
ssweekly.ir

ملت ایــران در حالی خود را برای   
برپایی جشــن ملــی یوم الله 22 
بهمــن 1400 آماده می کنــد که  جبهه 
براندازان جمهوری اســامی از آمریکا و 
رژیم صهیونیستی و متحدین اروپایی آنان 
گرفته،  تا رژیم های مرتجع همسو با آمریکا 
در منطقــه و تمامی جریان ضد انقاب و 
معانــد و مخالف از ســلطنت طلبان و 
منافقیــن بدبخــت و بیچــاره گرفته،  تا 
غرب گرایــان داخلی و اصحــاب فتنه و 
منافقین مــدرن دهه های اخیر،  همگی به 

پایان خط براندازی رسیده اند. 
براندازی جمهوری اسامی در 43 سال 
گذشته آرزوی هر یک از عناصر این جبهه 
در یک افق معین بود؛ اما اینک تمام آنان 
خود را در پایان یک خط پرهزینه و بن بست 
غیر قابل عبور می بینند. نه کودتا،  ترور و 
بی ثبات ســازی نه غائله های تجزیه طلبی 
و جنــگ تحمیلی، نه برانــدازی قانونی 
با پوشــش اصاحات آمریکایی، نه فتنه 
آمریکایی ـ صهیونیســتی 88 در پوشش 
دفاع از رأی مردم، نه فشارهای حداکثری و 
تحریم های ظالمانه خارجی و خط سازش 
داخلی با پوشــش مذاکره بــرای نجات 
معیشت مردم،  هیچ کدام در این 43 سال 

نتوانست ملت قهرمان و عظیم الشأن ایران 
را از پای درآورده یا فریب دهد. ملت ایران 
با صابت و بصیرتی بی نظیر در تاریخ بشر، 
 مصمم به عبور از همه موانع و فتح تمامی 
قله های عــزت و افتخــار، تحت پرچم 

اسام و والیت است.
 ملت ایران در جشن ملی 1400، عزم 
و اراده، صابــت و قاطعیــت، بصیرت 
و هوشــمندی خود را برای پیمودن گام 
دوم تا رسیدن به قله  تمدن نوین اسامی 
به نمایش خواهد گذاشت. با اطمینان و 
قاطعیت می توان گفت،  گرچه در کشــور 
مشکات و سختی هایی در معیشت مردم 
و اصاح امور وجود دارد؛ لکن مقاومت 
بی نظیــر ملت با هدایت هــا و راهنمایی 
راهبــردی رهبر حکیم انقاب اســامی 
جــواب داد و جمهوری اســای تمامی 
مخاطرات اصلی و نگران کننده را پشت 
سر گذاشــت و اینک،  دوران حل تمامی 
مسائل و مشکات با تکیه بر ظرفیت های 
داخلی و استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک 
با  بی نظیر منطقه ای فرارســیده اســت. 
اطمینان می توان گفت، ســال های پیش 
رو، سال های شــکوفایی اقتصاد ایران و 
پیشــرفت در تمامی حوزه ها و تأمین رفاه 
برای همه مردم خواهــد بود. همان طور 
که در ســال های اخیر، ملت ایران و دیگر 
مردمان جهان شــاهد شــکوفایی اقتدار 
و قــدرت  دفاعی جمهوری اســامی و 
بودند. شکوفایی  ایران  کشــور عزیزمان 

اقتصاد ایران و پیشرفت همه جانبه، یعنی 
مرگ حتمی و قطعی جریان براندازی، که 
تنها امیدش برای ساقط کردن جمهوری 
اسامی،  مشکات معیشتی و اقتصادی 
مردم بود که تاش می کرد با برجسته سازی 
این مشکات و دامن زدن به اعتراضات، 
مردم را در مقابل جمهوری اسامی قرار 

دهد. 
آری مشکات اقتصادی کشور و مردم 
که اتفاقا جبهه برانــدازان در پدیدآیی این 
مشــکات، همگی نقش اول را دارند، 
با اتخــاذ رویکردهای جدید و درســت 
در دولت ســیزدهم، همگی یکی پس از 
دیگــری در گذر زمان حل خواهد شــد. 
جیــغ و داد های عناصر جبهــه براندازان 
نســبت به این رویکردهــای جدید و از 
جمله تمرکز دولت سیزدهم بر استفاده از 
ظرفیت های داخلی و استفاده از موقعیت 
و ظرفیت های ممتاز و بی نظیر ژئوپلیتیکی 
با پیگیری جدی سیاست همسایه گرایی و 
منطقه گرایی که تجلــی آن در قراردادهای 
25 ســاله و 20 ســاله چین و روسیه و 
تقویت ســطح روابــط و همکاری ها با 
تمامی همســایگان قابل مشاهده است؛ 
همگــی به این خاطر اســت کــه جریان 
برانداز خود را در انتهای خط براندازی و 
بر باد رفتن تمامی آرزویش می بیند. عاوه 
بر اظهارات تعدادی از مقامات آمریکایی 
منبی بر اینکه سیاست فشار حداکثری علیه 
فاحش  با شکست  اســامی  جمهوری 

مواجه شده و در عمل نتیجه عکس داده 
و جمهوری اسامی را مستحکم تر کرده، 
سخنان آقای »منشه امیر« سردبیر بخش 
فارسی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی 
به عنــوان یکی از برجســته ترین عناصر 
کارشناس در جبهه براندازان طی 43 سال 
گذشــته، از عصبانیت های این جبهه در 
قبال قرارداد 25 ساله با چین، رمزگشایی 
می کند. وی طــی مصاحبه ای می گوید: 
»هرچه شــما درباره خطرات این قرارداد 
25 ســاله ایران و چین صحبت کنید باز 
کم است... ولی از همه بدتر اینکه این یک 
برای جمهوری  بزرگی می شود  پشتیبانی 
اســامی و این امکان خیزش مردم ایران 
و برانداختن جمهوری اسامی را از بین 

می برد!« 
آری دشــمنان آگاه، به خوبی می دانند 
که راه حل درست مسائل کشور ایران در 
راستای منافع ملی چیســت؛ فلذا حال 
که جمهوری اســامی در همین مســیر 
صحیح به حرکت درآمده،  جریان تحریم 
فعال شده، تا شــاید بتواند در این مسیر 
ســنگ اندازی کند. در چنین شــرایطی 
تبیین« می شود عظیم ترین جهاد  »جهاد 
روزگار مــا که بایــد آن را جدی بگیریم. 
فراموش نکنیم این عبارت پرمعنای رهبر 
حکیم انقاب اســامی را که فرمودند: 
»اگــر جریان تحریف شکســت بخورد، 
جریــان تحریم هــم شکســت خواهد 

