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فرا رسیدن سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا)س( و روز مادر مبارک باد

 نور چشم پیغمبر 
 گفتاری از استاد محسن قرائتی

دین به مناسبت میالد حضرت صدیقه طاهره)س(
۷

دکتر یدالله جوانی

وحشت از مکتب سلیمانی سرمقاله
۲

رئیس جمهور در چهاردهمین سفر استانی خود صبح پنجشنبه 23 دی ماه به استان هرمزگان سفر کرد تا از نزدیک در 

جریان مسائل و مشکالت این استان قرار گیرد. آقای رئیسی در این دیدار عالوه بر بازدید از صنایع، بندر شهید رجایی 

و... در میان مردم ســیل زده  و زلزله زده نیز حضور یافت.رئیس دولت ســیزدهم در بین مردم استان هرمزگان  با تأکید 

براینکه صنایع باید در خدمت مردم قرار گیرند گفت:همه صنایع فعال استان باید نقش خود را ایفا و درصدی از درآمد 

خود را در همین منطقه هزینه کنند. رئیس جمهور یکی از نوآوری های بودجه ۱۴۰۱ را ایجاد صندوق پیشرفت برشمرد 

و گفت: با تشــکیل صندوق پیشرفت در استان ها از ابتدای سال آینده، دولت یک تنخواه به همه صندوق ها پرداخت 

می کند و درآمدهای استان همچون مازاد مالیات، حق مالکانه معادن و اموال مازاد دولت به این صندوق واریز خواهد 

شد؛ به نحوی که بتواند با اشتغالزایی پروژه های نیمه تمام را تکمیل کند. رئیس جمهور هم چنین از  ایجاد بازار مشترک 

مرزی برای فروش محصوالت کشاورزی استان به کشورهای همسایه خبر داد.

صنعت در خدمت مردم
رئیس جمهور در سفر به استان هرمزگان تأکید کرد
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نگاه

 وحشت از 
مکتب سلیمانی

بزرگداشت سیدالشهدای جبهه 
مقاومــت در دومین ســالگرد 
شــهادت، بســیار پررنگ تر از سال قبل 
برگزار شد؛ مراسم هایی که مردمی بودن با 
پیشگامی جوانان، برجسته ترین ویژگی آن 

بود. 
در دو سال گذشته،  نه تنها حاج قاسم 
سلیمانی از یادها نرفت؛ بلکه بررسی های 
عمیق جامعه شناســانه نشــان می دهد، 
معرفت و عشــق و دلدادگی مردم نسبت 
به شهید ســلیمانی به دلیل اخالصی که 

داشت، روزافزون است. 
ایــن وضعیــت نه تنهــا در ایــران و 
کشورهای حوزه مقاومت، بلکه در میان 
سایر ملت ها قابل مطالعه و بررسی است. 
همه شواهد و قراین نشان می دهد،  مکتب 
شهید ســلیمانی که از سوی رهبر حکیم 
انقالب اســالمی مطرح شــد، بــا اقبال 
عمومی مواجه شده  و این شهید واالمقام 
به دلیل اخالص و شایستگی ها و جامعیتی 
که داشــت، از ســوی مردم به عنوان یک 
»راه معتبــر و مطمئن«،  یک »مدرســه 
درس آموز« و یک »الگوی جهت دهنده و 

خط دهنده« در حال پذیرش است. 
همیــن مطلــب کفایــت می کند که 
جریان ها، گروه ها و افرادی به وحشــت 
بیفتند،  چرا که با »مکتب شهید سلیمانی« 
 تعــارض منافع پیدا می کننــد. منظور در 
این نوشتار،  جبهه استکبار نیست، آمریکا 
و متحــدان آن و در واقــع قاتالن شــهید 
ســلیمانی،  برخالف تصورشان بیشترین 
خســارت را از این جنایتــی که مرتکب 

شدند،  دیده و خواهند دید.
 منظور در این یادداشت،  آن جریان ها 
و گروه ها و افراد داخل کشــور هستند که 
از معیار و مالک شدن شهید سلیمانی در 
حوزه عمل اجتماعی،  سیاسی،  فرهنگی، 
 مدیریتی و غیره به شــدت نگران بوده، بر 
همین اساسی با پوشش نقد به تحریف و 
تخریب این مجاهد فی سبیل الله و خادم 
ملت،  این قهرمان ملت ایران و امت اسالم 

روی آورده اند. 
متأسفانه، این جریان ها، گروه ها و افراد 
که هر یک عناوینی دهن پر کن و در ظاهر 
جذاب برای خــود برگزیده اند و اکنون، 
معیار شــدن مکتب شهید سلیمانی را در 
تعارض با مواضــع و رفتار خود دیده و از 
این رو نگران از دســت دادن پایگاه های 
اجتماعی خود هســتند، به جای اصالح 
مواضع و رفتار خویش، رویکرد تحریف 
و تخریب شخصیت ســردار دل ها را در 

پیش گرفته اند.
 البته این جریان ها و افــراد، با تصور 
موفق شدن در مخدوش کردن شخصیت 
شــهید ســلیمانی و جلوگیری از تثبیت 
»مکتب ســلیمانی« در جامعه و گام دوم 
انقالب اسالمی، در کژراهه ای به حرکت 
درآمده اند که دیر یا زود، با ریزش اطرافیان 
مواجه شده و آنگاه خواهند فهمید، همان 
خدایی که محبت ســلیمانی را در دل ها 
قرار داد،  همان خــدای حاضر و ناظر بر 
صحنه ها و دل ها و نیت ها،  پرتوافشــانی 
و الهام بخشی این شــهید را، به رغم این 
تحریف هــا و تخریب هــا، روزافزون تر 
خواهد کرد و »مکتب سلیمانی« درآینده،  
به طور قطع  »راهنمای مــردم« و به ویژه 

»راهنمای جوانان« خواهد بود.

   سرمقاله    

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

ملیحه زرین پور
خبرنگار

 نیم نگاه    

انتصابات در  عقالنیت 

 موضوع انتصابات در زمانه جدید و به ویژه 
در مقطع شروع به کار دولت ها که بحث 
درباره آن باال می گیرد و ابعاد سیاســی و حزبی پیدا 
می کند، از اهمیت بسیاری برخوردار است. مشکل 
 از آنجا آغاز می شــود که این امر کلیدی و 

ً
نیز دقیقا

سرنوشت ساز برای جامعه اسالمی وقتی به صحنه 
سیاســت بازی ها و جناح بندی های سیاسی می آید، 
ماهیت حقیقی موضوع و توجه به اساس و بنیاد کار 

دچار حواشی می شود.
از دیدگاه منابع دینی و ســیره پیشــوایان بزرگ 
ما، مدیریــت نقــش اول را در تغییــر و تحوالت 
اجتماعی بر عهده دارد. پیامبر اکرم)ص( در این باره 
می فرمایند: »صنفان اذ اصلحا، صلحت االمة و اذا 
ه ؟ قال 

ّ
فسدا فسدت االمة، قیل من هما یا رسول الل

العلماء والرؤساء.« دو صنف هستند که هر گاه صالح 
باشند، امت صالح خواهند بود و هرگاه فاسد شوند، 
ه، اینها 

ّ
امت فاسد خواهد شد. سؤال شد یا رسول الل

چه کسانی هســتند؟ فرموند: دانشمندان و رئیسان 
)مدیران جامعه(.

بر این مبنا افــرادی که مدیریت فکری و معنوی 
جامعه بر عهده آنها گذاشته شده و آنان که اداره امور 
اجرایی، تقنینی و قضایی بر دوش آنها ســپرده شده 
است، در اصالح یا فساد جامعه نقش تعیین کننده ای 
دارنــد. از ایــن منظر ضــرورت دارد پیــش از هر 
انتصاب، به حکم عقل و شرع پیامدهای خوب و بد 

آن مورد مالحظه و محاسبه قرار گیرد.
اداره امور شئونات گوناگون جامعه و مردم حتی 
در وضعیت عــادی از اهمیتی اساســی برخوردار 
است و نباید سرسری از کنار آن گذشت و نبایستی 
مالحظات جناحی و ... بر آن ســایه بگستراند، چه 
برسد به زمانی که به دالیل معین، اوضاع اقتصادی 
و معیشتی، زندگی را برای طبقات مختلف جامعه 
و خاصه بخش ضعیف و فرودســت دشــوار کرده 
اســت. در این وضعیــت، انتصاب مدیــران باید 
متناســب با اقتضائات زمانــه پیش بــرود. از این 
منظر شایسته ســاالری و انتخاب افراد متناســب با 
مسئولیت ها از حیث تجربه و دانش اهمیت اساسی 
دارد. این عذر دیگر پذیرفته نیســت که گفته شــود 
ترکیب تعهد و تخصص به امری دشــوار و ناشدنی 

تبدیل شده است. در این زمانه به دلیل فرصت ها و 
دستاوردهای علمی که انقالب اسالمی ایجاد کرده، 
کشور شاهد تبلور رویش ها و استعدادهای درخشان 

بوده است.
در هــر دوره ای به ویــژه در وضعیــت کنونی، 
انتصابات خــارج از چارچوب، فقط موجب ضایع 
شــدن آن شــغل و اختالل در امر خدمت رسانی به 
مردم نخواهد شــد؛ بلکه به دلیل توسعه شبکه های 
اجتماعــی، عرصه اجتماع را نیز تحــت تأثیر قرار 
خواهد داد. در این زمینه هوشیاری و دقت نظر افکار 
عمومی اهمیت فراوانی دارد و مردم بالفاصله همه 
پدیده های اجتماعی و سیاســی و در اینجا موضوع 
بحث انتصابات را بــا معیارهای قانونی، عقالئی و 
عدالت گریانه تطبیق می دهنــد و درباره آن قضاوت 
می کنند. در دنیای جدید کــه عرصه تبادل و انتقال 
ســریع اطالعات است، هیچ امر و اقدامی بدون در 
نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی آن به موفقیت ختم 
نمی شــود. در اینجا آنچه اهمیت دارد، این اســت 
که انتصاب های مســئله دار و شبهه زا، مانند برخی 
رخدادهای ناخوشایند سیاسی و اجتماعی، سرمایه 
اجتماعی نظام و اعتماد عمومــی را که بزرگ ترین 
ذخیره و دارایی اســتراتژیک یک نظام سیاســی به 

حساب می آید، مخدوش می کند.
درباره انتصابات اخیر هر چند که اکثریت آن از 
قاعده و اسلوب عقالیی و قاعده منِد انتصاب مدیران 
تبعیت می کند و بحــث و منازعه ای نیــز پیرامون 
آنها طرح نشــده اســت، اما در برخی موارد افکار 
عمومی حاضر به پذیرش منطق آن انتصابات نشده 
اســت. تغییر قاعده و آیین نامه برای یک انتصاب، 
در نظرنگرفتن سوابق حرفه ای و تخصصی، لحاظ 
نکردن ویژگی مهم کارآمــدی و کم توجهی به عدم 
انتصاب مدیران با حقوق نجومی، از جمله دالیلی 
اســت که در انتصابات ماه های اخیر، واکنش های 

 زیادی را برانگیخته است.
ً
اجتماعی نسبتا

در پایــان توجه به این نکته اهمیــت دارد که در 
دوره جدید اجرایی کشور عامل کلیدی و تعیین کننده 
در حل مســائل مردم، اتخاذ و اعمــال رویکردها و 
جهت گیری های صحیح در عرصه سیاست داخلی و 
خارجی و نیز اقتصاد و معیشت است که خوشبختانه 
دولت در این ابعاد در مسیر صحیح و منطقی در حال 
حرکت است، اما این را نیز نباید از ذهن دور داشت 
که نقش عامل انسانی و مدیران باکفایت در غلبه بر 
چالش ها و موانع پیش رو و در نهایت حل مســائل 

مردم تعیین کننده و کلیدی به شمار می رود.

عزیز غضنفری
کارشناس سیاسی

باران رحمت الهی است و کشــاورزان به ویژه در 
استان های خشک جنوبی کشور همواره دست به 
سوی آســمان دارند تا خداوند رحمت الهی را بر 
سرآنان بباراند؛ اما این بار باران بارید و بارید و بند 
نیامد تا جایی که رحمت الهــی به زحمتی برای 
اهالی شهرها و روســتاهای سیستان و بلوچستان 
مبدل شــد؛ اســتانی که اگر چه آوازه ای به قدمت 
شاهنامه فردوسی داشــته و َیالنی همچون رستم 
در بطــن خود پــرورش داده؛ امــا در برابر چنین 
آسیبی بی دفاع و تنهاست و اکنون 13 هزار خانوار 
درگیر پیامدهای ناشی از ســیالب هستند. باران 
سیل آسا بارید، رودخانه های فصلی طغیان کردند 
و با جاری  شدن سیالب، جاده ها و منازل ویران و 
تخریب شــدند و نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان 
به بخش های راه، کشــاورزی، برق، حمل ونقل، 
ارتباطات، آب و فاضالب، شیالت، زیرساخت ها 
و ســاختمان های اداری این استان خسارت وارد 

شد. 

 Bاز خسارت ها تا دل نگرانی ها
حســین مــدرس خیابانی، اســتاندار سیســتان و 
بلوچستان گفته است: »در 1۶ شهرستان خساراتی 
از جمله مسدود شدن 3۰۰ راه مواصالتی روستایی 
و قطعی بــرق در 3۰۰ روســتا اتفاق افتــاد، 1۰۰ 
روســتا در جنوب اســتان در محاصره ســیل قرار 
گرفت و خســارت های عمده  ای نیز به کشــاورزی 
شهرســتان های زرآباد و دشــتیاری وارد شد.« وی 
تأکید کرده است: »بخش عمده ای از منازل مسکونی 
و لوازم خانگی مردم در شهر کنارک از بین رفته، 2 
هزار و 1۰۰ خانــه در کنارک نیاز به احداث مجدد 
و بیش از 2 هزار خانه نیاز به بازســازی دارد، اما با 
دست خالی بدون امکانات، تجهیزات و منابع مالی 
کاری از پیش نمی رود.« نگرانی اســتاندار سیستان 
در حالی مطرح شد که تاریخ انقالب اسالمی ثابت 
کرده است همانطور که از ابتدای انقالب و در همه 
برهه های تاریخی گروه های جهادی، سپاه و بسیج در 
عرصه خدمت رسانی به مردم پا گذاشته اند، این بار 
هم وضع به همیــن منوال پیش می رود؛ چنانچه در 
اولین ساعات تثبیت وضعیت استان بعد از سیالب، 
21۰ تیــم عملیاتی متشــکل از گروه های جهادی، 
خّیران، نهادها، دســتگاه های اجرایــی و تیم های 
امدادگر سپاه و بســیج و ارتش عملیات تخلیه آب 

منازل را بر عهده گرفتند و توانستند ظرف 72 ساعت 
آب معابر اصلی و فرعی و منازل را تخلیه کنند و این 

خود شاهدی بر این مدعا بود.

 B سپاه همیشه در میدان
سردار سالمی، فرمانده کل سپاه هم 19دی ماه خود 
برای بازدید از مناطق ســیل زده و برآورد خسارت و 
نحوه امدادرسانی به اهالی سیل زده جنوب سیستان 
و بلوچســتان عازم این مناطق شــد تا از نزدیک در 
جریان مسائل و مشکالت مردم در مناطق سیل زده 
قرار بگیرد و بر تداوم کمک  رســانی تا عادی شدن 
کامل اوضاع تأکید کند. در این بازدید بر بسیج همه 
امکانات سپاه برای بازسازی، ترمیم، مرمت و تجهیز 
ضروریات خانه های سیل زدگان تأکید شد. همچنین 
با تأکید بر همراهی و همیاری سپاه با مردم عنوان شد 
تا رفع کامل خسارت های سیل در کنار مردم سیل زده 
خواهد ماند و تا بهبود شرایط و رفع مشکالت ناشی 

از سیل، این مناطق را ترک نخواهد کرد.

 Bبازسازی و مرمت خانه ها
باید گفت به جز آنچه برای بازسازی و مرمت خانه 
و کاشانه ویران شده مردم سیل زده سیستان به عنوان 
دستورکاری برای ســپاه از سوی فرمانده کل تعیین 
شده است، این نیروی جهادی و امدادی هم اکنون 
هم در حال خدمت رســانی های بی بدیلی اســت.  

چنانچه با بارش های مجدد و سردی هوا به ویژه در 
شب های سیستان، مردم دوباره با مشکالتی مواجه 
می شــوند و به ســرپناهی برای آرامش و به دور از 
استرس های ناشی از سیل و بی سرپناهی و سرما نیاز 
دارند. بنابراین، سپاه با تشکیل قرارگاه هایی و فراهم 
آوردن وســایل گرمایشی از مشکالت و آسیب های 
بیشــتر مردم جلوگیری و آرامش نسبی را برای آنها 
فراهم کرده اســت.  امدادرسانی در مناطق سیل زده 
جنوبی ادامه دارد و دســتگاه های مختلف بســیج 
شــده اند تا پای کار باشند و دغدغه مردم را از بابت 
مشــکالت عدیده و ویرانی ها و خسارت های سیل 
کاهــش داده و ضمن تأمین مایحتاج روزانه و غذای 
گرم و سرپناه و... در کنار سایر نهادهای امدادرسان، 
همانند هالل احمر همچون همیشــه آستینی برای 
آرامش مردم باال بزند و بعد از تخصیص اعتبارات 
دولتی برای بازسازی، بهسازی و ساخت خانه های 
جدید در کنار سایر دستگاه ها با تمام توان امکاناتش 
را برای مشــارکت در ســاخت خانه های جدید یا 
ترمیــم و مرمت خانه های آســیب دیــده و تجهیز 
خانه هایی که اسباب و اثاثیه  شان دچار آسیب شده، 
بســیج  کند. بنابراین، باید گفت سپاه در کنار سایر 
نهادهای امدادرسان پای کار است تا ضمن پر کردن 
خألهای موجود، مردم دیار زال و رستم تنها نمانند. 

 پاسداران آرامش مردم
از ویرانگری سیل تا امدادگری سپاه

اکبر معصومی
کارشناس بین الملل

تکنیک غرب در مذاکرات با ایران

مذاکرات هســته ای در حالی در وین برگزار می شود 
که بررســی ها از رفتار غرب نشان می دهد، نوع نگاه 
آنهــا به برجام بــا آن چیزی که در رســانه ها مخابره 
می شــود، بســیار متفاوت اســت. واقعیت امر این 
اســت که به واسطه خروج یک جانبه آمریکا از توافق 
هسته ای در سال 1397 و بی تعهدی مطلق کشورهای 
اروپایی در تأمیــن حداقلی منافع ایــران در برجام، 
همچنین مشغول ســازی ایران به جهت تالش برای 
شرطی ســازی اقتصــاد آن از طریق خلــق واژگانی 
همچون اینستکس و... اکنون ایران باید در مذاکرات 
وین به عنوان طــرف »ارزیاب« و »قاضی« با نگاه به 
گذشــته به نوع رفتار غرب کــه در وضعیت فعلی به 
عنوان »متهم« شناخته شــده است، رفتار کند. فارغ 
از اینکه در وضعیت فعلی روند مذاکرات وین در چه 
مرحله ای است، باید مواظب ترفندهای طرف مقابل 
در میدان بازی بود که گرفتن یک امتیاز نیز برای آنها 
حکم ُبرد را دارد. جمهوری اســالمی ایران طبق15 

بار تأییدیه آژانس بین المللی انرژی اتمی، به تعهدات 
هسته ای خود عمل کرده است، حاال نوبت به انجام 
تعهدات طرف مقابل رسیده است و در این وضعیت، 
کوچک ترین عقب نشینی از مواضع اصولی و منطقی 
جمهوری اسالمی ایران باالترین خسارت را می تواند 

به ارمغان بیاورد. 
وزیر خارجه فرانســه در مصاحبه ای گفته است: 
نــدی کنونی ادامه یابد 

ُ
»اگر روند مذاکرات وین با ک

و ایران همچنان به غنی ســازی اورانیوم بپردازد، هیچ 
چیزی برای مذاکــره باقی نمی ماند. اگــر در وین به 
توافقی درباره برنامه هســته ای ایران دســت نیابیم، 
وارد بحران می شــویم. ما در ویــن در برابر دو گزینه 
قرار داریم، بازگشــت سریع به توافق با ایران یا اشاعه 
هسته ای.« توجه به سخنان وزیر خارجه فرانسه در کنار 
مواضع آمریکا مبنی بر اینکه هفته هاست، صحبت از 
فرصت چند هفته ای می کنند، نشــان می دهد راهبرد 
فشار بر ایران و تالش برای تغییر رویکردها در دستور 

کار غرب قرار دارد. حال باید توجه کرد: 
 نباید مذاکره کنندگان ما در وین و مســئوالن 

ً
اوال

وزارت امور خارجه اجــازه آغاز روندی را بدهند که 
براســاس آن دوباره جامعه شرطی شــود و به گونه ای 
رفتار شود که در تله غرب بیفتیم. حساس کردن بیش 

از حد جامعه به مذاکره و گره زدن اقتصاد به رفع تحریم 
که نشان دهنده عدم شناخت دشمن است، باعث ادامه 
مسیری خواهد شد که جز ضرر و زیان هیچ گونه نفعی 
را عاید کشورمان نخواهد شد. بی شک، مخابره اخبار 
و گذاره های متفاوت از مذاکرات وین که طرف غربی 
همواره در حال متهم سازی ایران است و بعضا طرف 
ایرانی نیر نگاه خوشبینانه به مذاکره دارد، سبب خواهد 
شــد که طرف مقابل در میز مذاکــره، از ایران دنبال 

امتیازگیری باشد.
 توجه شــود که رویکرد فعلــی باید بر مبنای 

ً
ثانیا

انجام تعهدات طرف مقابل بر اســاس راستی آزمایی 
صورت گیرد و افتادن در دام واژگان سازی طرف مقابل 
می تواند زمان و افکار عمومی را به سمت دلخواه آنها 
سوق دهد. بنابراین در حال حاضر یکی از روش های 
غــرب در مذاکرات وین، »القــای مفاهیم« به جای 
»تحقق مصادیق« است. صحبت مقامات آمریکایی 
و اروپایی از »نقض برجام« از ســوی ایران و تأکید بر 
کلیدواژه »حسن نیت«، تا کنون هیچ مصداقی در رفتار 
و عملکرد غربی ها پای میــز مذاکرات و میدان عمل 
نداشته اســت. اگرچه بازیگران غربی تالش می کنند 
از این کلیدواژه به مثابه یک اهرم فشار تبلیغاتی علیه 
جمهوری اسالمی ایران استفاده کنند؛ اما در عمل، این 

آمریکا و تروئیکای اروپایی هستند که از زمان خروج 
دولت ترامــپ از برجام، فرآیند احیــای برجام را با 
ترسیم ساختارهای تصنعی مانند اینستکس، همراهی 
با راهبرد فشــار حداکثری دولت ترامپ و حمایت از 
احیای یک طرفه برجام به سود اهداف غرب به تأخیر 
انداخته اند. تأکید بر راستی آزمایی از اقدامات طرف 
غربی به ویژه آمریکا، اجازه ندادن به طرح مباحثی به 
جز برجام و اجازه عدم ورود بازیگران دیگر که همواره 
در امتداد رویکرد ضد ایرانی آمریکا تالش می کنند، از 

مباحثی است که باید مورد توجه قرار گیرد. 
، توجه به این نکته ضروری اســت که اوضاع 

ً
ثالثا

داخلــی آمریــکا در وضعیــت خوبی قرار نــدارد و 
شکاف اجتماعی عمیقی به وجود آمده است. بایدن، 
رئیس جمهور آمریــکا از کمترین محبوبیت در داخل 
آمریکا برخوردار اســت. از طرفــی روند انتخابات 
2۰22 آمریکا که از دو ماه دیگر شــروع می شــود و 
حزب دموکرات بــرای پیروزی در انتخابات، مجبور 
است پرونده هســته ای ایران را حل و فصل کرده و به 
سبب آن جمهوری خواهان را سرزنش کند. بنابراین، 
موضوع هســته ای و بازگشــت آمریکا به برجام مهم 
اســت. انتظار می رود که اجازه بازگشت بدون هزینه 

آمریکا به برجام داده نشود. 
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دیدگاه

   عکس و مکث   

رزمایــش ترکیبــی محمد رســول الله)ص(/ رزمایش مشــترک و ترکیبی 
نیروی زمینی ســپاه با نام محمد رسول الله)ص( با محوریت جغرافیایی 
و عملیاتی قرارگاه قدس در اســتان سیســتان و بلوچســتان به صورت 
ترکیبی در دو فاز بزرگ رزمی ـ نظامی و مردم یاری ـ غیرنظامی برگزار شد. 
ویژگی این رزمایش تمرکز بر مشارکت مردمی در تأمین امنیت پایدار و 

مردمی کردن امنیت بود.

نمایشــگاه دســتاوردهای ندســا / رئیس جمهور کشــورمان در ســفر به 
هرمزگان از نمایشــگاه دستاوردها و توانمندی های نیروی دریایی سپاه 
در منطقــه یکــم دریایی دیدن کــرد. رئیس جمهور در ایــن دیدار خطاب 
به نیروهای ســپاه گفــت: »اقدامات شــما به بهترین شــکل جلوه »ما 
می توانیــم« اســت. آنچه در این نمایشــگاه دیده شــد نمــاد توانایی و 

اقتدار برای سپاه پاسداران و کشور است.«

نتیجــه پشــتکار!/ پمپئــو، وزیرخارجــه دولــت تروریســتی آمریکا، پس 
از مدت هــا به نتیجه دســت و پا زدن هایش رســید و توانســت رژیم را 
عــوض کنــد؛ اما نه رژیــم ایران را، بلکــه رژیم خــورد و خوراکش را! در 
همیــن حد هم قابــل قبول اســت و راز این کاهش وزن احتمااًل ترســی 
 اســت کــه از بیــم انتقــام تــرور شــهید ســلیمانی در وجــودش رخنــه 

کرده است.

تروریســت مهربــان؟/ این عکــس در بحبوحه روی کار آمــدن طالبان در 
افغانســتان مخابره شــد و طوری وانمود کردند که بــرای نجات جان این 
کودکان از دســتان طالبــان، او را به نظامیان آمریکایــی داده اند! اما به 
تازگــی خبــر داده اند که این نوزاد در حالی که تنها در خیابان رها شــده 
بوده اســت، به دســت یک راننده تاکســی نجــات پیدا کــرده و به پدر 
بزرگش تحویل شده است. این ژست مهربانی در تروریست ها چند ماه 

هم دوام نداشت!

از  پــس  متحــده  ایــاالت  فروشــگاه های  مجــدد!/ قفســه های  قحطــی 
اوج گیــری مجــدد ویروس کرونــا در این کشــور و نبود نیــروی کار خالی 
شــدند. امیکــرون در اروپــا و آمریــکا در حــال یکه تــازی اســت و در 
شــرایط اضطراری بارها دیده شــده است که در فروشــگاه های آمریکا و 
انگلیــس قحطی شــده و این در حالی اســت که در کشــورهایی که این 
 اســتعمارگران تحریــم کرده انــد، تــا به حــال کرونا عامل قحطی نشــده

 است!

آزار حیوانــات بــرای جایــزه!/ شــترداران ســعودی بــرای جذاب تر کردن 
شترهای خود از طریق تزریق »ژل« و »بوتاکس« با هدف کسب جوایز 
گزاف مالی در »فستیوال شــتر ملک عبدالعزیز« این گونه حیوان آزاری 
می کننــد. زیبایی شــترها در مســابقه براســاس معیارهــای گوناگونی، 
مانند شــکل و اندازه لب هــا، گردن و کوهان حیوان ارزیابی می شــود و 
برخی شــرکت کنندگان بــه دلیل همیــن عمل های زیبایی از مســابقات 

حذف شدند.

یادداشتی بر کتاب مکتب والیی-بخش پایانی

و  پــاداش  به حسابرســی،  باورمنــدی 
اهداف  شــکل گیری  موجب  مجازات، 
بزرگ می شــود؛ چرا که انسان خود را در 
دامن مســائلی می بیند که فقط مختص 
این زندگی چند روزه نیست؛ بلکه خود و 
حتی زندگی را در گرو یک خط فکری و 
عقیدتی عریض و طویلی مشاهده می کند 

که تا جهانی ناپیدا ادامه دارد.
انســان هنگامی که پای خود را فراتر 
از قاعده هــای کوتــاه و منحــط زندگی 
گذاشت، دیگر در بند و اسیر زندگی دنیا 
نیســت؛ بلکه خــود را در مقابل اهداف 
بلندتــری می بیند که شــاید در گام اول، 
پیاده سازی، بهره مندی و به پایان رساندن 
آنها برای او امری مشــکل و ناشــدنی به 
شــمار آید؛ اما رفته رفته همین  اهداف، 
پی ساختمان اندیشــه او را چنان محکم 
و مقاوم می ســازند که نه تنها اســتمرار 
و ادامــه دادن بــرای او امــری ضروری 
و حیاتــی جلــوه می کند؛ بلکــه ذره ای 
سهل انگاری یا عقب رفت در آن موجب 
 ندامــت و پشــیمانی غیرقابــل وصف

 می شود.
این حرف، حرف درســتی است که 
بگوییم »واالترین اهداف و شکوهمندترین 
اهــداف و فراگیرترین اهــداف، اهدافی 
است که فراتر از عمر یک انسان و فراتر از 
هر موجودی است«؛ چرا که وقتی بشریت 
خود را باالتر و شایسته تر از کاخ  و مرکب  
و شهرت  و میز و قدرت دید، تازه خود را 
در ابتدای جاده حقیقی زندگی می بیند و 
درمی یابد که لختی درنــگ و غفلت در 
این مسیر به شدت زیانبار و ناگوار خواهد 
بود؛ چرا که فرد خود را در مقابل غایت، 
پــاداش و جزایی فراتــر از مرزهای دنیا 
می بیند که نشستن را نمی طلبد؛ بلکه به 
 عکس به پا خاستن و اقدام را از او مطالبه

 می کند. 
از ویژگی های برجســته این افراد که 
فهمیدنش در ایــن روزها الزم و ضروری 
اســت، این اســت که مجهز شدن به هر 
نکته و مسئله ای را تنها به منظور یاری به 
اســالم و مظلوم می خواهنــد و می دانند 
که صرف دانســتن و فهــم عمیق و تبحر 
در مســائل، تغییری در اوضاع دین ایجاد 
نمی کند، مشکلی از مشکالت مسلمانان 
را حل نکــرده و دردی از دردهای آنان را 
درمان نمی کند؛ چرا که صرف این موارد 

ارتباطی با هدف آنها ندارد.
درباره هــدف و جهت گیری حرکت 
انسان، نویسنده کتاب مکتب والیی اشاره 
خوبی به کالم »حاج قاســم« می کنند که 
خواندن و حک کردن آن روی قلب و ذهن 
بســیار مهم و ضروری است: »سرمنشأ 
حرکات تعلقات است که انسان را وادار 
به حرکت می کند. این تعلقات یا از منشأ 
عادی و منفی برخوردار اســت یا از منشأ 
معنوی و مثبت، که هرچــه این حرکت 
متعالی باشــد، به یک هیجان تبدیل شده 
و انســان با بی قراری به سمت آن می رود 
که در زندگی شــهدا این حرکات معنوی 
جوششــی، عارفانــه و عاشــقانه بود و 
هدف گذاری آنها رسیدن به معبود بود. اگر 
وجود انسان پر شود از تعلق به خداوند، از 

دیگر تعلقات تهی می شود.«

  کانون اهداف
 مکتب حاج قاسم

حسن نوروزی
پژوهشگر  

 مکتب سلیمانی  

حسین چخماقی
خبرنگار

رهبر معظم انقالب اســالمی در حکمی که روز دهم 
تیرماه امسال برای ریاست حجت االسالم والمسلمین 
محســنی اژه ای بر قوه قضائیه صادر کردند، بر اهتمام 
جدی برای اجرای قانون اساســی و گسترش عدالت 
و احیــای حقوق عامه و تأمین آزادی های مشــروع تا 
پیشــگیری از وقوع جرم و مبارزه قاطع با فساد تأکید 

داشتند. 
در راستای اجرای همین سیاست ها و خط مشی ها، 
ســازمان زندان ها طی هفته گذشته بخشــنامه ای را 
صادر کــرد که متضمــن تقویت حقــوق زندانیان و 
بازداشت شدگان و همچنین رعایت جنبه های اسالمی، 
اخالقی و انسانی در برخورد با آنان است. این سازمان 
از چنــدی قبل با همکاری و همفکــری جمع زیادی 
از مدیران و کارشناســان این ســازمان، حقوق دانان و 
متفکــران امر، وکال و صاحب نظــران امور قضایی و 
اجتماعی، دستور العملی را بر اساس حقوق اسالمی 
و انسانی و برای تبیین حقوق بازداشت شدگان و نحوه 
نظارت بر بازداشتگاه ها تدوین و »غالمعلی محمدی« 
رئیــس این ســازمان آن را در تاریخ 19 دی ماه ســال 

جاری، به ادارات کل زندان های سراســر کشور ابالغ 
کرد. 

این بخشنامه هشت بندی در ابتدا حقوق متهمان را 
در بدو ورود به بازداشتگاه ها و زندان بیان کرده، سپس 
حقوق متهمان از حیث تفکیک و طبقه بندی زندانیان از 
هم را برشــمرده  و در ادامه به موضوع رعایت کرامت 
انسانی آنان و سنجش وضعیت زندانی از حیث روانی 
و جسمی اشــاره می کند. این دستورالعمل همچنین 
به موضوع مالقات های زندانیان بــا اعضای خانواده 
و دسترسی به وکیل پرداخته، در بند دیگر نحوه اعزام  
زندانیان به خارج از زندان را بررسی کرده و همچنین 
به حقوق آنان در زمینه حضور در ســلول های انفرادی 
اشاره داشته و در پایان هم راه های گزارش دهی زندانی 
به مقامات باالتر و نیز نظارت بر بازداشتگاه ها را تبیین 

کرده است. 
»امکان تماس تلفنی متهم در اسرع وقت با خانواده 
و وکیــل وی به صورت رایگان و شــبانه روزی در 48 
ساعت اولیه ورود«، »بازدید همه روزه رئیس بازداشتگاه 
یا مسئول امور قضایی از متهمان جدیدالورود و آموزش 
حقوق آنها به صورت حضوری و مکتوب و همچنین 
نظارت مستمر شبانه روزی، نوبه ای و تصادفی بر نحوه 
اجرایی شــدن این حقــوق«، »مردود بــودن هرگونه 
انگشــت نگاری از متهمین به جز در موارد خاصی که 
احراز هویت به جز این اقدام میســر نباشد« و »لزوم 

دراختیار گذاشتن وسایل رایگان بهداشتی، لباس، پتو 
و نیز کارت اعتباری برای خرید از فروشــگاه زندان«، 

بخش هایی مهم از مفاد این بخشنامه هستند.
همچنین »ممنوعیــت کلیه بازرســی های بدنی 
بــدون لباس به جز در شــرایط محــدود و با ضوابط 
خاص  ســخت گیرانه و با رعایت اصــول اخالقی و 
حقوق و کرامت زندانی و با اســتفاده از دستگاه های 
الکترونیــک«، »لــزوم تمهید برای دسترســی متهم 
بازداشــتی به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا تودیع 
وثیقه معرفی می کنــد«، »لزوم غربالگــری و احراز 
شــرایط پزشــکی فوری متهم حین ورود به زندان از 
حیث جســمی و روانی«، »نظارت مســئوالن زندان 
بر عملکرد و رفتار ضابطین با زندانیان و صورتجلسه 
و گزارش دادن موارد خالف نظیر اســتخفاف، ضرب 
و جرح، بستن چشم یا ســر و صورت متهم«، »ارائه 
تسهیالت خاص حقوقی برای زندانیانی که نمی توانند 
فارسی صحبت کنند یا فاقد شــنوایی یا قدرت تکلم 
هستند )نظیر مترجم و...(«، »تفکیک زندانیان جوان 
از زندانیان بزرگسال« و »ممنوعیت هر گونه شکنجه یا 
رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیز و هر گونه تبعیض ناروا و 
اعمال سالیق شخصی و خودسرانه بر پایه نژاد، جنس، 
زبان، مذهب، باورهای سیاسی و یا تمکن مالی«، دیگر 

بندهای این بخشنامه را تشکیل می دهند.
در این دستورالعمل بر مواردی، نظیر »ممنوعیت 

زندان انفرادی برای زنان باردار و مادران همراه فرزند«، 
»ضدعفونی، سم پاشی، ایجاد تمهیدات برای مقابله با 
بیماری ها، لزوم واکسیناسیون کلیه زندانیان و تعویض 
ملحفه هــا و پتو ها در موعدهای زمانــی کوتاه«، »در 
اختیار قرار دادن یک جلد کتاب مقدس برای زندانیان 
اقلیت های دینی« و»مالقات زندانی با وکیل و اعضای 
خانواده خود به صورت خصوصی و هفتگی« نیز تأکید 

شده است.
 »ممنوعیت اســتفاده از پابند در مــورد افراد زیر 
هجده سال تمام شمسی«، »ممنوعیت اجبار استفاده 
از پوشــش چادر برای زنان«، »ممنوعیت استفاده از 
لباس های متحدالشکل زندان برای متهمین سیاسی و 
مطبوعاتی«، »لزوم فراگیری دوربین ها در تمامی نقاط 
زندان و بررسی آنها توسط مسئوالن زندان« و همچنین 
راه اندازی و ایجــاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی 
در زندان از دیگر موارد مهم موجود در این بخشــنامه 

هستند.
در پایان به نظر می رسد اطالع زندانیان، زندان بانان 
و افکار عمومی از بندهای تحول خواهانه و تعالی بخش 
این دســتورالعمل و البته اجرای دقیــق آنها، خواهد 
توانســت بخش اعظمی از برخی مشکالت فعلی را 
مرتفع کــرده و راهی جدید در تضمین رعایت حقوق 
زندانیان و آرامش خاطری برای خانواده های آنان فراهم 

آورد.

