاز

 شــد. فرمانده نیروی دریایی ســپاه در این مراسم تأکید کرد: »با تالش 
همگی و روحیه جهادی انقالبی و با تأمین منابع الزم، تا فرا رسیدن دومین 
سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی این شهرک مسکونی 

را آماده کرده و در اختیار مردم عزیز زاج و داربست قرار می دهیم.«

محرومیت زدایی  با نام حاج قاسم
معاونت تربیت و آموزش عقیدتی ـ سیاسی نمایندگی ولی فقیه در 
م کل قوا به 

ّ
ی فرماندهی معظ

ّ
سپاه بر اساس ارزیابی های اشراف کل

جهت عملکرد و رشد در سال ۱۳۹8 امتیاز باالتری را کسب کرد. 
به گزارش صبح صادق بر این اساس این معاونت مورد تقدیر رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفت و سرلشکر محمد باقری در 
 نامه ای خطاب به برادر پاسدار »مجید غالمرضا« مراتب این تقدیر را 
ابالغ کرد. همچنیــن نماینده ولی فقیه در ســپاه ضمن تقدیر از 
زحمات مجاهدانه مسئوالن، مدیران و کارکنان این معاونت، این 
افتخار و موفقّیت را مرهون پشتیبانی همه جانبه فرماندهان محترم، 

به ویژه فرمانده کل سپاه دانست.

رده برتر عقیدتی  - سیاسی 

شــهید بصیرت افزایی سرهنگ پاســدار دکتر 
»فرامــرز رضوی« که از جانبــازان دوران دفاع 
مقــدس و از هادیان سیاســی بــود، مدتی قبل 
حین مأموریت روشــنگری  به  شهادت رسید. 
گفت وگویی با »فاطمه رضوی« یکی از دختران 

این شهید انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

 BBBB برای مــان از اخــالق و رفتــار پدر 
بگویید.

هــر چه از اخــالق پدر بگویم کــم گفته ام، در 
خانه بســیار مهربان بود و هیچ گاه نشده بود که 
صدای شــان بلند شــود. برای مادرشان احترام 
غیرقابــل وصفی قائــل بودند. پــدرم صادق، 
مخلــص، انقالبی و جهادگر بــود. بدون هیچ 

چشمداشتی کار می کرد. 

 BBBB پدر شــما جــزء هادیان سیاســی 
کشوری بود و اتفاقا برای سخنرانی 
مناطق سخت و محروم را انتخاب 
می کرد، دوری پــدر از خانه آن هم 
در ایــن مأموریت های ســخت و  

ناراحت کننده نبود؟ 
چرا ســخت بود ولی چون می دانستیم با عشق 
و عالقه راهی این مسیر می شود ما هم صبوری 
می کردیم. پدر کارهای جهادی بسیاری انجام 
داده بود که خیلی از آنها را بعد از شهادت ایشان 
و از زبان دوســتان و همکارانش شنیدیم. حتی 
خیلی اوقات از کارهایی که انجام می داد، به ما 
نمی گفت. کارهای خیر بسیاری هم کرده بودند 
 که حاال بعد از شــهادت بابا، مــا از آنها اطالع 

یافته ایم.

 BBBB والیت مــداری و شــهادت طلبی 
پــدر را در چه رفتارهایی از ایشــان 

می توانید بازگو کنید؟
پدر آنقــدر خالصانه برای والیــت و مردم کار 
می کرد که نمی دانم چطور توصیف کنم؛ زحمت 
بسیار زیادی می کشیدند. دوستان پدر از تهران و 
شهرستان های مختلف برای مراسم خاکسپاری 
آمده بودند که از کارهــای جهادی بابا تعریف 
می کردنــد و این در حالی اســت که ما از هیچ 
کدام خبر نداشــتیم. پدر از دوران جنگ جانباز 
شده بود و عشق شــهادت داشت و من همیشه 

نگران روزی بودم که بابا به آرزویش برسد. 