خورد.«
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  صبح صادق شکست سخت  دشمنان مردم ایران 
در چهل و سومین سال پیروزی انقالب اسالمی را بازنمایی می کند
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نگاه

 چرا آمریکایی ها 
سیگنال مذاکره می دهند؟

طی روزهای اخیــر، مباحثی در خصوص 
تقاضای طــرف آمریکایی مبنــی بر انجام 
مذاکرات مستقیم با ایران )در پروسه احیای 
توافق هسته ای و رفع تحریم های ضد ایرانی( 
مطرح شده اســت. در این میان، تروئیکای 
اروپایی نیز بــا طرح مکرر موضوع »کمبود 
زمان« تالش می کند بهانــه و زمینه الزم را 
جهت برگزاری این مذاکرات مستقیم فراهم 
سازند. درا ین خصوص نکاتی وجود دارد 

که نمی توان به سادگی از کنار آنها گذشت:
بــه »فرامتــن«  نخســتین موضــوع، 
درخواست های مکرر آمریکا جهت مذاکره 
مستقیم با تهران باز می گردد. پس از خروج 
دولــت ترامپ از توافق هســته ای با ایران، 
گزاره ادعایی طرفداران غرب و دیپلماســی 
غرب گرایانــه مبنی بر »اصالــت مذاکره با 
آمریکا« ابطال شد. اکنون، با پیشرفت ضمنی 
مذاکرات در برخــی حوزه های اختالفی، 
مقامات آمریکایــی در صدد بازتعریف این 
گــزاره در نزد افکار عمومی دنیا و خصوصا 
ایران هســتند. مقامات کاخ سفید در صدد 
هســتند هرگونــه توافقی در مذاکــرات را 
قلمداد  آمریکایی«  محصول »دیپلماســی 
کرده و متعاقبا، خروجی مذاکراتی که در آن 
تهران و واشنگتن پای میز مذاکره دوجانبه و 
مستقیم ننشینند را ابتر و ناقص تلقی کنند. 
بنابراین بخش مهمی از اصرار آمریکا مبنی 
بر مذاکره مســتقیم با ایران، ریشــه در بعد 

روانی و تبلیغاتی موضوع دارد. 
دومیــن مســئله، مربوط بــه محتوای 
مذاکرات می باشد. شاید در نگاه اول، برخی 
تصور کنند بازی نامتعادل تروئیکای اروپایی 
و حتی ارتباطات پشت پرده لندن، برلین و 
پاریس با رژیم اشغالگر قدس در مذاکرات 
وین، احتمال تحقق گزینه »مذاکره مستقیم 
تهران ـ واشــنگتن« را در ویــن به مثابه یک 
انتخاب منطقــی تقویت خواهد کرد! با این 
حال تأکید می کنیم کــه چنین پیش فرضی 
کامال نادرســت است. در اثبات این مسئله 
همین بس که اکنون ما در خصوص »انعقاد 
یک توافق مبنایی« سخن نمی گوییم، بلکه 
از »احیای یــک توافق« صحبت می کنیم. 
بدیهی است که در احیای یک توافق، طرف 
مقصر باید آثار و تبعــات بر هم زدن توافق 
اولیه را پذیرا باشــد و فراتــر از آن، جهت 
جلوگیری از تکرار این مسئله تضمین هایی 
را به طــرف مقابل )طرف طلبکار و محق( 
ارائه کند. در حال حاضر، مقامات آمریکایی 
و اروپایی شیوه بازگشت به تعهدات خود و 
احیای برجام را به خوبی می دانند. در چنین 
شرایطی برگزاری مذاکره دوجانبه میان ایران 
و آمریکا، هیچ گونه تأثیر ایجابی در ذهنیت 
و ادراک طرف مقابل به ســود منافع ملی ما 
نخواهد داشــت. پروسه بازگشت به برجام 
از سوی آمریکا اساسا پیچیده نیست! آنچه 
بــرای آمریکا در این معادلــه اهمیت دارد، 
بعد فرامتنی و فرامذاکراتی ماجراســت که 
اتفاقا دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی 
کشــورمان باید نســبت به آن توجه الزم را 
داشته باشــد. فراتر از آن، باید این حقیقت 
را مدنظــر قــرار داد که هرگونــه مذاکره با 
آمریــکا، تنهــا در قالب »کمیته مشــترک 
برجام« امکان پذیر خواهد بود، که الزمه ای 
آن بازگشت آمریکا به توافق هسته ای و رفع 
تحریم های ضد ایرانی یا اثبات اراده مطلق 
واشنگتن مبنی بر اجرایی کردن این پروسه 
می باشــد. در غیر این صورت، دلیلی برای 
حضــور آمریکا در کمیته مشــترک توافقی 
که خود از آن عدول کرده اســت، محلی از 

اعراب نخواهد داشت. 

   نیم نگاه    

سراسری جهاد  فرمان 

جهــاد تبییــن و مقابله با خط تحریــف به یکی 
از مهم تریــن دغدغه های حکیــم فرزانه انقالب 
اسالمی بدل شده است. معظم له از هر فرصتی و 
در مواجهه با اقشار مختلف از آن سخن می گوید 
و تالش دارد تا جهــاد در این عرصه را به عنوان 
تکلیفی عمومی و اولویتی ضروری گوشزد کرده 
و جامعه را به این ســو به حرکت درآورد! در یک 
کالم فرمان جهاد سراســری در این عرصه صادر 

شده است!
خط تحریف البته عمــری به درازای نهضت 
اســالمی ملت ایران دارد. دشمنان ملت ایران از 
همان آغاز نهضت در دهه 1340، تالش کردند 
تا حقایق را وارونه کرده و چهره انقالبیون را سیاه 
کنند و از آن سو چهره پهلوی را بزک نمایند! همین 
خط بود که در نهایت کار دست پهلوی داد، آنگاه 
که گمان کرد با انتشار مقاله »پیوند ارتجاع سرخ 
و سیاه« خواهد توانست کار حضرت امام را تمام 
کند! اما »از قضا ســرکنگبین صفرا فزود« و قیام 
ملت ایران از قم آغاز شد! در طول 43 ساله اخیر 
نیز همین جنگ تمام عیار برای تحریف حقیقت 

انقالب و کارنامه آن دنبال شده است.