عدلیه اسالمی
باز نگاه صبح صادق به گام اجرایی دستگاه قضا برای حفظ کرامت انسانی زندانیان

مهدی سعیدی
جریان شناس  سیاسی

 یادداشت  

غیرت دینی غیرت دینی در معرض تهدیددر معرض تهدید!!

»غیرت دینی« کلیــدواژه ای بود که رهبر 
حکیم انقالب اسالمی در ارتباط تصویری 
با مردم قم به کار برد و آن را »عامل نجات کشور در 
بزنگاه های مختلف« دانســت و اینگونــه فرمود: 
»غیرت دینی است که تهدیدها را به فرصت تبدیل 
می کند.« حقیقت آن است که انقالب اسالمی ملت 
ایــران با تجلی عمومی غیرت دینــی ملت ایران به 
پیروزی رســید و در طول چهل و ســه سال گذشته 
تداوم یافت! غیرت دینی همــان »اراده معطوف به 
هدف« اســت که باید ریشــه های آن را در باورها و 
آموزه های دینی دنبال کرد. غیرت دینی با قرار گرفتن 
در معرض تربیت دینی حاصل می شود؛ تربیتی که 
بنیــان خود را بــر اخالق، انســانیت و عقالنیت و 

بصیرت بنا نهاده است. 
تجلی غیرت دینی را می توان در پرورش یافتگان 

این مکتب مشــاهده کرد که به مثابــه ابرمردانی در 
تاریخ این سرزمین، نام شان در حافظه تاریخی ملت 
ایران به یادگار مانده اســت! حماسه آفرینانی که در 
بزنگاه های تاریخی به خوبی مصالح ملت و سرزمین 
خود را شناختند و در معرکه مقابله حق و باطل، برای 
دفاع از حقیقت و پاسداشــت عدالت با همه توان و 
وجــود خود به میدان آمدند و حماســه آفریدند! در 
این صف طوالنی می توان از بزرگانی چون چمران 
و همت و باکــری و خرازی تا کاظمی و حججی و 
سلیمانی یاد کرد! دستاوردهای بزرگ موتور تحولی 
انقــالب که ـ غیرت دینی ـ باشــد، موجب شــد تا 
دشــمنان ملت ایران و انقالب اسالمی ایشان، همه 
توان خود را برای مهــار و خنثی کردن غیرت دینی 
ملت ایران به کار گیرند و در این مسیر دو ترفند اصلی 

را در دستور کار خود قرار دهند:
اول تالش برای بی غیرت کردن ملت ایران بود! 
که در قالب تهاجم فرهنگی و تغییر ســبکی زندگی 
اسالمی ـ ایرانی به ســبک زندگی غربی دنبال شد. 
پروژه پیچ در پیچ و گســترده ای کــه به طور جدی 
پس از پایان جنگ تحمیلی کلید خورد و در ســیر 

تحولــی خود به مرحله شــبیخون فرهنگی، ناتوی 
فرهنگی و جنگ نرم رسید و متأسفانه از سوی برخی 
ایادی داخلی آنان نیز در طول این ســال ها حمایت 
شــد! هرچند در طول سال های اخیر این راهبرد در 
سطح کالن خود شکست خورده و بخش عمده ای 
از تهاجمات دشــمنان برای تأثیرگذاری بر عقل ها 
و قلب ها ناکام مانده اســت، اما متأسفانه در بخشی 
از جامعه شــاهد اثرگذاری تهاجم فرهنگی دشمن 
بوده ایــم. عوارض این تهاجم در این ســال ها بر اثر 
فعال شدن گسترده فضای مجازی بیشتر شده است 
که مهار و مواجهه و کاستن از آثار آن نیازمند جهادی 
بزرگ از ســوی فعاالن فضای فرهنگی ـ سیاســی 

است.
دومین انحراف آن بود که باید کاری کرد تا غیرت 
دینی به تدریج از حقیقت خود فاصله گرفته و به افراط 
و انحراف تبدیل شده و در قالب خط رادیکالیسم و 
خشونت آشــکار شــود. این در حالی است که به 
فرموده  رهبر حکیم انقالب »غیرت دینی، در آنجایی 
که خودش را نشان می دهد و تأثیرگذار است، همراه 
 ناشی از 

ً
با عقالنیت اســت؛ و غیرت دینی اساســا

بصیرت است، که بصیرت یک شعبه ای از عقالنیت 
است و نشان دهنده  عمق دین داری است.«

در این مسیر نیز برخی نفوذی ها توانستند اثرگذار 
باشند و بخشی از جامعه دینداران را که متأسفانه از 
بنیان های فکری عمیق و ریشه دار برخوردار نبودند 
و از مرزهــای بصیرت فاصله داشــتند و عواطف و 
هیجان بر عقالنیت و تدبیر و تیزهوشــی آنان غلبه 
داشــت، به انحراف کشــانده و با تحریک به ظاهر 
غیرت دینی آنان حــوادث تلخی خلق کنند که دود 
آتــش برافروخته بیش از هر کس به چشــم اردوگاه 

جریان انقالبی و انقالبیون برود!
حقیقت آن اســت که »غیرت دینی« جامعه نیز 
مانند هر گوهر گرانبهای اجتماعی ـ سیاســی دیگر 
نیازمند مراقبت و مصونیت بخشی است که در این 
مسیر وظیفه خطیر جهادگران عرصه تبیین بیش از 
پیش آشکار می شــود. همان مجاهدان راه خدایی 
که تــالش دارند بر بصیرت ملت ایــران بیفزایند و 
نقشه ها و حربه های دشمن را یکی پس از دیگری، 
نقش بــر آب کنند و موجب اعتالی انقالب و ملت 

ایران شوند.
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سیاست
۴

   یادداشت    

 پیچیده شدن
 فرآیند سیاسی

پس از تأیید نتایج انتخابات از سوی دیوان 
عالی عراق، اولین جلسه پارلمان جدید 
در تاریــخ 19 دی ماه برگزار شــد که این 
جلسه حواشــی متعددی در پی داشت. 
برخی از نمایندگان پارلمان که به بعضی 
جریان ها وابسته بودند، با حالت اعتراضی 
وارد پارلمان شدند و همین زمینه را برای 
ایجاد آشــوب فراهم کرد.  بعد از تعیین 
رئیس ِســنی مجلس و تشــکیل جلسه، 
»المشهدانی« رئیس ِسنی مجلس اعالم 
کرد براســاس امضاهای جمع آوری شده 
»اطار تنسیقی« مسئول تشکیل کتله اکبر 
خواهد شد. این صحبت های المشهدانی 
موجب واکنــش تند و حملــه برخی از 
نمایندگان به وی شــد، تــا جایی که وی 
مصدوم و راهی بیمارســتان شد، فرایند 
جانشینی او نیز با منازعاتی همراه بود که 
کار را بــه دادگاه عالی کشــاند و با حکم 
 تعطیل شد، در 

ً
دادگاه عالی پارلمان موقتا

ایــن باره ذکر چند نکتــه الزم و ضروری 
است:

1
 بعــد از اتفاقات به وجود آمده در پارلمان 
عراق، نمایندگان وابســته به جریان اطار 
تنســیقی)نزدیک بــه 13۰ نماینــده( از 
مجلس خارج شدند و انتخاب الحلبوسی 
براســاس رأی 2۰۰ نماینــده حاضر در 
مجلس صورت گرفت. اکنون جریان اطار 
معتقد است، حلبوسی مشروعیت قانونی 
ندارد؛ زیرا از یک ســو نماینــدگان این 
جریان در رأی گیری حضور نداشته اند و 
از سوی دیگر المشهدانی در صحت کامل 
بوده و تنها به دلیل جراحات چندساعتی 
به بیرون از پارلمان رفته و انتخاب جانشین 
برای وی و رأی گیــری بدون حضور وی 

مشروعیت ندارد.

۲
جریان اطار تنسیقی معتقد است با توجه 
به اعالم المشــهدانی مبنــی بر کتله اکبر 
بودن چارچوب هماهنگــی، این جریان 
اکنون فراکســیون اکثریت برای انتخاب 

نخست وزیر است. 

3
تنش های موجود در پارلمان و اتفاقات رخ 
داده شــده، این گزاره را نشان می دهد که 
فرآیند سیاســی در عراق و تشکیل دولت 
امــری زمانبر خواهد بود و این را می توان 
در موضع گیری هــای برخــی جریان ها 
مشــاهده کرد. جریان صدر و شــخص 
مقتدی صدر معتقد است، بدون حضور 
جریان صدر تشکیل کتله اکبر از هر طیفی 
بی معناست. در مقابل برخی جریان ها در 
یک بازی دوگانه با احزاب شیعی مواضع 
 خالف آنچــه را قول 

ً
متناقض و بعضــا

داده انــد، اتخاذ می کنند و همین منجر به 
افزایش کشــمکش های سیاسی در عراق 

شده است.

نکته: بعد از مجروح شــدن المشهدانی، 
رئیس سنی دوم انتخاب شد که وی استعفا 
داد و نفر ســوم به عنــوان رئیس پارلمان 
انتخاب شــد. این روند مــورد اعتراض 
جریان های مختلف قرار گرفت و در این 
خصوص نیز به دادگاه عالی شکایت شد. 
دیروز دادگاه نیز به صورت موقت دستور 

عدم بازشدن پارلمان را داد. 

منطقه

   رصد    

ون مقاومت وز افز قدرت ر
ارتباط غیر مستقیم

پایگاه اینترنتی صهیونیســتی اســرائیل هیوم 
در مطلبی با اشــاره به زمینه های همکاری رژیم 
صهیونیســتی و عربســتان علیه ایران، نوشت: 
 نباید به دنبال عادی سازی روابط 

ً
اســرائیل لزوما

با عربستان به صورت مستقیم باشد و می تواند با 
کمک به عربستان در جنگ با حوثی ها و همچنین 
کمک به عربســتان از طریق البی های خود برای 
فائق آمدن بــر برخی ســناتورهای دموکرات و 
جمهوری خــواه آمریکایی کــه مخالف فروش 
تســلیحات آمریکایی به عربســتان هســتند، به 
سمت مستحکم کردن روابط با عربستان و سپس 

عادی سازی روابط گام بردارد.

کاهش تنش

مؤسسه کویینســی: با توجه به اینکه عربستان 
ســعودی و ایران شــرکای تجاری پیشرو چین 
در خاورمیانه هســتند، ثبات بین دو رقیب برای 
معامــالت پکن در منطقه مفیــد خواهد بود. به 
همین دلیل، چین، همراه با پاکستان، نقشی حیاتی 
در تســهیل تنش زدایی عربستان سعودی با ایران 
ایفا می کند. تالش های عربســتان سعودی برای 

کاهش وابستگی به صادرات نفت و تنوع بخشیدن 
به اقتصاد، الگوهای جدیدی از مشــارکت ها و 
رقابت های منطقه ای ایجاد می کند. جاه طلبی های 
پادشــاهی برای تبدیل شــدن به یک مرکز مالی 
منطقه ای برای تجارت و گردشگری جهانی ـ که با 
هدف اصلی بقای خاندان آل سعود مرتبط است ـ 
این کشور را به سمت بازبینی روابط طوالنی مدت 

خود با ایران سوق می دهد.

اعتراف به پیشرفت فلسطینی ها

یدیعــوت آحارونــوت: با توجه به پیشــرفت 
فلسطینی ها در پاسخگویی به حمالت هوایی و 
زمینی نیروهای نظامی، عملیات ارتش اسرائیل 
در غزه دشواری های بسیاری پیدا کرده است. در 
گذشته حمالت هوایی و هدف قرار دادن غزه طی 
چند ساعت و به آسانی اتفاق می افتاد، اما اکنون 
تردیدهای بسیاری در این مسئله وجود دارد. طی 
ســال گذشته چندین جلســه برای طرح ریزی و 
اجرای عملیات در غزه برگزار شــده که همه آنها 
بی ثمر بوده اند. دو موشکی که نیروهای فلسطینی 
از طریق آنها طی روزهای گذشته تل آویو را هدف 
قرار داده اند، نشان از آن دارد که ارتش اسرائیل در 

مقابله با نیروهای فلسطینی کار بسیار مشکلی در 
پیش دارد.

پشت پرده اعزام به قزاقستان

فارین پالیسی: هرگونه مداخله مسکو در فضای 
پس از فروپاشی شوروی در الزامات ژئوپلیتیکی 
کلیدی روسیه ریشه دارد. حفظ تحکیم سیاسی 
داخلی، محافظت از خود در برابر همســایگان 
نامطلوب یا قدرت های خارجــی، تقویت نفوذ 
خود در منطقه و در عین حال محدود کردن نفوذ 
بازیگران رقیب، از جمله این الزامات هســتند. 
سیگنال های ایاالت متحده و اتحادیه اروپا نشان 
مــی داد، غــرب در واکنش به مداخله روســیه، 
ضربه اقتصادی یا سیاسی قابل توجهی به مسکو 
وارد نخواهد کرد. در نتیجه، روســیه به سرعت و 
قاطعانه برای اعزام نیروهای سنتو بالفاصله پس از 

درخواست توقیف اقدام کرد.

دست برتر در قزاقستان

المیادین: بحران قزاقستان نشان داد که همکاری 
روسیه و چین می تواند به مرحله توزیع نقش های 
امنیتی و اســتراتژیک در مناطق حیاتی به ویژه در 

آســیای میانه برســد؛ چرا که چین تمایلی برای 
دخالت نظامی در خارج از مرزهای خود ندارد و 
در سیاست خارجی اش به دو عامل سرمایه گذاری 
و رشــد تکیــه دارد، اما مســکو می تواند وظیفه 
دخالت هــای نظامی در این مناطــق را بر عهده 

بگیرد.

تنش زدایی منطقه ای

و  روابــط  عادی ســازی  اینترســت:  نشــنال 
نزدیک شــدن بازیگــران بــه یکدیگــر به طور 
گسترده ای به عنوان عامل تندباد اخیر دیپلماسی 
منطقه ای مطرح شــده اند. با این حال، از بین این 
اصطالحات، تنش زدایی برای توصیف وضعیت 
فعلی منطقه مناسب تر است؛ زیرا همسویی مجدد 
در حال انجام، نتیجه به کارگیری یک روش جدید 
بین قدرت هــای منطقه ای نیســت؛ بلکه نتیجه 
بازنگری بازیگران در موقعیت ژئوپلیتیکی خود 
اســت، زیرا زمینه های منطقه ای و بین المللی از 
تنش زدایی به جای درگیری حمایت می کنند. به 
یک معنا، آنچه ما مشاهده می کنیم، انجماد موقت 
درگیری های منطقه ای است، نه نتیجه موفقیت آمیز 

تالش های واقعی برای حل و فصل آنها.

صحنه داخلی قزاقســتان چند هفته ای اســت 
 
ً
که شــاهد اعتراض ها و اغتشــاش های بعضا

مسلحانه است. این اعتراض ها بیشتر در مناطق 
غربی قزاقستان و به دلیل افزایش قیمت گاز مایع 
از ســوی دولت اتفاق افتاد. پــس از این اتفاق 
رئیس جمهور قزاقستان به سرعت نخست وزیر را 
برکنار کرد، اما این اتفاق اعتراض ها را متوقف 
نکرد. دلیل اصلی اعتراض های کنونی افزایش 
قیمت سوخت بود، اما در نهان دالیل دیگری در 
پشت پرده تحوالت قزاقستان وجود دارد که ابعاد 
آن به مراتب وسیع تر از مسائلی، همچون گرانی 
سوخت است. به همین منظور و برای آشنایی 
بیشــتر با این مســائل به برخی نکات پیرامون 

تحوالت قزاقستان اشاره خواهیم کرد.

۱
  قزاقستان جزء پهناورترین کشورهای جهان است 
که جمعیت آن به نســبت مســاحتش خیلی کمتر 
است. بعد از فروپاشی شوروی، نظربایف، دبیراول 
حزب کمونیست، ریاســت جمهوری قزاقستان را 
برعهده گرفت و تا سال 2۰19 میالدی بر این مسند 
حضور داشت. از ســال 2۰19 تاکنون نیز یکی از 
نزدیک ترین افراد به خود )توکایوف( را به ســمت 
ریاست جمهوری رساند و خود نیز مسئولیت رئیس 

شورای امنیت ملی کشورش را برعهده گرفت.

2
قزاقستان از نظر منابع جزء مهم ترین کشورهای دنیا، 
به ویژه در منابع معدنی همچــون اورانیوم، کروم و 
فسفات اســت. این کشور ســوخت نیروگاه اتمی 
فرانسه و همچنین 22 درصد از سوخت نیروگاه های 
اتمی آمریکا را تأمین می کند. همچنین این کشــور 
2۶4 تریلیــون فوت مکعب انــرژی دارد که از این 
منظر نهمین کشور دنیا در زمینه ذخایر نفت است. 
با وجود این منابع، نزدیک به 4۰ درصد از مردم این 
کشور گاز ندارند. قزاقستان همچنین دومین قدرت 
اقتصادی در اوراسیا در زمینه نفت، گاز، کشاورزی 

و معادن است.

 3
اتفاقات اخیر در قزاقستان فراتر از اعتراض به گرانی 
سوخت در این کشور است. هرچند طی سال های 

گذشــته اعتراض هایی به این ســبک در قزاقستان 
وجود داشــت، اما هیــچ یک از ایــن اعتراض ها 
ماهیت مسلحانه نداشــتند. در اعتراض های فعلی 
درگیری های مســلحانه و قدرت تخریبی باال جزء 
مهم تریــن مؤلفه هــای اعتراضی بود کــه این امر 
نشان دهنده ســازمان دهی این اعتراض ها از سوی 
عواملی خارج از کشور قزاقستان است؛ به گونه ای 
که نزدیک به 15 نظامی قزاق به دست عناصر مسلح 
و به سبک گروه های تکفیری سر بریده شده بودند. 
امری که با واکنش رئیس جمهور قزاقســتان مواجه 
شد و اعالم کرد که عناصر مسلحی از افغانستان و 

خاورمیانه به این کشور ورود پیدا کرده اند.

۴
تحوالت داخلی قزاقستان منجر به دخالت برخی 
کشورها همچون روسیه شــد. در رابطه با دخالت 
مســتقیم روســیه و چرایی حضور روس ها در این 

کشور باید به چند نکته اشاره کرد: 
ـ روسیه براســاس پیمان امنیت دسته جمعی وارد 
قزاقســتان شد. پیمانی که متشــکل از شش کشور 
روسیه، بالروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان 
و ارمنســتان اســت و روســیه با هــدف باالبردن 
ظرفیت ها و متحد نگه داشــتِن کشــورهای عضو 
پیشین، چنین سازمانی را پایه گذاشت که به مینی ناتو 

شهرت دارد. 
ـ قزاقستان یکی از کشورهای همجوار روسیه است 
و روسیه این کشورها را خارج نزدیک خود تعریف 
کرده است. این امر بدین منزله است که این مناطق 
حیاط خلوت روسیه اســت و مسکو حضور هیچ 

بازیگر خارجی را بر نخواهد تابید.
ـ از منظر روسیه این احتمال وجود دارد که تحرکات 
قزاقستان منجر به تسری آن به سایر کشورهای آسیای 
میانه شود و بار دیگر تجربه انقالب های رنگین در 
آسیای میانه به وقوع بپیوندد. انقالب هایی که منجر 
به کاهش نفوذ روسیه در بسیاری از کشورهای خارج 

نزدیک شــود و مقدمات نفوذ غرب به ویژه آمریکا 
را در این کشــورها فراهم آورد؛ امری که اکنون در 

تحوالت اوکراین به وضوح مشاهده می شود. 
ـ باتوجه به درگیری های مسلحانه و حضور برخی 
عناصر تروریستی در اغتشاش های قزاقستان، روسیه 
از این امر واهمه دارد که حضور نیروهای تروریستی 
در آینده منجر به تحریک مناطق جنوبی این کشور 
شــود. به عبارت دیگر روسیه معتقد است چنانچه 
با این عناصر در مقطع فعلی و در کشــور قزاقستان 
برخورد نشــود، باید در آینده شاهد همین اتفاقات 
در مناطق جنوبی فدراسیون روسیه باشد. بنابراین، 
روســیه در یک بازی پیش دســتانه و براساس اصل 
بازدارندگــی متقابل اقدام به حضور در قزاقســتان 

گرفت.
 در رابطه با نقش برخی کشورها همچون آمریکا 
در تحوالت کنونــی نیز باید گفت که هرچند هنوز 
داده متقن و ثابتی به دســت نیامده، اما چهارگزاره 
می تواند نشــان دهنده انگیزه آمریــکا و غرب برای 

نقش آفرینی در تحوالت قزاقستان باشد: 

الف
قزاقستان وابستگی کاملی در همه عرصه ها به ویژه 
در عرصه نظامی ـ سیاسی به روسیه دارد و باتوجه به 
تحوالت کنونی اوکراین، آمریکا مترصد تأثیرگذاری 
بر یکی از کشــورهای همسایه روسیه بود که از این 
طریق روسیه را دچار چالش کند که گرانی سوخت 
در قزاقستان مقدمات تحرکات واشنگتن را فراهم 
آورد. در همیــن راســتا روزنامــه »رأی الیوم« در 
گزارشی نوشت، آمریکا برای منحرف کردن توجه 
روســیه از اوکراین به قزاقســتان به عنوان مهم ترین 
متحد خودخواهان انقالب رنگی است و اگر روسیه 
در خصوص درخواســت کمک » قاسم جومرت 
توقایف« رئیس جمهور قزاقســتان درنگ می کرد، 
ممکن بود آمریکا در طرح های خود در قزاقســتان 

موفق شود.

ب
 مهم ترین پایگاه فضایی دنیا در قزاقستان واقع شده 
و این پایگاه را روسیه اجاره کرده است. آمریکا برای 
پرتاب فضاپیما از این پایگاه به اجازه نیاز روسیه دارد 
و در این راستا خارج کردن قزاقستان از سیطره روسیه 
می تواند آمریکا را در بحث پرتاب فضاپیما به مرحله 

عدم وابستگی برساند. 

ج
آمریکا از ایجاد فتنه و آشــوب در قزاقســتان به دنبال 
فشــار و تأثیرگذاری بر سایر کشــورها به ویژه چین 
است. قزاقستان از سمت شرق با استان سین گیانگ 
و اویغورهای چین در ارتباط است و هرگونه تحرکاتی 
در مناطق همجوار می تواند زمینه ای برای مستعدشدن 
مناطق غربی چین باشــد. همچنین چین که نگران 
حفظ امنیت مســیر زمینی جاده ابریشم جدید خود 
یا همان طــرح یک کمربند یک جاده اســت، هیچ 

عالقه ای به آشوب و ناآرامی در قزاقستان ندارد. 

د
آمریکا به دنبال بســط راهبرد بی ثبات سازی خود به 
منطقه آسیای میانه و همچنین انتقال تروریست های 
تکفیری به مناطق مجاور روســیه است؛ به گونه ای 
که تروریســت های تکفیری با اعالم تشکیل جبهه 
آزادی بخــش قزاقســتان، هدف خــود را مقابله با 
اشــغالگری روســیه اعالم کرده و بــا برپایی نماز 
جماعت در شهر »آکتائو« خواستار برپایی خالفت در 
این کشور شدند. در همین زمینه، شبکه »المیادین« 
در گزارشی نوشــت: »آغاز ناآرامی ها در قزاقستان، 
مقدمه ای برای توطئه آمریکا و کشــورهای غرب در 
خصوص انتقــال گروه های تکفیری و تروریســتی 
به کشــورهای آســیای میانه و حیاط خلوت روسیه 
است. در گذشته بسیاری از گروه های تروریستی که 
در نبردهای عراق و ســوریه حضور داشتند با ملیت 
ترکمن یا تاجیک بودند. ایجاد بی ثباتی در کشورهای 
این منطقه همراه با ارسال نیروهای نظامی از کشور 
سوریه و عراق به این منطقه می تواند سرآغازی برای 

تغییر حکومت این کشورها باشد.«

E E E
تحوالت قزاقستان را باید در جورچینی از تحوالت 
گذشته در افغانستان و قفقاز جنوبی دانست که در آن 
نقش بازیگران خارجی از همه پررنگ تر است. در 
این میان و باتوجه به خروج آمریکا از منطقه جنوب 
غرب آســیا و تمرکز واشنگتن بر مسئله چین )طبق 
گزارش های بین المللی چین در سال 2۰22 اقتصاد 
برتر دنیا می شود( در کنار تحوالت اخیر در اوکراین 
و ایجاد تنش با روســیه، نشــان می دهد تحوالت 
قزاقســتان ابعادی فراتر از مســائل داخلی و گرانی 

سوخت دارد.

محمدرضا فرهادی
کارشناس  مسائل منطقه

تالقی گفتمان غرب و شرقتالقی گفتمان غرب و شرق
  صبح صادق تحوالت اخیر قزاقستان را بررسی می کند

ایوب منادی
کارشناس بین الملل
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رئیس جمهــور آمریکا با اشــاره بــه الیحه »حــق رأی«  گفت 
قانونگذاران دموکرات باید قوانین ســنا را به گونه ای بازنویســی 
کنند که بر مخالفــت جمهوری خواهان غلبه کنند. جو بایدن، در 
ســخنانی که تالش می کرد جان تازه ای در مبارزه برای تصویب 
قوانین رأی گیری بدمد، جمهوری خواهان را بزدل خواند و متعهد 
شد به تغییر اطاله بررسی بپردازد. بایدن با مقایسه قهرمانان حقوق 
مدنی با برترپنداران سفیدپوست دو آتشه گفت، جمهوری خواهان 
باید انتخاب کنند که می خواهند در کدام طرف تاریخ بایســتند. 

می خواهید در طرف مارتین لوتر کینگ باشید یا جرج واالس؟

جمهوری خواهان تهدید 
در میــان اعتراض ها پس از انتشــار گزارش هایــی از مهمانی 
نخست وزیر انگلیس در باغ دفتر نخست وزیری در بحبوحه کرونا 
و وادار کردن مردم به رعایت قرنطینــه و دوری از اجتماعات، 
درخواست ها برای استعفای جانسون باال گرفت. در نظرسنجی 
مؤسسه »یو گاو« 5۶ درصد فکر می کردند جانسون باید استعفا 
دهد، در حالی که نظرسنجی مؤسسه ساوانتا کامرسبود، رقم ۶۶ 
درصد را نشان می داد. نتایج این دو نظرسنجی ضربه ای عمیق 
بر پیکر دولت جانسون خواهد بود، زیرا او با سؤاالت فزاینده ای 

درباره حضورش در این مهمانی مواجه است. 

جانسون! استعفای 
رهبر کره شمالی خواستار افزایش توان نظامی کره شمالی شد. 
رسانه های دولتی کره شمالی گزارش دادند، »کیم جونگ اون« 
برای اولین بار در دو سال گذشته در مراسم آزمایش یک موشک 
مافوق حاضر شد. رسانه دولتی کره شمالیKCNA( ( گزارش 
داد، کیم بعد از تماشــای آزمایش موشــکی جدید، خواستار 
تقویت نیروی نظامی اســتراتژیک این کشــور شد. »رویترز« 
نوشــت: »کیم از دانشــمندان نظامی کره شمالی خواست تا 
تالش ها را برای تقویت مداوم توان استراتژیک نظامی کشور 
از نظر کمی و کیفی و مدرن سازی بیشتر ارتش تسریع بخشند.«

بیشتر نظامی  آزمایش  

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

عادت ایاالت متحده در اســتفاده از تحریم به منزله 
ابزار دیپلماسی در روابط بین الملل، صدای اعتراض 
بسیاری از کشورها را درآورده است. نکته جالب در 
این زمینه این است که در داخل آمریکا نیز تحلیلگران 
معتقدند، استفاده بیش  از حد از ابزار تحریم می تواند 
منجر به پیچیده تر شــدن مسائل بین المللی و حتی 
 
ً
ایجاد جنگ شود. وزارت خزانه داری آمریکا معموال
خبری در زمینه تحریم کردن عــده ای از بازیگران 
بین المللی و کشــورهای مختلف منتشر می کند. 
بااین حال، هیچ گاه این سؤال از وزارت خزانه داری 
پرسیده نشده  است که آیا تحریم ها منجر به تشویق و 
تبلیغ صلح و درک متقابل در بین کشورها شده یا تنها 

به افزایش تنش ها در میان ملت ها پرداخته  است.
 در عین حال، این پرســش همچنان بی پاســخ 
مانده  اســت که آیا تحریم ها علیه چین باعث تغییر 
رویه این کشور در مسائل مرتبط با تجارت جهانی 
شده  است؟ یا آیا روسیه بعد از اشغال کریمه به دلیل 
تحریم ها از مواضع خود عقب نشینی کرده  است؟ 
مهم تر از همه، آیا حجم باالی تحریم ها علیه ایران 

توانسته است جلوی فعالیت های هسته ای ایران را 
بگیرد؟

در مباحث مرتبط با علم روابط بین الملل، ادله و 
اسناد کمی در خصوص تأثیرگذاری و کارآمد بودن 
تحریم ها بر بازیگران بین المللی وجود دارد. اعمال 
ممنوعیــت  و محدودیت در مســائل اقتصادی که 
 
ً
می توان آن را برادر بزرگ تحریم ها دانست، معموال

در طول تاریخ جدیت و اشتیاق کشورها برای ایجاد 
ارتباط با یکدیگر را زیر سؤال برده  است. تحریم های 
آمریکا علیه کوبا هم اکنون در حدود ۶۰ سال است 
که ادامه دارد و در طول این ۶۰ ســال هیچ ســندی 
مبنی بر تغییر رفتار کوبا یا حتی تغییر سیاست های 
 از 

ً
این کشــور دیده نشده  اســت. تحریم ها معموال

سوی کشورهایی که تحریم شــده اند، به  مثابه یک 
»اقدام جنگی« در نظر گرفته  شــده و بر پیچیدگی 
روابط دو طرف افزوده اســت. تاریخ دانان بسیاری 
هستند که اعالم کرده اند تحریم های ایاالت متحده 
علیه انگلســتان در ســال 18۰7 درنهایت منجر به 
جنگ سال 1812 شــد. تحریم های اعمال  شده از 
جانب جفرســون، رئیس جمهور آمریکا برای این 
بود که فرانســه و انگلستان را به دلیل تهاجماتی که 
در دریا علیه منافع آمریکا داشــته اند، تنبیه کند؛ اما 
به جای آن، این تحریم ها صــادرات دریایی آمریکا 
را فلــج کرد. صــادرات در بین ســال های 18۰7 

تا1812، تا 75 درصد کاهش یافت و به همان میزان 
واردات نیز کاهش پیدا کرد. تعدادی از تاریخ دانان 
ممنوعیت های اقتصادی آمریکا برای ژاپن در سال 
1941 را دلیل اصلی مشارکت و سیاست تهاجمی 
ژاپــن در جنگ جهانی دوم می داننــد. »فرانکلین 
روزولت« تمام دارایی هــای ژاپن را مصادره کرد و 
ژاپن به بخش مهمی از درآمدهای ناشی از تجارت 
بین المللی اش و همچنین 8۰ درصد از نفتی که به 
کشــور وارد می کرد، دسترسی پیدا نکرد. ژاپن این 
اقدام را اقدامی جنگی تصور کرد و بر عزم این کشور 
برای جنگیدن علیه ایاالت متحده در جنگ جهانی 
دوم اضافه شــد. برخی عنوان می کنند تحریم های 
ایاالت متحده علیه ایران توانست مؤثر واقع  شده و 
ایران را به پای میز مذاکرات بکشــاند. البته عده ای 
دیگری نیز می گویند اگر ایــران به پای میز مذاکره 
با اوباما رفت، بــه این دلیل بود کــه اوباما به جای 
نشان دادن چماق، هویج به ایران نشان داد و توانست 
با مشــوق های حوزه سیاست خارجی و اقتصادی، 
ایران را به پذیرش توافق هسته ای با آمریکا وادار کند.

همه اینها نشان می دهد، دیپلماسی بیشتر از آنکه 
تنها امتیاز گرفتن و تحت فشار گذاشتن بازیگر مقابل 
باشد، گاهی اوقات فرآیندی مبتنی بر امتیاز دادن و 
امتیاز گرفتن است. هم اکنون مهم ترین تحریم های 
آمریکا علیه کشــورهای دنیا مشــمول ایران، کوبا، 

سوریه، چین و روسیه است. تحلیلگران آمریکایی 
معتقدند، ســابقه اعمال تحریم ها علیــه ایران که 
منجر به بازداشتن این کشــور از ادامه فعالیت های 
هســته ای اش نشــده  اســت، باید چراغ راه دولت 
ایاالت متحده در برخورد با روسیه و همچنین تالش 
برای تحریم خط لوله نورد استریم2 باشد. کسانی 
 کشورهایی 

ً
که با این تحریم ها موافق هستند، اکثرا

هســتند که رقیب روســیه در فروش گاز به شــمار 
می رونــد؛ اما کســانی که مخالف ایــن تحریم ها 
هســتند، بیان می کنند تحریم خط لوله گازی نورد 
استریم2 نمی تواند رفتار مسکو در ماجرای اوکراین 
را تغییر دهد. در عین حال تاریخ نشان داده  است که 
به جای تحریم، این تجارت است که ارتباطات بین 
دو کشــور را گســترش داده و به مانعی برای جنگ 
تبدیل شده  است. به جای تحریم، این درگیر شدن 
کشورها در تجارت های دوجانبه و چندجانبه است 
که می تواند تمایل آنها برای استفاده از نیروی نظامی 
را کاهش داده و آنها را به سمت صلح رهنمون کند. 
همین مســئله است که سبب شــده تالش ها برای 
جلوگیری از اقدام دولت بایدن در تحریم روسیه پیدا 
کند؛ زیرا در نهایت، این آمریکاســت که با استفاده 
بیش از حد از ابزار تحریم، راه را برای انزوا و تحریم 
خود را باز کرده اســت. همان اتفاقی که در ســال 

18۰7 نیز برای ایاالت متحده رخ داد.