 دخترانه ای  برای شهید رضوی

برادر عزیزمان دکتر فرامرز رضوی پس از ســالها 
جهاد در عرصــه تبیین ، در حیــن ماموریت در 
جنوب شــرق کشــور جان به جان آفرین تسلیم 
کــرد و هر روز که از تاریخ شــهادتش می گذرد، 
ابعاد فقدان فردی چون او، تالشگر و دغدغه مند 
روشن تر و نمایان تر می شود؛ ولی او با رفتنش هم 
خود را جاودانه کرد و هم راه شــهادت از مســیر 

تبیین را گشود. 
رضوی خط شکن شد تا بگوید جهاد تبیین و 
دفاع از مرزهای فکری و اعتقادی خون می خواهد. 
او که خود جراحت جنگ سخت را به تن داشت، 
دشواری های جهاد تبیین در مقایسه با دفاع مقدس 

را به خوبی روایت کرد.
او نشان داد که اگر در مبارزه فیزیکی با دشمن 
بایــد جان بر کف  گیری و عزیزانت را ترک کنی، 
ســختی راه را در مســیری ناهموار پذیرا باشی، 
گرسنگی در ســرمای غرب و تشنگی در گرمای 
جنوب را تحمــل کنی، موج انفجــار و ترکش 
خمپاره را به جان بخــری و داغ رفقا و عزیزان را 
بر دل تحمل کنی؛ در جهاد تبیین هم باید خود را 

برای نبردی فکــری و روحی، درازمدت و عمیق 
آماده کنی. 

مهاجرت کنــی و قربانیان جنگ نــرم را در 
کوچه ها و خیابان مشــاهده کنی. در مجادله های 
محفلی و مناقشــه های مجازی حضــور یابی و 
گوشــه و کنایه های دوست و دشــمن را بشنوی، 
هر روز به چیزی متهم شوی و دم نزنی. دنیاطلبی 
و اشــرافی گری را ببینــی و مصالــح را رعایت 
کنی. هجمــه همه جانبه دشــمن را حس کنی و 
افراطی گری دوســتان را تحمل کنــی. برای باال 
بــردن اطالعات خود شــبانه روز تالش کنی، در 
مقابل اخبار جعلی و شــایعه پراکنی ها بایستی و 
خالصه چون شــمع آب شــوی و روشنی بخش 

دیگران گردی.
رضوی لباس شهدا به تن کرد تا در باغ شهادت 
را به مجاهدان جهاد تبیین نشان دهد و بگوید که 
مقاومــت در برابر جنگ نرم دشــمن و خون دل 
خوردن برای هدایت انســان ها اجری چون جهاد 
اصغر دارد. او از خیل مجاهدان جهاد تبیینی خط 
شــکن شد تا مســیر زمینی این راه را نیز باز کند. 
راهی که امید است مسئوالن ذی ربط نسبت به آن 
اهتمام الزم را مبذول داشته و تمهیدات آن را فراهم 

کنند؛ چرا که جهاد فقط جنگ فیزیکی نیست .

شهادت در مسیر جهاد تبیین
حسین عبداللهی فر

همکار شهید رضوی
زهرا ظهروند

خبرنگار



پر کار و جهادی

اسفند سال ۱۳88 بود. در تاالر 
وزارت کشــور برای ســالگرد 
شــهید باکــری مراســم گرفتــه بودند. 
محمودرضــا زنگ زد و گفــت: می آیی 
مراسم؟ سخنران مراسم حاج قاسم است. 
 می آیــم. مقابل ورودی تاالر 

ً
گفتم: حتما

قرار گذاشــتیم. محمودرضا زودتر از من 
رسیده بود. صندلی ها پر بود و به زحمت 
جایی روی لبه یکی از پله ها پیدا کردیم و 
نشستیم. تا ســردار ســلیمانی بیاید، با 
محمودرضــا حرف می زدیــم ولی حاج 
قاســم که روی ســن آمد، محمودرضا 
ســکوت کــرد و دیگر حــرف نمی زد. 
محمودرضا تا آخر، همینطور توی سکوت 
بود و عاشــقانه گوش می داد. حاج قاسم 
حرف هایش تمام شد. از پله های ساختمان 
وزارت کشــور پاییــن می آمدیــم که به 
محمودرضــا گفتم: کاش می شــد حاج 
قاســم را از نزدیک ببینیــم. گفت: »من 
خجالت می کشم وقتی توی صورت حاج 
قاسم نگاه می کنم؛ چهره اش خیلی خسته 
و تکیده است.« در صورتی که محمودرضا 
خودش هم خیلی پــرکار و جهادی بود.  
یک بار گفت: من در حضور حاج قاســم 
برای بچه هــا حرف می زدم، گفتم بچه ها 
من اینطور فهمیده ام که خداوند شهادت را 
به کســانی می دهد که پرکار هســتند و 
 اینطور بوده اند. حاج قاسم 