راهبــر انقالب اســالمی نیز البته ســاکت 
ننشسته و همواره جریان انقالبی را به جهاد تبیین 
و مقابله با خــط تحریف دعوت کرده اند! همه به 
خاطر دارند که معظم له چگونــه در دهه 1370 
از خواص اهل حق خواســت کــه در مصاف با 
خواص اهل باطل بــه میدان آمده و اجاره ندهند 
تا اغواگریی های آنان در جامعه اثرگذار باشد! چند 
سال بعد در اواخر دهه 1380، آنگاه که فتنه گران 
از میدان به در شده بودند، ایشان از ضرورت کلید 
خوردن جهاد تبیین و روشنگری سخن گفتتند و در 
بیانات تاریخی شان در دیدار دانشجویان و نخبگان 
علمی اعالم داشتند: »امروز جمهوری اسالمی و 
نظام اسالمی با یک جنگ عظیمی مواجه است، 

لیکن جنگ نرم!... خــوب، حاال در جنگ نرم، 
م نخبگان 

ّ
چه کسانی باید میدان بیایند؟ قدر مسل

فکری اند. یعنی شما افسران جواِن جبهه            مقابله            ی 
با جنگ نرمید.«

)1388/6/4(
در همیــن فضا بــود که یادکــردن از »عمار« و 
»مالک« به عنوان دو چهره ماندگار تاریخ اسالم 
در بصیرت افزایی مورد توچه و تأکیدشــان قرار 
گرفــت و بارها از زبان رسایشــان شــنیدیم که: 
»عرصه  جنگ نرم، بصیرتی عّمارگونه و استقامتی 
مالک اشــتروار می طلبد؛ با تمام وجود، خود را 

برای این عرصه آماده کنید.«
)1392/11/23(

دکتر ابراهیــم رضایی نماینده مردم دشتســتان در 
مجلس شورای اسالمی، عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی و رئیس گروه دوستی پارلمانی 
کشورهای روسیه که در سفر رئیس جمهور به مسکو 
حضور داشــت در خصوص کم و کیف اولین سفر 
رسمی رئیس جمهور به روسیه، توافقات، دستاوردها 
و حواشــی ســفر مطالبی را بیان کرده، که در ادامه 

می خوانید.
روسیه کشــور مهمی در منطقه و جهان است و 
یکی از پهناورترین کشورهای دنیا بوده و مساحت 
آن با بیش از نیمی از قاره آفریقا برابری می کند، جزء 
ده کشور برتر اقتصادی بوده و سرشار از منابع ثروت 
می باشــد. این کشور در سیاســت خارجی کشور 
ما دارای جایگاه خاصی اســت و بــه طور متقابل 
ایران هم در سیاست  خارجی روسیه دارای جایگاه 
خاصی است و طی ســال های اخیر همکاری های 
 موفقی بین کشــورمان و روســیه صــورت گرفته

 است. 
منافع ملی جمهوری اسالمی ایران اقتضاء می کند 
که به کشــور روسیه نزدیک شــویم، چرا که دارای 
اهداف، دیدگاه های مشترک هستیم و اینها به منافع 
مشترک سوق پیدا می کند. روسیه کشوری مؤثر در 
شورای امنیت سازمان ملل و دارای حق وتو است. 
این نقش روسیه در شورای امنیت برای ایران خیلی 
مهم بوده و به خصوص در دوران ریاست جمهوری 
پوتیــن، هیچ قطعنامه ای علیه جمهوری اســالمی 
رأی نیاورده اســت. تنها قطعنامه ای که علیه ایران 
به تصویب رسیده قطعنامه 1922 )خرداد 1389( 
می باشد که در زمان ریاست جمهوری مدودوف به 

تصویب رسید.
 در زمان ریاســت جمهوری پوتین، روابط ایران 
و روسیه در باالترین ســطح قرار داشته و ماجرای 
سوریه هم دو کشــور را به هم نزدیک تر کرد. ایران 
و روسیه دارای مشــترکات فراوانی بوده و به لحاظ 
فرهنگی، سیاسی، نظامی و در حوزه های مختلف 
در خصوص آمریکا، در مســئله تروریسم، حقوق 
بشر، مسئله افغانستان و قفقاز و مباحث زیادی با هم 
اشتراک نظر دارند. همه این موارد باعث اولین سفر 
دوجانبه آقای رئیسی به روسیه شد. سفرهای قبلی که 
به تاجیکستان و ترکمنستان انجام شد، اجالس های 
منطقه ای بود که آقای رئیسی در آنها شرکت کرد، اما 
این سفر دوجانبه بوده و در آن مسائل دو کشور مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
به علت اینکه جهت گیری اصلی سفر اقتصادی 
بود، قبل از سفر رئیس جمهور، وزرای اقتصاد و نفت 
را به این کشور فرستادند و مذاکراتی را انجام دادند. 
قبل از آن هم سرلشــکر باقری سفری به این کشور 

داشتند. 
نتیجه مذاکــرات وزاری نفت و اقتصاد منجر به 
سفر رئیس جمهور به این کشور شد و رایزنی ها در 
عالی ترین سطح انجام پذیرفت. عمده محورهای 
مذاکراتی در حوزه اقتصادی و نفت مطرح شد. وزیر 
محترم نفت ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی دو 

کشور هم را برعهده دارد.

 Bتشریفات سیاسی سفر به روسیه
حواشــی که در پیرامون ســفر آقای رئیسی مطرح 
 یا کذب بوده و یا اینکه صحبت های 

ً
می شود، عمدتا

غیرفنی و غیرکارشناسی اســت. تشریفات کشور 
روســیه برای استقبال از آقای رئیســی در باالترین 
ســطح بود و این اقدام آنها به وضوح مشخص بود. 
برای استقبال آقای رئیســی، وزیر انرژی روسیه که 
ریاســت کمیســون انرژی را برعهده دارد، در پای 
پلکان هواپیما حاضر شد و حتی ساعتی قبل از فرود 
هواپیمای حامل آقای رئیسی در فرودگاه منتظر بود. 
به همراه ایشان معاون وزیر خارجه این کشور هم در 
این اســتقبال حضور داشت. استقبال در این سطح 
به ندرت در روســیه اتفاق می افتد و برای روسای 
 جمهور، معاون وزیر خارجه به اســتقبال می رود. 
اولین برنامه ای که برای آقای رئیســی در این ســفر 
تدارک دیده شــده بود، مالقات با پوتین بود که این 
اقدام از منظر دیپلماتیــک دارای پیام ویژه و خاص 
می باشــد. در این دیدار به درخواست طرف روسی 
ابتدا ناهار صرف شــد و ســپس مذاکرات صورت 
پذیرفــت. همه این اقدامــات در اوج احترام انجام 

پذیرفت.
آقای پوتین در بدو ورود جواب سالم آقای رئیسی 
را به فارسی پاســخ دادند هر کدام از این اقدامات 
دارای نشــانه های خاصــی در عرصه دیپلماســی 
اســت. این دیدار به صورت دو نفــره با حضور دو 
مترجم طبق پروتکل ها انجام پذیرفت. در این جلسه 
مباحث زیادی مورد بحث و بررســی قرار گرفت و 
حتی آقای رئیسی در ابتدای صحبت های خود بیان 
کرده بودند که انقالبی بوده و خودشان را شاگرد رهبر 

معظم انقالب معرفی می دانند.
این موارد نشانه هایی مبنی بر عظمت کشور ایران 
بوده و رئیس جمهور کشورمان به عنوان نماینده ملت 
ایران به روسیه ســفر کرد و مورد احترام و استقبال 

روس ها قرار گرفت.