ارســال نیروهای حافظ صلح از طرف کشورهای 
و  قرقیزســتان  ارمنســتان،  بــالروس،  روســیه، 
تاجیکســتان در قالب »ســازمان معاهده امنیت 
جمعی« یــا STO(( موجب حیرت و البته نگرانی 
ایاالت متحده برای منطقه آسیای میانه و قفقاز شده 
 است. این منطقه در طول تاریخ بهترین آزمایشگاه 
بنیادهایــی، مانند بنیــاد جورج ســوروس برای 
انجــام انقالب های رنگی بوده  اســت؛ با این حال 
در اعتراضــات اخیر قزاقســتان، حضور نیروهای 
حافظ صلح پیمان CSTO برنامه های آمریکا برای 
تأثیرگذاری بر اعتراضات را برهم زد و نتوانســت 
اهداف آمریکا در ایجاد تهدید علیه روسیه از طریق 

قزاقستان را اجرایی کند.
پیمان امنیت جمعی میان کشــورهای ســابق 
اتحاد جماهیر شوروی نشان داد، دوران کودتاها و 
انقالب های رنگین در منطقه آســیای میانه و قفقاز 

به پایان رســیده  اســت. نکته جالب در این مسئله 
برخورد حرفه ای و از روی تعهد نیروهای روســی 
و سایر کشــورهای منطقه با بحران قزاقستان بود. 
این نیروها به درخواســت رئیس جمهور قزاقستان 
وارد این کشور شده، امنیت را برقرار کردند و بعد 
از مدتی با پایان یافتن مأموریت خود به کشورهای 
مبدأ بازگشتند. بازگشت سریع نیروها به کشورهای 
اصلــی موجب ایجــاد جوی ضــد آمریکایی در 
مطبوعات و رســانه های منطقه شــد؛ زیــرا آنها 
فعالیت های روسیه را با آمریکا مقایسه کرده و بیان 
کردند اگر آمریکا قرار بود به این بحران خاتمه دهد، 
تا 2۰ ســال آینده قزاقســتان درگیر جنگ داخلی 
و حمالت هوایی آمریکا می شــد. ورود نیروهای 
نظامی روسیه و قزاقستان البته پیامدهای بسیار مهم 
ژئواســتراتژیک نیز داشــت؛ چرا که در وهله اول 
دسترســی روس ها به پایگاه نظامی قزاقستان را باز 

کرد و در عین حال نیروهای نظامی روســیه کنترل 
کاملی بر فرودگاه آلماتی نیز خواهند داشت؛ البته 
روسیه با این اقدام می تواند از روس های حاضر در 
 یک پنجم از جمعیت این کشور 

ً
قزاقستان که تقریبا

را تشکیل می دهند نیز حفاظت کند. مهم تر از همه 
این مسائل، پیامی است که مداخله نظامی روسیه 
در قزاقستان برای ایاالت متحده می فرستد. این پیام 
البته برای چین و ترکیه نیز که تالش دارند حوزه نفوذ 
خود در منطقه آسیای میانه و به خصوص قزاقستان 
را گسترش دهند، فرستاده می شود. تصمیم پوتین 
برای فرستادن نیرو به قزاقستان به کشورهایی مانند 
ترکیه، چین و آمریکا نشان می دهد، روسیه همچنان 
سعی دارد پایگاه و حوزه نفوذ خود در آسیای میانه 
را حفظ کند. نکته مهم دیگر اهمیت قزاقستان در 
منطقه است. قزاقســتان حدود یک پنجم از ذخایر 
اورانیوم دنیا را داشــته که البتــه پیش بینی ها میزان 

ذخایر باالتر از این را نیز نشان می دهد. این کشور 
درعین حال دومین تولیدکننده بزرگ کرومیوم بوده 
و یکی از بزرگ ترین ذخایر نفتی و گازی در دریای 

خزر را نیز در مالکیت خود دارد. 
چین در این خصوص به انتشار بیانیه ای کفایت 
کــرده و اتفاقــات موجود در قزاقســتان را مربوط 
به امور داخلی این کشــور دانسته و تنها خواستار 
بازگشت نظم جامعه به این کشور شده  است.  چین 
درعین حال به توکایف، رئیس جمهور قزاقســتان 
پیشنهاد داده اســت تا کمک های مرتبط با اعمال 
قانون و همکاری های امنیتی بین دو کشــور برای 
مقابله با ایجاد شدن انقالب رنگی دیگر در منطقه را 
افزایش دهد. به نظر می رسد، آنچه کشورهای منطقه 
با آن موافق هستند، این است که حوزه آسیای میانه 
و قفقاز دیگر نباید محلی برای جوالن انقالب های 

رنگی و کودتاهای آمریکایی باشد. 

   گزارش    

 مرگ انقالب های رنگین

  بومرنگبومرنگ تحریم   ها تحریم   ها
 مذاکره با چاشنی
  رزمایش نظامی

هفته گذشــته، یک روز پس از اینکه طرف 
آمریکایــی در مذاکــرات ژنــو از روســیه 
خواســت، به همراه حدود 1۰۰ هزار سرباز 
خود از نزدیکی مرز با اوکراین عقب نشینی 
کنــد، وزارت دفــاع روســیه اعــالم کرد 
3۰۰۰ نفــر از کارکنان نظامــی تمرینات 
رزمــی، از جمله نبردهای آزمایشــی را در 
چهــار منطقه جنــوب غربی روســیه آغاز 
همین  در  ژورنال«  کرده اند.»وال اســتریت 
زمینه نوشته است: »این تمرینات نشان داد 
کرملین هیچ قصدی در کاهش فشــارهای 
نظامــی کــه آمریــکا را به میــز مذاکرات 
کشانده اســت، ندارد؛ مذاکراتی که مسکو 
تأمیــن  خصــوص  در  را  خواســته هایی 
تضمین های امنیتــی از جانب غرب در آنها 
ارائه کرده اســت.« »دیمیتری پســکوف« 
ســخنگوی کاخ کرملین درباره مذاکرات 
شکل گرفته با آمریکا برای رفع نگرانی های 
امنیتی دو طرف، گفــت: »این مذاکرات به 
صورت باز و مستقیم برگزار شد؛ اما دلیلی 
برای »خوش بینی« وجود ندارد.« پسکوف 
افزود: »روســیه خواســتار »نتایج سریع« 
است.روســیه اعالم کرده اســت، خواهان 
دریافت تضمین های قطعی از سوی آمریکا 
در مورد نپیوستن اوکراین به ناتو است؛ چون 
عضویت این کشور در ناتو را خطری جدی 

برای امنیت ملی خود می داند.

اعالم پایان بحران!

»بوریس جانســون« نخست وزیر انگلیس 
اصــرار دارد که با توجه به واکسیناســیون 
اعمــال  بــه  کشــور،  ایــن  در  گســترده 
محدودیت هــای جدیــد نیازی نیســت و 
میکرون نیز در مقایسه با سایر 

ُ
سویه جدید ا

ســویه های این ویروس عالیــم مالیم تری 
دارد. روز چهارشنبه گذشته برای نخستین 
بار طی 24 ساعت تعداد مبتالیان به کرونا در 
انگلیس به بیش از 2۰۰ هزار نفر رسید. در 
میکرون ویروس کرونا، 

ُ
حال حاضر، سویه ا

به ســویه غالب در میان مبتالیان به ویروس 
کرونا در انگلیس تبدیل شده است. سازمان 
جهانی بهداشت در تازه ترین گزارش خود 
میکرون 

ُ
اعالم کرده اســت، موارد ابتال به ا

در هر 3۶ تا 72 ساعت دو برابر می شود که 
این امر نشان می دهد این سویه جدید رشد 
قابل توجهی نسبت به نوع دلتا که اکنون گونه 
غالب اســت، دارد.  از ســوی دیگر، مرکز 
کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا گفته 
است، سویه به شدت سرایت پذیر امیکرون 
اکنون سویه غالب کرونا در آمریکاست و 73 
درصد از موارد ابتال در این کشور را تشکیل 
می دهد. بــا این حال، پیش بینی می شــود 
»بوریس جانســون« به زودی اعالم کند که 
انگلســتان باید به زندگی با ویروس کرونا 
عادت کند.این در حالی اســت که شخص 
بوریس جانســون تا به حال بارها به رعایت 
نکردن قوانین قرنطینــه و گرفتن مهمانی یا 
جلســات با حضور تعداد زیاد مهمانان در 

وضعیت کرونایی متهم شده است. 

جهان

پیشخوان

جهان
 افزایش تالش ها در آمریکا 

برای جلوگیری از تحریم روسیه و چین

نگاهی به پیام حضور نیروهای حافظ صلح در قزاقستان 
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روایتی متفاوت 

نیمه های دی ماه امســال، دومین سالگرد 
شهادت سیدالشــهدای مقاومت سردار 
شهید حاج قاســم ســلیمانی را سپری 
کردیم، در حالی که غم و دردمان کمتر نشد 
و یادش افزون تر از گذشته بود. در سالگرد 
شــهادت این شــهید عزیز، مردم دوباره 
سنگ تمام گذاشتند. از پروفایل هایی که به 
چهره عزیز و دوست داشتنی او مزین شد، 
تا کارهای فرهنگی خودجوشــی که در 

کوچه و مسجد و محل انجام دادند. 
در این میان که هر کس ســعی کرد تا 
به نوبه خودش، قطــره ای از دریای ابراز 
ارادت به مقام واالی شهیدی باشد که در 
وصیت نامه اش درباره مردم این سرزمین 
نوشته بود: »جان من هزاران بار فدای آنها 
باد...«، فعاالن حوزه فرهنگ و هنر نیز هر 
یک تالش کردند تا سهم اندکی را نصیب 
خود کنند و به همین دلیل، آثار بسیاری در 
بخش های گوناگون ساخته و منتشر شد. 
از شعر و داستان و دیوارنگاره زیبای میدان 
ولی عصر)عــج( گرفته تــا نماهنگ های 
مختلــف، فیلــم کوتاه، مســتند و دیگر 

جلوه های هنری.
حتی برخــی از این آثار از جمله فیلم 
کوتاه »توکل« در بعضــی از میدان های 
اصلی شهر تهران در نمایشگرهای بزرگ 
به نمایش درآمدند، تا شــهر بیش از پیش 
رنــگ و بوی »حــاج قاســم« را به خود 
بگیرد؛ امــا در میان تمامی ایــن آثار، به 
خصوص آنها که تا به حال منتشــر نشده 
بودند و برای اولین بار پخش شــدند ـ که 
البته همــه در جای خود خــوب و عالی 
بودند ـ دو مستند نام شان بیش از بقیه بر سر 
زبان ها افتاد و توانستند در دل مخاطبان جا 
باز کنند. »72 ساعت« در فضای مجازی 
و »پــرواز 1:2۰« در تلویزیون. مســتند 
»پرواز 1:2۰« در 24 ساعت نخست بعد 
از پخش از شبکه یک ســیما، به یکی از 
پربازدیدترین محتواهای آرشیوی تلوبیون 

تبدیل شد.
مســتندی که برای اولین بار به سراغ 
ُبعد بســیار مهم شخصیتی سردار شهید 
سلیمانی رفته و بسیار خوب هم توانست 
از عهــده روایت این ُبعــد برآید و آن هم 
عبارت است از ُبعد زندگی خانوادگی آن 
اســطوره جهاد و مقاومت. موضوعی که 
 برای شیفتگان آن شهید بسیار مهم 

ً
قطعا

است و درس های زیادی خواهد داشت. 
البته به تمامــی وجوه این ُبعــد پرداخته 
نشده، بلکه فقط به ســراغ برهه ای از این 
رابطه رفته که به ساعات و دیدارهای آخر 
این شــهید با خانواده اش مربوط می شد 
 و ایــن تأثیرگــذاری مســتند را چندین

 برابر کرد. 
مســتند پرواز 1:2۰ و اســتقبالی که 
مخاطبان از آن کردند، نشــان داد همیشه 
داشــتن امکانات ویژه نیاز نیست تا بتوان 
اثــری مانــدگار برای شــخصیت های 
 این موارد 

ً
جاودان تاریخ ســاخت و قطعا

در کارهایی، مانند »پرواز 1:2۰« صادق 
اســت که آنچه از دل برآید، الجرم بر دل 
نشیند. مانند مستند »مکتب سلیمانی در 
روستای قنات ملک« که البته پیش از این 
و در اوج سادگی ساخته شد، اما بسیار بر 
دل نشست. هر چند این موضوع نمی تواند 
دلیلی برای کوتاهی مســئوالن و متولیان 
فرهنگی برای حمایــت از تولید آثاری با 
موضوعاتی در این تراز باشد، اما این نوید 
را هم می دهد که آنها که با پای دل وســط 
میدان بیایند، می توانند آثاری ماندگار نیز 

تولید کنند.

فرهنگ

یادداشت 

 BBBB در کارنامه شــما آثار خوبی، مانند فیلم
سینمایی قهرمانان کوچک، سریال شش 
قهرمان و نصفی و حاال نیز فیلم سینمایی 
مرد نقره ای دیده می شــود. در تمام این 
موارد مخاطبان تــان خانواده ها، به ویژه 
گروه ســنی کودک و نوجــوان بوده اند. 
دلیل خاصی دارد که به ســراغ کارهای 

کودک و نوجوان می روید؟
من کار کودک و نوجوان را از قبل و با مجموعه های 
عروسکی برای شبکه قرآن سیما با هدف و منظوری 
که ترویج سبک زندگی اسالمی- ایرانی  بود، شروع 
کــردم. در آن دورانی که ایــن کارها را برای کودک 
می ساختم، نکته جالبی را متوجه شدم. این نکته که 
تأثیری که این برنامه ها در مخاطب خود می گذارد، 
مثل برنامه های بزرگسال نیست؛ بلکه بسیار بیشتر 
از آن اســت. بازخوردهایی که از مخاطبان در این 
برنامه ها داشــتم، دریافتم خیلی این فضا جای کار 
دارد و فضای مناســب و آماده ای اســت و شــاید 
متولیان رسانه در این زمینه غفلت کردند. این ادامه 
داشــت و مجموعه هایی را برای گــروه کودک کار 
کردم تا با آقای عبدی، مجری طرح فیلم آشنا شدم. 
آقای عبدی مانند من دغدغه این حوزه را داشــتند. 
فضای دغدغه مندی ایشان در حوزه فرهنگ کودک 
و نوجــوان کمی متفاوت تر بــود و فضای مرتبط با 
معضــالت روز جامعه بود که یکی از شــعارهایی 
بود که ســال ها داده می شد؛ اما کســی به آن توجه 
نمی کرد؛ مانند تولید ملی و خرید کاالی ایرانی. در 
آن زمان مطرح شد که کاری را در تلویزیون کار کنیم 
و کار را بزرگ تر فکــر کردیم و آقای عبدی تالش 
کرد تا سرمایه ای فراهم شــود و در نهایت ایده مان 
به کار ســینمایی تبدیل شد. فیلمنامه ای نوشته شد 
و من و آقای عبــدی بارها آن را چکش زدیم و تا به 
این موضوع و بستر فیلم قهرمانان کوچک رسیدیم 
و این فیلم ساخته شد. فیلمی که در سینمای کودک 
تأثیر بسزایی داشــت و ما نیز به چشم خود بازتاب 
کار را در کــودکان و نوجوانان و عالقه مندی شــان 
به خریــد کاالی ایرانی پس از تماشــای قهرمانان 
کوچک را دیدیم. بنابراین آنچه درباره تأثیرگذاری 
در مخاطــب کودک فکر می کردیــم و به آن اعتقاد 
داشــتیم، در قهرمان کوچک اتفاق افتاد و در سطح 
گســترده بچه ها فیلم را دیدند و تحــت تأثیر قرار 
گرفتند و بارها از جاهای مختلف به ما اعالم شد که 
هر وقت می خواهیم از مغازه خرید می کنیم، بچه ها 
می گویند تولیــد داخلی یــا کاالی ایرانی بخریم. 
دوســتی می گفت گرافیست اســت و آبرنگی که 
استفاده می کرده، خارجی بوده، فرزندش تا مدت ها 
دلش می خواسته که این آبرنگ را که خارجی است 
استفاده کند؛ اما وقتی فیلم قهرمانان کوچک را دیده 
دیگر به استفاده از آبرنگ خارجی تمایلی نداشته و 
آبرنگ ایرانی خریده اســت. این تأثیر همان چیزی 
بود که ما در قهرمانان کوچــک دنبالش بودیم و به 
عینه دیدیم که تأثیر خودش را نیز در مخاطب خود 
گذاشــت و بعد وقتی در سازمان صداوسیما پخش 
شد، خود ســازمان مراجعه کردند که باید این کار 
در صداوسیما ساخته شود و این شد که سریال شش 
قهرمان و نصفی هم که همان هدف را دنبال می کرد، 

ساخته شد و در شبکه 5 سیما پخش شد.

 BBBB به سبک زندگی اسالمی- ایرانی اشاره  
کردیــد، در این حوزه احســاس خأل 

می کردید؟

 یکی از دغدغه های اصلی ما سبک زندگی 
ً
بله، قطعا

 کار کودک نکرده بودم، 
ً
اسالمی ـ ایرانی بود. من قبال

هر چند سال ها تهیه کننده سازمان صداوسیما بودم؛ 
ولی وقتی اولین برنامه را که کار عروسکی بود انجام 
دادیم، بازخوردهایی که از آن کار در روابط عمومی 
سیما و یا خود برنامه رسید، این تأثیر را در مخاطب 
گذاشته بود. بچه ها فضایی دارند که مانند یک زمین 
مناسب برای کشت است که می توان با محصوالت 
خوب آن را پر کرد و آنها را هدفمند به سمت اهداف 
بزرگ ســوق داد؛ چون اگر روایتی را از کودکی به 
بچه ها آموزش دهیم، انگار مطلب را بر روی سنگ 
حک می کنیم و بعد همــان کودک و نوجوان دیروز 
می تواند انسان بسیار مفیدتری برای زندگی شخصی 
خود و جامعه خود باشد. می خواهم برای تان مثالی 
بزنم که البته نمی توان گفت سبک زندگی اسالمی ـ 
 در مقررات اجتماعی و 

ً
ایرانی هم نیست؛ اما قطعا

بستر مسائل جامعه شناسی قرار می گیرد و آن بحثی 
بود که یک دوره ای نیروی انتظامی همیاران پلیس و 
کمربند ایمنی را برای فرزندان جا انداخت. بنابراین، 
می دیدیــم که بچه های ما وقتــی بر صندلی عقب 
ماشین می نشستند و کســی کمربند را نمی بست، 
اولین کســی که تذکــر می دهد همــان کودک و 
نوجوان بود. این بچه در آینده خود راننده بااحتیاط تر 
می شــود و به قوانین پایبندتر است. نمونه دیگر در 
کشور نداریم که چنین کار فرهنگی در چنین بستر 
گسترده ای برای کودک و نوجوان انجام شده باشد؛ 
 ایــن زمین دایر به نظر من همچنان فضای 

ً
اما واقعا

خالی است که از آن غفلت شده است و تالش داریم 
تا در این حوزه کار کنیم. قهرمانان کوچک، شــش 
قهرمان و نصفــی و حاال مرد نقره ای برای پر کردن 

بخشی از این فضای خالی است.

 BBBB قهرمانــان کوچک خیلی با اســتقبال  
مواجه شــد. همان گونه که از اسمش 
نیز پیداست، به دنبال الگوسازی و نشان 
دادن قهرمان بودید. مرد نقره ای هم در 
سینما اکران شــده و به نظر می رسد در 
برجسته  قهرمان ســازی  و  الگوپروری 
است. آیا در این مورد نیز با دغدغه ورود 
پیدا کردید یا فقط به دلیل داستان فیلم و 

فیلمنامه بوده است؟
 این مورد نیز جزء دغدغه های اصلی مان بوده 

ً
قطعا

اســت؛ زیرا در این حوزه خألیی جدی داریم. اما 
تالش کردیم در کارهایی که می سازیم به این توجه 

کنیم که این پیام در یک بستر شیرینی منتقل شود و به 
دور از شعارزدگی باشد. قهرمان سازی نه فقط برای 
کــودک و نوجوان، بلکه بــرای تمامی افراد جامعه 
جزء برنامه های بلندمدت فرهنگی و رسانه ای تمام 
کشورهاست. برخی کشورها با تولیدات سینمایی یا 
با تولید سریال های زیاد سعی در صادر کردن قهرمان 
به دیگر کشــورها دارند. قهرمانانی که گاهی پوچ و 
تخیلی هستند؛ حال آنکه وقتی ما به منزله متولیان 
 دیگرانی 

ً
رسانه قهرمان نوجوان را ارائه ندهیم، حتما

بــه او قهرمان را ارائه می دهند. ما با دو هدف به این 
ســمت حرکت کردیم.  یکی بحــث تأثیرگذاری 
در پیام در بســتر جــذاب و دیگری بحث فرهنگِی 
دادِن قهرمان های داخلی به بچه هاســت. باور کنید 
خیلی ها گمان می کنند نشدنی است؛ ولی این اتفاق 
به راحتی می افتد، به شــرط آنکه مدیران و متولیان 
فرهنگی اراده کنند که به ســمت سینمایی بیایند که 
مورد پسند کودک و نوجوان است، یعنی فیلم درباره 
کودک نسازیم؛ بلکه برای کودک بسازیم و بعد در 
قالب این فیلم ها، حرف های فرهنگی مان را به گوش 

مردم برسانیم.

 BBBB مرد نقره ای در سینما برای قهرمان  پروری  
موفق بوده اســت. ســوژه این از کجا 

آمد؟
بستر ســینمای قهرمانانه هدف کلی ماست. در هر 
کاری می سازیم، تالش می کنیم این را رها نکنیم. 
سال هاست سینمای ما از این امر خالی شده و یکی 
از دالیلی که مخاطب با سینما قهر است، نبود همین 
قهرمان و قهرمان پروری در سینمای ماست. در مورد 
مرد نقره ای ایده اولیه برای آقای عبدی بود. ایشــان 
ایده ای داشتند و مطرح کردند، شاید حدود یک سال 
افراد مختلفی آمدند تا اینکه آقای عباسی، نویسنده 
اثر، اتودی زد و به فیلمنامه تبدیل و چکش کاری شد 

و در نهایت به مرد نقره ای تبدیل شد.

 BBBB هر چنــد کمتر از یک هفتــه از اکران  
نمی گــذرد، اما فکر می کنید اســتقبال 

تاکنون چطور بوده است؟
من فکر می کنم به هدف خود رسیدم. مهم این است 
که مخاطب برای تماشــا به ســینما بیاید و راضی 
بیرون برود که تا به حال نیز این چنین بوده اســت. 
مرد نقره ای فیلم ســرحالی است و بچه ها دوست 
داشتند. تأثیرات خوبی از فیلم گرفتند. خستگی ما 
 کار ســختی بود 

ً
از این کار ســخت در رفت، واقعا

که در یک کشــور خارجی این لوکیشــن را فراهم 
کردیم. تالش کردیم این بستر فراهم شود که انتهای 
فیلم نوجوانان ما به داشــتن این پرچم افتخار کنند، 
به پرچم کشــورمان توجه کنند. در واقع ما در مرد 
نقــره ای به دنبال این بودیم کــه حس غرور و عزت 
ملی را در فرزندان کشورمان زنده می کنیم. من فکر 
می کنم در این هدف این فیلم توانســته نمره قبولی 
دریافت کند. در انتهای فیلم وقتی از ســینما بیرون 
می آیند، بچه های ما حس خوبی دارند. در یکی از 
اکران ها که دانش آموزان بیشتری آمده بودند، پرچم 
را در دست گرفته بودند و با باال آمدن تیتراژ با غرور 
آن را تکان می دهند و این همان چیزی اســت که ما 

می خواستیم.

 BBBB موضــوع اهتزاز پرچم ایــران در فیلم  
چگونه شــکل گرفت و چه زمانی وارد 

فیلمنامه شد؟
ایده اولیه فیلم، پرچم بود. آقای عبدی از ابتدا دغدغه 
این را داشت. ایده اولیه را او بیان کرد. در کشورهای 
دیگر پرچم برای مردم نمادی اســت که بســیاری 
از کشــورها آن را بر ســردر خانه های خود نصب 
می کنند. برای نمونــه، در ترکیه در هر خانه پرچم 
کشور نصب است، در مغازه ها پرچم ترکیه بر سردر 
مغازه ها نصب است؛ اما متأســفانه در کشور ما تا 
حدی این موضوع کم رنگ است و متولیان فرهنگی 
ما برخی مواقع یک نکاتی را فراموش می کنند. اما 
آنچه مسلم است، این اســت که اگر کار فرهنگی 
 برای کودک و نوجوان که نســل 

ً
نکنیم، مخصوصا

بعدی هستند و خیلی از مقاطع تاریخی کشور اعم 
از جنگ و غیره را ندیدند، قاعده را می بازیم. من فکر 
می کنم باید پای کار آمد و به این جریان توجه شود. 
ما در این فیلم تالش خود را کردیم این اتفاق بیفتد 
تا این غرور و هویت و ایــن پرچم مورد توجه قرار 
گیرد. با قاطعیت می گویم که در فیلم مرد نقره ای این 
اتفاق افتاده و تا حدود زیادی به هدف خود رسیده ایم 
و امیدواریم پــس از این نیز همکاران دیگرمان این 

موضوع را جدی تر بگیرند.

 BBBB تفاهم نامــه ای با آمــوزش و پرورش  
داشتید که به نظر می رسد اولین بار است 
که چنین اتفاقی افتاده است. درباره این 
تفاهم نامه بیشتر توضیح می دهید که چه 
تسهیالت ویژه ای را برای دانش آموزان 

ایجاد کرده است؟
بله، برای اولین بار که مسئوالن سازمان دانش آموزی 
فیلم را دیدند، اذعان داشــتند این یکی از کارهایی 
بود که باید انجام می شــد و حتی این جزء وظایف 
آموزش و پرورش اســت که توجه ویژه ای به پرچم 
کشــورمان در دســتور کار قــرار دهــد. بنابراین، 
مسئوالن سازمان دانش آموزی پای کار فیلم آمدند و 
برای اولین بار تفاهم نامه ای بین یک فیلم سینمایی 
و ســازمان دانش آموزی امضا شد که این برای آثار 
ســینمایی نویدبخش اســت که بعد از این در این 
جریان و حوزه فعالیت می کنند و کار ارائه می دهند. 
طبق همیــن مفادنامه بــرای دانش آموزان تخفیف 
ویژه ای در نظر گرفته شده و به صورت بلیط نیم بها، 
امکان حضور با خانواده های شان فراهم شده است و 
شعاری که برای این موضوع سازمان دانش آموزی در 
نظر گرفته سینما، دانش آموز و خانواده است. البته با 
وجود کرونا تالش شده است وضعیت بهتری برای 
حضور دانش آموزان با خانواده های شان فراهم شود. 

هویت نوجوان ایرانیهویت نوجوان ایرانی را  را 
روایت می کینمروایت می کینم

گفت وگوی صبح صادق با پرویز امیری تهیه کننده فیلم سینمایی مرد نقره ای

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

ندا کرمانشاهی 
خبرنگار فرهنگی

برخالف دهه 7۰ که دوران طالیی برای سینمای کودک و نوجوان به شمار می آمد، این روزها این ژانر سینمایی مورد غفلت قرار گرفته و مهجور واقع شده است. این در حالی 
است که بسیاری از تولیدات انیمیشن، سینمایی و حتی حوزه کتاب کودک و نوجوان از کشورهای دیگر وارد کشورمان می شود و گاهی بسیاری از آنها سنخیتی با سبک زندگی 
و فرهنگی ما ندارد. آنچه به خوبی مشخص است، این است که حوزه کودک و نوجوان ظرفیت بسیاری دارد و می توان آن را با کارهای فرهنگی بسیار مهم اشباع کرد و نتیجه 
 آسیب های زیادی خواهیم دید که شاید جبران پذیر هم نباشد. یکی از بسترهای مناسب 

ً
 صادق است، به گونه ای که اگر این حوزه مهم جدی گرفته نشود، قطعا

ً
آن را در تاریخ آینده مملکت دید و برعکس این موضوع نیز کامال

در حوزه کودک و نوجوان، سینما و تولیدات آثار جذاب در این حوزه است. به تازگی یک فیلم سینمایی با نام »مرد نقره ای« به روی پرده سینماها رفته که مخاطبان اصلی اش کودکان و به ویژه نوجوانان هستند. این فیلم درباره 
پرچم ایران و عزت و غرور ملی است و سعی دارد این حس غرور را در بین دانش آموزان ایرانی زنده یا بهتر بگوییم پررنگ کند. به این بهانه به سراغ »پرویز امیری«، تهیه کننده این فیلم سینمایی رفته ایم که »قهرمانان کوچک« با 

موضوع تولید ملی را هم در کارنامه خود دارد. متن زیر ماحصل این گفت وگوست.
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در مسیر بنی اسرائیل!

خداوند در ســوره اعــراف در آیات 1۰3 تا 
155 داســتان حضرت موســی)ع( و قوم 
بنی اســرائیل را به اختصار بازگو می فرماید 
که نکات بسیار ارزنده اخالقی در این آیات 
وجود دارد. یکــی از مهم ترین نکاتش این 
است که بنی اسرائیل فکر می کردند هنگامی 
که حضرت موسی)ع( به ســوی آنان آمده 
و دینی را عرضه کرده اســت، دیگر آسایش 
کامل، کمال دنیوی، درجات باالی مادی، 
ثروت و لــذت زندگی به سوی شــان روی 
آورده و بناست بهترین زندگی را داشته باشند 
بدون آنکه بخواهند زحمتی بکشند! هنگامی 
که دیدند بــرای یک زندگــی راحت باید 
زحمت بکشند، صبر داشته باشند و مبارزه 
کنند، از کنار حضرت موســی)ع( متفرق 
شدند. آنها حاضر شدند بالهای بسیاری را 
تحمل کنند؛ ولی موسی)ع( را یاری نکنند 
تا او فرعون را ســرنگون کند و دولت الهی 
را پایه گذاری کند. بنی اســرائیل قائل بودند 
قبــل از آمدن حضرت موســی)ع( زندگی 
ســختی داشــتند و بعد از آمدن ایشان هم 
این سختی ها ادامه یافت. آنها به موسی)ع( 
گفتند: »پیش از آنکه تو نزد ما بیایی و ]حتی[ 
بعد از آنکه به سوی ما آمدی، مورد آزار قرار 
گرفتیم...«  اما حضرت موســی)ع( چنین 
پاســخ داد: »امید اســت که پروردگارتان 
دشــمن شــما را هالک کند و شما را روی 
زمین جانشــین ]آنان[ سازد، آنگاه بنگرد تا 
چگونه عمــل می کنید.«)اعراف/ 129( در 
آیه قبل، یعنی آیه 128حضرت موســی)ع( 
به بنی اسرائیل راهکاری برای برون رفت از 
مشــکالت می دهد. اینکه: اول، از خداوند 
کمک بگیرند. دوم، صبر داشــته باشــند و 
سوم، پرهیزکاری پیشه کنند؛ اما بنی اسرائیل 
به این نکات عمل نکردند و مشکالت شان 
ادامه یافت. در واقع عمل نکردن به دســتور 
پیامبرشــان آنها را گرفتار خشــم فرعون و 
ابتالئات گوناگون کرد. بنی اسرائیل نخواستند 
نکته مهم این بیان را بفهمند که »وقتی دستور 
به صبر می آید به این معنا نیست که بنشینیم 
و بــدون هیچ تالشــی منتظر امــداد الهی 
باشــیم.« به عبارتی از تالش و پرهیزکاری 
زود خســته نشویم و نتیجه فوری نخواهیم. 
پس از بعثــت پیامبر اســالم)ص( همین 
وضعیت در میان مسلمانان دیده شد. برخی 
بهانه جویی ها، ضعف در عملکرد، پرهیزکار 
نبودن، تســلیم واقعی امر خداوند نشدن، 
مطیع فرامین رســول خدا)ص( نگردیدن، 
فراموش کــردن خداوند در هــر موفقیتی 
که به دســت می آمد و هــزاران رفتار دیگر، 
باعث شد مشکالت مسلمانان ادامه یابد و 
هر روز بر مشکالت شان افزوده شود. اینکه 
توقع داشته باشیم به محض شهادتین گفتن 
و قبول اسالم سیل نعمات از زمین و آسمان 
به سمت ما سرازیر شود، توقعی نابجاست، 
چون صالحیت ها مشخص نشده است. هر 
کسی در این دنیا به موفقیتی رسیده، به دلیل 
تالش و مداومتش بوده که ایجاد صالحیت 
کرده است. در این خصلت مسلمانان مانند 
بنی اسرائیل هستند و به همین دلیل خداوند 
مدام داستان  این قوم را در قرآن آورده است. 
ابی ســعید خدری روایت کرده که رســول 
خدا)ص( فرمودند: »به زودی ســنت های 
اقوام گذشته را وجب به وجب و ذراع به ذراع 
پیروی خواهید کرد، حتی اگر آنها به سوراخ 
سوســمار رفته باشند، شــما هم می روید. 
گفتیم یا رسول الله)ص( پدر و مادران یهود و 
نصاری خود را پیروی می کنیم؟ فرمود: پس 
چه کسی را؟«)المیزان، عالمه طباطبایی، 
ج12، ص159( به عبارتی وقتی قرآن خطاب 
به بنی اســرائیل صحبت می کنــد، در واقع 
خطابش به مسلمانان است. مسلمانانی که 
باید از سرنوشت بنی اسرائیل عبرت بگیرند.

آیت الله شیخ حسنعلی نخودکی: بدان  که در راه حق و سلوک 
این طریق، اگر به جایی رســیده ام، به برکت بیداری شب ها و 
مراقبت در امور مســتحب و ترک مکروهات بوده است؛ ولی 
اصل و روح همه این اعمال، خدمت به رسول اکرم)ص( است؛ 
عمده نظر در دو مطلب است: یکی، غذای حالل و دوم، توجه 
در نماز و اصالح آن؛ اگر این دو درســت باشــد، باقی درست 
است. عمده هم اصالح قلب  و محاسبه نفس است؛ به اعمال 
خود فکر کند. اگر موفق به طاعتی بوده اید، شکری کنید و اگر 

خدای نکرده ابتال به معصیتی یافته اید، استغفار کنید.

دین

آیه

 ایــن جملــه مورد قبــول همه انســان ها و همه 
عقالســت که: »عقل همه دین است و دین همه 
عقل است.« همچنین هر انسانی که غرضی ندارد 
و ذهنیتی علیه عقل ندارد، معتقد است: »اسالم 
دین عقل است.« به همین دلیل هنگامی که پیامبر 
اسالم)ص( تبلیغ خود را برای دین اسالم شروع 
کرد، آیات قرآن را تالوت می فرمود و سپس مردم 
را با عقل شان روبه رو می کرد تا خودشان به نتیجه 
برسند که اسالم دین حق است. تمام آیات قرآن و 
تمام روایات که از ائمه معصوم)ع( به ما رسیده، بر 

پایه عقل بنیان گذاشته شده است.
 اسالم دینی است که می خواهد جهل را به علم 
تبدیل کند و علم را به عمل برساند تا هر انسانی در 
پرتو آن به سعادت دنیوی و اخروی برسد. اسالم 
جهل جاهل را تحمل می کند تا او را به سمت علم 
بکشاند.)فرقان/۶3( به عبارتی، اسالم با جاهل سر 
جنگ ندارد؛ بلکه با بهترین رفتارها و روش ها او را 
به نور علم هدایت می کند. اسالم بر فراگیری علم 
تأکید دارد، پیامبر اسالم)ص( در معرفی مقام علم 
می فرماید: »دانش آموختن بر هر مسلمانی واجب 
است همانا خدا، طلب کنندگان دانش را دوست 

دارد.« )اصول کافی، ج1، ص35( اما علمی که 
»نافع« باشد مورد تأکید است. پیامبر اسالم)ص( 
می فرمایند: »همه علم ها روز قیامت وبال است 
مگر علمی که بدان عمل کنند.«)نهج الفصاحه( 
اگر دین طــرف عقل و عقال نباشــد، نمی تواند 
رشــد کند؛ زیرا به راحتی مورد تحریف و تقلب 
قرار می گیرد. امام علی)ع( می فرمایند: »ال َیزکو 
َمَع الَجهِل َمذَهٌب«؛ هیچ آیینی، با نادانی ُرشــد 
نمی کند. )تصنیف غرر، ص74( در کل روایات 
بســیاری درباره عقل و جهل به دست ما رسیده 
اســت که در عظمت عقــل و مذموم بودن جهل 
سخن گفته است؛ اما باید دقت کرد که جهل در 
دو معنا به کار رفته اســت: اول جهل در برابر علم 
و دوم جهل در برابر عقل. پس در آیات و روایات 
باید دقیق ببینیم منظور کدام جهل اســت؟ جهل 
در برابــر عقل را که دومین معنای جهل اســت، 
»تجاهل« دانسته اند؛ یعنی کسی که در برابر عقل 
ایســتادگی دارد و خود را به نشنیدن و نفهمیدن 
می زند. اسالم با کســی که می  خواهد خود را به 
 نشنیدن بزند، هیچ گاه همراهی نمی کند و محکم 

در برابر او می ایستد.
 اینکه پیامبر اســالم)ص( و ائمه معصوم)ع( 
بســیاری از اوقــات با افــراد جاهــل برخورد 
محبت آمیز داشتند، به همین دلیل بود که آنها ناآگاه 
بودند؛ اما خود را به نفهمیدن و نشنیدن نمی زدند 
و به عکس آماده دریافــت علم و حقیقت بودند. 