ً
شهدای ما غالبا

این حــرف را تأییــد کرد و گفــت، بله 
همینطــور اســت. انگار می خواســت 
یک طــوری ما را آماده کند که آخر این راه 

شهادت است.
به نقل از برادر شهید
محمودرضا بیضائی

محمودرضــا بیضائــی ۱8آذر ۱۳۶0 در 
تبریز متولد شد. شهریور ۱۳85 از دانشگاه 
افسری فارغ التحصیل شد. پس از دو سال 
حضور در جبهه سوریه، دی ماه ۱۳۹5 در 
حالی که فرماندهی محور عملیاتی منطقه 
»قاسمیه« دمشق را برعهده داشت، بر اثر 
اصابت ترکش هــای یک تله انفجاری به 
ناحیه سر و سینه به فیض شهادت نائل آمد.

یکی تو را خوانده
 دلت به لرزه می افتد و تب وتابی در وجودت 
شعله می کشد. یک نفر که همه عالم به فدای 
اوســت، راه نجات نشان داده ، گفته اگر گره 
افتاد در کارت، از آن باالســری بخواهی که 
تعجیل کند در امرش. آدمی، اگر گوشــش 
بدهکار این حرف ها و خواســته ها باشــد، 
شــب و روز، خــواب و بیــداری برایــش 
نمی ماند. خلــوت و جلــوت نمی فهمد. 
همه  فکــر و ذکرش می شــود آن عزیز دعا 
خواســته. می خواهد چشمش گرم خواب 
بشــود، خواب از سرش می پرد. می خواهد 
به جمعی برود یا بنشیند، یاد آن مشکل گشا 
می افتــد و از او می گویــد. »یک نفر خیلی 
دلش برای دعای شما می تپد، یک نفر که تو 
را بیشتر از خودت می خواهد.« راستش این 
دعا از آن دعاهاست که تمام ثمرش به جیب 
خودمان است. برای گره گشایی کار ماست. 
او موال و سرور و امام زمان)عج( شماست 
که سال هاست شما را خطاب داده و خوانده 
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حسن ختام

پیامبر اعظم )ص( فرمودند:بر شما باد رعایت مکارم اخالق، که خداوند مرا بر آنها مبعوث نمود و بعضی 
از آنها عبارتند از: کسی که بر تو ظلم کند، به جهت غرض شخصی، او را ببخش! کسی که تو را نسبت 
به چیزی محروم گرداند کمکش نما! با شــخصی که با تو قطع دوستی کند، رابطه دوستی داشته باش، 

شخصی که به دیدار تو نیاید به دیدارش برو!                

أمالی طوسی: ج 2، ص 92، بحاراألنوار: ج 66، ص ۳75، ح 2۴

 مکارم اخالق
   صادقانه    

دلخوشی های هر کس ثروت اوســت و نوع این ثروت به انتظارات و آرزوهای او بستگی دارد. طبیعی 
اســت که رسیدن به خواسته ها نیز مرهون تالش و البته خوش بینی است. نشستن و غبطه خوردن بدون 
سعی و آیه یأس و ناامیدی را زمزمه کردن، جز اینکه نعمت ها را از انسان بگیرد چیزی به ارمغان نمی آورد. 
انسان موفق کسی نیست که همه چیز دارد و زندگی مادی اش بی کم وکاست است، بلکه کسی است که 
برای خواســته هایش تالش می کند و امیدش را از دست نمی دهد، پس بهترین ثروت قناعت و تالش 

است.