 B برنامه ها و نشست های سفر
مسئله ای که ما در گذشته با آن روبه رو بودیم ارتباط 
دولت قبلی با روسیه بود، با اینکه آقای ظریف باالی 
30 بار به مسکو سفر داشت، اما نگاه آنها به روسیه 
عمیــق نبود. اما در حال حاضر که فردی مورد تأیید 
رهبر معظم انقالب و در این سطح باالی سیاسی به 
این کشور سفر می کند فضای متفاوتی در ارتباط هر 

دو کشور پیش خواهد آمد. 
در شــب اول، رئیس جمهور دیداری با ایرانیان 

مقیم و خانواده کارکنان ســفارت ایران در روســیه 
داشتند و در روز دوم بعد از دیدار با نماینده مفتی های 
روسیه، جلسه مهمی را با تجار و فعاالن اقتصادی 
روســیه انجام دادند. علت اینکه این دیدار را مهم 
بیان می شود، این است که همه کارتر ها، هلدینگ ها 
و شــرکت های اصلی روســیه مثل گازپروم و تمام 
روسای اتحادیه روسیه در این جلسه حضور داشتند. 
طبق نظر دوستان در سفارت، همه رجال اقتصادی 
روسیه در این جلسه گردهم آمده بودند و میزبان این 
جلسه رئیس جمهور ایران بود و در محل اقامت آقای 
رئیسی برگزار شــد. همه افراد شرکت کننده با نگاه 
مثبت و برای ســرمایه گذاری در کشورمان در این 
جلسه شــرکت کرده بودند. بعد از آن برنامه ای در 
دانشــگاه دولتی مسکو برگزار شد که در این جلسه 
با تشریفات خاصی به آقای رئیسی دکتری افتخاری 
اعطا شد. بعد از آن در مسجد جامع مسکو حاضر 
شدند و برای حاضرین سخنرانی کردند. شهر مسکو 
دارای 5 مســجد است که یکی از آنها در رزیدانس 
قرار دارد و چهار مســجد دیگر برای اهل ســنت 
مسکو می باشد. جالب اســت در یک دهه گذشته 
حدود 8 هزار مسجد در روسیه بنا نهاده شده است. 
از این اقدام می توان به عنوان جهت گیری  فرهنگی 
نام برد و در مقابل تعطیل نمودن مراکز اسالمی در 

اروپا و آمریکا آن را مورد بررسی قرار داد.
استقبال بسیار خوبی در مسجد جامع مسکو از 
آقای رئیسی صورت پذیرفت که در نوع خود بی نظیر 
 اهل 

ً
بود و افراد شرکت کننده در این استقبال عموما

ســنت بودند. وقتی آقای رییسی در میان سخنرانی 
خود چندین مرتبــه نام امام راحــل و مقام معظم 
رهبری را بر زبان جاری ســاختند، حضار صلوات 
فرســتادند که این موارد رسانه ای نشد. بعد از اتمام 
ســخنرانی آقای رئیسی جالب بود بود که عده ای از 
میان جمعیت شعار لبیک یا خامنه ای سر دادند. از 
چهره ها مشخص بود تمام افراد شرکت کننده روس ، 
تاتار و ازبک هستند. جمعیت شرکت کننده در این 
مراســم ابراز احساسات زیادی را نسبت به ایران از 
خود بروز دادند و شیفته ایران و مقام معظم رهبری 

بودند. 
در این ســفر جایــگاه انقالب اســالمی را در 
ســرزمینی که زمانی پایتخت اصلی کمونیسم در 
جهان بود، به چشــم دیدیم و اینها جای شکر دارد. 
مشکالت اقتصادی نباید مانع بشود که موفقیت های 
انقالب اسالمی را در ســایر حوزه ها انکار کنیم یا 

نادیده بگیریم.

 Bدستاوردهای سفر  به روسیه
در این سفر توافقاتی در حوزه های نظامی و اقتصادی 
صورت گرفت  که از قبل مقدمات آن انجام شده بود 
و بخش دیگر از این توافقات که در رســانه ها اعالم 
شد به طور مثال ســوآپ گاز و توسعه میادین ایران 

و... .
در روابط ایران و روسیه بعضی از مسائل خیلی 
 گندم را با کلی هزینه 

ً
منطقی به نظر می رســد، مثال

از کشــورهای آمریکایی خریداری  و وارد می کنیم 
و در خصــوص نهاده های دامی هــم اینگونه رفتار 
می کنیم. و روســیه با داشــتن منابع فراوان را رها 
کرده ایم وبه کشــورهای غربی و آمریکایی متوسل 
شده ایم که ریشــه غرب گرایی را از این اقدامات در 
کشــور، می توان مورد بررســی قرار داد. توافقات 
الزم در خصوص واردات گندم مورد نیاز از روسیه 
صــورت پذیرفت و در مقابل آن ما هم محصوالت 
کشاورزی به روسیه صادر می کنیم. در حال حاضر 
در ماه ژانویه که روســیه کامال یخبندان بوده و هوا 
بسیار سرد اســت )مثال دمای ظهر منفی 12 درجه 
بود( آنها به شــدت نیازمند محصوالت کشاورزی 
هستند و عالقه زیادی به تأمین مایحتاج خود از ایران 
دارند؛ زیرا آنها با ترکیه و کشورهای اروپایی دارای 
مشکالت و تقابل هایی هستند و بهترین مسیر برای 
تأمین کاالی مورد نیاز آنها ایران می باشد. این اقدام 
به نفع هر دو کشــور بوده و منجــر به انعقاد قرارداد 
اقتصادی می شود. این ارسال محصوالت کشاورزی 
می تواند روی معیشت قشر کشاورز و روستایی ایران 

تأثیر مستقیم داشته باشد. 
در بحث خرید نفــت از ایران روس ها پیش قدم 
شــدند و توافقات خیلی خوبی با روس ها داشتیم. 
 در ســال آینده وضعیت 