ِة 
َّ
ُب َعْن ِمل

َ
خداوند در قرآن می فرماید: »َوَمْن َیْرغ

َسُه«؛ و کیست که از آیین 
ْ

 َمْن َســِفَه َنف
ّ
ِإْبَراِهیَم ِإال

ابراهیم روی گردان شود، جز کسی که خویش را 
به نادانی و سبک مغزی زند؟)بقره/13۰( »سفیه« 
کســی است که منطق، مکتب، رهبر و راه حّق را 
نادیده گرفته و به دنبال هوس های خود یا دیگران 

رهسپار شود.)تفسیر نور(.
 سفیه را در دو قسمت آورده اند: سفیه قاصر و 
 
ً
سفیه مقصر. »سفیه  قاصر  آن  کسی  است   که  ذاتا
دارای شعور و رشد عقلی نباشد؛ سفیه  مقصر  آن  
کسی  است   که  به واســطه  نرفتن   از  پی معرفت  و 
تحصیل  رشد و کمال  به واسطه  جهالت  یا عناد و 
عصبیت ،  خود   را  سفیه  نموده   باشد  و  از  این جهت  
پرده  و حجابــی روی عقــل  و ادراک ذاتی  خود  
کشــیده  و حقایق   را  درک نمی کند... .«)تفسیر 

اطیب البیان( 
اســالم با کســی که خود را بــه  نفهمیدن و 
نشنیدن می زند، مقابله می کند و به هیچ عنوان با 
او کنار نمی آید. در اتفاقات گوناگون که در قرآن و 
تاریخ آمده است، می بینیم هرجا که کار انسان ها 
گره می خــورد، رّدپایی از تجاهل وجود داشــته 
اســت؛ یعنی انسان ها می فهمند که حق چیست 
 و راهش کجاســت؟ اما نمی خواهند آن  را قبول 

کنند. 
گاهی این تجاهل با علم کامل صورت می گیرد 
تا دیگران را به اشتباه بیندازد. به عبارتی، لباس حق 

را بر باطل می پوشــانند تا هم خود و هم دیگران 
را فریب دهند. خداوند در آیه 42 ســوره بقره به 
این غفلت عامدانه اشکال می گیرد و کسانی را  که 
برخالف علم خود عمل می کنند، توبیخ فرموده 
اســت: »و حــق را با باطــل نیامیزید  و حقیقت 
را بــا اینکه ]از آن[ آگاهیــد، کتمان نکنید.« امام 
ُموَن« 

َ
ْعل

َ
ْنُتْم ت

َ
حسن عسکری)ع( درباره معنای »َو أ

می فرمایند: »شما خود می دانید که کتمان می کنید 
و ]با این کار خود[ با علوم و عقول خود مخالفت 

می ورزید.« )بحار، ج9، ص3۰7(
 البته تجاهل و تغافلی هــم داریم که مذموم 
نیست و در روایات مورد تأیید است و آن آنجاست 
 که دامــن زدن به یک گناه یا تحقیر یک انســان

 است.
 در واقع، تغافل در جایی اســت  که به مطلبی 
علم پیدا می کنیم؛ ولی ابراز کردن آن سبب آسیب 
به دین و متدینان می شود، باید خود را به نشنیدن 
و ندیدن بزنیم یــا در جایی که خطای غیرعمدی 
از کسی در موضوعی می بینیم و باید با پوشاندن 
آن از فتنه و بی آبرو شدن فرد یا افرادی جلوگیری 
کنیم. امیرمؤمنان)ع( می فرمایند: »هر کس تغافل 
نــورزد و از بســیاری از امور ]خطــای دیگران [ 
چشم نپوشد، زندگی اش تلخ می گردد.« )غرر، 
ص۶۶4( البته باید بدانیم کدام تجاهل و تغافل 
مذموم اســت و کدام ممدوح نیازمند بصیرت و 

بینش دینی است.

مبارزه اسالم با جهل است یا تجاهل؟
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

در چند مــورد نام حضرت زهــرا)س( در قرآن 
و صفات زهرا در قــرآن و کارهایی که حضرت 
زهرا کرده، مطرح است. فاطمه  زهرا »نور چشم 
پیغمبر« است. امیرالمؤمنین)ع( می گوید: وقتی 
تــوی خانه می آمــدم همه  غصه هایــم برطرف 
می شد... گاهی پیامبر می گفت: »فدای تو بشود 
بابای تو«؛ پیغمبر ما وقتی تعریف می کند، روی 
حســاب پدری نبوده که می گوید قربانت بروم، 
توی قرآن ما این حرف ها نیســت... ماه عســل 
حضرت علی)ع( در جبهه بود، هنگام تولد امام 
حســن)ع( حضرت علی توی جبهه بود. فاطمه  
زهرا)س( با رنگ پریده داشــت کار می کرد، به 
او گفتند، فاطمه جان آخه فضه کنیز توست، بگو 
بیاید کمک کند شما توان ندارید، فرمود: بابام گفته 
عادل باش، کارهای تان را یک جور تقسیم کنید، 
من و کلفتم یک جور کارها را تقســیم کرده ایم، 
یک روز من باید کار کنم و فضه اســتراحت کند 
و یک روز او کار کند و من استراحت کنم و چون 

امروز نوبت من اســت، ولو فضه بیکار است من 
صدایش نمی زنم، نوبت من است و با هر زجری 
باشد، کار می کنم و او را صدا نمی زنم، ولو کنیز 
من است؛ اما من و کنیزم مثل هم هستیم. سراغ 
داری زنی را که شــب تا صبح همه  همســایه ها 
را دعا کند؛ بعد پســرش به او بگوید: مادرجون، 
دعایی هم به خودت کن. بفرماید: اول همسایه، 
بعد خودمان. سراغ دارید در تاریخ عروس خانه  
دامــاد ببرند، تو راه عروس ببیند فقیر هســت به 
زن هــا بگوید دور من جمع شــوید بدن من پیدا 
نباشد، پیراهن عروسیش را رها کند، پیراهن ساده 
بپوشد، پیراهن عروسی اش را بدهد به فقیر؟ سراغ 
دارید ماه عسل شوهر جبهه باشد؟ تولد اولین بچه 
شوهر جبهه باشد؟ سراغ دارید زن کتابی بنویسد 
که امام صادق)ع( از آن استفاده کند؟ سراغ دارید 
در مسجد مدینه چنین سخنرانی کند که حکومت 
آن زمان و شــخص اول زمان را در ماجرای فدک 
استیضاح کند؟ سراغ دارید یک کسی هجده سال 

داشته باشد با این همه برکات؟ سراغ دارید یک 
کسی مثل زهرا)س( نسلش آنقدر پربرکت باشد؟

فاطمه استثنایی اســت؛ خداوند به هیچ چیز 
در قــرآن کوثر نگفته اســت؛ به آســمان ها 

نگفته کوثر اســت، خیر زیاد، خورشید با 
همه انرژی و نــور و حرارت نگفته کوثر 
است؛ باران با همه  برکاتش کوثر است، 
گنج های طال، نقره نمی گوید کوثر است. 

تعداد نسل بشــر، تعداد رنگ ها، آب ها، 
معدن ها، درآمدهــا خداوند به هیچ چیز 

کوثر نگفته اســت، اما بــه یک دختر گفته 
»کوثر«. فاطمه کیست؟

 نور چشم پیغمبر 
   منبر    

قلب اصالح 
سلوک

فقه و مدیریت شهری
راهنما

حجت االسالم محمد حاج  ابوالقاسم: آیا دین در مدیریت شهری 
تأثیــر دارد یا خیر؟ در حقیقت، ما اگر توانســتیم جایگاه دین در 
مدیریت شــهر را اثبات کنیم، ناخودآگاه جایــگاه فقه به صورت 
اجمالی در مدیریت شهر برای ما روشن می شود و لذا باید ببینیم که 
 دیندار بودن در مدل شهری و نظام شهرسازی ما تأثیری دارد 

ً
اساسا

یا خیر؟... یکی از ارزش های دینی »عدالت« است که در حقیقت 
 در مدیریت 

ً
این مقوله به عنوان اصلی ترین ارزش اســالمی قطعا

شهری بسیار اثرگذار اســت که اگر نگاه عدالت محور بر مدیران 
شهری حاکم نباشد و نگرش مادی بر آنها حکومت کند.

پرسش: شخصی در خارج به سر می برد که خمس اموالش را 
نپرداخته اســت و خانه ای با مال غیر خمس خریده که در حال 
حاضر مال کافــی برای ادای خمس آن ندارد؛ ولی هر ســال 
مقداری بیشــتر از خمس به جای خمســی که بدهکار است 

می پردازد، آیا این کار او صحیح است یا خیر؟
پاسخ: در فرض سؤال باید خمسی را که برعهده دارد، محاسبه 
 آن را به تدریج بپردازد و در مورد آنچه 

ً
کرده و مهلت بگیرد تا بعدا

تا به حال پرداخته، به یکی از وکالی ما مراجعه کند. 
اجوبة االستفتائات، س927

خمس بودن  بدهکار 
احکام

گفتاری از استاد محسن قرائتی به مناسبت میالد حضرت صدیقه طاهره)س(

 محمدرضا قضایی
کارشناس علوم اسالمی
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پرونده

رمز 
پیروزی

نگاهی به جدیدترین حربه دشمنان 
علیه جهان اسالم

فرصت یا تهدید؟

شاید وقتی از افراد پرسیده شود که مهم ترین 
حســن یا عیب تنــوع اقوام در کشــورمان 
چیست؟ بی شــک بیشــترین گزاره ای که 
مطرح می شود، مربوط به این خواهد بود که 
در چنین جامعــه ای اختالف یا زمینه ایجاد 
اختالف و تفرقه بیشتر است. شکی نیست 
که این پاسخ درست نیســت و رسانه های 
وابسته به تفکر غربی و دالر سعودی چنین 
القاســازی را انجام داده اند. با بررسی دقیق 
موضــوع )وجود اقوام تــرک، فارس، کرد، 
بلوچ، لر و...( می توان حقیقتی انکارناپذیر 
را در دل این موضوع به دست آورد. بنابراین، 
با وجود تنوع قومیتی در کشــور، زمینه های 
رسیدن به قله ترقی در جامعه بیش از پیش در 
دسترس است؛ بنابراین، باید به این موضوع 
از دید یک فرصت نــگاه کرد.رهبر معظم 
 در 

ً
انقالب در این زمینه می فرمایند: »معموال

کشورهای مختلف، تعدد اقوام و قومیت ها 
یکی از نگرانی های آنهاست. به همین دلیل 
دشــمنان انقالب اســالمی ایران از ابتدای 
پیــروزی آن، درصدد بودند تــا از تنوعات 
قومی و مذهبی برای اختالف افکنی استفاده 
کنند. اما بیش از ســه }چهار{ دهه حیات 
جمهوری اســالمی ایران نشان می دهد که 
رویکرد فرصت محور جمهوری اســالمی 
به اقوام ایرانی با توجه به مشترکات تاریخی 
و دینی، زمینه های مشارکت اقوام مختلف 
را در دفاع و ســازندگی کشور فراهم آورده 
است. احساس اسالم و ایرانی بودن باعث 
شــده اســت که در بین اقوام مختلف یک 
هویت واحدی دســته جمعی به وجود بیاد. 
اهمیت هویت جمعی به قدری اســت که 
با برخورداری از آن، هر کشــور می تواند از 
همه امکانات خود برای پیشرفت و موفقیت 
استفاده کند. حال وجود هر یک از اقوام در 
گوشه ای از کشور پهناورمان باعث پیشرفت 
بخشــی از جمهوری اســالمی ایران شده 
اســت. بدیهی است که ایران امروز حاصل 
تــالش و مجاهدت های امثــال باکری ها، 
بروجردی ها،  کاظمی هــا،  ســلیمانی ها، 

مهدوی ها، باقری ها و... است.«
متأســفانه در طول چهل سال گذشته به 
خصوص در یک دهه اخیر عظیم تبلیغات 
اختالف افکنانه علیه کشــورمان زیاد شده 
اســت؛ به گونــه ای که رصد شــبکه های 
اجتماعی نشــان می دهــد، کانال هایی از 
ســوی مخالفان نظام و کشور برای هر یک 
از اقوام، استان ها و... ایجاد شده  است که به 
طور شبانه روزی بر طبل اختالف می کوبند. 
یا اگر در یک مســابقه ورزشی یک فردی به 
صورت آگاه یا ناآگاه شــعار وحدت شکنی 
را ســر می دهد، بالفاصله با حجم باالیی 
باز پخش می شــود که هر یک از کانال های 
ضد انقالب با راهبرد مشترک مبنی بر ایجاد 
اختالف، تحلیل های به ظاهر متفاوت ارائه 
می دهند. بنابراین ضمن هوشیاری نسبت به 
رویکرد دشمن، باید راه اقتدار در همگرایی 
را جســت وجو کرد و همواره این سؤال را 
مطرح کرد که چرا غرب اجازه مطرح شدن 

افکار دوگانه را در جامعه خود نمی دهد؟

پیش درآمد 

فاطمه علوی
خبرنگار

سال های سال است که دشمن قســم خورده انقالب اسالمی 
به دنبال ضربه زدن به نظام اســت و در این راه از هیچ کوششی 
دریغ نمی کنــد؛ از تحریم و فشــارهای حداکثری و آســیب 
رســاندن به اقتصاد ملی تا ایجاد دشمنی و اختالفات داخلی. 
دشمن متخاصم غربی وقتی در سناریوی فشار حداکثری برای 
آســیب زدن به روند مذاکرات وین و تغییــر مذاکرات و بر هم 
زدن آن به نتیجه ای نرســید و به عبارتی شکســت خورد، حاال 
به اختالف افکنی در داخل کشــور دست زده است و برای این 
اختالف افکنی حتی به انســجام ملی کشور دست درازی کرده 
تا شــاید با اختالفات قومی و مذهبی یا اختالفاتی بر ســر آب 
و نــان و خاک و...، کرد و لر و بلوچ و فارس و... را از چشــم 
هم بیندازد و به عبارتی با الگو قرار دادن همان عبارت معروف 
»تفرقه بینداز و حکومت کن« به اهداف شوم خود دست یابد. 
غافل از آنکه ما سال هاست شاهد ضربه های دشمن از دریچه 
اختالف افکنی هستیم. برای واکاوی بیشتر این امر صبح صادق 
به ســراغ »حسین کنعانی مقدم« کنشــگر سیاسی و تحلیلگر 
مسائل راهبردی رفته است. این مصاحبه را در ادامه می خوانیم.

 BBBB دشمن پس از شکست در سناریوی فشار حداکثری 
حاال به سراغ دامن زدن بر اختالفات داخلی به ویژه 
حوزه اختالفات قومی و مذهبی رفته است، تحلیل 
و ارزیابی شما از برنامه دشمن از این منظر چیست؟ 

دشمن چگونه وارد این عرصه می شود؟
ما درگیر یک جنگ هیبریدی و ترکیبی با دشــمنان مان هستیم. 
آمریکا از سال ۲۰۰۰ در برخورد با ایران به راهبرد جنگ هیبریدی 
دســت پیدا کرد که یکی از شاخه های آن، جنگ روانی بر مبنای 
ایجاد اختالفات قومی، مذهبی و نژادی  است، بنابراین، می توان 
 سناریوهای این روش در اندیشکده هایی که در استخدام 

ً
گفت قطعا

آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند، ریخته شده است.دشمنان با 
استفاده از این راهبرد در رابطه با ایران و منطقه غرب آسیا به دنبال 
اختالف افکنی و ایجاد اختالفات قومی و مذهبی برای ایجاد تفرقه 
در ساختار حکومتی هستند تا بر اساس آن بتوانند در صفوف ملت 
تزلزل ایجاد کنند و بعد هم بتوانند با ایجاد اختالف نفوذ کنند. از 
جمله بحث اختالف بین شیعه و سنی و دیگر قومیت ها به عنوان 
یک اصل برای ایجاد تفرقه و تجزیه طلبی در دســتور کار دشمن 
قرار گرفته اســت. می دانیم که جنــگ هیبریدی، به نوعی جنگ 
اقتصادی، نظامی، سیاسی، روابط بین الملل، اطالعاتی و روانی و 
ترکیبی از همه اینهاست که جزء راهکارهای آمریکا برای مقابله با 

مقاومت و ایران است. در ساختار تجزیه طلبی آمریکایی ها به نظر 
می آید تالش شــان بر این است که با ایجاد اختالف بین مذاهب 
مختلف در ایران، به ویژه میان شیعه و سنی بتوانند آشوب به پا کرده 

و از این فرصت استفاده کنند.

 BBBB فکــر می کنید دشــمن چطور و از چــه دریچه ای  
وارد این عرصــه اختالف افکنی و جنگ هیبریدی 

می شود؟ 
دشمن می تواند از دریچه افراد ناآگاه یا حتی آگاه اهداف خویش را 
 تالش مان در مجموعه تقریب و ساختارهایی 

ً
پیش ببرد. ما عمدتا

که در نظام جمهوری اســالمی شــکل گرفته، ایجاد وحدت و 
انسجام بین ادیان و ِفرق مختلف است. به هر حال، این شیوه باید 
به کار گرفته شــود و اگر کسی خواست به عنوان نفوذی با ایجاد 
اختالف و آشــوب بحث شیعه و سنی را مطرح کند، ابتدا باید با 
زبان تبلیغ با وی برخورد کنیم و در صورتی که مشخص شد این 
افراد در سناریوی دشــمن قرار دارند، باید برخورد جدی با آنها 
بشــود که مانع از ایجاد هرگونه تفرقه و اختالف بین مسلمانان 

شود. 

 BBBB فکر می کنید پیامک ها یا محتواهایی که عمدتا در  
فضای مجازی و در قالــب طنزهای تلخ یا اهانت 
به برخی از قومیت ها و مســخره کردن آنها منتشر 

می شــود، چقدر می تواند کار دشــمن بــوده و با 
برنامه ریزی های از پیش تعیین شده دشمن همانطور 
که فرمودید در اندیشــکده های مختلف به فرهنگ 

عامی ورود کرده باشد؟ 
به حتم بخشــی از میلیاردها دالری که دشــمن در منطقه هزینه 
کرده، برای جنگ  روانی و ایجاد فتنه های قومی، مذهبی و حتی 
زبانی است و تنها در این راستا و دستیابی به این هدف این پول ها 
را هزینه می کند؛ حاال با استفاده از منبرها، سخنوران، نویسندگان 
و ابزارهای مختلف، از جمله بحث های رســانه ای و مســخره 
کردن اصول و آداب و رسوم مردم در زمینه های مختلف به دنبال 
اهدافش است. بی شک آنها در یک عملیات آفندیک با ما برخورد 
می کنند و ما هم فقط نمی توانیم بنشینیم و پدافند کنیم، بلکه ما 
هم از نظر فرهنگی بایــد به دنبال یک حرکت هجومی و آفندی 
باشــیم، به ویژه در صحنه فرهنگ و اندیشه که اگر این دو نباشد، 
 تفرقه و جهالت مردمی که معتقد به ادیان خودشان هستند و 

ً
قطعا

ممکن است تحت تأثیر تبلیغات دشمنان قرار بگیرند، باید نسبت 
به خنثی سازی آن اقدام بشود.

 BBBB به ابزارهای دشمن در نیل به این اهداف شوم اشاره  
کردید، به جز ابزار رســانه، دشمن چه ابزار دیگری 
را می تواند در دست داشته باشد و چقدر می تواند 

موفق باشد؟
دشمن سعی می کند زمینه های نفوذ را فراهم کند. ممکن است 
در منطقه ای مشکالت اقتصادی، معیشتی، فرهنگی و... وجود 
داشــته باشد و همان باعث ایجاد روزنه ای شود و از همان طریق 
نفوذ کند. حاال هر روز به بهانه  های مختلف؛ یک روز آب و یک 
روز ســیل و زلزله و یک روز بهانه های معیشتی که باعث ایجاد 
اعتصابات مختلف در آن مناطق شــده و از همان طریق هم راه 
نفوذ را پیدا کنند. ما باید سعی بکنیم مشکالت مردم را حل کنیم؛ 
به گونه ای که دشــمن نتواند از نارضایتی مردم برای ایجاد فتنه و 

تفرقه استفاده کند. 

 BBBB بســتر رسیدن دشــمن به این اهداف چطور مهیا  
می شود؟ لطفًا درباره فرهنگ سازی و مقابله با این 

حرکات دشمن توضیحات بیشتری دهید. 
در مقابل اقدامات دشــمن اولیــن کاری که باید انجام شــود، 
آگاه سازی یا همان بصیرت است که مردم ما با دشمنان شان آشنا 
شوند که چه کسانی دشمنان شان هستند؟ شیوه  های شان چیست؟ 
رفتارشان چگونه است؟ اقدامات شان چگونه است؟ و در مقابل 
آن خودشــان را بــا ابزار علم و دانش و فرهنــگ بیمه کنند و در 
 
ً
صورتی که نشد از راه تبلیغ و ابالغ رسالت کار را دنبال کنند. قطعا

شــیوه های دیگری هم وجود دارد که می شود در مقابل دشمنی 
دشمنان ایستادگی کرد. به نظر می آید که ما اگر بتوانیم فرهنگ مان 
را تقویت کنیم و از خرافات و حاشیه ها و جهالت هایی که ممکن 
 
ً
اســت در دین و اندیشــه های مان بروز کند، دور باشــیم، قطعا

می توانیم راه را بر آنها ببندیم.

اختالفات قومیتی آفند دشمن و پدافند ما!
در گفت وگوی صبح صادق با حسین کنعانی مقدم مطرح شد

    
آمریــکا و هم پیمانــان آن در یک 
تعریف شــده »رویکرد  راهبــرد 
محدودیت اقتصــادی« از طریق 
»تحریم همه جانبه« درصدد مهار ایران هســتند. مســیری که پس از گذشت 
چهار دهه نشــان دهنده ناکارایی آن است. البته غرب از هر دریچه ای به دنبال 
کارآمدسازی تحریم هاســت؛ به گونه ای که بررسی رفتار آمریکا در سال های 
2015 و 2016 نشــان دهنده تــالش آنهــا برای بافتن ریســمان تحریم در 
دل مذاکرات هســته ای است. اکنون در ســال 2022 به نظر می رسد، رشته 
تحریم های آمریکا، آن توان و تأثیر روزهای اول اجرایی خود را از دســت داده 
اســت و ایاالت متحده دیگر از حوزه اقتصادی  و تحریم ها نخواهد توانست 
اهــداف خود را به دســت بیاورد. دشــمنان جمهوری اســالمی در امتداد 
تالش های اقتصادی خود برای ضربه زدن به ایران، رویکرد دیگری را همزمان 
پیگیری می کنند. تالش برای اختالف افکنی در جامعه، سیاستی است که غرب 
از طریق ابزار رسانه و نفوذ سعی در پیشبرد آن دارد. تالش برای ایجاد اختالف 
در بین اقوام و مذاهب، تالش برای اختالف افکنی بین استان های کشور و... 
همگی در راســتای از بین بردن هویت ایرانی در دستور کار غرب و رسانه های 
وابســته به محور شیطانی عبری ـ عربی و غربی اســت. با در نظر گرفتن ایده 
جهانی شدن که با محوریت تفکر لیبرالی مطرح است، بی شک مسئله هویت 
برای همه کشــورها به ویژه ملت هایی با ریشــه چند هزار ساله بسیار اهمیت 
دارد. لذا ادامه حیات در جهان با حفظ هویت در تمام ابعاد سیاسی، فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی میســر است. تأکید رهبر معظم انقالب بر مسئله اتحاد 

ملی نشان دهنده تدبیر و هوشمندی ایشان در وضعیت کنونی است.

 Bچرایی تأکید بر اتحاد ملی
چندین سال پیش اندیشــکده های امریکن اینترپرایز، شورای روابط خارجی، 
کارنگی و هریتج در مطالعات جداگانه ای »جمهوری اسالمی ایران را هدفی 
سخت تلقی کرده که حمله نظامی به آن و اشغال این کشور با هدف تغییر رژیم، 
امری ناممکن است، از این رو ایاالت متحده برای مهار و تغییر رفتار جمهوری 
اسالمی ایران چاره ا ی ندارد جز روی آوردن به سیاست های مهار با جنگ سرد، 
جنگ روانی و تضعیف موقعیت و امکانات استراتژیکی اثربخش و تضمینی 
نظام جمهوری اســالمی در داخل و خارج.«  بنابراین تالش نظام اســالمی 
 مظهر اقتدار و امنیت 

ً
 رویکرد دینی دارد و ثانیا

ً
بــرای ایجاد همگرایی ملی، اوال

و در راســتای مقابله با اهداف شوم غرب تلقی می شود. بدون شک، توجه به 
مسئله اتحاد در وضعیت کنونی تمام برنامه های دشمن را که در دل برنامه های 
فرهنگی، اقتصادی و امنیتی تعریف شده است، با شکست روبه رو خواهد کرد.

 Bماهیت و جایگاه اتحاد مّلی
»تضعیف اعتقادات مردم«، »ایجاد تفرقه و تضعیف وحدت ملی« و »تالش 
برای جلوگیری از پیشــرفت و توسعه اقتصادی کشــور از طریق ایجاد موانع« 
عمده روش های غرب به ویژه ایاالت متحده برای مقابله با جمهوری اسالمی 
ت و ســرزمینی وحدت و 

ّ
ایران اســت. غرب با درک این موضوع که در هر مل

ی در سطح کالن و خرد است و 
ّ
همبستگی مهم ترین ابزار دستیابی به اهداف مل

مانع وقوع طغیان ها و کینه توزی ها می شود، تالش می کند در این زمینه به ایران 
عزیز ضربه بزند. در واقع همگرایی راه رسیدن به توسعه، پیشرفت همه جانبه را که 
غایت و نهایت به شمار می آید، فراهم می کند.  بی جهت نیست که اندیشمندان 
ی را از ارکان قدرت سیاسی دانسته اند که از چگونگی 

ّ
علوم  سیاســی اتحاد مل

ی و مصالح کشــور حکایت می کند. 
ّ
عکس العمل مــردم در دفاع از منافع مل

ت ایران تمام امکانات 
ّ
در موقعیت بســیار حساس کنونی کشور، دشــمنان مل

و ابزارهــای انحصاری بین المللی خود را به کار گرفته اند تا به طرق مختلف به 
وحدت ملی ایران ضربه بزنند و در میان صفوف مردم تفرقه ایجاد کنند تا بتوانند 
نفوذ و سلطه استعماری خود را تحمیل کنند.  با نگاهی به تاریخ می توان نتیجه 
گرفــت، یکی از مهم ترین و اصلی ترین علل عقب ماندگی در بین کشــورهای 
اسالمی، وجود اختالفات و نداشتن اتحاد بوده است. بنابراین رسیدن به توسعه 
و آرامش فکری و معنوی در ســایه اتحاد و همگرایی خواهد بود.  رهبر معظم 
ر، قرین به توفیق و متناســب 

ّ
انقــالب، با آگاهی از این وضعیت، هر اقدام مؤث

ی می دانند و به این نکته اشــاره 
ّ
ت را مبتنی بر تالش همه جانبه مل

ّ
با نیازهای مل

دارند: »بر اثر تسلط قدرت های طاغوتی و قدرت های فاسد و دولت های وابسته 
ت ما دچار 

ّ
یا بی کفایت در طول ده ها ســال شاید نزدیک به دویست ســال مل

عقب ماندگی های زیادی در عرصه های گوناگون بوده اســت. امروز که ملت 
ایران به برکت اســالم و نظام جمهوری اسالمی به خودآگاهی و اعتمادبه نفس 

دست یافته، باید این فاصله های طوالنی را با سرعت طی کنیم. ما فاصله های 
بسیار زیادی با آنچه شأن ایران سربلند و پرافتخار است، داریم. این فاصله ها جز 
ی میسر نخواهد 

ّ
با هّمت بلند، جز با امید بی پایان، و جز با تالش همه جانبه مل

شد.« تالش همه جانبه ملی کلید واژه رســیدن به قله افتخارات است که باید 
مورد توجه جدی قرار گیرد. داشــتن اقوام و فرهنگ های گوناگون در کشــور 
می تواند فرصتی اساسی برای جبران کمبودها به منظور رسیدن به جایگاه واقعی 
جمهوری اسالمی باشــد.  تجربه جنگ تحمیلی، موفقیت ایران در پشت سر 
گذاشتن بحران های بزرگ سیل و زلزله با همگرایی ملی نشان می دهد، با در کنار 
هم بودن به صورت جســمی و روحی و با ارج نهادن به هویت اسالمی ـ ایرانی 

می توان غرب را ناامید کرد و آینده کشور را به بهترین صورت رقم زد.

 Bبهره سخن
نزدیک به چند ســال است که غرب به صورت چراغ خاموش؛ سیاست واگرایی را در 
داخل کشورمان دنبال می کند. تالش برای ایجاد اختالف بین ترک و لر، فارس و ترک، 
کرد و بلوچ و شیعه و سنی در محور برنامه های رسانه های وابسته به جبهه استکبار قرار 
دارد.  سیاســت مخربی که در مرحله اول با هدف نابود سازی هویت و در مرحله دوم 
تالش برای عقب ماندگی جمهوری اســالمی ایران اجرا می شود.  بدیهی است که در 
وضعیت فعلی باید هر اقدام ضد همگرایی از طرف هر فرد یا جریانی به شــدت مورد 
هجمه و نفی جامعه قرار گیرد و بی جهت اجازه اجرای سیاســت های استکبار جهانی 
ولو به صورت ناچیز داده نشود. ضمن تبیین اهمیت اتحاد و همگرایی در جامعه، باید 
ضرورت اختالف و آثار مخرب آن نیز تشریح شود. همچنین، تأکید بر سیاست با هم 

بودن برای رسیدن به قله افتخارات باید از اهم برنامه های رسانه ای و فرهنگی باشد.

اصل اوِل پیشرفت
بررسی اهمیت همگرایی و تأثیر آن در توسعه و پیشرفت

دشمن غربی سال ها است که به دنبال تفرقه افکنی و دمیدن 
بر آتش اختالفات سیاســی در داخل کشور است؛ زیرا در 
اثنای این اختالفات اســت که می تواند ضربات خود را از 
طریق نفوذی های کارکشته به انقالبی که حاصل تالش ملت 
است، بزند و به اهداف شوم خود و تسلط بر افکار عمومی 
برای نیل به آنچه حدود نیم قرن اســت در ذهن می پروراند، 
دست یابد. عده ای هم در داخل کشور خواسته و ناخواسته 
وارد این جنگ روانی دشــمن می شــوند و بیشــتر به این 
اختالفات دامن می زننــد غافل از اینکه خود نیرو و نفوذی 
دشمن شده و نمی دانند این اختالفات 
سیاســی چه آفتی برای نظام و جامعه 
دربر دارد. صبح صادق برای ارزیابی 
این مهــم به ســراغ »حمیدرضا 
ترقی« نماینــده ادوار مجلس 
رفته است. این مصاحبه را در 

ادامه می خوانیم. 

 BBBB اختالفات سیاسی بدون در نظر گرفتن منافع ملی چه  
آفتی را می تواند برای نظام و جامعه داشته باشد؟

 وحدت هــر جامعــه ای ضامــن وفــا و دوام آن جامعه و 
ً
اصــوال

تضمین کننده مقاومت ملی در برابر توطئه ها و دسیسه های دشمنان 
است. کشــوری که آحاد جامعه اش دچار اختالف، چند دستگی، 
تنازع و درگیری با هم دیگر هســتند، چون این تنازع موجب فشــل 
شدن نیروی اجتماعی و سیاسی و بهم ریختگی جامعه شان می شود، 
بهترین بستر را برای طمع و توطعه دشمنان، نفوذ و تهاجم دشمن در 
عرصه های مختلف فراهم می کند؛ لذا می بینید که امام)ره( از ابتدای 
انقالب و پس از آن رهبر معظم انقالب روی وحدت و انسجام ملی 
تأکید بسیار زیادی داشــته و سعی شان این بود که تنش های موجود 
بین آحاد جامعه به اصل انقالب آســیبی نزنــد و اختالفات در حد 
رقابت برای خدمت بهتر به کشور تبدیل شود. در حقیقت، اختالف 
ســم مهلکی برای انقالب و جامعه است و کشوری که در معرض 
توطئه های مکرر دشــمن قرار دارد و هر روز از جبهه  های گوناگون 
اقتصادی، سیاســی و فرهنگی مورد هجمه دشــمن قرار می گیرد، 

نیازش به وحدت و انسجام ملی بیش از هر جامعه دیگری است.

 BBBB دشمن برای نفوذ در جریان های سیاسی و تصمیم ساز  
کشور چه برنامه و نقشه ای دارد؟

دشــمن برای تشــدید اختالفات داخلی در هر کشوری نخست 
ســعی می کند، شــکاف های موجود بین احــزاب و گروه های 
سیاسی را تعمیق و اختالفات را نسبت به یکدیگر درشت و بزرگ 
کرده و حرف های هر جناح نســبت به جنــاح دیگر را به گونه ای 
پردازش کند که موجب تحریک طرف مقابل و واکنش او شــود. 
از ابتدای انقالب اســالمی، یکی از مهم ترین نقش ها و وظایف 
النه جاسوسی آمریکا تشدید همین اختالفات در داخل کشور با 
تحریک گروه ها و اقوام و نژادهای گوناگون بود. امروز هم می بینیم 
که تشدید اختالفات بین سنی و شــیعه، قومیت ها و شهروندان 
مختلف همه از طریق دشمن طراحی و برنامه ریزی می شود و در 
واقع ســعی دشمن این است که این گونه اختالفات را در جامعه 
پر رنگ و زمینه تشدید آن را فراهم کند.هدف دشمن از حمایت 
از شــیعه انگلیسی و اسالم آمریکایی در داخل کشور در اصل در 
راستای ایجاد اختالف و چند دستگی در داخل جامعه است و به 
تازگی هم از طریق ِفرق مذهبی و تفکرات انحرافی در این راستا 

استفاده های قابل توجهی می کند.

 BBBB دشــمن چرا به دنبال اختالف در کشور است و این   
اختالفات چه منفعتی برای او دارد و چطور می تواند از 

این دریچه برنامه ها و اهداف خود را پیش ببرد؟

 انرژی متراکم جامعه را متالشی می کند و جامعه ای 
ً
 اختالفات اصوال

که دچار اختالف می شــود، مقاومتش در برابر دشمن کاهش پیدا 
می کند و این موجب می شــود دشــمن به راحتی بتواند در جهت 
تخریب اصول و پایه های انقالب توفیقات بیشتری را به دست بیاورد؛ 
دشمن هیچ وقت از یک صف و جبهه واحد و منسجم نمی تواند عبور 
کنــد و در واقع از صفی که رخنه های متفاوت در آن به وجود آمده و 
شکاف های گوناگونی دارد، به راحتی عبور می کند و ضربه خودش 

را می زند.

 BBBB فکر می کنید بــرای جلوگیری از این گونه اختالفات  
و سناریوی فشــار حداکثری که دشــمن برای تحت 
تأثیر قرار دادن نشســت وین انجام داد، ولی نتوانست 
موفق شود و شروع به دامن زدن به این اختالفات کرد، 
مسئوالن نظام و مردم چه وظیفه ای دارند و چطور باید 

فرهنگ سازی شود؟
 یکی از توصیه هایی که رهبر معظم انقالب در مراسم تنفیذ دولت 
ســیزدهم مطرح کردند، وجود تغایرهای موهوم در بین گروه های 
اجتماعی و سیاسی بود. ایشان تأکید کردند، این تغایرهای موهوم و 
تفاوت هایی که سیاسیون بین خودشان قائل هستند و بیشتر سلیقه ای 
است و مبنای قابل توجهی ندارد، باید در جامعه تضعیف شود.لذا 

اگر ما این توصیه رهبر معظم انقــالب را عمل کنیم و جریان های 
سیاســی مختلف در کشور بنشینند و این تغایرهای موهومی را که 
بین خودشان اســت، به حداقل برسانند و مسیر وفاق ملی را برای 
 بســیاری از 

ً
پاســداری و حفاظت از کلیت نظام دنبال کنند، قطعا

مشکالت حل می شــود.بخش قابل توجهی از این نوع اختالفات 
از طریق تعامل و گفت وگو برطرف می شــود و به نظر می رسد، اگر 
زمینه گفت وگویی که ما االن در دنیا داریم بحث می کنیم و مذاکره 
با دشــمن را ترویج می کنیم و معتقدیم این مذاکره به نفع کشــور 
انجام می شود، اگر همین مذاکرات را در داخل کشور دنبال کنیم و 
 
ً
گروه های سیاسی به سمت مذاکره و تعامل با یکدیگر بروند، قطعا

بسیاری از این نوع اختالفات برطرف خواهد شد و منشأ آن کاهش 
پیدا خواهد کرد.