 قناعت و تالش
   صبحانه    

شماره ۹۷8 |  دوشنبه  1۰ آذر 13۹۹
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

   قبیله عشق    

پرسش: مدت پنج ماه است که عقد کرده ام، همسرم مرد خوب و خوش اخالقی 

است، اما به رسم و رسوماتی مانند عید نوروز، شب یلدا و... بی توجه است و بارها 

 نمی پذیرد، از این رفتار خانواده ام 
ً
سر این مسئله با هم بحث داشــته ایم و او اصال

 راهنمایی ام کنید.
ً
ناراحت هستند و آن را نشانه بی توجهی او می دانند. لطفا

پاســخ: پرسشــگر عزیــز؛ دوران عقد می توانــد یکــی از خاص ترین و 
خاطره انگیزتریــن دوره هــای زندگی یک زن و مرد باشــد. وقتی دو نفر از 
دو خانواده و فرهنگ متفاوت کنار هم قرار می گیرند، طبیعی اســت که در 
بعضی از موضوعات با یکدیگر اختالف نظر داشته باشند که گاهی برای شان 
دردسرساز می شــود؛ اما ناآگاهی سبب وخیم تر شدن شرایط خواهد شد. 
فلسفه هدیه دادن در دوران عقد را برای همسرتان تشریح کنید. لزومی ندارد 
 به نام شب خاصی باشد و اگر هم به مناسبتی قرار است هدیه داده شود 

ً
حتما

با ایشــان با محبت صحبت کنید و ریشه آن را برای شان تشریح کنید. البته 
هدیه دادن گاهی با توقعات کاذب و تجمالت بیشماری همراه است و بعد از 
مدتی جنبه وظیفه پیدا می کند و از همه مهم تر بار مالی زیادی به همراه دارد، 
سعی کنید انتظارات مالی تان را بر اساس شناختی که از طرف مقابل و سطح 
درآمد او به دست آورده اید، تنظیم کنید. به همسرتان بگویید که با هدیه دادن، 
نوعی عشق و محبت را نشــان می دهد. پیامبر اکرم)ص( فرمودند: »هدیه 
به همسر عفت او را بیشتر می کند.« امام علی)ع( می فرمایند: »هدیه دادن 
دوستی را به دنبال می آورد.« البته بحث هدیه  دادن نیازمند مدیریت است. 
حتی گاهی هدایای کوچک مانند شکالت، تابلو یا شاخه گل می تواند تأثیر 
روانی مثبتی بر فرد بگذارد. در مناسبت های خاص به همسرتان یادآوری کنید 
که خانواده هم می تواند در دادن هدیه مشارکت کند. جشن های مناسبتی را 
در خانواده خودتان اجرا کنید و همسرتان را در شادی های خانوادگی شریک 
کنید تا ارزشی را که برای خود و احساسات تان قائل هستید، مشاهده کند و 
کم کم در مسیر درست با فکری صحیح، قرار گیرد. در پایان به هیچ وجه او را 

با همسر دیگران مقایسه نکنید.

   راه نرفته    

است ین  شیر هدیه 

زخم کهنه

روی پله ها نشسته بود و منتظر شیما 
بود. اشک هایش را از امیرمهدی و 
مریم کوچولو پنهان می کرد. نباید بچه ها چیزی 
می فهمیدند، هم ترس برشان می داشت، هم به 
محض رسیدن مادرشان، خبر را با هیاهو به او 
می رساندند. شــیما چند وقتی بود که از روند 
ســاخت واکســن راضی بــود و شــوق توی 
چشمانش موج می زد. غذایش را به همراه نان و 
ســبزی در ســینی گذاشــت. بچه ها دنبالش 
دویدنــد. زن خطی را که روی پله ها کشــیده 
بود،نشــان داد و گفت: »از ایــن پله ها جلوتر 