ً
برآورد این اســت که حتما

اقتصادی ایــران در خصوص فروش نفت متفاوت 
خواهد بــود. در خصوص حــذف دالر از چرخه 
اقتصــادی و ایجــاد بانک مشــترک در این ســفر 
اقدام های اساســی و راهبردی انجــام پذیرفت. در 
موضوع پتروشیمی توافقاتی صورت پذیرفت و قرار 
براین اســت که روس ها نسبت به انتقال تکنولوژی 
به طرف ایرانی اقدامــات الزم را انجام دهند؛ چرا 
که ما اگر بخواهیم با تکنولوژی سابق محصوالت 
پتروشیمی را تولید کنیم، قیمت تمام شده باالیی را 

برای ما در بر خواهد داشت. 
جلســه ای را هم بنده به اتفــاق رییس جمهور 
محترم در دومای روســیه حاضر شــدیم و در این 
جلسه دیداری با رئیس مجلس و نمایندگان دومای 
روســیه داشتیم. اســتقبال آنها در این جلسه بسیار 
عالــی بود. محلی که برای اســتقرار ما در مجلس 
دومای روسیه در نظر گرفته شده بود که بنده با آقای 
امیرعبداللهیان و آقای جاللی سفیر ایران در روسیه 
در آنجا مستقر شدیم. مانیتوری که تعداد نمایندگان 
حاضر در مجلس را نشان می داد بیش از 90 درصد 
نمایندگان مجلس دومای روسیه در صحن حضور 

داشتند. 
فرد مطلعــی که در خصــوص مجلس دومای 
روسیه با ما صحبت می کرد گفت نمایندگان مجلس 
از طیف های مختلف سیاســی مثل حزب روسیه، 
کمونیست و لیبرال و... هستند. همه شرکت کنندگان 
با احترام کامل و به نقل از منابع مطلع بیان می کنم 
این میزان از حضور و تشــویق آقای رئیسی در این 

مجلس بی سابقه بوده است. 

سفر  پر بار
 دکتر ابراهیم رضایی،عضو گروه پارلمانی ایران و روسیه از دستاوردهای سفر رئیس جمهور به روسیه می گوید

حنیف غفاری
کارشناس روابط بین الملل

مهدی سعیدی
جریان شناس  سیاسی

هادی امینی
خبرنگار



شماره ۱۰35 |  دوشنبه  ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

سیاست
3

دیدگاه

 
تنش های میــان اوکراین و روســیه وارد 
مرحله جدیدی شــده است، به طوری که 
هــر روز امکان درگیری میان دو کشــور 
افزایش می یابد و باید توجه داشت که این 
جنگ در واقع ثمره اختالفاتی اســت که 
طی مرور زمان میان روســیه و ناتو شکل 
گرفته اســت. در حال حاضر تمام جهان 
نظاره گر چنین شــرایطی است. اوکراین 
کشــوری که آرزوی پیوســتن به اتحادیه 
اروپا را در سر می پروراند و روسیه که تمام 
توانش را به کار می برد تا مرزهایش را از 
گزند دشمنانش از قبیل ایاالت متحده و 
انگلیس حفظ کند. عضویت اوکراین در 
ناتو برابر اســت با رسیدن اتحادیه اروپا و 
آمریکا به مرزهای این کشور و شکل گیری 
جریان نفوذ، چالش ها و دخالت سیاسی ـ 
نظامی در منطقه تحت حکومت روســیه 
و قاعدتا هیچ کشــور یا ابر قدرتی راضی 
نمی شود که عوامل بیگانه بر تصمیمات 
داخلــی و خارجــی همچنیــن روابط 
دیپلماتیک آن کشور اثر بگذارند و یا قصد 

دخالت در آن را داشته باشند.
یکی از مســائلی که در طــی این تنش ها 
صورت گرفته اســت، خبرهایی مبنی بر 
تحرکات و استراتژی های مختلف نظامی 
اســت، که نشر این چنین اخبار می تواند 
کمک کند تا افراد متوجه اقدامات یا شدت 
تنش ها بشوند و حتی در برخی موارد نقش 
بازدارنده یا اعمال فشار روانی و سیاسی در 

تصمیمات را دارند.
به تازگی ســخنگوی پنتاگون اعالم کرده 
است که در پی تشــدید تنش ها پیرامون 
اوکراین، 8500 نظامی در داخل و خارج 
ایاالت متحــده در حالت آماده باش قرار 
گرفته انــد. این خبر بیانگر آن اســت که 
مســئله اوکراین تا حدی بــرای ایاالت 
متحده مهم اســت که حاضر به ادعایی 
مبنی بر آماده باش نیروی های نظامی خود 
شــده است و این آغازی برای جنگ سرد 

میان روسیه و ناتو است. 
یکی از بحران هایی که در حال شکل گیری 
دوباره است و در این مسئله ممکن است 
خســارات ســنگینی به غرب وارد کند، 
بحث شــکل گیری دوباره بلوک شرق و 
اتحاد دوباره شرقی در برابر غربی هاست 
که باعث بــه خطر افتادن اقتــدار و نفوذ 
ایاالت متحده و انگلیس در سطح جهانی 
می شود و شــاید به همین دلیل باشد که 
آمریکا و کشــورهای دیگــر در حمایت 
از اوکرایــن قدری دچار تردید شــده اند 
و کشــورهایی مثل ترکیه و فرانسه قصد 
میانجی گری و جلوگیــری از این تنش را 

دارند. 
اکنون کــه آمریکا نیاز به حمایت اعضای 
عضو ناتــو دارد، برخــی از اعضای این 
پیمــان با توجــه به مالحظات سیاســی 
تصمیم بر عقب نشینی گرفتند و این بیانگر 
آن است که آمریکایی که ادعای حکومت 
بر جهان را دارد، تا حدی متزلزل اســت 
که حتی اعتماد هم پیمانان خودش را نیز 
به همراه نــدارد و در این مورد می توان به 
عدم جهت گیــری آلمــان در خصوص 
تنش روسیه و اوکراین و همچنین سخن 
رئیس جمهور کرواسی »زوران میالنویچ« 
که اعالم کرد در صــورت بروز درگیری 
میان روسیه و اوکراین، این کشو نیروهایش 

را از ناتو خارج می کند، اشاره کرد.