 BBBB پس از منظر شما تعامل و گفت وگوی داخلی می تواند  
خط بطالنی بر اختالف افکنی های دشمن باشد؟

 همینطور است. هم گفت وگوی داخلی و هم حرکت در جهت 
ً
 قطعا

جهاد تبیین کــه توصیه رهبر معظم انقالب اســت؛ یعنی برطرف 
کردن شبهه ها و پاسخگویی به ابهاماتی که در داخل جامعه و مردم 
و گروه های سیاسی هســت، می تواند نقش بسیار مؤثری در ایجاد 

انسجام داخلی و وفاق ملی و رفع این اختالفات داشته باشد.

تعامل درونی و جهاد تبیین خط بطالنی بر دشمنی دشمنان
 در گفت وگوی صبح صادق با حمیدرضا ترقی مطرح شد

»تومــاس فریدمن« و »مایکل لدین« از نومحافظه کاران آمریکا پس از انجام پروژه های تحقیقاتی در 
جهان اسالم، اعالم کردند: »دنیای غرب اگر به امنیت آتی )خوی استکباری( خود می اندیشید، باید 
از هیچ تالشی برای جلوگیری از یکپارچگی مسلمانان خودداری نکند و زمینه ایجاد این شکاف هم 
وجود دارد. دولتمردان از این به بعد از مفهوم جهان اسالم استفاده نکنید، چون مفهوم جهان اسالم در 
کلیت یک اتحاد اسالمی را نوید می دهد؛ بلکه به جای آن از مفهوم مسلمانان استفاده کنید که قابلیت 
شکنندگی بیشتری دارد.«امروز تالش برای ایجاد تفرقه در جهان اسالم یکی از مؤلفه های مهم جنگ 
نرم در غرب اســت و در این زمینه اندیشمندان و اندیشکده های مختلف به طور شبانه روزی در حال 

تئوری پردازی هستند.

 B تئوری پردازی برای تفرقه
رصد رفتار سیاستمداران غرب و رسانه های وابسته به آنها نشان می دهد، دشمن به صورت شبانه روزی در حال 
تئوری پردازی »رویکرد تفرقه« در جهان اسالم است. این رویکرد برپایه این شکل گرفته که در وضعیت کنونی 
متأسفانه وحدت بین کشورهای مسلمان شرایط خوبی ندارد و با وجود دعوت قرآن کریم به اتحاد و همگرایی، 
شاهد شرایط خوبی نیستیم.در حال حاضر، بین عربستان و یمن، یمن و امارات، سوریه و عربستان، عربستان 
با جمهوری اسالمی و... اختالفات عمیقی پیش آمده است که مهم ترین دلیل آن دخالت بیگانگان برای ایجاد 
اختالف بوده اســت. اینکه رژیم صهیونیســتی به مثابه یک غده در بین کشورهای مسلمان از سوی روباه پیر 
گماشته شــده، در واقع ایجاد یک بنگاه برای تئوری پردازی شبانه روزی تفرقه در منطقه است.  شکی نیست 
که صهیونیسم جهانی مأموریت تضعیف جهان اســالم را دنبال می کند و در این خصوص غرب به صورت 
همه جانبه از آنها حمایت می کند. بدون تردید تفرقه، پیامدها و آثار مخربی در بین جوامع اسالمی داشته است، 
»جنگ شیعه و سّنی برای دشمنان اسالم خیلی قیمت دارد. اختالف و تفرقه میان اّمت اسالمی موجب می شود 
که معنویت، طراوت، قدرت، شکوه و عظمت ائتالف ملی شما را در هم بشکند و همان طور که قرآن فرموده 
ط و 

ّ
م« تفرقه سبب می گردد که قدرت جهان اسالم به تحلیل و ضعف سوق یابد. تسل

ُ
ذَهَب ریُحک

َ
است »َوت

سیطره  دشمنان بر کشورهای اسالمی هم از نتایج تفرقه بین ملت های مسلمان است.«

 Bعامل تفرقه در جهان اسالم
صحبت از تفرقه در جهان اسالم و تفرقه در داخل کشورهای اسالمی نشئت گرفته از دو عامل است: 

الف ـ عامل درونی: از دیدگاه رهبر معظم انقالب مهم ترین عامل درونی ایجاد تفرقه در جهان اسالم »پیروی 
کردن از شیطان است.« جهان اسالم، تابع یک خدا، یک پیامبر و دارای یک کتاب است، ولی شیطان با وسوسه  
خود در افکار و قلوب مسلمانان، از همین عوامل وحدت آفرین، عامل تفرقه می سازد. از طرفی غرور و خود 
برتربینی و تعصبات قومیتی و فرقه ای و مذهبی سبب جنگ افروزی های فراوان در جهان اسالم شده است. به 
عبارتی، توهین به عقاید مذهبی و آداب قومی، یکی از عوامل اصلی در ایجاد تفرقه در جوامع اسالمی هستند. 
بنابراین، رهبر معظم انقالب اسالمی آن را به مثابه خط قرمز نظام اسالمی معرفی و تأکید می کنند: »خط قرمز 
از نظر نظام اسالمی و از نظر ما، عبارت است از اهانت به مقدسات یکدیگر. آن کسانی که نادانسته، از روی 
غفلت، گاهی از روی تعصب های کور و بی جا، چه ســّنی و چه شیعه، به مقدسات یکدیگر توهین می کنند، 
نمی فهمند چه می کنند. بهترین وســیله برای دشمن همین ها هستند؛ بهترین ابزار در دست دشمن همین ها 

هستند؛ این خط قرمز است.«
ب ـ عامل بیرونی: در حال حاضرمهم ترین برنامه لیبرالیســم برنامه ریزی برای جلوگیری از اتحاد مسلمان 
است. رهبر معظم انقالب اسالمی می فرماید: »استعمار و استکبار نقش عمده و اصلی در ایجاد و استمرار 
تفرقه و دامن زدن به آن را برعهده دارد.« در واقع اســتعمار با ترفندهای گوناگونی سعی در برهم زدن امنیت 
جوامع اسالمی دارد. تالش برای نفوذ افکار یا افراد در بین جوامع اسالمی که بعضا به عنوان رأس در ساختار 
حکومتی کشــورهای اسالمی به وجود می آید. نفود فکار داعشی یا نفود افکار خودبرتربینی در بین برخی از 
کشورهای اسالمی از جمله عوامل بیرونی در ایجاد تفرقه در جهان اسالم است.  رهبری می فرمایند: »بخشی 
از سرزمین های اسالمی، به حضور و تصرف ایادی شرک و کفر و استکبار آلوده شده و با سوء تدبیر و خباثت 
بعضی از حکام ممالک اسالمی، اختالفات تازه و برادرکشی های بی سابقه در میان مسلمین پدید آمده است.«

 Bآثار تفرقه
عقب ماندگی جهان اسالم یکی از اصلی ترین آثار تفرقه در جهان اسالم است. ضعف و تحلیل قدرت جهان 
ط و سیطره  دشمنان بر کشــورهای اسالمی، جنگ شیعه و سّنی، جنگ بین اقوام، عقب ماندگی 

ّ
اسالم، تسل

اقتصادی و سیاســی و امنیتی و علمی و... از مهم ترین آثار تفرقه در جهان اسالم است. رهبر معظم انقالب 
اسالمی درباره آثار تفرقه در جهان اسالمی می فرمایند: »حکومت های طاغوتی با استفاده از اختالفات مذهبی 
در عرصه ســرزمینی، تالش دارند که جامعه را به نزاع مشــغول سازد تا خود به سادگی بر آنان مسلط گردد. 
اســتعمار پیر نیز از اصل »تفرقه بینداز و حکومت کن« بسیار استفاده نموده است. لذا دشمنان وقتی در بین 
ملت های مسلمان تفرقه ببینند، بدون تردید برای ضربه زدن در بین مسلمین طمع خواهند کرد. فشار، تحریم، 

تضعیف و تخریب برخی کشورهای اسالمی به خاطر تفرقه در جامعه اسالمی است.«

 B راهکار های تحقق وحدت
ضرورت و اهمیت وحدت و اتحاد در جهان اسالم امری انکارناپذیر است. آثار اتحاد در بین کشورهای اسالمی 
به اندازه ای است که در این زمینه هر سیاست و هراندازه ای هزینه صرف شود، باز هم انکارناپذیر است. برای 

ایجاد این وحدت اسالمی تاکنون راهکار های متعددی عنوان شده است که برخی از آنها عبارتند از: 
1 ـ حــذف واگرایی مذهبی: جهان اســالم چاره ای نــدارد جز اینکه دولت ها برای حــذف واگرایی ها و 
فرقه گرایی های مذهبی، جلوگیری از ایجاد بدبینی فرقه های اســالمی نسبت به یکدیگر، حفظ احترام اهل 
مذاهب مختلف، همســویی و همفکری علما و اندیشمندان اسالمی نسبت به گسترش ارزش های مشترک 
اسالمی، حفظ منزلت اسالم با رفتار و گفتار مبتنی بر اندیشه و عقالنیت و پرهیز از حربه تکفیر همدیگر که 
این حربه امروزه یکی از راهبرد های اصلی قدرت های استعماری در جهان اسالم است که با کمال تأسف در 

برخی کشور ها نیز مؤثر واقع شده است، تالش شبانه روزی را در پیش بگیرند. 
2ـ گره زدن منافع اقتصادی کشــورهای اسالمی: ایجاد شرکت های فراملی با هدف جذب سرمایه های 
معطل و ســرمایه گذاری در کشور های اسالمی با رعایت مناســبات و شرایط مناطق و جلوگیری از فرار این 

سرمایه ها به بازارها، بانک    ها و مراکز صنعتی اروپایی.
3ـ ایجاد پیمان نظامی مشترک: اگر زمامداران کشور های اسالمی در سیاست خارجی خود بازنگری کنند و 
به آموزه های دینی تمسک کرده و به جای تکیه بر بیگانه، قدرت و توانمندی خود را باور کنند، زمینه همکاری 
و وحدت بیشتر فراهم می شود. آنها در امور نظامی و امنیتی نباید به مستشاران غیر اسالمی اعتماد کنند و با 
کشور های غیراسالمی پیمان های دفاعی منعقد کنند؛ بلکه باید به قدرت و توانمندی خود اعتماد داشته باشند.

4ـ بازگرداندن اقتدار علمی به جهان اســالم: در برهه ای از تاریخ، جهان اســالم مرکز تولید علم بود و 
دستاوردهای زیادی در این خصوص نیز داشته است. متأسفانه غرب با ترفندهای مختلف و گاهی با ربودن آثار 
علمی جوامع اسالمی، کم کم باعث عقب ماندگی اسالم و پیشرفت خودشان شدند. اسالم برای بازپس گیری 
جایگاه خود باید سیاست همکاری گسترده در به کارگیری نیرو های متخصص و کارشناسان و استادان علوم 
و فنون جدید را به جای کارشناسان بیگانه به کار بگیرد و مراکز دانشگاهی جهان اسالم باید با تشکیل سازمان 

علمی ـ  پژوهشی جهانی زمینه تفاهم و درک متقابل را در کشور های اسالمی فراهم کنند.

کهنه سیاست 
 نگاهی به تفرقه  افکنی، حربه ثابت استکبار

 در برابر جهان اسالم 

ملیحه زرین پور
خبرنگار

اکبر معصومی
دبیر گروه پرونده

گروه پرونده
صبح صادق
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در روز 2۶ دی ســال 1357 بــود که 
محمدرضا پهلوی فرار را بر قرار ترجیح 
داد، در حالی که امیدی برای بازگشــتش متصور 
نبود. وقتی شاه در مقابل انقالب اسالمی به رهبری 
امام خمینــی)ره( و در برابر خواســته های مردم 
نتوانست ایستادگی کند، سرانجام بساط خویش را 
جمع کرد و از ایران گریخت. این فرار زمینه تسریع 

پیروزی انقالب اسالمی را رقم زد.
همه ناظران سیاســی بر ایــن امر متفق القول 
بودند که حل بحران ایران، با ادامه  حضور شــاه 
امکان پذیر نیست و امام خمینی)ره( به هیچ عنوان 
حضور شاه و رژیم سلطنتی را تحمل نخواهد کرد. 
شاه نیز به این موضوع واقف بود. وی پس از عدم 
موفقیت دولت هایش در فرونشاندن نارضایتی  ها، 
تصمیم گرفت هرچه زودتر از کشور خارج شود. 
در آن اوضاع و شرایط هیچ قدرتی قادر به دفاع از 

شاه و جلوگیری از فروپاشی رژیم پهلوی نبود.
شاه در فرودگاه علت ســفر خود به خارج را 
اینگونه توصیف کرد: »مدتی اســت احســاس 
خســتگی می کنم و احتیاج به اســتراحت دارم. 

 گفته بودم پس از اینکه خیالم راحت شــود 
ً
ضمنا

و دولت مستقر گردد، به مسافرت خواهم رفت.« 
سه روز قبل از فرار، شاه شورای سلطنت را تشکیل 
می دهد تا این شورا موجبات استمرار حکومتش و 
امکان مذاکره با سران انقالب را فراهم کند که البته 

در این هدف ناکام ماند.
در رابطه با فرار شــاه از ایــران نقطه نظرهای 
برخی رجال عصر پهلوی دوم یا شخصیت های 
دیگر خواندنی اســت. ارتشــبد عباس قره باغی 
آخرین رئیس ستاد ارتش پهلوی درباره خروج شاه 

از کشور در خاطرات خود می نویسد: 
»با توجه به تصمیم شــاه در جلســه شورای 
ســلطنت قرار بود شــاه روز چهارشنبه 27 دی 
1357 از کشــور خارج شــود، اما غروب روز 
دوشــنبه 25 دی که خبــر رأی اعتماد مجلس 
ســنا به دولت بختیار در روزنامه ها منتشر شد، 
طولی نکشید که ســپهبد بدره ای تلفنی اطالع 
داد: »اعلی حضــرت به جای چهارشــنبه، فردا 
سه شــنبه صبح حرکت خواهند کرد و مسافرت 
ایشــان خصوصی و غیررسمی اســت... برای 
مسافرت غیررســمی هم روش خاصی وجود 
 نخست وزیر، رؤسای مجلسین، 

ً
داشت. معموال

رئیس ســتاد و تعدادی از مقامات عالوه بر وزیر 
دربار و رؤســای تشــریفات در فرودگاه حاضر 
می شدند. اما شاه به فرماندهان نیروهای نظامی 
و حتی به فرمانده نیروی هوایی که به علت داشتن 
مســئولیت حفاظت از هواپیمــای اختصاصی 
 در سفرها و حتی در 

ً
و تشــریفات پرواز معموال

مسافرت های خصوصی و داخلی حضور پیدا 
می کرد، اجازه نداده بود به فرودگاه بیایند.«

فرار برای  تعجیل 
   دهلیز    

پروژه کلیدخورده فتنه گران در انتخابات سال 1388، 
پروژه ای تمام عیار امنیتی بود که الیه های پیدا و پنهان 
فراوانی برای آن متصور است که دستگاه های امنیتی 
باید برای مخاطبان در این زمینه آگاه ســازی کنند. 
آنچه در قالب پروژه کشته ســازی دنبال شد، بازی 
کثیفی بود که ظهور و بروز آن در قالب سناریوی قتل 

»ندا آقاسلطان« کلید خورد!
در ایامی که فتنه گران اردوکشــی های خیابانی 
را مدیریــت می کردند، فیلمی مســتند از حادثه به 
قتل رسیدن خانمی به نام »ندا آقاسلطان« در صدر 
برنامه های رسانه های تصویری ضدانقالب و به ویژه 
شبکه بی بی سی فارســی قرار گرفت. این حادثه در 
روز 3۰ خــرداد در حوالی خیابان امیرآباد تهران در 
برابر دوربین هایی که از قبل آماده شده بود، رقم خورد 
و تصاویر آن را فردی به نام »دکتر آرش حجازی« که 
خود در صحنه حاضر بود و بالفاصله بعد از ماجرا 
به طور مشکوکی به خارج از کشور گریخته بود، در 
اختیار این شبکه های بیگانه قرار داده بود. حجازی 
مدعی شــده بود، ضارب ندا، فردی بسیجی است 
که آنها وی را دستگیر و خلع سالح و پس از گرفتن 

کارت شناسایی، او را رها کرده اند.
بــا وجود اینکــه مراجع اطالعاتی و پزشــکی 
قانونی، قتل خانم آقاســلطان را »مشکوک« اعالم 
کردند که »بیشتر به یک ســناریوی از قبل طراحی 
شــده« شــباهت دارد؛ امــا شــبکه های خبری با 
میدان داری تلویزیون های لس آنجلسی، در اقدامی 
 هماهنگ، فیلم کشته شدن نامبرده را همراه با 

ً
کامال

ارائه تفاسیر مختلف به طور مکرر پخش  می کردند 
و طی آن، نوک پیکان اتهامات خود را به سوی نظام 

نشانه می رفتند. 
شبکه تلویزیونی بی بی سی طی گزارشی با عنوان 
»نــدا خواهان آزادی بود« در تاریــخ اول تیرماه، با 
انتشــار تصاویری از لحظه مرگ ندا آقاسلطان، او 
را »نمــادی از کشته شــدگان درگیری های پس از 
انتخابات ریاست جمهوری در ایران« دانست که تنها 
»هدفش وطنش بود و برایش اهمیت داشت که در 

این راه قدم بردارد.« 
رسانه های نوشتاری انگلیس نیز عمده گزارش ها 
و نوشته های خود را در تاریخ 23 ژوئن به کشته شدن 
ندا آقاسلطان اختصاص دادند. روزنامه »تایمز« در 

صفحه اول خود سه عکس مختلف از او چاپ کرد 
و در صفحات داخلی ماجرای اصابت گلوله به ندا 
را شرح داد. »جو جوزف« از مقاله نویسان روزنامه 
تایمز نیز موضوع خود را به چهره ندا و تبدیل شدن 
این تصویر به »نماد تظاهرات و اعتراض های ایران« 
 در جریان هر 

ً
اختصاص داد و نوشــت: »معمــوال

شورش یا درگیری، یکی از تصویرهای مربوط به این 
واقعه، به تمثیلی تبدیل می شود که بازگوکننده شرح 
آن واقعه اســت؛ مانند جوانی که در میدان »تیان آن 

من« در پکن در مقابل تانک ارتش ایستاد.« 
روزنامــه »ایندیپندنــت« هــم مانند بیشــتر 
روزنامه هــای آن روز انگلیــس، عکس هایی از ندا 
آقاسلطان را در بخش خبرهای جهانی خود منتشر 
کــرد. روزنامه »دیلــی تلگراف« در گــزارش روز 
چهارشنبه 24 ژوئن در گزارشــی به ندا آقاسلطان 

لقب »فرشته آزادی« داد. 
 
ً
بررسی دقیق فیلم ها و عکس های این واقعه دقیقا

گویای برنامه ای از قبل طراحی شده است که می توان 
با عنایت به شواهد تا حدودی آن را اثبات کرد:

1ـ حرکت افراد مجاور ندا پس از تیراندازی بسیار 
 بعد از صدای 

ً
مشکوک و غیر عادی بود؛ زیرا طبیعتا

تیر، انســان اگر از قبل آماده نباشد، خود را به زمین 
می اندازد؛ ولی در این صحنه این  اتفاق نیفتاد.

2ـ فیلمبرداری مناسب تبلیغاتی از این واقعه بسیار 
حساب شده بود و نمی توانست اتفاقی باشد.

3ـ دادن تنفــس مصنوعی به فرد تیرخــورده، تنها 

موجب هرچه ســریع تر به گردش انداختن خون و 
 عمدی در جهت 

ً
مرگ مضروب می شود که کامال

 
ً
کشتن فرد است. اینکه چطور دکتر حجازی که اتفاقا
در آن صحنه حاضر بوده، از این مســئله پزشــکی 
بی اطالع اســت، نیز از مسائل ابهام آمیز این حادثه 

بود.
4ـ گلوله متعلق به اسلحه ای با کالیبر کوچک بود که 
تنها از فاصله کم می تواند مؤثر باشــد؛ بنابراین فرد 
ضارب باید بین افراد نزدیک ندا بوده باشد تا گلوله 
وی مؤثر واقع شود و به محل مورد نظر اصابت کند.

 پشــت سر ندا آقاسلطان 
ً
5ـ فرد ضارب باید کامال

بوده باشد تا مستقیم بتواند به قلب وی شلیک کند؛ 
وگرنه گلوله به افراد دیگر اصابت می کرد یا منحرف 

می شد.
۶ـ محل تجمعات آشوب طلبان بســیار دور بود و 

نمی توانست از راه دور تیراندازی شده باشد.
7ـ حضور اتفاقی! دکتر حجازی در صحنه، از دست 
 خروج 

ً
داشتن وی در این حادثه حکایت دارد. قطعا

فوری وی از ایران به دلیل جلوگیری از بازپرســی و 
کشف همین موضوع بوده است.

به هر حال ماجرای پرابهام قتل ندا آقا سلطان در 
آن روزها به شــدت مورد سوء استفاده دشمنان این 
ملت قرار گرفت و روزها و ماه های متمادی بر ســر 

آن مانور دادند!
نمونه ای دیگــر از اقدامات امنیتی مشــکوک 
فتنه گران، کشف دفتری در میدان »هفت تیر« تهران 

بود که یکی از دفاتر هدایت تحرکات و اغتشاشات 
بود. این ساختمان که مشــخص شد دفتر روزنامه 
»کلمه ســبز« متعلق به موســوی بوده، به دســت 
نیروهای انتظامی و قضایی، پلمپ و اموال آن توقیف 

شد. 
روز 23 خرداد انتشــار روزنامه »کلمه سبز« از 
سوی مسئوالن آن متوقف شــده بود و مسئوالن آن 
با همکاری افرادی چون مهدی هاشمی و مصطفی 
 این دفتــر را به کانون ســاماندهی 

ً
تــاج زاده عمال

آشــوب های خیابانی تبدیل کرده بودند. بر اساس 
فیلم هایی که از بدو ورود نیروهای پلیس اطالعات و 
امنیت تهران به دفتر کلمه سبز در میدان هفت تیر تهیه 
شد، دستگاه های بسیار زیادی از تکثیر لوح فشرده، 
مونتاژ فیلــم، اعالمیه های جعلی و دســتگاه های 
اینترنتی متصل به سرورهای خارج از کشور در آنجا 
وجود داشته است. همچنین برخی فیلم ها که به طور 
اختصاصی از بی بی سی فارسی، سی ان ان، صدای 
آمریکا و برخی دیگر از شــبکه های خارجی پخش 
می شد، در این مرکز مونتاژ و تدوین می شد. طرح ها 
و گزارش های ریز تجمعات و آشوب های گذشته و 
اغتشاشات آینده از دیگر اسنادی بود که در این مرکز 

کشف شد.
در ایــن بــاره پلیــس اطالعــات و امنیت نیز 
در اطالعیــه ای در تاریــخ دوم تیرمــاه اعالم کرد: 
»براســاس اطالعات رســیده و تحقیقات به عمل 
آمده، دوشنبه شب ساختمانی واقع در میدان هفت 
تیر با مجوز قضایی مورد بازرســی قرار گرفت که 

درآن اسناد توطئه علیه امنیت کشور به دست آمد.« 
پلیــس اطالعات و امنیت تهــران بزرگ افزود:  
»پس از بازرســی دقیق این ســاختمان که ســتاد 
انتخاباتی یکی از کاندیداها بود، مشــخص شد که 
ساماندهی تجمعات غیرقانونی و تشویق به آشوب 
و اقدام علیه امنیت کشــور،  ایجــاد جنگ روانی و 
تشویش اذهان عمومی به وسیله تکثیر سی دی های 
جعلــی و تخریبی و تکثیر نامه جعلی منتســب به 
وزارت کشور در مورد انتخابات در سطح وسیع در 

آن فعال بوده است.« 
در ادامــه اطالعیه ذکر شــده اســت:  »در این 
ساختمان اسناد و مدارک ارتباط با رسانه های معاند 
و دخالت بیگانگان و طراحی توطئه های اخیر کشف 
گردید که با توجه به اسناد و مدارک مکشوفه، مکان 
یادشده در واقع به مرکز فرماندهی جنگ روانی علیه 

امنیت کشور تبدیل شده بود.« 

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ تقویم انقالب

حذف رقیب بنی صدر

در دی ماه ســال 1358، کشــور 
انتخابات  اولین  برگــزاری  آماده 
ریاســت جمهوری بود که قرار بود مبتنی بر 
قانون اساســی رســمیت یافتــه جمهوری 
اســالمی شکل گیرد. روز دهم دی ماه سال 
1358 اعضای حزب جمهوری اسالمی در 
دفتــر حزب تصمیم خــود را گرفتند و روز 
دوازدهم آیت الله بهشتی، دبیر کل حزب در 
مصاحبه ای مطبوعاتی، جالل الدین فارسی 
را به عنــوان کاندیدای حــزب جمهوری 
اســالمی معرفی کردند. پس از اعالم این 
خبر،  در محافل خبری و سیاســی انتقاد از 
حزب جمهوری اســالمی شدت گرفت و 
جنجال عجیبی به راه افتاد. در ادامه انتقادها 
چهره ای معروف به نام »شیخ علی تهرانی« 
که ساکن مشــهد و از طرفداران بنی صدر و 
بــود،  نامه ای  مخالفان حــزب جمهوری 
خطاب به امام تنظیم و منتشر کرد. او در این 
نامه سرگشــاده به رهبران حزب جمهوری 
حسابی تاخته بود و در قسمتی از آن خطاب 
به امام راحل آورده بود: »ملت از امام امت 
توقع دارد برای ایــن خیانت و حفظ افکار 
از  بعضــی  و  کشــور  وزیــر  عمومــی، 
دســت اندرکاران در این امر را از مقام خود 
ســاقط کند.« تهرانی در ادامه با صراحت 
اعالم کــرد: »به دلیل ابــالغ ایرانی االصل 
نبودن جالل الدین فارسی به وزارت کشور، 
 رفسنجانی سرپرســت وزارت کشور یا این 
مطلب را دریافته پس به قانون اساسی خیانت 
کرده یــا در نیافته که در وظیفــه اداری اش 
کوتاهی کرده و در هر صورت شایســتگی 
باقــی مانــدن در آن مقام را نــدارد.« آقای 
هاشمی رفســنجانی در پاســخ به ابهامات 
مطرح شده گفت: »مســئله به اطالع امام 
رسید و امام پرونده را خواستند که من همراه 
جالل الدین فارسی به خدمت امام رفتیم و 
امام پــس از بررســی فرمودند: »ایشــان 
ایرانی االصل نیست و بهتر است که خودشان 
کنار بروند و فارسی به حزب نوشت و حزب 
هم پس از یک روز بررسی،  درخواست وی 
را قبول کرد،  وزارت کشــور هم چون امام 
فرمودنــد ایشــان را حذف کرد.« اســتاد 
جالل الدین فارسی در کتاب خاطراتش به 
نام »زوایای تاریک« آورده است: »در اولین 
حــزب   ریاســت جمهوری،  انتخابــات 
جمهوری اسالمی و جامعه محترم مدرسین 
نامــزد  را  قــم،  بنــده  علمیــه  حــوزه 
ریاســت جمهوری کردند. عــده کثیری از 
روحانیــون و ائمــه جمعه شهرســتان ها و 
انجمن های اسالمی از این نامزدی پشتیبانی 
به عمل آوردند. ظرف چند روز،  حزب الله و 
مردم انقالبی و متعهد با تمام شور و توان شان 
به صحنه آمدند و از بنده اســتقبال کردند. 
ناگهان جسته و گریخته و از سوی دار و دسته 
بنی صدر شــنیدم که دربــاره ایرانی االصل 
نبــودن من شــبهه کردند... موضــوع را با 
حضرت آیت الله خامنه ای در میان گذاشتم، 
حجت االســالم  اتفــاق  بــه  بالفاصلــه 
هاشمی رفسنجانی به خدمت امام شرفیاب 
شــدیم. ]امام[ فرمودند: »خدا می داند )یا 
خدا شاهد اســت( برایم فرقی نمی کند که 
شما رئیس جمهور بشوید یا آقای بنی صدر. 
اولین رئیس جهمور ما نباید شبهه های قانونی 
در موردش باشــد.« عرض کردم: حاال که 
صالحدید حضرت عالی چنین است همین 
االن اســتعفای خــود را از نامــزدی اعالم 
می کنم.«  سرانجام  روز 25 دی ماه، 9 روز 
مانده به انتخابات، جالل الدین فارســی در 
پیامــی خطاب بــه ملت ایران بــا تأکید بر 
ایرانی االصل بودن خــود کناره گیری اش را 
اعالم کرد و حزب جمهوری اسالمی مجبور 
شــد از نامزدی دکتر حسن حبیبی حمایت 
کند و مسیر برای ریاست جمهوری بنی صدر 

فراهم شد!

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

مروری بر مفاسد دربار رژیم دیکتاتوری پهلوی
 سال ها پس از شکست تیپوسلطان در مبارزه با 
استعمارگران انگلیسی، بار دیگر ملت هند به 
رهبری امرای مسلمان و چند نفر از هندوها که 
طعم زخم انگلیس را چشیده بودند، به منظور 
نجــات از آن وضع مرگبار، انقالب خونینی را 
در ســال 1857م به پا کردند. نقطه اصلی این 
انقالب، نظامیان بومی هند بودند که عده ای از 
فرماندهان انگلیسی را کشته و از اطراف کشور 

به سوی دهلی به راه افتادند.
شدت انقالب در چهار ماهه اول به منتهی 
درجه رســید؛ مردم همگی با سپاهیان هندی 
همــکاری می کردند و وســایل پیشــروی را 
بــرای آنان فراهم می آوردنــد. در همین چهار 
ماه، دهلــی )پایتخت قدیمی هندوســتان( به 
تصرف شورشــیان درآمد. انقالبیون، پیرامون 
سراج الدین ابوظفر شاه، بازمانده شاهان مغولی 

مسلمان را گرفته و او را امپراتور هند خواندند.
این انقالب ـ که از معروف ترین شورش های 
قرن نوزدهم اســت ـ تا اواخر سال 1859 ادامه 
داشــت. در آغاز که نســیم پیروزی بر پرچم 
هندیان می وزید، انگلیســی های ســاکن هند 
وضع دشواری پیدا کرده بودند؛ ولی تمام شدن 
فصل گرمای هندوستان و امکان اعزام سپاهیان 
تازه نفس انگلیســی از طرفــی و خاتمه یافتن 
جنگ ایران و انگلیس از طرف دیگر، به دولت 
انگلستان مجال داد که عده ای سرباز تازه نفس 
به هندوستان بفرستد. با رسیدن قوای امدادی 
انگلیس، وضع دگرگون شــد؛ نظامیان هندی 
تاب مقاومت نیاوردند و در فوریه 1858 دهلی 
به دست انگلیسی ها فتح شد. با سقوط دهلی، 

به حقیقت انقالب در هم شکسته شد و جز در 
شهر لکنو در جای دیگر چندان اثری از آن باقی 

نماند.
در ایــن انقالب نیز همچــون انقالب های 
گذشــته هند، نقش اساســی رهبری به عهده 
مســلمانان بود؛ به همین دلیل پس از سرکوب 
شــدن انقالب، در میان ده هــا ملت گوناگون 
هندی، مسلمانان تنها کسانی بودند که نتایج تلخ 
این شکست را تحمل کردند و استعمارگران با 
بدترین وضع ممکن، با آنان روبه رو شده و برای 
کوبیدن و از بین بردن نشاط و نیروی آنان، به هر 
جنایتی دست زدند. شهرهایی که مهد فرهنگ 
و تمدن اســالمی بود، تحت تصرف غاصبانه 
انگلیسی ها درآمد؛ آثار دوران اسالمی به تدریج 
رو بــه محو و نابودی رفت و مــردم به اجبار از 

آموزش های اسالمی دور ماندند.
پس از شکســت انقــالب، اختیــار اداره 
هندوســتان از کمپانی هند شــرقی به دولت 
انگلستان منتقل شــد و ملکه ویکتوریا هند را 

جزئی از امپراتوری بریتانیا اعالم کرد.

   حافظه    

اسالمی خیزش  شکست 
نگاهی به حضور استعمارگران انگلیسی در شبه قاره هند-۵ 

فتنهتاریخ امنیتی  الیه های   
انتخابات ریاست جمهوری دهم و صف آرایی جریان های سیاسی  - ۱۵
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سیاست
۱۱

جنگ روانی ـ رسانه ای)شــناختی( در 
کنار تحریم و فشــارهای حداکثری دو 
محور جنگ ترکیبی دشــمن در وضعیت کنونی 
است که به ترتیب با کارگزاری جریان تحریف و 
تحریم در حال اجرا شدن علیه دولت و ملت ایران 
است. در این میان، جنگ شناختی، بر دستگاه های 
محاسباتی متمرکز است و در آن از طریق عملیات 
روانی علیه ایده ها، ساختارها، رفتارها، کارگزاران، 
راهبردهــا، سیاســت ها و در کل، هــر آنچــه 
رنگ وبویی از انقالب و نظام اسالمی داشته باشد، 
تالش می شــود تا از نظام اعتبارزدایی شــود و به 
عبارت دقیق تر، تصویری نامطلوب و ناکارآمد از 
نظام ایجاد شود. این جنگ شناختی، هم اکنون در 
حوزه هــای گوناگون در جریان اســت و یکی از 
 این جنگ شناختی بیش 

ً
حوزه های مهمی که اتفاقا

و پیش از سایر حوزه ها بر آن متمرکز شده، حوزه 
دستاوردهای انقالب اسالمی است. 

 B محورها و بازیگران
تالش برای تطهیــر رژیم شــاه و ارائه تصویری 
کارآمد از این رژیم و همچنین، زیرســؤال بردن 
دســتاوردهای انقالب اسالمی و بن بست نمایی 
از وضعیت کنونی و آینده  کشــور، دو محور مهم 
در جنگ شناختی علیه انقالب و نظام جمهوری 
اســالمی در سال های اخیر به شمار می آید که در 
برهه  کنونی، تمرکز زیادی بر آن معطوف شــده 
است. این خط تبلیغی از سوی دو طیف عمده در 
داخل کشور نیز پیگیری می شود؛ سلطنت طلبان 
و برخی از جریان های شبه روشنفکر و غربگرا در 

 و با اغراض سیاسی در این 
ً
داخل کشور که عمدا

باره داستان پردازی می کنند و بخشی از توده های 
 رژیم سابق را درک کرده و در برخی 

ً
مردم که بعضا

از موارد، بدون اینکه اغراض سیاسی داشته باشند، 
از رژیم سابق تمجید می کنند. تفاوت این دو طیف 
این است که برخالف طیف اول که استدالل پذیر 
نیست؛ یعنی حتی با ارائه استدالل و شواهد الزم 
از ادعاهای خود دســت برنمی دارد، طیف دوم با 
ارائه اســتدالل و شواهد قانع شــده و در نهایت، 
بــه دقیق نبــودن دیدگاه های خود پــی می برند. 
از ایــن رو، در اینجا روی ســخن بیشــتر متوجه 
خنثی سازی اقدامات طیف اول است که عامدانه و 
غرض ورزانه وارد این عرصه شده و سعی می کند 
با این حربه، در اذهان مردم و به ویژه نســل جوان 
کشور، که دوران ستم شاهی و تعدیات آن به حقوق 
مردم و سرسپردگی آن به بیگانه را درک نکرده اند، 

»انقالب زدایی« کند.