نمی آیید وگرنه جایزه ندارید!«
امیرمهدی، مریم سه ساله را کنترل کرد و با 
زبان کودکانه گفت: »نه نیا جایزه نمی ده مامان 
بزرگ...!« و همانجا به تماشای مادربزرگ که 
ماســک به صورت سینی غذا را از پله ها پایین 
می برد، روی پله نشســتند. چند ماهی می شد 
که شــیما و شوهرش به بخش تولید و پژوهش 
واکســن منتقل شــده بودند و بیشــتر احتیاط 
می کردنــد تا مادربــزرگ و دو نــوه اش مبتال 
نشــوند. مدت ها بود که شیما کودکانش را در 
آغوش نگرفته بود، حتی برای نوشــیدن چای 
بــه طبقه باال نرفته بود. تنهــا بچه ها و مادرش 
را روی پله ها می دید و با دلتنگی دســتی تکان 
می داد. پیرزن غصه  این چیزها را هم می خورد، 
ولی خودش را آرام می کرد، چرا که شیما با کار 
مهمش قرار بود به مردم کشورش کمک کند. 
صدای چرخیدن کلید آمد. بچه ها هیاهو کردند 
و شیما وارد خانه شد. زن، با دیدن شیما نفس 
راحتی کشید. لبخند شیما و اداهایی که برای 
خنده  بچه ها از خودش در می آورد نشان می داد 
که هنوز خبر را نشــنیده، بایــد صبر می کرد تا 
غذایش را بخورد و کمی خستگی در کند و بعد 

خودش آرام آرام خبر ترور دکتر را به اوبدهد.
ـ شیما نری االن سرگوشــی و تلویزیون و 
اینا... دست و روتو بشور اول شامتو بخور! نهارم 

 نخوردی...!
ً
که حتما

شیما چشم کشــداری گفت و سینی را با 
خود به واحد پایین برد که قرنطینه او و شوهرش 
بود. بچه ها هم به دنبال مادربزرگ تا آشپزخانه 
رفتند. در گفتن این خبر سهمگین باید احتیاط 
می کرد. نمی خواست خاطره ترور پدر شیما در 
اوایل انقالب زنده شــود. مدت ها تالش کرده 
بودند تــا آن صحنه های دلخــراش را از ذهن 
شیمای شش ساله پاک کنند، گذشته از این هر 
چه بود دکتر فخری زاده  رئیس شیما بود و بارها 
از زبان دخترش درباره  دلسوزی و مهربانی دکتر 

شنیده بود.
صدای شیما او را از خاطرات گذشته بیرون 
کشید. با عجله به سمت پله ها دوید. عصبی و 

اشک آلود نگاهش کرد.
ـ مامــان، فهمیدی دکتر رو تــرور کردن؟! 
فهمیدی دوباره یتیم شدم! و روی پله ها نشست.

پیرزن دیگر نتوانست خودش را کنترل کند و 
اشک هایش سرازیر شد...

صدیقه سادات شجاعی
مشاور خانواده

چاقی نوعی بیماری است که نه تنها زیبایی شما را تحت تأثیر قرار می دهد، 
سالمت شــما را هم به خطر می اندازد و شما را مســتعد ابتال به بسیاری از 
بیماری ها، از جملــه ویروس کرونا می کند. این بیمــاری پیچیده به عوامل 
زیادی از جمله ژنتیک، خواب ناکافی، استرس، استفاده از غذاهای بسته بندی 
شده و... بستگی دارد. جالب اســت بدانید مصرف بعضی از داروها مانند 
داروهای ضدافسردگی، دیابت و فشارخون هم سبب چاقی می شوند. برخی 
از ویروس هــا می توانند موجب مقاومت به انســولین، افزایش تولید چربی، 
تجمع چربی و کاهش تجزیه چربی ها و در نتیجه چاقی بشــوند. تحقیقات 
نشــان داده اند میکروب های طبیعی فلور روده هم می توانند ســبب چاقی یا 
الغری افراد شوند. باکتریدیوس ها و فیرمیکوت ها باکتری های طبیعی فلور 
روده هستند که اگر نسبت باکتریدیوس ها به فیرمیکوت ها در روده بیشتر باشد، 
باعث کاهش وزن و اگر برعکس باشد موجب چاقی می شود. یک علت ساده 
مهم را فراموش نکنید؛ وقتی که انواع غذاها در سفره مقابل چشمان شما باشد، 
سبب می شود شما بیشتر از کالری مورد نیازتان غذا بخورید. البته این دیدگاه 
که فعالیت فیزیکی نداشتن باعث پیشرفت اضافه وزن می شود کمی با ابهام 
روبه روست. صرف داشتن فعالیت بدنی نمی تواند اثر رژیم غذایی بد را خنثی 
کند؛ خودداری از مصرف نوشیدنی های قندی، فست فودها و بیش خوری تأثیر 
بســیار بیشتری در کنترل وزن شــما دارد. اما اگر کنار داشتن رژیم سالم و به 
اندازه خوردن فعالیت بدنی هوازی با شــدت متوسط به مدت 25تا۳0دقیقه 