 چرا اوکراین 
برای روس ها مهم است؟

 روزنه  

حمله عربســتان ســعودی در کنار امارات متحده 
عربی به یمن باعث شده است یکی از بدترین فجایع 
انسانی در طول نزدیک به هفت سال به وجود بیاید. 
در زمان حمله به یمن، این کشور به عنوان یک کشور 
ضعیف از نگاه محمد بن سلمان و بن زاید در عرض 
یک هفته به اشغال نیروهای یورشگر این کشورها در 

خواهد آمد. 
شــرکت امارات متحده عربــی در جنگ علیه 
مردم یمن، باعث ایجاد اختالف در بین امارت های 
امارات متحده شــد. این اختالف بیشتر در فضای 
غیر رســانه ای و حتی گاها رسانه ای، خود را نشان 
داد. امارات متحده عربی در ســال 1971 تأسیس 
شد و در کنار هفت امارت، دبی مرکز اقتصادی این 
امارت نشین ها و ابوظبی مرکز سیاست و حکمرانی 
محسوب می شده است؛ بنابر قانون اساسی امارات، 
همواره حاکم ابوظبی ریاســت کشــور را به عنوان 

عالی ترین مقام عهده دار بوده و نخست وزیر و نایب 
رئیس  نیز به عنوان مقام دوم و ســوم این کشــور به 

حاکمان دبی تعلق داشتند.
 اکنــون نیز این ســمت ها به ترتیــب در اختیار 
خلیفه بن زاید حاکم ابوظبی و »محمد بن راشد آل 
مکتوم« حاکم دبی، قرار دارد. در واقع در بین هفت 
امارت، دو امارت ابوظبی و دبی به دلیل گرایش ها 
و سیاست های متضاد، همواره بر سر بسط سیطره و 
قدرت خود در این کشور و خارج از آن اختالف نظر 

داشته و دارند. 
جنگ علیه مردم یمن یکــی از بارزترین موارد 
اختالف بیــن امارت دبی و امارت ابوظبی اســت 
که بــه دلیل تک روی ولی عهد ابوظبی و شکســت 
سیاســت های او در یمن موجب شده است که این 
سیاست ها از ســوی »محمد بن راشد آل مکتوم«، 
حاکم دبی، مورد انتقاد قرار گیرد. به نظر می رســد 
بعد از پاســخ انصارالله یمن به تجاوزات چندین 
ســاله امارات به خاک یمــن، در قالب هدف قرار 
گرفتــن فرودگاه ابوظبی و چند نقطــه دیگر در این 
امارت و تهدید به جواب بیشــتر، در صورت تداوم 
تجاوزگری های نیروهــای تحت حمایت ابوظبی، 

اختالفات درون کشور امارات متحده عربی به اوج 
خود رسیده است. 

از این رو می توان گفت پاسخ موشکی انصارالله 
یمن به تجاوزگری امارات متحده عربی پیامدهای 
اســتراتژیکی را در بر داشته است که باعث تشدید 
اختالفات در درون امارت های این کشــور شــده 
است. فرار سرمایه گذاران خارجی از کشور: امارات 
متحده عربی که به شدت به دنبال جذب سرمایه های 
خارجی اســت و در این زمینه امــارات با رویکرد 
مصالحه با همســایگان پیشتاز این سیاست است. 
متأســفانه بن زاید در ســال های اخیر به خصوص 
در قضیه یمن، برخالف این سیاســت تالش کرده 
است. دنباله روی از سیاست های تنش زای آمریکا 
و عربســتان ســعودی در منطقه مهم ترین دستاورد 
حاکم ابوظبی بر امارات متحده عربی بوده اســت، 
که به شدت با امنیت اقتصادی این کشور در تعارض 
بوده است. بعد از خدشه دار شدن امنیت وارداتی این 
کشور، پیش بینی می شود که میزان سرمایه گذاری در 

این کشور کاهش پیدا کند. 
نکته بعدی این است که در پژوهشی که »مرکز 
مطالعــات خلیج« درباره حقوق مدنی و سیاســی 

شهروندان اماراتی در پنجاه سال گذشته منتشر کرده، 
آمده »علیرغم حجم رفاه و خدماتی که شهروندان 
تجربه کرده اند، ]اما[ از حداقل حقوق شهروندی، 
یعنی مشــارکت در انتخاب حاکم محروم هستند. 
دولت از بدو تأسیس تاکنون شــاهد دستاوردهای 
بسیاری در زمینه های اقتصادی و فناوری بوده، اما از 
سوی دیگر افت چشمگیر حقوق بشر و پرونده مدنی 
و همچنین مشارکت سیاسی مردم را نیز همراه داشته 
اســت«. یعنی وارد شدن خود سر حاکم ابوظبی به 
جنگ یمن بدون در نظر گرفتن در خواســت مردم 
باعث شده اســت که وضعیت سیاسی امارات نیز 

مورد مطالعه قرار گیرد و انتقاداتی به آن وارد شود. 

 Bبهره سخن
جنگ یمن نه تنها هیچ گونه دستاوردی برای امارات 
در برنداشــته اســت، بلکه امارات متحده را وارد 
چالش های اساسی امنیتی و اقتصادی کرده است. 
چالش هایی که ممکن اســت به عدم اتحاد امارات 
متحده عربی منجر شود. لذا تدبیر زودهنگام برای 
خروج از جنگ یمن در مرحله اول به نفع امنیت و در 

مرحله دوم به نفع اقتصاد امارات خواهد بود.

 وضعیت قرمز در شیخ نشین ها
چالش جنگ یمن برای امارات متحده عربی

   عکس و مکث   

با رمــز یا فاطمه الزهــرا)س(/ مرحله نهایی رزمایــش امنیتی و تهاجمی 
نیروی زمینی ســپاه پاســداران انقاب اســامی در خراســان جنوبی در 
شهرســتان زیرکــوه برگزار شــد. هدف برگــزاری این رزمایــش تقویت 
و ارتقــای آمادگی هــای رزمــی و دفاعــی یگان هــای نیرو بــرای مقابله با 

تهدیدات احتمالی و مقابله با گروهک های تروریستی ـ تکفیری است.

ســپاس پهلــوان/ تصویــر دانش آمــوز نوجــوان تنیس باز کویتــی که با 
نماینــده رژیــم صهیونیســتی بــازی نکــرده بــود روی تابلوهای شــهری 
پایتخــت ایــن کشــور قــرار گرفتــه اســت. او کــه در مســابقات جهانی 
تنیس زیر ۱۸ ســال شــرکت کرده بود؛ در مرحله نیمه نهایی از رقابت با 
نماینده رژیم صهیونیســتی انصراف داد. در این تابلوها نوشــته شده 

است»سپاس پهلوان«. 

حمایت از مردم یمن/ مردم تهران و ســایر شــهرهای کشور پس از اقامه 
نماز جمعه در حمایت از مردم یمن راهپیمایی کردند. نمازگزاران در این 
راهپیمایــی شــعار هایی نظیر »الله اکبر«، »مرگ بــر آمریکا«، »مرگ بر 
آل ســعود«، »مرگ بر صهیونیست«، »سکوت در برابر جنایت، خیانت 
اســت« و »درود بر یمنی« ســر دادند. مردم یمن در چند روز گذشــته 

تحت بمباران متجاوزان بوده اند.