 Bاهداف و انگیزه ها
اساســی ترین هدف طراحــان و مجریــان این 
نقشه، این اســت که با تصویرسازی مطلوب از 
رژیم شــاه، از انقالب و نظام جمهوری اسالمی 
مشروعیت زدایی کنند. توضیح آنکه هر انقالبی 
در بستر شــرایط نامطلوب زمانه است که موفق 
به تشــکیل بســیج عمومی و پیروزی می شود و 
 اگر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، 

ً
اساسا

فرهنگی و... زمان مناسب و مساعد باشد، انقالب 
نمی تواند به منزله موجی بنیان برافکن، توده ها را 
علیه رژیم حاکم متحد و هم نوا کند. بنابراین، یک 
علت موجده برای هر انقالبی، وضعیت نامساعد 
موجود اســت و اگر آن وضعیت نامساعد نباشد، 
انقالب نمی تواند همه گیری و شمول الزم را داشته 
باشد. بنابراین، تطهیرکنندگان رژیم شاه درصدد 
 
ً
هستند اینگونه به مخاطبان خود القا کنند که اساسا

شرایط کشور در زمان پهلوی دوم نامساعد نبود که 
به انقالب و اعتراض نیازی باشد؛ یعنی درواقع، 
اینها درصدد هســتند با این داستان ســرایی های 
کاذب، یکی از علل موجده انقالب را مخدوش 
کنند. به بیان دیگر، تبلیغات مذکور با این هدف 
صورت می گیرد که این تردیــد را در ذهن مردم 
ایجاد کند که در شرایطی که رژیم شاه، اقدامات 
مناسبی انجام می داد و به تعبیر خود شاه، کشور را 
به »دروازه های تمدن« نزدیک کرده بود، انقالب 
ضرورتی نداشت! این در حالی است که درست 
در همان زمان که شاه ادعای نزدیکی به دروازه های 
تمدن بــزرگ را داشــت، به نوشــته کاتوزیان، 
حمل ونقل شــهری در همه جا بــه ویژه تهران به 
قدری خراب بود که  توصیف ناپذیر است. وضع 
مسکونی جز برای وابستگان دولت و جامعه تجار 
وحشتناک بود. بیشتر شهرهای کوچک و بزرگ از 
جمله تهران فاقد سیستم فاضالب کارآمد بودند،  
خدمات درمانی و بهداشــتی برای اغنیا گران و 
نامطمئن و برای فقرا بسیار گران و خطرناک بود.  
هدف قــرار دادن ماندگاری انقالب نیز موردنظر 
تبلیغات مذکور اســت؛ به ایــن معنا که با هدف 
قرار دادن علت موجده انقالب و دســتاوردهای 
آن، درصدد هستند در وضعیت کنونی، ماندگاری 
انقالب را از بین ببرند. به بیان ســاده، هدف این 
اســت که القا کنند انقالبی که چندان مورد نیاز 
نبوده و دستاورد چندانی هم نداشته، تداوم آن نیز 

چندان ضروری نیست!

 Bچگونگی مقابله
باتوجه به آنچه گفته شد، برای مقابله و خنثی سازی 
این نقشه دشمن باید ضمن اثبات کارآمدی نظام 
در عرصه هــای عملی و موفقیــت در حل و رفع 
چالش های زندگی روزمره مردم، تصویری واقعی 
از ناکارآمدی ها و ماهیت کریه، استبدادی و وابسته 

رژیم شاه ارائه شود و در نقطه  مقابل، دستاوردهای 
انقالب اسالمی با زبانی ساده و صمیمی و روشی 
جذاب برای مردم، به ویژه جوانان و نسل جدید که 
بیشتر در آماج هجمه روانی ـ رسانه ای قرار دارند، 
تبیین و بازگو شــود. درواقع، در کنار تالش برای 
ارتقای ســطح کارآمدی به منظور گره گشایی از 
مسائل زندگی روزمره مردم، باید به جهاد تبیین با 
دو محور توجه جدی صورت گیرد؛ ارائه روایت و 
تحلیل واقعی و درست از وضعیت کشور در زمان 
رژیم شاه و ارائه  روایت و تحلیل واقعی و درست 
از دســتاوردهای انقالب و نظام. به عبارتی، باید 
بــا روایت گری و تبیین دقیق تالش شــود جامعه 
مخاطب، به ویژه نســل جــوان و انقالب ندیده، 
ضمــن درک تفاوت های زمان حاضر کشــور با 
گذشته، به قضاوتی منصفانه و مبتنی بر واقعیت ها 
از ناکارآمدی هــای رژیم شــاه و دســتاوردهای 
انقالب برســد.  با این نگاه، هدف اساسی از این 
نوشــتار کوتاه تنها آن بود که به اهمیت فوق العاده 
این موضوع در آستانه ورود به بهمن ماه طرح شود 
و این نکته مهم بازگویی شــود که امروز کشور در 
کنار تحریم و فشــار اقتصادی، درگیر جنگی به 
مراتب سخت تر و پیچیده تر از جنگ های سخت 
و نظامی کالسیک شــده است که هدف اساسی 
آن، تغییر در معرفت و شناخت مردم و مسئوالن 
است. در جنگ شناختی، یکی از کانون های مورد 
توجه، دســتاوردهای انقالب است. بنابراین، در 
مواجهه با تبلیغات و عملیات روانی دشــمنان در 
فضاهای رســانه ای باید توجه داشــت که بخش 
عمده  آنهــا ماهیت پــروژه ای و از پیش طراحی 
شــده دارد و در قالب جنگ شناختی ای است که 
هدف اساسی آن، ارائه  تصویری ناکارآمد از نظام 
و انقالب است تا با زیرسؤال بردن فلسفه انقالب 
اسالمی، زمینه های الزم برای تغییر باور به گذشته 

را فراهم کند.

از مهم ترین مباحث  »شــک« یکی 
معرفتی است که از قدیم االیام همواره 
مورد توجه دانشــمندان و علما بوده اســت و 
همیشه دانشمندان تالش کرده اند تا انسان را از 
وادی حیرت و شکاکیت، به نور هدایت و یقین 
رهنمون کنند. شــهید مطهری شک را به شک 
خوب و بد تقسیم می کند. شــک خوب را به 
معنای انگیزه برای حرکت و پاسخ قرار می دهد 
 فرو رفتن در 

ً
و شــک بد را نوعی توقف و احیانا

وادی ضاللــت می داند کــه روح زندگی را از 
انسان ســلب می کند. به تعبیر دقیق تر، »شک 
اگرچه منزلگاه خوب و توقفگاه مناسبی نیست؛ 

ولی معبر خوب و الزمی است.«
فیلم سه  بخشی »دستفروش« سال 13۶8 
ازنظر فضاهای سوررئالیســتی و  مخملباف، 
شیوه طرح داستان، در سینمای پس از انقالب 
اثری تازه به حســاب می آمد. شهید آوینی این 
فیلم و شخصیت محسن مخملباف را این گونه 

توصیف می کند:
 »مســئله مخملباف از »دســتفروش« به 
بعد، فقر و عدالت بوده اســت بی آنکه جواب 
را پیدا کنــد، و آدمی مثــل او هرگز به جواب 
نخواهد رســید. شکاک اســت، اما این شک 
را مقدمه رســیدن به یقین و بعد هم قطعیت و 
قاطعیت قرار نمی دهد. فقط شــک می کند و 
دیگران را به شک می اندازد و بعد هم رهایشان 
 می کند، چرا که خودش هم به جواب نرســیده

 است.
 وقتی که به سینمای مخملباف می روی، باید 
قبول کنی که یک ساعت و نیم از زندگی ات را 

در یک فضای آکنــده از بدخلقی، عصبانیت، 
ظاهرگرایی، تردید، نیهیلیســم مزمن بدخیم، 
سیاه اندیشی، سرگردانی و عوام فریبی سر کنی. 
اشکال کار اینجاســت که وقتی کسی به اینجا 
می رسد باز هم هیچ چیز مانع از آن نیست که 
امکانات سینما در اختیارش قرار بگیرد و فیلم 
بسازد، فیلم اکران عمومی پیدا کند که آمادگی 
دارند سرایت کند... و البته باید به آزادی احترام 
گذاشت حتی اگر به ســاختن فیلم هایی چون 
»عروس خوبان« و »فرماندار«... منجر شــود! 
حتی آزادی افرادی به ایجاد محیطی ناامن برای 

دیگران منجر شود!«
مخملباف و دوســتانش کــه االن در ینگه 
دنیا نشسته و با ژست روشنفکری بر همه چیز 
می شورند، آن سابقه درخشــان)!( را فراموش 
کرده اند که چگونه با افراط گری و شــکاکیت 
خود چه بسا گناه انحراف فکری و زوایه با نظام 

اسالمی عده ای را بر گرده دارند! 

 فراز و فرود محسن مخملباف  ـ۴  

توقف در گذرگاه شک 

   ریزش ها    

 
تالش ســازمان ســیا برای تســلط بر 
مطبوعات جهان، حقیقتی اســت که 
نویســنده کتاب »خبرچین هــا« آن را به صورت 
مســتند نشــان داده اســت. آمریکا بســیاری از 
دولت هــای انقالبــی و مردمی را بــا این اهرم 
ســرنگون و دیکتاتورهای زیــادی را حفظ کرده 
است. این روش در ایران قبل و بعد از انقالب هم 
استفاده شده است. یکی از نمونه های آن، استفاده 
از مطبوعات نفوذی برای سرنگونی دولت مصدق 
 
ً
بود. پــس از کودتای 28 مرداد، مطبوعات کامال

زیر نفوذ ســازمان سیا بود و یا مستقیم به سفارت 
آمریکا، سازمان سیا و انگلیس وابسته بودند یا از 
اطرافیان و وابستگان آنها به شمار می آمدند؛ برای 
نمونه، مصباح زاده در مؤسســه کیهان، ســناتور 
مسعودی در روزنامه اطالعات و امیرانی در مجله 
»خواندنی هــا« نفوذی ها در مطبوعــات بودند. 
براساس اسناد ســاواک، آمریکا با پرداخت مبلغ 
یک میلیون تومان و مؤسسه فرانکلین با پرداخت 
مبلغ 3۰۰/1 میلیون تومان از روزنامه  »آیندگان« با 
مدیریت داریوش همایون که در سال 134۶ مجوز 
انتشار گرفت، حمایت مالی کردند.)روایت اسناد 
ساواک، 1382 :22( بیشتر نویسندگان این نشریه 
نیز روشنفکران غرب گرا و تحصیل کرده در خارج 
بودند. کارکرد آنها دفاع از سلطنت، سیاست های 
رژیم پهلوی دوم و سیاســت های آمریکا و رژیم 

صهیونیســتی بود. )همان: 13، 32 و 74( اسناد 
النه جاسوســی جلــد 17 نیز تصریــح دارد که 
روزنامه  »آیندگان« با مدیریت داریوش همایون، از 
25 آذر 134۶ تا 1۶ مرداد 1358 با هدف دفاع از 
سیاســت های رژیم پهلوی دوم، سیاســت های 
آمریکا و رژیم صهیونیستی در تهران منتشر می شد. 
بخشی از نفوذ و سیاســت های رسانه ای سازمان 
سیا از طریق ساواک دنبال می شد. برای نمونه، در 
یک سند ساواک به تاریخ 3۰ شهریور 1343 آمده 
است: »نظر مقامات ساواک این است که در مورد 
ســیا مطلبی در جراید منتشر نشود.«  مطبوعات 
تحت نفوذ ســازمان سیا و ام. ای. شش در آستانه 
انقالب 1357 برای مهار آن نقش فعالی داشته اند. 
جریان ســازی بــرای انحراف افــکار عمومی و 
تحریــف شــعارهای اصیل انقالب اســالمی، 
برجسته سازی مهره ها و جریان های مورد اعتماد 
آمریکا، مانند جبهه ملی و برخی ملی گراها، وارونه 
جلوه دادن خواسته های انقالبیون، مرتجع خواندن 
حضرت امام)ره( و رهبران اصلی نهضت، انتشار 
اخبار جعلی در مورد امام، تطهیر نظام سلطنتی و 
خاندان پهلوی بخشــی از محورهــای آنها بود. 
همچنین در همین زمان، تشکیالتی به نام »سام« 
راه اندازی شــد که همه اعضای آن رســانه ای و 
مطبوعاتی بودند و افرادی، مانند »احسان نراقی«، 
»مســعود بهنــود«، »ســیروس شرفشــاهی«، 
»عبدالکریم الهیجی« و »علیرضا میبدی« در آن 
فعالیت داشــتند و تحــت مدیریت ســاواک و 
برنامه های غیرمستقیم آمریکا به دنبال حفظ رژیم 
شاه و جلوگیری از انقالب اسالمی به رهبری امام 

خمینی)ره( بود.

چهره پنهان سیاست  ـ ۲۷

مطبوعات پهلوی نفوذ سیا در 

   آفاق    

خرد

سیاست نامه

سیدمحمدکاظم یزدی  ـ ۱۸

 اصول سیاست داخلی

 سید یزدی در سیاســت داخلی معتقد بود 
که در برخورد با افراد، جریان ها و تحرکات 
سیاســی الزم است پس از اطالع کافی و با 
رعایت احتیــاط و اتقان در امور رفتار کرد و 
از هرگونه رفتار عجوالنه، غیرمتقن و بدون 
اطالع کافی از جریان خودداری کرد. اصول 

او در این زمینه عبارتند از:
 اصل سرعت و اقدام عاجل پس از 

اطالع تام: به اعتقاد ســید پس از ۱
اطالع کافی و اتقان موضوع در امور سیاسی 
و اجتماعی، چون تأنی و درنگ در آن به ضرر 
عموم منجر می شــود، اقــدام عاجل الزم 

است.1
اعتقاد سید برخی از اصول، از قبیل 2 اصل عدم تســامح در اصول: به 
اســالمی بودن قوانین و مقررات از مواردی 
اســت که قابل تسامح نیســت و بر همین 
اساس سید شرط امضای قانون اساسی دوره 
مشروطه را تصریح به انطباق قوانین موضوعه 

با مقررات اسالمی اعالم داشت.
هرج ومرج: به اعتقاد ســید، برای 3 اصل ضرورت حفظ نظام و منع 
جلوگیری از هرج ومرج حتی مردم مجازند 
عریضه ها و شکایات خود را به پادشاه ظالم 
برســانند. ســید و علمای معاصر او نیز در 
همین راستا به مردم چنین توصیه ای داشتند، 
چون شاه را خانه  نگهدار و محافظ اهل خانه 

می دانستند.2
 اصل وحدت شــیعیان: سید در 

راستای وحدت شیعیان از هرگونه ۴
عمل تفرقه انگیز خــودداری می کرد. حتی 
آنگاه که مشروطه خواهان و طرفداران مراجع 
ثالث و رهبران نهضت در نجف او را تهدید 
کردند، او گفت: هیچ کس ـ از مخالفین ـ را 
نمی شناسم. به عالوه نامه های وی به علمای 
تهران نیز سراســر همــراه بــا احتیاط در 
برخوردها و حفظ اصول است؛ و عدم اقدام 
ظاهری او در مشــروطه نیز در همین راستا 
بود؛ چرا که با وجود مخالفت ها هیچ فتوایی 

علیه مخالفان نداد.
 حفظ شــوکت مذهب جعفری: 

توصیه سید به شیعیان چنین بود که 5
الزم است در برخوردهای خود با یکدیگر به 
ویــژه در جریان های سیاســی بــه گونه ای 
برخورد کنند که شوکت مذهب جعفری را 
از بین نبرند و مواظب باشــند که اختالفات 
داخلی باعث لطمه به وجهه بیرونی مذهب 

نشود. 
 جواز همکاری بــا ظالم به دلیل 

حفظ کیان کشــور اســالمی: به 6
اعتقاد ســید، حفظ کیان کشور اسالمی از 
حمله متجاوزان وظیفه فرد فرد مســلمین 
است. ایشان بهانه های برخی مبنی بر جور 
بودن حکومــت داخلی را بــه جد مطرود 
می دانستند. در همین راستا، در حمله روس 
علیه ایران مردم را به مساعدت با شاه توصیه 
کردند. همچنین در حمله انگلیس به عراق 
بهانه برخی از شــیعیان بر عدم استمداد به 
دولت عثمانــی را که حاکم بر عراق بود، به 
جد رد کردند و بر همه واجب ساختند که به 
مصاف با کفار برونــد، چرا که حفظ کیان 

کشور اسالمی بر هر امری مقدم است.3
تقــدم حفــظ کیان اســالمی بر 

اجتماعی 7 و  سیاســی  اختالفات 
داخلی: به اعتقاد ایشان همه شیعیان با وجود 
اختالف نظر در مسائل سیاسی و اجتماعی 
داخلی باید در حفظ کیان کشــور اسالمی 
بکوشند. همچنان که علمای نجف و کربال 
اعم از مخالف یا موافق مشــروطه و حتی 
شیعیان عراق نســبت به ورود کفار به ایران 

یکپارچه به پا خاستند.
منابع در دفتر نشریه موجود است.

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

 انقالب زدایی
وایت ها  با جنگ  ر

 تأملی بر اهداف، بازیگران و کارکردهای جنگ شناختی دشمنان علیه دستاوردهای انقالب
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

دســتگاه ضدعفونی کننده کاغذ و 
لباس قادر اســت درصد باالیی از 
ویروس هایی مانند کرونا و آنفوالنزا 
را از ســطح انواع کاغــذ و لباس، 
نابود کند. شرکت ایرانی توسعه این 
دستگاه در راستای مقابله با شیوع 
بیمــاری کرونا اقدام به ســاخت 
دســتگاه ضدعفونی کننده کاغذ با 
فناوری ماکروویو کرده اســت که 
کلیه فرآیندهای کنترلی این دستگاه 

به واسطه حسگر مادون قرمز دما انجام می شود. اگرچه این دستگاه 
در حال حاضر، توسط برخی وزارتخانه ها خریداری شده است اما با 
توجه به قابلیت ایمن سازی و جلوگیری از خطر، می تواند در اماکن 

نظامی و حتی جنگ های بیولوژیک کارایی داشته باشد.

وس هرگز!  ویر
دستگاه ایرانی نابودگر ویروس ها 

چین سرعت انتقال داده با استفاده 
از خدمات نســل ششــم تلفن 
همراه را بر روی باند فرکانســی 
بی سیم تراهرتز شکست و این 
سرعت ده تا بیست برابر بیشتر 
از ســرعت انتقال داده از طریق 
شــبکه های نســل پنجم تلفن 
همراه بوده اســت. پیش از این 
در  خانگی  بی ســیم  ارتباطات 
چین بر روی باند فرکانسی 3۶۰ 

تــا 43۰ گیگاهرتز انجام می شــد و در جریان یک آزمایش در 
نانجینگ چین این سرعت به 1۰۰ تا 2۰۰ گیگابیت بر ثانیه بر 
روی باند تراهرتز رسید. فناوری های مخابراتی مبتنی بر تراهرتز 

ارتباطات بی سیم در فضا بین ماهواره ها را نیز تسهیل می کنند.

فراسرعت  
رکوردشکنی نسل ششم در چین 

»نوبتــی« با هدف تســهیل در 
نوبت گیــری و صرفه جویی در 
زمان می خواهد فضای دشــوار 
نوبت دهــی و نوبت گیری را در 
مشــاغل گوناگون آســان کند. 
نوبت دهی  ســامانه  یک  نوبتی 
برخــط مبتنی بر مکان اســت 
که در بســتر وب و موبایل قابل 
اســتفاده اســت. رزرو نوبــت 
از خدمات دهندگانــی، چــون 

آرایشگران، پزشــکان، مشاوران، وکال، مسئوالن و... با نوبتی 
امکان پذیر است. کاربران نیز می توانند در کمترین زمان، بهترین 
و نزدیک ترین خدمات دهنده مد نظر خود را بیابند و به راحتی 

نوبت مد نظر خود را رزرو کنند.

صرفه جویی  
سامانه نوبت دهی برخط

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی:  بر اساس امضای تفاهم نامه میان 

صندوق اعتباری هنر و ســتاد هماهنگی 
کانون  هــای فرهنگی و هنری مســاجد، 
اعضای کانون مســاجد سراسر کشور از 
خدمات »فهما کارت« قابل ارائه توسط 
هنر کارت برخوردار می شوند. در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی وظیفه داریم با به 
هم پیوسته کردن شبکه ها اتفاقات خوبی را 

رقم بزنیم.

امیر نعیمی، کاربــر فضای مجازی:  صلحی 

کــه نامــزد جایــزه اش فــردی همانند 
مسیح علی نژاد باشــد، از هزاران جنگ 
خانمان سوزتر است. چنین انتخابی نشان 
از افول جایگاه اخالقی و ارزشــی جایزه 
نوبل دارد. وای به حال فردای فرزندان مان 
وقتی ادبیات صلــح چنین بازیچه و ابزار 

سیاست می شود.

دانیال معمار، فعال رسانه ای:  فرمانده مریض 

شده بود. مسئول تدارکات لشکر رفت و 
برایش یک سوپ ساده آماده کرد. فرمانده 
ناراحت شــد. گفت: توی این لشــکر، 
هر کسی که مریض شــود، براش سوپ 
درست می کنی؟ مسئول تدارکات گفت: 
نه حاجــی، حاج احمــد کاظمی گفت: 
پس این سوپ را ببر. من همان غذایی را 

می خورم که بقیه  سربازها خورده اند.

عبدالمجید خرقانــی، کاربر فضای مجازی: 

رضا پهلوی تو مراســم بــرادرش می گه 
یکی از خصوصیات زیبای برادرم جوک 
تعریف کــردن و درآوردن صــدای آژیر 
ماشین پلیس بود! حاال دیگه فهمیدیم چرا 
بعد از انقالب میزان افسردگی در کشور 

افزایش یافت.

محمدحســین عزیــززاده، کاربــر فضــای 

مجازی:  آمریکا در حالی خودش رو مهد 

دموکراســی در دنیا می دونه که براساس 
نظرســنجی مؤسســه پیو، اکثریت مردم 
17 کشــور دنیا معتقدن مدل دموکراسی 
آمریکایی مدل مناســبی برای حکمرانی 
نیست و جالب تر اونجاییه که 73 درصد 
از خــود مردم آمریکا هم همین اعتقاد رو 
دارن و این معنی دیگه ای جز افول سیاسی 

آمریکا نداره!

کاربر فضای مجازی:  حســین صادقی نژاد، 

»کلت کلر« قهرمان شنای المپیک بود و 
چندین مدال طال برای آمریکا آورده بود؛ 
در خالل جنبش ششــم ژانویه و اعتراض 
به تقلب در انتخابات آمریکا بازداشت و 
 به 3۰ سال حبس محکوم شد! اگر 

ً
احتماال

این اعتراضات در ایران بود و جای او یک 
سلبریتی ایرانی بود، چه اتفاقی می افتاد؟

ســجاد منصوری، کاربر فضای مجازی:  بر 

اساس یک تحقیق علمی، افرادی که عالقه 
شدیدی به ســلبریتی ها دارند، از هوش 
کمتری برخوردارنــد. نتیجه  این تحقیق 
 »BMC Psychology« مجلــه  در  کــه 
منتشر شده است، نشــان می دهد ارتباط 
مستقیم و شدیدی بین عالقه مفرط افراد به 
سلبریتی ها و عملکرد ذهنی ضعیف تر آنها 
بر اساس آزمون های شناختی وجود دارد.

مهدی خانعلی زاده، فعال رسانه ای:  وابستگِی 

غیرطبیعــی عباس عراقچی بــه نماینده 
روســیه در مذاکرات وین، یکی از دالیل 
تأمین نشــدن منافع ملی ایران و دســت 
نیافتن به توافق خوب بود. عراقچی به طور 
 
ً
مســتمر با اولیانوف در ارتباط بود و عمال
او را بــه تصمیم گیر اصلــی تبدیل کرده 
بود. متأسفانه، گزارش دقیقی از محتوای 

گفت وگوهای دو نفره  آنها وجود ندارد.

    نکته گرام    

تیم کوک، رئیس شــرکت اپل در ســال 2۰21، 
حقوقی معادل با 15۰۰ برابر متوســط کارمندان 
این غول فناوری دریافت کرده است! آمارها نشان 
می دهند، او در سال 2۰21 توانسته 1۰۰ میلیون 
دالر از این شرکت به عنوان حقوق دریافت کند. 
اپل اعالم کرده اســت، در سال 2۰21، متوسط 

دستمزد برای کارمندان 7۰ هزار دالر بوده است.
شــرکت ســازنده آیفون در دو ســال گذشته 
از تقاضــای شــدید ســود بــرده اســت؛ زیرا 
مصرف کنندگانــی کــه در خانــه کار می کنند، 
مجبورند تجهیزات خود را ارتقا دهند و این کار 
به اپل سود می رساند. درآمد اپل برای سال مالی 
2۰21 بیــش از 3۰ درصــد افزایــش یافت و به 
3۶5/82 میلیارد دالر رسید و ارزش سهام آن در 
سال جاری برای مدت کوتاهی از 3 تریلیون دالر 

گذشت.
تیم کوک مدیر عامل این شرکت در آگوست 
2۰11 پس از کناره گیری اســتیو جابز، بنیانگذار 
شرکت، ســکان هدایت را به دســت گرفت. از 
زمانی که کوک مسئولیت را بر عهده گرفت، سهام 
اپل بیش از 1۰۰۰ درصد افزایش یافته است. در 
سپتامبر، کوک حدود 4۰۰هزار واحد سهام اپل را 
به عنوان  بخشی از یک برنامه بلندمدت دریافت 
کرد. او واجد شرایط دریافت واحدهای اضافی در 

سال 2۰23 خواهد بود.
این در حالی است که گزارش های اقتصادی 
نشــان می دهد، دستمزد مدیران عامل در ایاالت 
متحده در ســال 2۰2۰ حدود 35۰ برابر بیشتر 
از کارگران معمولی اســت، در حالی که حقوق 
مدیران ارشــد اجرایی از ســال 1978 تا 2۰2۰ 
حدود ۶۰ درصد ســریع تر از بازار ســهام رشد 
کرده است که این نشان دهنده شکاف بین جامعه 
کارگری و باالدستان در بازار ایاالت متحده است.

 تبعیض در اپل

محمد صالح نادری
کارشناس فناوری اطالعات

باالترین حد شکاف دستمزدها میان کارگر و رئیس در ایاالت متحده 

ماریو آنزونی
خبرنگار رویترز

»کرونــا« نویددهنــده شــروع عصر جدیــدی از 
دیجیتالی شــدن در سراسر خاورمیانه است و رفتار 
مصرف کننده و سرمایه گذاری در بخش هایی، مانند 
تجارت الکترونیک، آموزش و فناوری را تغییر داده 
است. به نظر می رسد، این امر در سال 2۰22 ادامه 

یابد، اگرچه تأثیرات آن ممکن است متفاوت باشد.
12 ماه گذشته سال بزرگی برای هوش مصنوعی

AI( ( در خاورمیانه بوده اســت؛ زیــرا این منطقه 

همچنان به کشف فرصت ها برای نوآوری و پذیرش 
ادامــه می دهد. IBM پیش از این تخمین زده بود که 
هوش مصنوعی می تواند تا سال 2۰31 بیش از 3۰۰ 
میلیارد دالر به تولید ناخالــص داخلی خاورمیانه 

کمک کند. 
کارینگتون مالین، کارآفرین، بازاریاب و نویسنده 
با تمرکز بر فناوری های نوظهور خاطرنشان می کند 
که امســال، مصر و ترکیه اولین راهبردهای هوش 
مصنوعی ملــی خود را منتشــر کرده اند. در همان 
زمــان، دولت های عربســتان ســعودی و امارات 
عمیق تر درباره چگونگی فعال کردن پیاده ســازی 
فناوری های مختلف هوش مصنوعی برای استفاده 
عمومی و تجــاری بحث کرده اند. شــاید یکی از 
جسورانه ترین اقدامات دولت امارات، تأیید استفاده 
از تشخیص چهره برای دسترسی به خدمات بخش 

دولتی و خصوصی است.
بانک اسالمی ابوظبی خدماتی را راه اندازی کرده 
که این امکان را می دهد تا با استفاده از شناسه های 
چهره ثبت شده، کاربران حساب های بانکی خود را 
باز کنند؛ در حالی که خرده فروشان نیز راه حل های 

هوش مصنوعی و روباتیک را آغاز کرده اند.
یکی دیگر از زمینه هایی که امســال شاهد رشد 
است، فناوری نسل پنجم تلفن های هوشمند است. 
طبق اطالعــات GSMA Intelligence، خاورمیانه 
تا پایان ســال 2۰21 دارای 2۰ شبکه نسل پنج در 
9 کشــور بوده است که در ایران هم در برخی نقاط 

به صورت آزمایشی استفاده از این فناوری آغاز شده 
است.

در حالی که کشورهای همسایه با شتاب در حال 
پیشــرفت در زمینه هوش مصنوعی و فناوری های 
مرتبط با آن هســتند، در کشــور خودمان اینقدر در 
حق این دانش اجحاف شده که رهبر معظم انقالب 
نسبت به دست کم گرفتن آن هشدار دادند. همانطور 
 گفته شد، هوش مصنوعی تنها یک فناوری، 

ً
که قبال

علم یا دانش نیســت و هوش مصنوعی آینده بشر 
خواهد بود. فرض کنید که اگر به 3۰ ســال گذشته 
برگردید و وضعیت فعلی امــروزه را برای مردم آن 
زمان شرح دهید، خواهید گفت که اینترنت و فضای 

مجازی، آینده مــردم خواهد بود. هوش مصنوعی 
هم چنین جایگاهی در 3۰ ســال آینده بشر خواهد 
داشت. حکمرانی دنیا در سال های پیش رو نصیب 
کشورهایی خواهد شد که در هوش مصنوعی پیشرو 

 هستند.
اما با تمــام تأکیدها و گوشــزد ها، توجه به این 
علم در مسئوالن کشور بسیار کم است. در جامعه 
دانشگاهی و علمی کشور، هوش مصنوعی یکی از 
موضوعات داغ اســت؛ اما به دلیل کم توجهی بازار 
داخلی، بســیاری از دانشجویان و محققان مجبور 
هستند طرح های خود را نیمه کاره رها کنند. در واقع، 
نبود بسترهای مناسب به مثابه یک خأل بین دانشگاه 

و صنعت در هوش مصنوعی احســاس می شود که 
توجه بیشتر مسئوالن را می طلبد.

به تازگی ســند نقشه راه توسعه هوش مصنوعی 
کشور، با مشــارکت نخبگان دانشگاهی، صنعتی 
و بخش خصوصی به ســفارش معاونت فناوری و 
نوآوری وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات در 
مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی در پژوهشگاه 
ارتباطــات و فناوری اطالعات تهیــه و پس از یک 
سال کار علمی، نهایی شــده است که برای جبران 
عقب ماندگی، چنیــن کاری اگرچه الزم اســت، 
اما کافی نیســت. برای رسیدن به لبه های دانش در 
زمینه هوش مصنوعی که کشورهای همسایه یا به آن 
رسیده اند یا در حال رسیدن به آن هستند، باید تالشی 

مضاعف کرد.
شهرام معین، سرپرست مرکز نوآوری و توسعه 
هوش مصنوعی با تأکید بر اهمیت توجه به ســند 
نقشه راه توسعه هوش مصنوعی کشور معتقد است: 
»این سند، همانطور که رهبر معظم انقالب در دیدار 
با نخبگان در آبان سال جاری فرمودند، باید جدی 
گرفته شود و در این راستا آسیب شناسی اسناد قبلی 
در مورد دیگــر فناوری های نوین باید صورت گیرد 
تا مشخص بشــود چه عواملی باعث کندی یا عدم 
تحقق اســناد پیشین شده اســت تا بتوان به بهترین 
شکل ممکن این ســند را اجرا کرد، به صورتی که 
نفع آن هر چه سریع تر به همه برسد و از آسیب های 

دیرکرد در اجرا جلوگیری شود.«
همانطور که سرپرســت مرکز نوآوری و توسعه 
هوش مصنوعی کشور معتقد است، متأسفانه سابقه 
خوشــی از چنین اســنادی در ذهن نداریم و بیشتر 
کارهای مان به تدوین سند ختم شده است. با بررسی 
بیشتر و شناخت نقص ها و کاستی های تالش های 
گذشته، می توان این بار تنها به ارائه سند دلخوش نبود 
و یک نقشه راه تهیه کرد و همگان آن را قبول داشته و 
در مسیر اجرای آن فعالیت کنند، تا در 1۰ سال آینده 
کشورمان به یکی از قطب های هوش مصنوعی در 
منطقه و جهان تبدیل شــود. همانطور که امروزه در 
بسیاری از شاخه های علم، دانشمندان ایرانی حرف 
اول را در منطقه می زنند و در سطح جهان هم کیفیت 

کارهای آنان بر همگان اثبات شده است.

 ایران هوشمند
برای تبدیل شدن به قطب هوش  مصنوعی در منطقه چه باید کرد؟
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  سامانه پیامکی هفته نامه صبح صادق  

   روی خط    

 روز تکریم خانواده 
 در برخی رده ها
 اجرا نمی شود!

درباره  انصار  بانــک   /۰9۱3۰۰۰5926

کسر نشدن سه قسط وام های قرض الحسنه 
در اســفند ماه 1398 و دو ماه اول 1399 
جوابگو نیست  و 3۰۰ هزار تومان جریمه 
از ما گرفته است!/ »یوسف پور« از دهاقان 

اصفهان

۰9۱۴۰۰۰896۱/ هــر چنــد از آقــای 

رئیسی عزیز انتظار نداریم یک شبه معجزه 
بیافریند و بی عملی های دولت گذشــته 
را فوری ترمیم کند؛ ولی عاجزانه تقاضا 
داریم از نظر اقتصادی و معیشــتی بیشتر 
به فکر اقشــار کم درآمد و مســتضعف 

کشورمان باشند.

۰9۱۴۰۰۰796۱/ انتقــام همچنان باقی 

اســت. مطالبه و درخواست عموم مردم 
از رئیس محترم قوه قضائیه در خصوص 
دســتگیری و مجازات قاتالن و عامالن 
شهادت حاج قاســم، یک مطالبه و دین 
بر گــردن همه آزادگان جهان اســت. ما 
پاســداران آماده انتقام از ترامپ قمارباز 

قاتل هستیم.

 pdf ۰939۰۰۰8573/ برای دریافت فایل

هفته نامه صبح صادق باید از چه طریقی 
اقدام کنیم؟/ »باقری« از مبارکه اصفهان

صبح صادق: می توانید از طریق پایگاه 
اینترنتی هفته نامه یا کانال و صفحات 
صبح صادق در شــبکه های اجتماعی 
و پیام رسان ها استفاده کنید. محتوای 
نشریه در ســامانه های داخلی سپاه نیز 

قابل دستیابی است.

۰9۱2۰۰۰87۱5/ بــا توجه بــه تورم و 

 مبلــغ یارانه اتکا را 
ً
گرانی اجناس، لطفا

افزایش دهید.
 

۰992۰۰۰2۱95/ بنــده ورودی  ســال 

1389 هستم و فرزند دو قلو دارم. در پی 
نامه ابالغ شده مبنی بر اینکه بدون نوبت 
در پروژه ثبت نام کنید، من حتی ســابقه 
خدمتی هم برای ورود داشتم؛ ولی بنیاد 
تعــاون قبول نکرد، چــون پیمانی بودم و 
اآلن که رسمی شده ام، به دلیل قیمت باال 

نمی توانم. 

ســالگرد  دومیــن   /۰9۱3۰۰۰۴۱۰8

شــهادت دالورمرد یالن و ســردار دل ها 
سپهبد شهید کربالیی قاسم سلیمانی یادی 
کنیم از وصیت نامه اش که والیت فقیه را 
اصل و اســاس در نیروهای مسلح عنوان 
کردند و ســپاهیان و ارتشیان را به پیروی 
محض از این اصل مترقی قانون اساســی 
که در زمانــه ما در امام خامنه ای حکیم و 
عزیز متجلی است، توصیه و سفارش اکید 

کردند.

تکریم  روز  متأسفانه،   /۰9۱5۰۰۰53۱۱

خانــواده در برخی رده های ســپاه اجرا 
نمی شود.

 ســاتر استان در 
ً
۰9۱2۰۰۰69۴۴/ لطفا

حوزه لباس و پوشــاک فرزندان کارکنان 
 لباس ایرانی مناسب 

ً
اقدام کند؛ چون واقعا
در بازار وجود ندارد.

۰9۱۴۰۰۰896۱/ از رئیس جمهور محترم 

مردمی که الحمدلله از تیم اقتصادی قوی 
برخوردار است و در بین آنها آقای محسن 
رضایی نیز به چشم می خورد، درخواست 
می کنیم به معیشت مردم رنج دیده برسند 
و مانند رؤسای جمهور قبلی فقط در حد 

شعار نباشد.