در هفته داشته باشید، می توانید وزن خود را کاهش داده و آن را حفظ کنید.

    سالمت    

 ورزش به تنهایی کافی نیست
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه

داستان

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

»مارگارت تاچر« بر روی ناو جنگی 
بریتانیا به پاس کشتار آرژانتینی ها در 
جنگ فالکلند مدال افتخار بر سینه سربازانش 
 نشــاند و در مقابل یک مشــت گره کرده در 
ورزشــگاه آزتکِا مکزیکوسیتی در 22 ژوئن 
۱989 نماد پیروزی میلیون ها نفر شد! نماد 

انتقام مردم جنوب از استعمارگران! 
آن مشت گره کرده متعلق به کسی نبود جز 

»دیگو آرماندو مارادونا«!
دستان گره شده شــماره ۱0 آرژانتین در 
یک  چهارم نهایی جــام جهانی مکزیک در 
برابر هواداران انگلیس در هوا می چرخید و 
میلیون ها نفر از فرط خوشــحالی در سراسر 

دنیا به آسمان پریده بودند! کسانی که نه زاده 
آرژانتین بودند و نه هرگز در خیابان های این 
کشور قدم زده بودند؛ آن شــادی بی پایان، 
زاده یک درد مشــترک بود! درد تحمل ظلم 
و اســتعمارگری، درد مشترکی که در فاصله 
90 دقیقه دیگو مارادونا را از یک فوتبالیست 
خارق العاده به یک اسطوره بی همتا بدل کرد.

 وقتی او با پرشــی کوتاه به کمک دست 
خدا پیتر شیلتون، ســنگربان تیم انگلیس را 
مغلوب کرد! وقتی همه بازیکنان انگلیســی 
را پشت سر گذاشت و تیر خالص را به آنها 
زد، از مستطیل سبز فراتر رفت و شد قهرمان 

مردمان انقالبی!
مبارزه مارادونا با بی عدالتی تنها به پیروزی 
در زمین فوتبال و آن 90 دقیقه تاریخی محدود 
نماند، زننده گل قــرن، هدیه آمریکایی ها را 
نپذیرفت و بــه دیدار فیدل کاســترو رفت، 
بارها در ستایش چگوارا و نهضت های ضد 

ایاالت متحده در آمریکای جنوبی ســخن 
گفــت، درمیان تیم های ایتالیایی، تیم شــهر 
ناپل، مشهور به آفریقای ایتالیا را انتخاب کرد 
 B و با ناپولی که در آســتانه ســقوط به سری
بود، تیم های متمول ایتالیا را تحقیر کرد و تا 
قهرمانی اروپا پیش رفت! چنان در این شهر 
محبوب شد که در جام جهانی ۱990 وقتی 
با لباس آرژانتین در ورزشــگاه سن پائولو به 
مصاف ایتالیا رفت! ناپلی ها تیم مارادونا را به 
تیم ملی کشورشان ترجیح دادند و یک صدا 
نام او را فریاد زدند، او از دشمنان سرسخت 
اشغالگری صهیونیســت ها بود و می گفت 

قلب من فلسطینی است...
این تفاوت هاست که مارادونا را این همه 
متمایز کرده اســت، وگرنه نام هــای زیادی 
در دنیای فوتبال هســتند که گل های بیشتر و 
قهرمانی های بیشتر در کارنامه دارند، اما دیر یا 

زود برای همیشه فراموش می شوند... .

انتقام مشت 
سید فخرالدین موسوی

دبیر تحریریه