رئیس افیونی؟/ این که پایگاه خبری منافقین از شــهادت رئیس پلیس 
مبارزه با مواد مخدر شــادی می کند، نشــانه این است که احتماال کسب 
و کار جدیــد مریم رجوی و همدســتانش، ترانزیت مواد مخدر در منطقه 
است و یا این که طرفدارانشان از میان آدم های بنگی هستند که نگران 
کاهش آمار دوســتداران خود می باشــند! البتــه از گروهی که به پخش 
تصاویرشــان البه الی تصاویر کفتارها در شبکه مستند راضی هستند، 

بیش تر از این انتظار نمی رود!

حمله با پاره ســنگ؟!/ نماینده شهرک نشینان صهیونیستی در سازمان 
ملــل، بــا نشــان دادن پاره ســنگ می گوید کــه کودکان صهیونیســتی 
تحــت حمات با چنین اشــیایی هســتند و این نمونه حمله تروریســتی 
می باشــد! مطلب بیشتر گفتن از طنز ماجرا می کاهد اما همین قدر کافی 
که هر وقت جنایتکاران مدرکی را نشــان دادند، نه آن مدرک بلکه کل 

ادعایشان دروغ بوده است! 

یــک پیشــنهاد کاما جــدی!/ واتیکان به مــردم توصیه کرده اســت که 
بــا دنبال کــردن صفحه پاپ در توئیتــر، زمانی که در بــرزخ می گذرانند 
را کاهــش دهنــد! احتماال اگــر توئیت ها را هم الیک و یا بازنشــر کنید، 
مستقیم به بهشت می روید! یک نفر که پست ها را الیک نمی کرد، االن 

در دوزخ گرفتار شده است!

مهدی نیک بین
کارشناس

اکبر معصومی
کارشناس بین الملل

   دریچه    

 تیم اول

فــرار مهدی طارمی و یک بغل پای حســاب 
شده، توپ را در دل دروازه عراق نشاند تا ایران 
به عنوان اولین تیم آسیایی راهی جام جهانی 
2022 شــود و پرچم ایــران را در کنار پرچم 
بزرگان فوتبــال جهان به اهتزار در آید؛ اما چه 
تفاوت هایی این سریع ترین صعود ایران به جام 

جهانی را رقم زد.

اولین نکته انتخاب درست کادر فنی بود. حضور 
مربی با دانش، اما به دور از دردســرهای مربیان 

نام آور! 
هنوز فراموش نکردیم که مربی پرتغالی، مشت 

گره کردن، نبودن در ایران، مطالبه امکانات و پول 
و تعیین برند لباس را بهتر از راه و رسم گل زدن به 
حریفان، بلد بود و همیشه این علیرضا بیرانوند بود 
که چه در مقابل پرتغال و اسپانیا در جام جهانی و 
چه در مقابل عمان در جام ملت های آسیا، ستاره 

تیم ملی بود.
 اما این مسئله تنها به مربی کروات ختم 

نمی شــود، انتخاب وحید هاشمیان 
مربی جوان و با دانش ایرانی کنار 

اســکووچیچ، حضور کریم 
باقری و آنالیزورهای ایرانی 
کاربلد، تیمی را ســاخت 

کــه حتی غیبت ســتاره ها 
مشــکلی برایش ایجاد نکند، نه 
غیبت طارمی فوق ستاره ایرانی در 

برابر لبنان و سوریه، نه غیبت سردار 
آزمون مقابل عراق در تهران!

تفاوت دوم همدلی ای  اســت کــه می توان آن را 
دلیل ثابت تمام دستاوردهای ملی دانست و همان 
بود که شادی بزرگ امروز مردم را در یک جشن 

بزرگ رقم زد؛

 یک دلــی و هماهنگی بازیکنان و کادر فنی و 
انگیزه باالی آنان برای قرار گرفتن در ترکیب تیم 
ملی ایران که اوج آن را در رسیدن مهدی طارمی 
از میان برف و کوالک ترکیه به تهران، آن هم فقط 
چند ساعت قبل ســوت آغاز بازی ایران و عراق 

می توان مشاهده کرد. 
بــار دیگر این مهــم به اثبات 
رســید. همدلی شرطی واجب 
موفقیت اســت. اما این پایان راه 

نیست.
 ستارگان ایرانی زمستان ســال آینده در قطر 
برگ های زرین تــازه ای را در تاریخ ورزش ایران 
را رقــم خواهنــد زد اگر عالوه بــر حفظ همین 
ویژگی های بــارز، تدارکی مناســب را در نظر 
گرفت، رویــای صعود از مرحلــه گروهی جام 
جهانــی برای این ترکیب رویایی دســت یافتنی 

است.

سیدفخرالدین موسوی
روزنامه نگار
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   یادداشت    

 بازی جدید آمریکا

حمله گروه داعش به یک زندان در شــهر 
حسکه در شمال شرق سوریه که بزرگترین 
عملیات این گروه در طول چندین ســال 
اخیــر با هدف تــالش بــرای آزاد کردن 
زندانیان این گروه بوده است، این نگرانی 
را بــه وجــود آورد که داعش در آســتانه 
بازگشت مجدد اســت. در هفته گذشته 
این عملیات توسط بیش از 100 داعشی 
همان طور که در بیانیه تبلیغاتی خود اعالم 
کردند با انفجــار دو کامیون بمب گذاری 
شــده در مقابل دروازه های زندان غویران 
در شهر حسکه شــروع شد و سپس افراد 
این گروه با حمله از جهات مختلف وارد 
زندان شــدند و زندانیان داخل نیز به یک 
اسلحه خانه در داخل زندان حمله کرده و 
چندین نگهبان را اسیر کردند. گفته شده 
در این حمله 3500 زندانی داعشی از این 
زندان فرار کرده اند. یک منبع آگاه عراقی 
گفته است که بیشتر سران داعشی در این 
زندان نگهداری می شــدند و اکنون با این 
اتفاق آنها فــرار کرده اند. این حمله یکی 
از پیچیده ترین حمالت این گروه از سال 
2019 تا به امروز بوده است. زندان غویران 
که نیروهای داعشــی به آن حمله کردند 
توسط نیروهای کرد ســوریه و نیروهای 
آمریکایی اداره می شــود، اما نکته ای که 
وجود دارد این اســت در فیلم هایی که از 
درگیری در این زندان منتشر شده است، 
اثری از مقاومت جــدی در برابر هجوم 
گروه های داعش دیده نمی شــود. همین 
امر باعث شــده گمانه زنی ها از سوءنیت 
آمریکایی ها در این عملیات بیشتر شود. 
بسیاری از کارشناســان معتقدند که این 
حمله دسیسه ای آمریکایی است تا چندین 
کشور در منطقه را وارد یک درگیری تازه 