 Bقدیمی ترین خانه کوچه
به خانه ای بســیار قدیمی و شاید قدیمی ترین خانه 
داخل کوچه می رســیم. بعد از ورود به خانه، مادر 
شهید تأکید می کند هشتاد ســالی است که در این 
محل زندگی می کنند و این خانه قدیمی ترین منزل 
محل است. شهید صبوری در همین منزل زندگی 
می کرد و به قول مادرش از همین راهرو برای جبهه 
اعزام شــد. مادر می گوید زمان شهادت بهروز، دو 
پســر و یک دختر دیگر داشت و پدر بهروز یکی دو 
سال پس از خبر شــهادت بهروز سکته کرد و فوت 
شد و او فرزندانش را بعد از فوت پدر بهروز بزرگ 

کرده است.

 B درباره سومار 
اما چرا مادر شهید هر سال در سومار دنبال فرزندش 
می رفت؟ او می گوید: بهروز که جبهه بود، شــاید 
یکی دو روز قبل از شهادتش نامه ای برایم فرستاد و 
در آنجا به من گفت که من در جبهه سومار امدادگر 
هســتم، همانجا این در ذهنم ماند تا اینکه یک روز 
یک پاســدار جوانی در خانه را زد و ساک بهروز را 
به ما تحویل داد و گفت وضعیت بهروز مشــخص 
نیست، شاید خودش بیاید، از او خبری نداریم و بعد 
مشخص شــد احتماال شهید شده است؛ من دیگر 
هر سال می رفتم سومار و دنبال بهروز می گشتم، با 
هزینه خودم می رفتم و اگر هــم کاروان راهیان نور 
می خواستند به منطقه بروند وقتی سومار می رسیدند، 
من می گفتم همینجا می مانم و دنبال پسرم می گردم؛ 

هر سال سومار رفتن شده بود کار من. او از شرکتش 
در تشییع شــهدای گمنام می گوید و اینکه در همه 
تشییع شهدا شرکت می کرد و دانه دانه مراسم شهدا 
را می رفت. می دید و می پرسید شهید سومار است یا 
نه و از سن شهید می پرسید که این کار همیشگی او 
بود؛ فیلم معروف این مادر از یکی از این حضورها 
بود. مادر شــهید درباره آن فیلم هم می گوید: سال 
1384 همــه ما را بردند مشــهد و اعــالم کردند 
که بچه های شــما صددرصد شــهید شده و مفقود 
هستند؛ چون آمریکا به عراق حمله کرده و هیچ اسیر 
دیگری در عــراق نداریم و به ما گفتند دیگر منتظر 
فرزندان تان نباشــید و اتمام حجت کردند.  همان 
موقع دیگر برای بهروز در تهران با حضور دوستانش 
حنابنــدان برگزار کردیم و بعد در آن تشــییع پیکر 
شهدای گمنام شرکت کردم که از من فیلم گرفتند، 
همانجا هم همین صحبت ها را کردم. مادر شــهید 
صبوری می گوید: بهروز من ســه تا مزار داشــت، 
یکی همانجا که شــهید شد و جا ماند، یکی هم در 
دانشگاه خلیج فارس که او را مردم و دانشجویان آنجا 
باشکوه تشییع کردند و دیگری همینجا در امامزاده 
حسن پشت خانه خودمان و پیش خودم. او می گوید 
سال 1392 من دیدم که آمدند و من را بردند بهشت 
زهرا و آقای رنگین، مســئول معراج شهدا هم بود، 
صحبت هایی کردنــد و من هم گفتم اگر حتی یک 
بند انگشت از بهروز به من بدهند هم قبول می کنم. 
آقای دکتر توالیی مسئول آزمایشگاه ژنتیک بقیه الله 
هم که دیــد من اینطور گفتم، به آنها گفت این مادر 

استخوان های بچه اش را قبول می کند و به او بگویید 
مــن هم چون خیلی در تشــییع و تدفین شــهدای 
گمنام حضور داشتم و حتی چندین شهید گمنام را 
خودم بغل کردم و داخل قبر گذاشتم فکر می کردم 
اگر بهروزم پیدا شــود فقط یکم خوشحال می شوم 
و تحمل شــنیدن را دارم؛ ولی وقتی به من گفتند که 
پیدا شده، دنیا دور ســرم چرخید و افتادم؛ باالخره 
داشتم به بهروزم می رسیدم. بعد گفتند که بهروز دو 
سال پیش دانشگاه خلیج فارس تشییع و تدفین شده و 
قرار شد برویم آنجا. وقتی وارد بوشهر شدیم، از دم 
در هواپیما مردم بوشهر خیلی باشکوه از من استقبال 
کردند، گفتند بیشتر از ده هزار نفر آمده بودند استقبال 
من و وقتی مزار بهروز را در بغل گرفتم، خیلی آرام 
شدم. مســئوالن اســتان و نماینده ولی فقیه استان 
بوشهر خیلی اصرار کردند که بهروز همانجا بماند 
و هــر هفته من را می آورند اینجــا؛ اما باالخره من 
پیروز شدم و توانستم حکم انتقال بهروز را بگیرم، به 
آن عزیزان گفتم که من سی سال دنبال بهروزم آواره 
سومار و تشییع شهدا بودم؛ اما می خواهم دیگر پسرم 
پیش خودم باشد و باالخره بهروز را آوردند امام زاده 
حسن، پشــت خانه خودمان و تشییع و تدفین شد. 
همیشه پیش بهروز می روم و هر شب هم با بهروزم 

صحبت می کنم.

 Bدر انتظار فرزندش
می گوید: خیلی انتظار نداشتم چیزی از بدن بهروز 
مانده باشد؛ اول می خواستند مانع شوند که پیکر که 

چه عرض کنم پاره های استخوان پسرم را ببینم؛ اما 
من اصرار کردم و گفتم من پاره های استخوان خیلی 
از شهدای گمنام را خودم دفن کردم و برایم سخت 
نیست. دیدم بهروزم ســر نداشت، دست نداشت 

و... . 
می گفت هر شــب که می خوابم، اینجا عکس 
بهروزم کنارم هســت و اشاره کرد به چراغ های دور 
قاب عکس شهید و گفت دو شاخه را به برق بزنید، 
دور تــا دور قاب المپ های رنگــی بود و گفت هر 
شــب با بهروزم صحبت می کنم.  اولش می گفتم 
بهروز جان فدای پاره های استخوانت بشوم، فدای 
استخوان های شکسته ات بشــوم که همان موقع به 
خوابم آمــد و با عتاب به من گفــت چرا اینطوری 
می گویی مادر؟! دیگر اینطوری نگــو! از آن به بعد 
می گویم فدای قد و باالیت شوم؛ فدای چهره زیبایت 

و... .

 Bموزه شهید 
در منزل، مادر موزه ای از شهید صبوری هم درست 
کرده که پر از لوح تقدیر و یادبود و عکس و آثار شهید 
است و خیلی از مردم و مسئوالن به این خانه قدیمی 

و کوچک آمده اند. 
مادر بهــروز صبوری به پیکر فرزند شــهیدش 
رسید، اما هنوز بیش از سه هزار پیکر جوانان غیور 
شهید وطن به وطن بازنگشته و مادرانی که اگر زنده 
باشند، چشم به راه مانده اند... آیا باز هم بوی پیراهن 

یوسف خواهد آمد؟

دکتر زلفی گل از دانشــگاه امام حسین)ع( به منزله 
نگین علمی و امنیت ساز ملی کشور یاد کرد و گفت: 
»امروز انتظار از نیروهای نظامی این است که سرآمد 

پله های علم و ترقی نیز باشند.«
دکتــر محمدعلــی زلفــی گل، وزیــر علوم، 
تحقیقــات و فناوری در همایش مؤلفــان و ناظران 
کتب دانشکده مهندســی دانشگاه افسری و تربیت 
پاسداری امام حسین)ع( با گرامیداشت رشادت ها 
و جان فشانی های پزشکان، پرستاران و جامعه علمی 
کشور در مقابله با کرونا از دانشگاه امام حسین)ع( به 
منزله نگین علمی و امنیت ساز ملی کشور یاد کرد و 
گفت: »امروز انتظار از نیرو های نظامی این است که 

سرآمد پله های علم و ترقی نیز باشند.«
دکتر زلفــی گل با تأکید بر ضرورت نقش آفرینی 
نیروهای نظامی در امور گوناگون علمی و پژوهشی 
و سازندگی و آبادانی کشور با وجود عملیات روانی 
و رسانه ای دشمن، اظهار کرد: »نیروهای نظامی ما 
باید در صنایع راهبردی کشور حضور داشته باشند 
تا در زمان ضرورت با کار و تالش جهادی کشور را 
از تنگناها و مشــکالت رهایی بخشند.« وی افزود: 
»امروز دیگر تأمین امنیت مردم تنها با قدرت سخت 
و تجهیزات و جنگ افزارها تأمین نمی شــود؛ بلکه 
قدرت نرم و هوشــمند باید در کنار قدرت سخت 

قرار گیرد.«
وزیــر علوم بهتریــن راه ارتقای قــدرت نرم را 
ســرمایه گذاری در علم و فناوری دانســت و گفت: 
»قدرت نرم زمانی ایجاد می شــود که علم و فناوری 

پیشــرفت کند و با پیشــرفت علم و فناوری رفاه در 
جامعه بیشتر خواهد شد، تولید و صادرات افزایش 
می یابد و اشتغال رونق پیدا می کند.« وی با بیان اینکه 
قدرت هوشمند به افق های نو و جدید علم و کاربردی 
ســاختن نوین ترین یافته های بشری در تمام سطوح 
علمی و فناوری اشــاره دارد، گفت: »بخش مهمی 
از آنچه امروز دشــمن را از مرزهــای ما دور کرده، 
دستیابی ما به دانش روز و سطوح باالی علمی است 
که آنان را در دســتیابی به اهداف و برنامه های شوم 
خود ناکام کرده است.« دکتر زلفی گل در پایان با بیان 
اینکه دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری 
امام حسین)ع( و سایر دانشگاه های نیروهای مسلح 
نباید حتی لحظه ای َعلم علم را بر زمین گذاشته و از 
مجاهدت دست بردارند، خطاب به آنان تأکید کرد: 
»دروسی که شما در اینجا می خوانید، بدون تردید در 

یکی از عرصه های قدرت سخت، نرم یا هوشمند به 
کار خواهد آمد، پس بدانید این علم اندوزی شما جز 

عبادت نیست.«
از دیگر بخش های این همایش سخنرانی سردار 
نعمان غالمی، فرمانده دانشــگاه افســری و تربیت 
پاسداری امام حسین)ع( و معاون پژوهشی دانشگاه 
بود، همچنین نمایشگاهی از آثار پژوهشی دانشگاه 
در حاشیه این همایش برپا شــده بود که وزیر علوم 

ودیگر شرکت کنندگان آنها را مشاهده کردند.
در انتهای این همایــش در بخش اهدای لوح و 
جوایز و تقدیر از برگزیدگان و مؤلفان و ناظران برتر 
با اهدای تابلویی از تصویر سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی به دکتر زلفی گل از وی تقدیر به عمل آمد 
که وزیر علوم با بوسیدن تصویر شهید سلیمانی از این 

اقدام تقدیر کرد.

نگین علمی و امنیت ساز کشور
حسن ابراهیمی

خبرنگار

۳۱ سال بی قراری
به بهانه حضور جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در منزل مادر شهید بهروز صبوری

محله امامزاده حسن تهران مقصد آن روز ما بود، 2۴ ساعت قبلش تماس گرفتند و اعالم کردند جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه قصد دیدار یک خانواده شهید را در 
این محله دارد. روز بعد که نشانی منزل شهید را گرفتیم تا قبل از حاج آقای طیبی فر در محل باشیم، متوجه ماجرا شدم. قرار بود به دیدار مادر بی قرار شهید بهروز صبوری 
برویم، او مادری است که هر روز دنبال شهیدش در مراسم تشییع شهدای گمنام شرکت می کرد، می پرسید گمنام 6۱ منطقه سومار دارید و...؟ عاقبت هم با یک دوربین 
شکار شد و یکی از معروف ترین صحنه های مواجهه مادر شهدای مفقوداالثر با تشییع شهدای گمنام رقم خورد؛ مادری بی قرار از گمنامی جگر گوشه اش و پیگیر و صبور 

در گشتن به دنبال فرزندش. مادر شهید صبوری هیچگاه خسته نشد و در نهایت دلبندش را سال ۱392 به او رساندند.

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

کمتر کسی دهه ۶۰ را فراموش کرده است.  زمانی 
که موشک های رژیم صدام خاک ایران را هدف قرار 
دادند و هیچ کشــوری حاضر به فروش تجهیزات 
مورد نیاز برای مقابله با این حمالت به ایران نمی شد. 
در چنین وضعیتی بود که تیمی از نیروهای هوافضای 
ســپاه کار خود را برای مقابلــه با این حمالت آغاز 
کردند.  این نیرو کار خود را با موشک های خریداری 
شده از رژیم لیبی آغاز کرد و بعدها با آموزش هایی 
که تیم شــهید طهرانی مقدم دیدند، در اسفند سال 
13۶3 اولین موشــک ایران به سمت بغداد شلیک 
شــد. از سوی دیگر، دو موشک اســکاد در اختیار 

بخش صنعتی ســپاه قــرار گرفت و با مهندســی 
معکوس روند توسعه صنعت موشکی آغاز شد. نسل 
موشک های شهاب به برد 13۰۰ کیلومتری دست 
پیدا کردند و رژیم صهیونیستی در برد موشک های 
ایران قرار گرفت. از سوی دیگر توسعه موشک های 
سوخت جامد به دلیل سهولت در جابه جایی و زمان 
پایین شلیک نیز در دستور کار قرار گرفت که منجر به 
توسعه موشک های سجیل 2 با برد 2 هزار کیلومتر 
شد. دست یابی به فناوری پرتاب ماهواره به فضا نیز 
بخشی از دستاوردهای این نیرو در دهه 8۰ شمسی 
بود. از ســال 139۰ نیروی هوافضای سپاه بر دقت 
بیشتر موشک متمرکز شد. برخی تصور می کردند 
با شهادت شــهید طهرانی مقدم مسیر پیشرفت این 
نیرو با کندی روبه رو می شود؛ اما روند بر عکس بود. 
سال 1393 و در جریان بازدید فرمانده معظم کل قوا 
از نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه، از 

موشک های هرمز 1 و 2 از نوع موشک های بالستیک 
تک مرحله ای که با سر جنگی جداشونده از قابلیت 
هدایت پایانی مســیر تا اصابت به هدف برخوردار 
هستند و در ســال 1394 از موشک بالستیک عماد 
با برد 17۰۰ کیلومتر با موتور ســوخت مایع که سر 
جنگی آن دارای بالک های هدایت کننده برای دقت 
در اصابت به هدف اســت، رونمایی شد. موشک 
بعدی که در این سال معرفی شد، فاتح313 بود، این 
موشک اولین موشک ایرانی بود که به فناوری پیشران 
با سوخت جامد مرکب مجهز شد و چهار سال بعد، 
در جریان حمله موشکی ســپاه به پایگاه آمریکایی 
عین االسد به کار گرفته شــد. 31 شهریور ماه سال 
139۶ و در جریان رژه نیروهای مسلح، جدیدترین 
موشــک 2۰۰۰ کیلومتری ایران با نام خرمشــهر 
رونمایی شــد، این موشــک قدرتمندترین موشک 
ســوخت مایع ایران اســت و قادر است به صورت 

همزمان چند کالهک را با خود حمل کند. ســال 
1399 بــا موفقیتی بزرگ در حــوزه فضایی برای 
کشــور آغاز شد، اردیبهشت ماه سال 1399 نیروی 
هوافضای سپاه نخستین ماهواره خود با نام نور را به 
وسیله ماهواره بر قاصد با موفقیت به فضا پرتاب کرد. 
هم اکنون  گزارش ها از دستیابی ایران به موتورهای 
قدرتمند ســوخت جامد و توانمندی دســتیابی به 
مدارهای باالی جو ســخن می گویند. در حقیقت 
اگر این توان موشکی ایران توسعه نمی یافت، ایران 
هیچ گاه توانمندی مقابله با حمالت داعش و نواختن 
سیلی موشــکی بر گوش قاتالن ســردار سلیمانی 
را نمی یافت. در حقیقــت ایران با این توانمندی به 
سطحی رسیده که هیچ دشمنی توان مقابله با ایران 
را ندارد. شاید سخن سردار حاجی زاده خاتمه کالم 
باشــد که با این فناوری و قدرت ایران می توانست 

جنگ هشت ساله را هشت روزه تمام کند.

وز عامل برتری  در دنیای امر
سعید پورمالئی 

هریس
کارشناس سیاسی

عکس: حامد گودرزی
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جبهه

   یادداشت    

 اهمیت کربالی5 

در یادداشت هفته گذشــته، گفتیم که در 
دوران دبیرســتان، آقای دبیــر جغرافیا و 
زمین شناسی با آن ســر و وضع متفاوت، 
رزمنــده لشــکر7 ولی عصر خوزســتان 
 یادگار هایــی از کربالی5 

ً
بــود و اتفاقــا

روی بــدن و ریه هایــش ثبت شــده بود. 
همــان دبیری که همه تالشــش را کرد تا 
یادواره 1۰۰ شــهید دبیرستان سپاه تهران 
را در ایام ســالگرد عملیــات کربالی5 
برگزار کند. مادران و پدران شــهدا بعد از 
ســال ها، بهانه خوبی پیدا کرده بودند که 
به محل تحصیل فرزندان شــان بیایند و با 
هم شاگردی های شــان رخ به رخ صحبت 
کننــد. به همین دلیل، آقــای دبیر از همه 
ظرفیت های مدرســه و حتی خارج از آن 
استفاده می کرد تا مراسم شهدا به بهترین 
وجــه برگزار شــود؛ حتی بــرای دعوت 
از مهمان ویژه و ســخنران مراســم، همه 
تالشــش را کرد تا اینکه توانست فرمانده 

کل سپاه را پشت تریبون بیاورد.
آن سال ها، فرماندهی ســپاه بر عهده 
 با کمال 

ً
ســردار رحیم صفوی بود و اتفاقا

میل حضــور در این مراســم را پذیرفته 
بود. آقارحیم که شــاهد فــراق عزیزترین 
دوســتان و همرزمانــش در کربالی5 و 
در سرزمین شــلمچه بود، حاال احساس 
می کرد فرصت خوبی دست داده تا از آنها 
بگوید و مراحل عملیــات را برای همه، 
به ویــژه دانش آموزانی که بعدها عهده دار 
مســئولیت های مهم در رده های مختلف 

سپاه می شوند، تشریح کند.
فرمانده کل سپاه دســتور داده بود نقشه 
کاملی از منطقه عملیاتــی کربالی5 تهیه 
شــده و در کنار ســن،  قرار بگیرد. در طول 
مدت ســخنرانی  هم می ایســتاد و با میله 
نازکی که در دســت داشــت، بــه نحوی 
 عینی و ملموس، مراحل عملیات را 

ً
کامال

تشــریح می کرد. گرمای صحبت سردار و 
انرژی فراوانی که برای بیان صحبت هایش 
به خرج می داد، گذشــت زمان را از دست 
مخاطبان و برگزارکنندگان خارج می کرد و 
در شب های بلند دی ماه، مراسم تا دیروقت 
ادامه پیدا می کرد. این حضور و سخنرانی 
فرمانده کل سپاه چندین سال ادامه داشت و 
برای سال دوم به بعد، انگار اشتیاق سردار 
برای حضور در چنین مراسمی، حتی بیشتر 
از برگزارکننــدگان بود؛ چرا کــه در دوران 
کم رونق بودن رســانه های جبهه فرهنگی 
انقالب، این ســخنرانی های سینه به سینه، 
بهترین راه انتقال پیام هایی بود که دشمنان در 
شبیخون شان، برای نابودی آن، برنامه های 

مفصل و عمیقی در نظر گرفته بودند.
کربــالی5 اگر چه به همــه اهداف از 
پیش تعیین شــده دســت پیدا نکرد؛ اما 
چنان در حماســه و ایستادگی رزمندگان، 
درخشید که بعد از آن دیگر هیچ عملیاتی 
نتوانســت به گســتردگی و عمق آن اجرا 
شود. برای همین بود که همه سعی داشتند 
به هر نحو ممکن، درباره مشاهدات شان از 
این عملیات، بگویند و بنویسند. چه اینکه 
در بین همه عملیات هایی که سردار حاج 
قاسم سلیمانی در آن شرکت کرده بود، تنها 
به نوشتن کامل خاطراتش از این عملیات، 
اهتمام ورزید و تا نقطه آخر، تجربیاتش را 
بر روی کاغذ  آورد. نوشته هایی ارزشمند 
که یکی از چهره های شاخص نویسندگی 
کشــور، آن را ویرایش کرده و آماده انتشار 
اســت؛ اما این ســؤال که »چرا زودتر در 
اختیار مخاطبــان قرار نمی گیــرد؟«  در 
هاله ای از ابهام قــرار دارد. امر مهمی که 
فقط از عهده انتشارات »مکتب سلیمانی« 

برمی آید.

به انگیزه سالگشــت اجرای عملیات کربالی 5 
در سال ۱365، ســراغ بخشی از خاطرات یکی 
از تخریب چیان لشکر27 محمد رسول الله)ص( 
رفتیم تا این عملیــات را از منظر دیگری بنگریم؛ 

منظری بی واسطه و در زیر حجم آتش دشمن... .

 نیروها را دو روز قبــل از عملیات به منطقه 
ً
معمــوال

می بردند؛ چون اگر همه با هم در خط تردد می کردند، 
احتمال داشــت عملیــات لو بــرود. روز حرکت به 
ما گفتنــد: برای عملیات می رویــم و همانجا توجیه 
می شــوید.بعد از نماز مغرب و عشاء کارهای مان را 
انجام دادیم، ســوار اتوبوس ها شدیم و شبانه به اولین 
عقبه لشــکر واقع در جاده اهوازـ  خرمشهر رسیدیم. 
آنجا منطقه وســیعی نزدیک شلمچه بود که گردان ها 
میان نخل ها چادر داشــتند. قســمتی از آن نخلستان 
محدوده بچه های تخریب بود. یکــی دو روز اول در 
چادرها استراحت کردیم تا کم کم به گردان ها مأمور 

شویم یا برای کارهای عملیاتی برویم.
یک شب توی دستشویی بودم و دیدم گله ای شغال 
به طرف چادرها می روند. از ترس نمی توانستم بیرون 
بیایم. داد زدم: بچه ها، یکی صادق شمس پرور را بیدار 
کند. صادق ســریع خودش را رســاند. او که دل شیر 
داشت، سرنیزه اش را درآورد و با نعره دنبال آنها کرد. 
شغال ها فرار کردند. من باورم نمی شد که آنها با داد و 
بیداد آدمیزاد فرار کنند. آن منطقه پر از این حیوانات بود 

و شب ها صدای زوزه های شان می آمد. 
محسن باقری یکی از بچه های قدیمی جنگ بود 
که از عملیات های بیت المقدس و رمضان جزء گروه 
ما بود؛ ولی کمتر او را می شــناختیم، چون فقط برای 
عملیات ها به منطقــه می آمد. از کمر به باالیش جای 
ســالمی نداشــت که ترکش نخورده باشــد. بچه ها 
می گفتند یک بار طوری مجروح شــد که روده هایش 
بیــرون آمد و خــودش دوباره آنها را توی شــکمش 
جمــع کرد. او بعضی وقت هــا از خاطراتش تعریف 
می کرد که این جای ترکش در فالن عملیات اســت، 

این یکی برای فالن جاســت و دعــا می کرد اگر قرار 
است در این عملیات مجروح شوم، خدا کند از کمر 
به پایین باشــد، دیگر باال جا ندارم! باقری اکثر اوقات 
بیکاری اش می خوابید و مدام در حال ُچرت زدن بود. 
هر چه می گفتیم نخواب، بلند شــو، گوش نمی کرد، 
ما هم اسمش را خوابالو گذاشــته بودیم. یک بار که 
زیاد خوابید، رفتیم و چاله خیلی گودی کندیم. پتو را 
دورش پیچیدیم، او را تــوی چاله انداختیم و رویش 
خاک ریختیم، طوری که فقط سرش بیرون ماند. آفتاب 
تابستانی نبود، اما گرما داشت. گفتیم اینقدر اینجا بمان 
تا خواب از سرت بپرد. دو سه ساعتی توی این شرایط 
بود و آه و ناله می کرد. باالخره فرمانده مان حاج منصور 

و بچه ها پادرمیانی کردند و او را بیرون آوردیم!
تعدادی نیروی جدید از تهران به دوکوهه آمده بودند 
و چون مســئوالن اعزام با آنها آشنا بودند، گفته بودند 
شــما در منطقه آموزش هــای الزم را می بینید، دیگر 
نیازی نیست به پادگان آموزشی بروید. آنها همزمان با 
شروع عملیات به ما ملحق شدند. در بین آنها دو نیروی 
کم سن و سال از هم محله ای های فرمانده گروهان مان 
برادر موســوی پناه بودند. یکی از آنها را به من دادند و 
گفتند با خودت به خط ببر. مطالبی در حد اطالعات 
عمومی برای شان گفتیم؛ ولی واقعیت این بود که اینها 
آموزش های الزم را ندیده بودند؛ باید حداقل چند بار 
به میدان مین می رفتند، برای خودشان معبر می زدند و 
در مانور، انفجارات را می دیدند تا کم نیاورند، اما در 

آن شرایط نمی توانستیم بیشتر بحث کنیم.
با نزدیک شــدن عملیات، شــوخی ها و دور هم 
نشستن ها تمام شد و رفتارهای خاص شب عملیات 
بین بچه ها دیده می شد؛ دعا، خداحافظی، حاللیت 
و روبوسی. در این فرصت مشخص شد چه کسی به 
کدام گردان رزمی مأمور است؛ بعد به ما بادگیر دادند 
و گفتند: اینها را بپوشید که اگر دشمن عامل شیمیایی 
زد، آماده باشید و معطل نشوید. فرمانده مان )شهید(
حاج محسن دین شعاری ما را سوار تویوتا کرد و گفت: 
شــما چند نفر هم به گردان انصار بروید. همان شب 
دندان درد شــدیدی گرفتم که نه می توانستم بخوابم و 
نه راه بروم؛ ســرم هم به شــدت درد گرفته بود. دنبال 
خمیردندان می گشتم؛ ولی چون شــبانه آمده بودیم 

هنوز تدارکات کامل نرســیده بود. ظرفیت چادرهای 
گردان انصار پر شده بود و ما توی کیسه  خوا ب های مان 
در محوطه گردان بین نخل ها دراز کشیدیم. آن شب 
ســه بار از خواب پریدم، هر بار هم خواب دیدم دارم 
مسواک می زنم! باالخره یک قرص ُمسکن پیدا کردم، 
آن را خوردم؛ ولی تا صبح دردم ادامه داشت. هوا گرگ 
و میــش بود که ما را به خط بردند و من با همان دندان 

درد مجبور بودم مدام همراه فرمانده گردان باشم.
شب عملیات گردان هایی را بردند که باید به خط 
اول می زدند. عقبه ما نزدیک خرمشهر بود و شاید ده 
پانزده کیلومتر از خط فاصله داشت. قبل از سه راه مرگ 
)سه راهی که عبور از آنجا سخت و مساوی با زخمی 
یا شهید شدن بود( سنگرهای عمومی بود که بچه های 
تخریب از آنجا داخل خط می رفتند و برای استراحت 
به همانجا برمی گشتند. سنگر بچه های مهندسی و اکثر 
گردان ها کنار جاده بود. ما شــب دوم به خط رفتیم و 

جایی نزدیک خاکریز با بچه ها نشستیم.
نزدیــک صبح وقتی هنوز هوا تاریــک بود ما را به 
ســتون و دوان دوان به ســنگرهای خالی عراقی ها در 
جاده ســه راه مرگ بردند. عراق خیلی خمپاره می زد 
و جهنــم به پا کرده بود، طوری که ترکش ها، نیروها را 
زمین گیر و مجروح می کرد. گفتند: هر کسی جایی پناه 
بگیرد تا ترکش نخورد. کمی که منطقه ســاکت شد، 
گفتند: بلند شوید و بدوید. هوا سرد بود و ما هم چون 
بادگیر تن مان بود به شدت عرق کردیم و باد که می آمد 
می لرزیدیم. بیشتر بچه ها تب و لرز شدیدی کردند، 
طوری شد که در کل گردان شاید فقط بیست سی نفر 
حال شــان خوب بود. همان موقع تانک های پشتیبان 
عملیات رســیدند و جلو رفتند. صدای این تانک ها 
آتش دشمن را بیشتر کرد و باعث شد عراق شدیدتر به 
سمت ما خمپاره بزند. سه چهار نفر از بچه ها ترکش 

خوردند و افتادند.
باالخره به خط رســیدیم، اما چون دشمن خیلی 
خمپاره می زد، گفتند: نمی توانیم از ســه راه مرگ رد 
شویم و به ســه راه ســوت )نزدیک غروب و ظهر که 
تردد در مقر تاکتیکی ستاد لشکر زیاد می شد، محسن 
دین شعاری مدام سوت می زد و مثل پلیس، گردان ها 
و ماشــین ها را هدایت می کرد که به ســه راه ســوت 

معروف شد( برگردید.فاصله ســه  راه مرگ تا سه  راه 
سوت حدود چهار پنج کیلومتر بود. خمپاره های12۰ 
بر سرمان می بارید و نزدیک مان زمین می خورد. یکی 
دو نفر مجروح شدند. دوباره زمینگیر شدیم. آتش زیاد 
بود و نمی توانستیم حتی چند قدم راحت راه برویم، تا 
می رفتیم باید سریع می خوابیدیم. به آن نیروی کم سن 
و ســال که همراهم بود، گفتم: هر جا می روم پایت را 
جای پایم بگذار و از من غافل نشــو. هر کسی جایی 
پناه می گرفت. من هم اطرافم را نگاه کردم؛ یک چاله 
بزرگ دیدم که محل اصابت توپ های فرانسوی بود، 
داخلش پریدم؛ اما آن پسر توی شلوغی مرا گم کرد. با 
خودم گفتم ای وای، چه بالیی سر بچه مردم آمد؟! و 
با نگرانی اطراف را گشتم. ناگهان دیدم بنده خدا وسط 
جاده دراز کشیده و دستش را روی سرش گذاشته. زود 
رفتم پایش را گرفتم و توی چاله کشیدم. گفتم: حاال 
باید مدتی اینجا باشــیم تا آتش کمتر شــود، تو کنارم 
بنشین و ســوره های قرآن و آیت الکرسی و هرچه بلد 
هستی بخوان. گفت: شما چه کار می کنی؟ گفتم: من 
گوش می کنم. بالفاصله چشم هایم را بستم تا چرتی 
بزنم. در این فاصله او هر چه آیه و سوره بلد بود، خواند 
و وقتی دید من چیزی نمی گویم چند بار تکانم داد و با 
بغض صدایم کرد: آقای بلوری، آقای بلوری! بلند شو. 
او فکر کرده بود من ترکش خورده ام. آنقدر صدایم کرد 
تا بیدار شدم. وقتی فهمید خواب بودم، خندید و گفت: 
ای بابا، شــما توی این سروصدا چطوری خوابیدی؟! 
گفتــم: تو هم باید یاد بگیری. گفــت: من هرچه بلد 
بودم خواندم، تمام شــد. گفتم: اشکالی ندارد دوباره 
بخوان، آنقدر بخوان تا دلت محکم شود...تا می توانی 

آیت الکرسی بخوان.
او رفت و بعــدا برایم تعریف کرد وقتی از پیش تو 
رفتم به رزمنده ای که با هم توی یک چاله بودیم مدام 
با داد و فریاد اصرار کردم آیت الکرسی بخوان، طوری 
که او فکر کرد من موجی شده ام، اعصابم به هم ریخته 
و دارم تهدیدش می کنم و اگر نخواند، او را می کشم. 
بنده خدا خیلی ترســیده بود و تندتند آیت الکرســی 
می خواند. شــاید هفــت بار خواند تــا اینکه ناگهان 
احساس کردم، آرام شــدم و ترس و واهمه از وجودم 

رفت، گفتم: دیگر بس است، دستت درد نکنه!

چه کســی می دانســت عکس احســان رجبی از تو که شهید 
امیر حاج امینی بیســیم چی گردان انصار از لشکر27 محمد 
رسول الله)ص( بعد از شــهادتت در کربالی5 می گیرد تا این 
اندازه جهانی شــود؟! عکسی در 1۰ اســفند ماه 13۶5 و در 
کربالی شلمچه در جنوب کانال پرورش ماهی... تویی که در 

وصیت نامه ات نوشتی: »خدایا! عاشقم کن...«

 عاشقم کن
   قاب    

»تب ناتمام« روایت خانم شهال منزوی است که در سی و چند 
سالگی با قطع نخاع پسرش )شهید حسین دخانچی( روبه رو 
شــد و تا شهادتش، بار ســنگین نگهداری و همدلی با او را به 
دوش کشید. این کتاب را خانم »زهرا حسینی مهرآبادی« نوشته 
و جز در برخی قسمت ها که تالشش برای توصیفات داستانی، 
از موفقیت کمتری برخوردار اســت، در بقیه کتاب که روایت 
بی پرده را بی هیچ حذف و اضافه ای در اختیارمان قرار داده، از 
عهده کارش به خوبی برآمده است. »تب ناتمام« را انتشارات 
حماسه یاران در قم منتشــر کرده و چندی پیش آن را رونمایی 

کرده است و به زودی در بازار نشر عرضه خواهد شد.

 رنج های ناتمام
   تازه ها    

میثم 
رشیدی مهرآبادی

دبیر گروه دفاع مقدس

روایت سرهنگ سعید بلوری از لحظه های نفسگیر کربالی ۵

 تا می توانی آیت الکرسی بخوان!
زینب گل محمدی

خبرنگار حوزه دفاع مقدس

مرحله دوم عملیات کربالی5، در دژ مســتقر بودیم که دیدم 
یکی از دور لنگان می آید، دیدم »علی فیلسوف« است، همان 
کســی که دو ماه پیش پایش را از گــچ درآورده بود. گفتم علی 
تو اینجا چه می کنی؟ گفت پاهایم را اینجا گذاشته ام. همینقدر 
که پا گذاشته بود دیگر جایش در خانه نبود، در منطقه بود. ماه 
بعدش 1۶ فروردین ســال 13۶۶ در عملیــات کربالی 8 باز 
علی را لنگان لنگان دیدیم، گفت پایش پیچیده است. گذشت 
تا والفجر1۰ برج 12 ســال 13۶۶ علی آمد و به من گفت منم 
منطقه میام، با هم حرکت کردیم که بریم گفت من این بار شهید 
می شوم، گفت مصطفی عرب سرخی که سه برادرند به خوابم 
می آید و آیات آل عمران را به من نشان می دهد و می خندد. انگار 
من دیگر رفتنی هســتم. علی روز پنجم نیم ساعته روی زانویم 
جان داد، پایش قطع شــد، شکمش آسیب دید و در قطعه 53 
گلزار شهدا به خاک سپرده شد.              راوی: دکتر علیرضا زاکانی

 علی فیلسوف
   خاطره    

سه راه سوت ـ منطقه عملیاتی کربالی 5/ سعید بلوری،  نفر سوم از راست
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سیاست
۱5

پاسدارپاسدار
شماره 1۰۲9 |  دوشنبه  ۲9 آذر 14۰۰

۱5
پاسدارپاسداردین

شماره 1۰۳۳ |  دوشنبه  ۲7 دی 14۰۰

۱5
جلوه خاتم

 BBBB قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( در 
کدام یک از گرایش های حوزه نفت، گاز 

و پتروشیمی فعالیت دارد؟ 
قرارگاه ســازندگی با اســتفاده از تجهیــزات مدرن 
و قدرتمنــد و ســازمان دهی گروه های مهندســی با 
مهارت هــا و تخصص های مورد نیــاز در حوزه های 
باالدســتی)لرزه نگاری و اکتشاف، حفاری خشکی و 
دریایی(، میان دستی )خطوط انتقال دریایی و خشکی( 
و پایین دستی )طراحی و اجرای پاالیشگاه های نفت و 
گاز، پتروشیمی  و پتروپاالیشگاه ها(، خدمات دریایی 
)ســاخت و به کارگیری شــناورها( و خدمات هوایی 
)خدمات پــروازی و هلیکوپتــری( در حال فعالیت 
است. اجرای پروژه های توســعه میادین نفت و گاز، 
مدیریت عملیات حفاری چاه های نفتی و گازی، تهیه 
طرح توسعه جامع MDP(( به منظور توسعه یک میدان، 
تعمیر و ســاخت ســکوهای نفتی، طراحی و اجرای 
کارخانه هــای گاز و گاز مایــع NGL((، مجتمع های 
 LNG پتروشیمی، ایســتگاه های تقویت فشار، مخازن
و LPG، اجــرای پروژه هــای مخازن بــزرگ نفت و 
فرآورده های نفتی، طراحی و احداث تأسیسات آبگیر 
و آب شــیرین کن، از مهم ترین اقدامات و توانایی های 

قرارگاه در این حوزه است. 

 BBBB برای آشنایی مخاطبان ما، به دستاوردهای 
کلــی قرارگاه در این حوزه هم اشــاره ای 

بفرمایید. 
اقدامات و دســتاوردهای قرارگاه در این حوزه بسیار 
گســترده و وسیع است؛ اما به طور کلی می توان به این 

موارد اشاره کرد:
vـ اجرای پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 

به منزله بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان؛
ـ اجرای فاز 13 رجب، فازهای 15 و 1۶ و فازهای 22، 

23 و 24 پارس جنوبی؛
ـ اجرای بیش از ۶۰۰۰ کیلومتر خطوط انتقال نفت و 

گاز در نقاط مختلف کشور؛
ـ ایجــاد ۶ میلیــارد لیتر مخزن بتنــی و فلزی نفت و 
فرآورده های نفتی و افزایش ظرفیت مخازن ذخیره ساز 

استراتژیک کشور تا دو برابر؛
ـ توسعه حوزه باالدستی و میادین نفتی با حفاری 99 

حلقه چاه دریایی؛
ـ حفاری بیش از 1۰3 حلقه چاه خشکی در کشور؛

ـ تولید بیش از 1371 تن گوگرد در روز در کشور؛
ـ تولید بیش از 825۰ تن اتان در روز در کشور؛

ـ تولید بیش از 13 میلیون لیتر گاز مایع LPG در کشور؛
ـ تولید روزانه 23۰ هزار بشکه میعانات گازی؛

و  خــارگ   NGL12۰۰ کارخانه هــای  احــداث  ـ 
NGL32۰۰ اهواز؛

ـ بومی کردن دانش فنی و مهندســی و فنی ســاخت، 
راه اندازی و بهره برداری از پاالیشگاه ها؛

ـ ایجاد توانمندی به منظور تکمیل زنجیره ارزش صنایع 
نفت و گاز؛

ـ تأســیس و حضور در عرصه پروژه های لرزه نگاری و 
اکتشاف؛

ـ ارائه خدمات پروازی به طور میانگین 2 هزار ساعت 
پرواز در سال؛

ـ ارائه خدمات شــناوری به طور میانگین 5 هزار روز 
در سال؛

ـ ساخت دو فروند کشتی نفتکش 113 هزار تنی.

 BBBB پروژه فازهای ۱5 و ۱6 پارس جنوبی چه
زمانی آغاز شد و چه زمانی پایان یافت و 
چرا این پروژه را یک پروژه با »مهندســی 

تمام ایرانی« می دانند؟
قرارداد اجرای فازهای 15 و 1۶ پارس جنوبی، تیرماه 
1385 میان شرکت ملی نفت ایران و مشارکت قرارگاه 
خاتم االنبیاء)ص( )به عنوان مجری بخش خشکی( و 
شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران )به 

عنوان مجری بخش دریایی( امضا شد.
بر اســاس این قرارداد، اجرای تمــام بخش های 
باالدستی و ساخت پاالیشگاه فازهای 15 و 1۶ پارس 
جنوبی به صورت EPC به قرارگاه واگذار شد و قرارگاه 
متعهد شد همه مراحل مهندسی، خرید، تأمین، اجرا، 
نصب، پیش راه اندازی ، راه اندازی و تست عملکردی را 

اجرا کند.
در این راستا، قرارگاه در وضعیت سخت تحریم و با 
صالبت و استواری اقدام به احداث پاالیشگاه  ساحلی  
فازهــای 15 و 1۶ در منطقه  پارس یک عســلویه  و به 

مساحت 1۶5 هکتار کرد.
این فازها دارای چهار ردیف شیرین سازی گاز، دو 

ردیف تولید اتان، دو ردیف تولیــد LPG و دو ردیف 
تثبیت میعانات گازی اســت. این دو فاز، شامل چهار 
ردیف گازی است که اولین ردیف آن در سرمای آذرماه 
ســال 1392 در حالی که کشور ترکمنستان صادرات 
گاز خود را به شهرهای شمالی ایران قطع کرده بود، گاز 
خود را به شبکه خط لوله سراسری گاز کشور صادر و از 
یک بحران جدی جلوگیری کرد. دومین ردیف گازی، 
چهارماه پس از آن و در فروردین سال 1393 و ردیف 
گازی سوم و چهارم به ترتیب در آذرماه و دی ماه همان 
سال گاز خود را به شبکه خط لوله سراسری گاز کشور 
صادر کردند. این در حالی بود که با توجه به نیاز شدید 
کشــور به گاز و به منظور رفاه و آسایش هموطنان و نیز 
درآمدزایی کشور، قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
بدون خارج کردن هیچ یــک از این ردیف های گازی 
از خط تولیــد، اقدام به راه انــدازی ردیف های گازی 
جدید کرد که در نوع خــود کم نظیر بود. ضمن اینکه 
برای اولین بار در کشور بهره برداری از فازها از طریق 
یک شــرکت ایرانی در قرارگاه صــورت پذیرفت. با 
توجه به حســن انجام کار قرارگاه در فازهای 15 و 1۶ 
و رضایــت کارفرما، این فازها الگویــی برای اجرای 
 
ً
ســایر فازهای باقیمانده پارس جنوبی شــد و متعاقبا
 فاز 13 و فازهــای 22،23 و 24 برای اجرا به قرارگاه 

واگذار شد.

 BBBB در ایــن فازها بــه جز گاز شــیرین که در 
مصــارف خانگــی و صنعتی اســتفاده 
می شــود، چه محصوالت دیگری تولید 

می شود؟
در ایــن فازهای شــش گانه در مجمــوع 15۰ میلیون 
مترمکعب گاز شیرین در روز تولید می شود و در کنار آن 
محصوالت دیگری، از جمله میعانات گازی، گازهای 
پروپــان و بوتان و نیــز اتان به منظــور تأمین خوراک 
واحدهای پتروشیمی و همچنین گوگرد تولید می شود.

 BBBB آیا قرارگاه در اجــرای این پروژه ها به توان 
 درون زای کشــور و صنایــع داخلی هم 

توجهی دارد؟ 
بله. ایــن پروژه هــا در دل ســخت ترین تحریم های 
استکبار جهانی اجرا شده و بدون توجه به توان داخلی 
و همکاری شــرکت های ایرانی این کار عملی نبود. با 
اجرای این فازها امروز بسیاری از قطعات، تجهیزات 
و لوازم مورد نیاز پاالیشگاه های کشور در داخل تأمین 
می شود و بدین صورت عالوه بر رونق تولید در کشور، 
باعث ایجاد بارقه امیــد در دل صنعتگران، مبتکران و 
مخترعان این حوزه شده است. ابتکارات نوین و گرانبها 
در زمینه تأمین کاال، ساخت، مهندسی و راه اندازی و 
ثبــت رکوردهای مختلف در عرصــه اجرای فازهای 

15 و 1۶ ، 13 و 22، 23 و 24 در بســتر تحریم هــای 
غرب، نشــان از ثبات قدم این مهندسان، متخصصان 
و کارکنــان قــرارگاه برای تحقق اقتصــاد مقاومتی و 
مدیریت جهادی اســت. برای نمونه، نــگاه قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( به توان درون زای کشور 
و بومی ســازی دانش فنی در پروژه پاالیشــگاه ستاره 
خلیج فارس باعث شــد تا ۶7 درصد این ابرپروژه به 

دست مهندسی ایرانی اجرا شود.
در بخش تأمین کاال نیز بیش از 7۰ درصد کاالهای 
مورد نیاز پروژه در داخل کشور تولید شد و این امر گام 
مهمی در جهت خوداتکایی و ایجاد بارقه امید در بین 
تولیدکنندگان داخلی بــود. همچنین 1۰۰ درصد این 
پروژه در حوزه اجرا توسط نیروهای داخلی انجام شده 
که در مجموع می توان گفت، میانگین سهم نیروهای 
داخلی در سه حوزه مهندســی، تأمین کاال و اجرا در 
پروژه میعانات گازی ســتاره خلیج فارس 8۰ درصد 

است. 

 BBBB لطفا درباره مشخصات پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس توضیحاتی بفرمایید.

پاالیشــگاه میعانات گازی ســتاره خلیج فــارس به 
منزله بزرگ ترین پاالیشــگاه میعانات گازی جهان و 
نخســتین پاالیشگاه طراحی شــده بر اساس خوراک 
میعانات گازی کشــور با ظرفیت پاالیش 3۶۰ هزار 
بشــکه در روز در قالب ســه فاز 12۰ هزار بشکه ای 
با هــدف تولید بنزین، گازوئیل، گاز مایع و ســوخت 
جت در 25 کیلومتــری غرب بندرعباس در زمینی به 
مســاحت 7۰۰ هکتار احداث شــده است. احداث 
این پاالیشــگاه اگرچه از سال 1385 و با مشارکت دو 
شــرکت خارجی کلید خورد؛ اما با تنگ شدن حلقه 
محاصره اقتصادی بر کشور، شرکت های خارجی به 
یکباره عرصه ساخت این پاالیشگاه را خالی کردند؛ 
از ایــن رو در اواخر ســال 1389 اجرای آن به قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء)ص( واگذار  و فاز نخست آن 

در اردیبهشت سال 139۶ افتتاح شد.
تولیــد روزانه 4۰ میلیون لیتر بنزیــن )معادل 32 
درصد تولید کشور(، 14 میلیون لیتر گازوییل )معادل 
12 درصد تولید کشور(، بیش از 3 میلیون لیتر سوخت 
جت )معادل 43 درصد تولید کشــور( و محصوالت 
دیگری شــامل گاز مایع و گوگرد و هیدروژن نشان از 

عظمت این پاالیشگاه است. 

 BBBB این پاالیشــگاه چه دســتاوردهایی برای 
کشــور داشــته که اینقدر آن را برجسته و 

مطرح کرده است؟
مهم ترین دســتاورد پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس، 
خودکفاکردن کشور در تولید بنزین در وضعیت تحریم 

بود؛ هنگامی که این کاالی راهبردی به حربه ای برای 
کشورهای غربی برای اعمال فشار بر کشور تبدیل شده 
بود. همچنین احداث این پاالیشگاه حرکت در مسیر 
اقتصاد مقاومتی و ایجاد ارزش افزوده میعانات گازی 
به شــمار می رود. جلوگیری از صــادرات مواد خام و 
تبدیل آن بــه فرآورده های باارزش تر، ایجاد اشــتغال 
پایدار در کشور، تولید بنزین با کیفیت یورو4 و کاهش 
آالینده های زیســت محیطی، بومی سازی دانش فنی 
ساخت پاالیشگاه میعانات گازی و استفاده از صنایع 
داخلی در تأمین کاال از مهم ترین دســتاوردهای این 

پاالیشگاه و دلیل بر اهمیت آن است.

 BBBB در زمینــه خطــوط انتقال نفــت و گاز و 
احداث تلمبه خانه، قرارگاه چه پروژه هایی 

داشته است؟
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( نزدیک به سی 
سال فعالیت در عرصه ســازندگی کشور، طراحی و 
اجرای بیــش از 4۰۰۰ کیلومتر خــط انتقال نفت و 
گاز را در خشــکی، دریا و مناطق صعب العبور، طبق 
اســتانداردهای فنی به اتمام رسانده است. طراحی و 
اجرای ایستگاه های تقویت فشار گاز و تلمبه خانه های 
نفتــی از توانمندی های دیگر قــرارگاه در این عرصه 

است. 
در  و  انجام شــده  مهــم  پروژه هــای  از  برخــی 

دست اجرای قرارگاه در این حوزه عبارتند از:
خط لولۀ 5۶ اینچی انتقال گاز ششــم سراسری به 

طول تقریبی 1148 کیلومتر؛
خط انتقال 5۶ اینچی گاز هفتم سراسری از عسلویه 

تا ایرانشهر به طول 98۰ کیلومتر؛
خــط انتقال 5۶ اینچی گاز دهم سراســری پتاوه ـ 
پل کله به طول 175 کیلومتر به همراه یک انشعاب 4۰ 

اینچی به طول 32 کیلومتر.

 BBBB اهمیت مخازن ذخیره ســازی نفت و گاز 
برای کشور چیست و قرارگاه در این زمینه 

چه اقداماتی انجام داده است؟ 
امروزه به مخازن نفتی به مثابــه پروژه هایی راهبردی 
نگریسته می شود که در تعیین سیاست های نفتی نقش 
مهمی ایفا می کنند؛ از این رو کشورهای پیشرفته توان 
قابل توجهی بر روی ســاخت ایــن مخازن معطوف 
کرده اند. در اختیار داشــتن تجهیزات و نیروی انسانی 
متخصص در امر طراحی، ســاخت و نصب مخازن 
فلــزی و بتنی، این امکان را به وجــود آورده تا قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء)ص(، تا به امروز، ۶ میلیارد لیتر 
مخزن بتنــی و فلزی نفت و فرآورده های نفتی احداث 
کند و در امر طراحی و ساخت مخازن LNG و LPG و 
مخازن سقف ثابت و شناور کارنامه زرینی از خود باقی 
گذارد و ظرفیت مخازن ذخیره ساز استراتژیک کشور را 

تا دو برابر افزایش دهد. 

 BBBB و پتروشــیمی  اجــرای  زمینــه  در  آیــا   
پتروپاالیشگاه ها نیز قرارگاه حضور داشته 

است؟ 
در دنیــای امــروز فرآورده های نفتی نقــش ارزنده ای 
را در فعالیت هــای اقتصادی کشــور ایفــا می کنند 
که بخش مهمــی از این فرآورده هــا مرتبط با صنایع 
پتروشیمی و پتروپاالیشگاه هاست. قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( در این حوزه، طراحی، تأمین کاال، 
ساخت، نصب، پیش  راه اندازی و راه اندازی پتروشیمی 
دماوند و آفســایت فاز 2 در عسلویه را بر عهده دارد و 
همچنین پتروپاالیشــگاه  مهر خلیج فــارس در حال 
احداث و پتروپاالیشــگاه آناهیتا در دســتور کار این 

مجموعه است. 

 BBBB چیســت و NGL نقــش کارخانه های 
قرارگاه چه پروژه هایی را در این حوزه اجرا 

کرده است؟
کارخانه های NGL با جمــع آوری و فرآورش گازهای 
تــرش میادین نفتی، عالوه بر جلوگیری از ســوزاندن 
گازهای همراه این میادین و تأمین منافع ملی در حفظ 
و صیانت از محیط زیســت هم نقش بسزایی دارند. 
کارخانه NGL12۰۰ خــارگ با فرآورش روزانه ۶۰۰ 
میلیون فوت مکعب گازهای ترش جمع آوری شــده 
خشــکی و دریایی در منطقه خارگ و کارخانه گاز و 
گاز مایــع NGL 32۰۰ اهواز با هدف فرآورش روزانه 
5۰۰ میلیون فوت مکعــب گازهای ترش جمع آوری 
شــده از میادین، قادر به تولید محصوالت مختلفی، 
از جمله، متان، اتان، پروپــان، بوتان، پنتان، میعانات 
گازی و خوراک واحدهای پتروشــیمی هستند که این 
دو کارخانه به همت تالشــگران قرارگاه ســازندگی 

خاتم االنبیاء)ص( احداث شده است.

حوزه نفت، گاز و پتروشیمی رشته ها و گرایش های گوناگونی دارد و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( با اجرای پروژه های متعدد در حوزه نفت و گاز توانسته است جایگاه مناسبی از نظر فنی و اجرایی در این حوزه مهم 
و راهبردی     کشور کسب کند. در همین زمینه گفت وگویی با سردار عبدالرضا عابد، مدیرعامل هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( انجام شد تا از اقدامات و دستاوردهای سپاه در این 

 ستاره پرنورحوزه بیشتر مطلع شویم. 
 خلیج فارس

 »میــدان گازی پارس جنوبی« در خط مرز 
آبی مشترک ایران و قطر در خلیج فارس و در 
فاصله 1۰۰ کیلومتری ساحل جنوبی ایران 
قرار گرفته است. این میدان گازی بین ایران و 
قطر مشترک است و در کشور قطر به »گنبد 
شمالی« معروف است. طبق اعالم آژانس 
بین المللی انرژی، ذخیره در این میدان گازی 
در حــدود 14/2 هزار میلیــارد متر مکعب 
تخمین زده شده است. در بیان عظمت این 
منبــع عظیم انرژی همین بــس که گاز این 
میدان، به تنهایی می تواند انرژی ده سال کل 

ساکنان کره زمین را تأمین کند.
ســال 1377 دولــت ایــران بــه فکر 
بهره برداری از ذخایر خدادادی انرژی در این 
منطقه افتاد و به همین منظور برای برداشت 
از منابــع نفت و گاز حــوزه پارس جنوبی، 
طراحی برای 24 فاز را پیش بینی کرد و بنادر 
عسلویه و تنبک در 27۰ و 22۰ کیلومتری 
جنوب شرقی بوشهر به عنوان منطقه ساحلی 
برای ایجاد تأسیسات خشکی و توسعه این 

میدان انتخاب شدند.
توســعه میــدان گازی پــارس جنوبی 
بــا هدف تأمیــن تقاضای رو به رشــد گاز 
طبیعی، تزریق به میادیــن نفتی، صادرات 
گاز و میعانات گازی و نیــز تأمین خوراک 
پتروشــیمی ها بود و اتمام فازهای 24گانه 
آن و تولیــد بیش از 8۰۰ میلیون مترمکعب 
گاز در روز می توانست ســود سرشاری را 
عاید کشــور کند و ایران را در مسیر نیل به 
چشم انداز صنعت نفت و گاز ایران در افق 

14۰4 قرار دهد. 
فازهای در حال توســعه میــدان گازی 
 عبارتند از: تأسیسات 

ً
پارس جنوبی عموما

خطــوط  و...(،  ســکو  دریایی)چــاه، 
انتقــال تولیدات به خشــکی، تأسیســات 
ساحلی)پاالیشگاه(، خطوط لوله انتقال گاز 
به شبکه های سراسری و همچنین تأسیسات 
صادراتی به منظور صادرات میعانات گازی، 

LPG و گوگرد.

این در شــرایطی بود که با تنگ شــدن 
حلقــه محاصــره اقتصــادی بر کشــور، 
شــرکت ها و ســرمایه گذاران خارجــی به 
یکباره عرصه ســاخت این فازها را خالی 
کرده و کشــورمان را با انبوهــی از کارهای 
برزمین مانده و کوهــی از پروژه های ناتمام 
تــرک کردند و در چنین شــرایطی قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء)ص( با یک رویکرد 
رســالت محور و بر اســاس ســند راهبرد 
ســازندگی، وارد این عرصه شــد و اجرای 
فازهای 15 و 1۶، و پس از آن فازهای 13 و 

22، 23 و 24 را بر عهده گرفت. 
اجرای پروژه پاالیشگاه میعانات ستاره 
خلیج فارس با هدف خودکفایی کشــور در 
تولیــد بنزین و پروژه های متعــدد در حوزه 
نفت و گاز و پتروشــیمی ثمره نگاه ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی با چنین رویکردی 
به سازندگی و آبادانی کشور است. در واقع 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، حلقه مکمل 
پاالیشــگاه های گازی پارس جنوبی است؛ 
میعانات گازی )کاندنســیت(  اینکه  یعنی 
استحصال شــده از فرآیند تصفیــه گاز در 
عسلویه یا باید به فروش برسد )که در شرایط 
تحریم هیچ کشــوری جرأت خرید آن را از 
ایران نداشت(، یا باید در طبیعت رها می شد 
)که یک فاجعه زیست محیطی برای کشور، 
منطقه و کل دنیا به همراه داشــت(، یا باید 
فازهای پارس جنوبی تعطیل می شــد )که 
کشور با بحران ســوخت روبه رو می شد(. 
در نهایت چاره ای نداشــتیم جز راه اندازی 
پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 
و ایــن اتفاقی بود که به همــت جهادگران 

عرصه سازندگی کشور رقم خورد.

مجید ترابی
 سرپرست روابط عمومی قرارگاه

خ دنیا کشیدیم توان داخلی را به ر
 مدیرعامل هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(
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پرســش: فرزند پنج ســاله ام مدام وســایلش را گم می کند و با گریه 

درخواست دارد دوباره آنها را تهیه کنیم. چه رفتاری داشته باشیم؟

 کودکان زیر هفت سال توجه کمتری نسبت 
ً
پاسخ: پرسشگر گرامی! معموال

به کودکان باالی هفت ســال دارند؛ زیرا کودک تا هفت سال بیشتر سرگرم 
بازی  اســت و زندگی اش بر محور بازی می چرخــد، اما اگر والدین به جای 
کودک در مقابل فراموش کاری یا حواس پرتی او، مســئولیت کارهای کودک 
را بپذیرند، او به فردی تبدیل می شــود که نمی تواند مسئولیت و عواقب کار 
خود را بپذیرد. به یاد آوردن و برنامه ریزی از قبل مهارت هایی هستند که باید 
پرورش یابند. به کودک کمک کنید تا از طریق این راه حل ها همه چیز را به یاد 
بیاورد. چارچوبی برای سازماندهی تنظیم کرده و برای عملکردها برنامه ریزی 
کنید تا استقالل و مسئولیت پذیری را پرورش دهید. برای نمونه، مکانی ویژه 
به کودک برای نگهداری وســایلش بدهید. حواس تان باشد که او جالباسی 
برای آویختن ژاکت و کالهش و قفسه های اختصاصی برای اسباب بازی ها 
و کتاب هایش داشته باشد. این مکان ها را برچسب گذاری کنید و توجه داشته 
باشید که به طور ثابت از همان ابتدا آنها را استفاده کند. کودک از شما تقلید 
می کند و در نتیجه مهارت سازماندهی او رشد می یابد. وقتی وسایلش جای 
مشخصی داشته باشد، درصد گم شدن و خطا کمتر می شود. از پاداش استفاده 
کنید. وقتی کودک شــما به چیزی نیاز دارد و آن را در موقعیت مناسب خود 
پیدا می کند، تشویقش کنید. و در آخر اگر در اثر حواس پرتی و سهل انگاری 
وسایلش را گم کرد، نباید دوباره تهیه شود؛ زیرا کودک بی مسئولیت بار می آید 
و مطمئن می شــود که اگر چیزی را گم کند، جایگزینی برای او هست و این 
اطمینان باعث می شــود مســئولیت و عواقب کار خود را در نظر نگیرد و در 

بزرگسالی دچار مشکالتی شود که کم کم به بحران تبدیل می شود.

   راه نرفته    

منظم کودک 

فرمانده گردان عراقی ها

تعدادی از مجاهدان عراقی تیپ9 
بــدر از عشــایر ســاکن منطقه 
هورالهویزه به جمهوری اســالمی پناه آورده 
بودند. فرمانده این تیپ ســردار دقایقی بود. 
وقتی رادیو تهران و اهواز با آهنگ هیجان انگیز 
اخبــار دســتاوردهای عملیــات را پخش 
می کرد، آنها پای رادیو می نشســتند و اخبار 
روند جنگ را پیگیری می کردند. وقتی رادیو 
می گفــت: دقایقی پیــش در منطقه جنوب 
هواپیمای عراقی هدف قرار گرفت، یا دقایقی 
پیش رزمندگان اسالم به فالن منطقه دست 
یافتند، یا دقایقی پیش چندصدنفر از نیروهای 
دشــمن به اســارت رزمنــدگان درآمدند، 
مجاهدین عشــایر گمان می کردند رادیو از 
حماسه های سردار دقایقی خبر می دهد. آنها 
شــگفت زده شــده بودند که این »دقایقی« 
کیست که همیشه و همه جا حضور دارد؟ و 
مدام ذکر بارک الله بر زبان شــان بود. وقتی 
متوجه شدم که آنها به دلیل آشنا نبودن به زبان 
فارســی جمع دقیقه را با نام ســردار اشتباه 
گرفته اند به دیدار فرمانده تیپ رفتم و داستان 

را تعریف کردم و او بسیار خندید.
 به نقل از مجاهد
 شهید ابومیثم الصادقی

اسماعیل دقایقی در ســال 1333 در استان 
خوزســتان و در شــهر بهبهان بــه دنیا آمد. 
به دنبال شــروع جنگ تحمیلــی، به عنوان 
نماینــده ســپاه در اتاق جنگ »لشــکر92 
زرهی اهواز« حضور یافت. در سال 13۶2، 
مســئول راه اندازی دوره عالی مالک اشــتر 
)ویژه آموزش فرماندهان گردان( شــد. وی 
فرماندهی »تیپ9بدر« را پذیرفت و با تالشی 
شبانه روزی موفق شــد یگان رزم منسجم و 
قدرتمندی را پایه گذاری کند. دقایقی گردان 
»احرار« را از میان اســیران عراقی تشکیل 
داد. آنها با وجود آنکه اســیر بودند، با عالقه 
و اشتیاق در این گردان با ارتشی که خودشان 
سال ها در آن بودند، می جنگیدند و بسیاری از 
آنها هم به شهادت رسیدند. اسماعیل دقایقی 
ســرانجام در 28 دی ماه 13۶5 در عملیات 

کربالی5 به شهادت رسید.

چشم ها بهتر سخن می گویند

چرا حرف های مان به زبان نمی آیند؟ چرا 
کلمات از اعماق جان مان جوانه نمی زنند؟ 
چرا هیچ کدام شــاخ و بــرگ نمی گیرند؟ 
گاهــی با خودم می گویــم یافتن کلمات و 
به زبان آوردن شــان حساب دیگری دارند؛ 
حســابی به وســعت دلتنگی ما. ما به قدر 
دلتنگی کلمه می سازیم و سخن می گوییم. 
اگر در مقابل کسی حرفی بر زبان نداریم، از 
دلتنگ نبودن ماست. در دنیای سکوت در 
پی کلمات گشتن تمام صحبت است. تمام 
خواستن است. اجازه دادن به چشم هاست. 
گاهی باید دیده ها ســخن بگویــد و زبان  
سکوت کند. دنیای چشم ها همیشه بی پرده 

سخن می گویند.
آقاجان، یا صاحب الزمان)عج(، حال 
ما در مقابل شــما اینگونه است؛ ما در پس 
تمامی حرف ها سکوت شده ایم. وجودمان 
پر از حرف های ناگفته است؛ وقتی که بیایید 

چشم ها همه آنها را بازگو خواهند کرد.

حسن ختام

   قبیله عشق    

پیامبر اکرم)ص( فرمود: ای سلمان، محبت فاطمه و دوست داشتن او در صد موقف و جایگاه از مواقف 
قیامت ســودمند است، آســان ترین این مواقف: مرگ و قبر و میزان و محشر و صراط و موقف محاسبه 
اعمال است. همانا فاطمه در روز قیامت برای کسی که محب و دوست دار او و فرزندانش باشد، شفاعت 

می کند و خداوند شفاعت او را در مورد این افراد می پذیرد  و آنها را با شفاعت او وارد بهشت می کند.
بحاراالنوار، ج 27، ص ۱۱6 

 مقام فاطمه)س(
   صادقانه    

تفاوتی که بین انســان های موفق و عادی وجود دارد، تنها یک صفت ارزشــمند است: شجاعت! کسی 
که شــجاعت پذیرش، شروع راه و تحمل سختی ها و فراز و نشــیب ها را دارد و لحظه ای تالش را رها 
نمی کند تا به مقصد برسد، حتی اگر کاری کوچک باشد، باز موفق و سربلند است و این مقدمه ای برای 

پیروزی های بزرگ است.

 شجاع باشیم
   صبحانه    

   تلخند    
الت کوچه خلوت! 

ارتش رژیم اشغالگر قدس، به پیرمرد 80 ساله هم رحم نکرد/ کارتونیست: مقاسم از فلسطین

قهوه روی میزم داشــت سرد می شد. 
هنوز کارپوشــه پر از نامه بود و جواب 
نداده بودم. با عجله شروع به خواندن کردم. باید 
تا قبل از ساعت 9 تمام می شد و می رفتم جلسه 
بهبود سرمایه گذاری بیمارستان. از آن جلسه ها که 
 دوست نداشتم حضور داشته باشم و هیچ 

ً
اصال

فایده ای هم نداشت. چند نامه را با عجله خواندم 
و دستورات الزم را با خط درهم نوشتم. با صدای 
در اتاق به خودم آمدم. اکرم خانم بود. خدمه اتاق 
مدیران... تعجب کردم. گفته بودم اگر شــب را 
برای پرستاری به خانه مادرم برود، امروز را نیاز 
نیســت در بیمارستان حضور داشته باشد. بدون 
اینکه ســالمش را جــواب داده باشــم، گفتم: 
»دیشــب رفتی خونه مــادرم؟« بطری آبی توی 
دستش بود که برگ های بهار نارنج رویش معلق 
مانده بــود. آرام گفت: »به خاطــر این اومدم، 
مادرتون دادن گفتن شما شربت بهار نارنج خیلی 

دوســت دارین، یه کم دم پختکم درســت کرده 
بودن، نشــد بیارم.« نگاهش کردم، با تعجب و 
نگرانی پرسیدم: »مطمئنی خودش درست کرده؟ 
بشــه، بلنــد  جــاش  از  نمی تونــه  کــه   اون 

 واکر داره...!«
با غم عجیبی گفت: »بله خانم! به خاطر شما 
درســت کرده بود، من رسیدم غذاش دم کشیده 
بود دیگه...!« و در را باز کرد که برود. گیج و منگ 
به شیشه بهارنارنج خیره شدم. اکرم انگار چیزی 
یادش آمده باشــد، برگشت و گفت: »خانم اگه 
می شه از این بعد خودتون برید پیشش، تا صبح 

هرچی پهلو به پهلو شد شما رو صدا کرد...«
دیشب نوبت پرستاری من بود. به مادر زنگ 
زدم تا برایش توضیح بدهم که به خاطر خستگی 
و کارهای عقب افتاده نمی توانم به خانه اش بروم. 
همین که صدایم را شــنید، دوبیت شــعر برایم 
خواند. هر وقت ســرحال بود طبع شعرش گل 
می کرد و شعرهای عاشقانه قشنگی می خواند، 
دلم نخواســت ذوقش را کور کنم، احوالپرسی 
کردم اما نگفتم منتظرم نباشد. در شیشه بهارنارنج 
را باز کردم، چه عطر خوشــی داشــت، دستم 

لرزید کمی روی لباســم ریخت. تــوی دلم به 
خودم، همه نامه ها، جلســات و ... نفرین کردم. 
برگ های بهارنارنج توی شیشه آرام گرفته بودند، 
اما دلم آشوب بود. نامه های آماده شده را به منشی 
دادم، بــا عجله چند کار فوری را برایش توضیح 
دادم و خواســتم تا برگه مرخصــی را برایم پر 
کند. همین که توی ماشین نشستم، به مادر زنگ 
زدم. گوشــی را برداشت، دلم می خواست شعر 
بخواند، اما خبری از شعر و شاعری نبود، معلوم 
بود سرحال نیست و شب بدی را گذرانده، گفتم:  
»ننه جون، دارم میام دم پختک شیرازی بخورم، 
داری یا نه؟« در کســری از ثانیه زنگ صدایش 
عوض شد و مثل نرمی گل های بهارنارنج، گوشم 

را نوازش کرد.
 ـ چرا ندارم گل دختر؟ دارم خوبشم دارم، بیا 

ننه جون!
و بعد ادامه داد: »بگیر از من این هر دو فرمانده 

را...دل عاشق و عقل دیوانه را...«
اشک توی چشم هایم دوید، بطری بهارنارنج 
را مثل یک گنج گرانبها در آغوشــم فشردم و در 

ذهنم دو بیت عاشقانه برای مادر آماده کردم.

   داستان    

بهار نارنج

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

آخرین باری که برای شــام یا ناهار ماهی مصرف کرده ایــد را به یاد دارید؟ 
تحقیقات نشــان می دهد، بهبود حافظه تنها یکی از مزایای بی شــمار ماهی 
 شنیده اید که اســید های چرب امگا3 برای حفظ تندرستی 

ً
اســت. احتماال

مفید هســتند؛ ولی یکی از این اســید های چرب به نام DHA اختصاصی و 
مستقیم به مغز شما ارتباط دارد. DHA یک اسید چرب امگاست که موجب 
حفظ کارکرد طبیعی و مؤثر مغز می شود. سطوح پایین DHA دریافتی سبب 
باالرفتن احتمال ابتال به آلزایمر در ســالمندی می شــود. عالیم از بین رفتن 
حافظه نباید نخستین عالمت برای شما به منظور افزایش مصرف ماهی باشد. 
مصرف ماهی را باید یک برنامه نجات مغزتان تلقی کنید. مصرف بلندمدت 
مقادیر کافی DHA سبب بهبود حافظه، بهبود توانایی یادگیری و کاهش افت 
توانمندی های ادراکی می شود. برای بهره مندی از مزایای DHA باید به طور 
مداوم از غذاهای غنی از DHA استفاده کرد. متخصصان تغذیه توصیه می کنند 
که هر فرد بزرگسال باید دســت کم حدود 25۰ گرم غذای دریایی در هفته 
مصرف کند. این مقدار را می توان در دو ســهم 125 گرمی در هفته دریافت 
کرد. ماهی های چرب، مانند سالمون، تن، خال منخال، شاه ماهی و قزل آالی 
پرورشی حاوی مقادیر فراوان DHA هستند. برای طبخ ماهی بهتر است آن را 
بخارپز یا تنوری کرد. روغن اضافه حاصل از ســرخ کردن ماهی حتی زمانی 
که از گوشــت های کم چرب در رژیم خود استفاده می کنید، زیان بار است. 

همچنین، بهتر اســت ماهی هایــی که جیوه 
کمتــری دارند، مصرف کنیــد. برای 

ساردین  ماهی های  منظور  این 
و ســالمون بهتریــن گزینه 

هستند.

    سالمت    

نشود فراموش  ماهی 

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه

جهان را آراستی 
به بهانه والدت حضرت زهرا)س(

فرا تر از همه جذبه های زیبایی
تو آمدی که جهان را به خود بیارایی
تو آمدی که نخشکد صدای نوزادان

به گورهای نفس گیر جهل آبایی
سالم ام ابیها! سالم منشأ ماه!

تو کوثر همه سوره های »طاهایی«
شنیده ام که دلت شور می زند گاهی

به ناله ای عطشی تاولی تماشایی
شنیده ام که هر از چند گاهی از غربت

به قتلگاه جگرگوشه هات می آیی...
که ضجه می زنی و خاک می کنی بر سر

که دست بر کف گودال قتل می سایی
تو را به ریشه هر بغض نسبتی دادند

تو مادر همه ابرهای دنیایی

سیروس عبدی

در آغوش زیتون ها
به بهانه روز غزه

به غارت برده خاک اطهرت را ایل شمعون ها
و در گنج نهانت دست برده نسل قارون ها

تو آن لیالی دهر آشوب و بی همتای دورانی
که غیرت می گذارد پای عشقت خیل مجنون ها

سرت دعواست اما تو از آِن صالحین هستی
گواه این سخن را می دهد دریایی از خون ها

میان پنجه  خونین گرفته گر تو را اشرار
بگو هر لحظه مثل بید لرزد از شبیخون ها
شبیه خاک خرمشهر ای خونین فلسطینم

خالصت می کنیم یک روز از اشغال ملعون ها
خراش انداخته در صورتت صد خار اگر امروز 

تو را ای قدس در آغوش می گیرند زیتون ها
طنین اندازد آوای علی از ماذنه هایت

اگرچه مانده اینک منبرت در حصر میمون ها

امین عبداللهیان

   کتیبه سبز    

حسن نوروزی
نویسنده

 زهرا سلطانی نژاد
مشاور خانواده