کند. از جمله:
1 ـ روسیه؛ کشور روسیه که در سوریه جای 
پــای محکمی برای خود بنــا کرد و فکر 
می کرد که سوریه را به ثبات داخلی رسانده 
در حال حاضر باید خود را آماده درگیری 
تــازه ای کند. در حالی کــه در اوکراین و 
قزاقستان درگیر پرونده ای امنیتی ـ سیاسی 

و نظامی سنگین با غرب است.
2 ـ عراق؛ کشور عراق هم که تازه به یک 
ثبات و آرامش رسیده بود، حال باید برای 
درگیری های تازه مانند سال 2014 خود را 
آماده کند. بسیاری از عراقی ها معتقدند که 
این اتفاق توطئه ای آمریکایی است که در 
گیرودار تشکیل دولت تازه در عراق از یک 
طرف و از طرفی خارج شدن آمریکایی ها 
از این کشور شکل گرفته است. آماده باش 
نیروهای عراقی در مرزهای این کشور با 
ســوریه، افزایش تدابیر امنیتی در استان 
دیالــی، افزایش تدابیر امنیتــی در زندان 
ابوغریب در عراق، بستن ورودی های شهر 
بغداد که محل نگهداری داعشی هاست، 
همه اینها از نگرانــی  عراقی ها حکایت 

می کند.
3 ـ ایران؛ جهوری اســالمی ایــران نیز 
برای حفظ منافــع و همچنین دور کردن 
خطر از خــود، باید در جهــت مقابله با 
داعــش وارد عمل شــود. لــذا در اینجا 
راهبرد بی ثبات ســازی آمریکا در جهت 
مشغول سازی کشــورهای منطقه به ویژه 

ایران طراحی شده است.
در آخر اینکه تالش برای فراری دادن 
اعضای گروه داعشــی از زندان در شهر 
حســکه می تواند مرحلــه جدیدی برای 
احیــاء این گروه در ســوریه و زنگ بیدار 
باشی برای کشــورهای منطقه و جامعه 
بین الملل در جهت احیای مجدد داعش 

باشد.

منطقه

عملیات »طوفان یمن« علیه تأسیســات نفتی و 
فرودگاه ابوظبی، بار دیگر دست برتر انصارالله را 
در جنگ یمن به رخ ائتالف سعودی کشید. به گفته 
»یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن، 
این عملیات که با شلیک پنج موشک بالستیک و 
تعداد زیادی پهپاد انجام شد، پاسخی به اقدامات 

تنش زای امارات در یمن بوده است. 
امارات متحده عربی به عنوان مهم ترین متحد 
عربستان سعودی در نبرد یمن، به دنبال اختالفاتی 
که با ریاض پیدا کرد، در سال 1398 اعالم کرد از 
این کشور عقب نشینی می کند؛ اما به حمایت خود 
از نیروهای نیابتی به منظور سیطره بر بنادر جنوبی 
یمن ادامه داد. همچنین طــی این مدت در کنار 
عربســتان، به حمالت هوایی علیه یمن مبادرت 
نموده است. مشارکت در تصرف استان »شبوه« 
نیز عمال ادعای عدم مشــارکت فعال امارات در 

جنگ یمن را زیر سؤال برد. 
حملــه اخیــر انصارالله به ابوظبــی در واقع 
واکنشی به تحرکات شیطنت آمیز امارات در یمن 
بود. این عملیات هر چند محدود و تاکتیکی بود، 
امــا دارای پیامدهای مهم و راهبردی می باشــد. 
انصارالله با حمله به ابوظبــی این پیام مهم را به 
حاکمان امارات مخابره کرد که توانایی هدف قرار 

دادن تمام نقاط این شیخ نشین را دارد.
پیامد دیگر این حمله آن بود که ضعف دفاعی 
و امنیتــی امارات را آشــکار کرد. این کشــور به 
دالیلی همچون مســاحت اندک و فقدان نیروی 
نظامی توانمند، قادر به تامین امنیت خود نبوده و به 
همین دلیل خود را زیر چتر امنیتی آمریکا قرار داده 
است. امضای پیمان صلح با رژیم صهیونیستی نیز 
نشان داد حاکمان ابوظبی چشم امید به کمک های 

امنیتی اسرائیل دوخته اند. 
اما حمله اخیر به ابوظبی، تصورات امارات را 
نقش بر آب کرد. با این حال به نظر می آید ســران 
امارات، قصد تجدید نظر جهت خروج از باتالق 
یمن را ندارند و به دنبال سالح های جدیدتری به 

منظور تقویت زرداخانه دفاعی خود هستند. 

طبق برخی گزارش ها، امارات در صدد خرید 
سامانه میان برد موشــکی »آکاش« ساخت هند 
است. »آکاش« یک سامانه موشکی زمین به هوای 
میان برد است که توسط سازمان تحقیق و توسعه 
دفاعی دولتی هند توسعه و طراحی شده و توانایی 
انهدام اهداف هوایــی مانند جت های جنگنده، 
موشــک های کــروز و همچنین موشــک های 
بالســتیک را دارد. پیش از ایــن نیز منابع خبری 
از تجهیــز پدافند ارتش امارات به موشــک های 
ســطح به هوای ســاخت کــره جنوبــی از نوع 

»چئونگانگ ـ2« خبر داده بودند.
از ســوی دیگر، امید امارات و نیز عربســتان 
ســعودی آن اســت که حامیان غربی آنها به ویژه 
ایاالت متحــده آمریکا با دخالت مؤثر در معرکه 

یمن، ورق را به نفع آنان برگردانند.  
دولت جدید آمریکا که حدود یک سال پیش، 
ضمن اعالم قطع حمایت از عربستان، انصارالله 
را از لیست گروه های تروریستی خارج کرده بود، 
اعالم کرد پــس از افزایش حمــالت انصارالله 
علیه امارات و عربســتان در نظر دارد تا این گروه 
را مجددا در فهرست سازمان های تروریستی قرار 

دهد.
این در حالی است که آمریکا در قبال بمباران 
وحشــیانه اخیر ائتــالف ســعودی در صعده و 
الحدیده که به کشته شدن حداقل 70 تن از جمله 

چند کودک شد، سکوت پیشه کرده است. 
در واقع، موضع دوگانه واشــنگتن نســبت به 
جنگ یمن، حاکی از حمایت و همدستی سران 
کاخ ســفید با ائتالف متجاوز سعودی است. در 
همین راســتا، دولت جو بایدن طی ماه  های اخیر 
تحریم هایی را علیه رهبران انصارالله اعمال کرده 
و تأکید کرده از تمــام ابزارها علیه رهبران حوثی 

استفاده خواهد کرد.
روند جنگ یمن طی ســال های اخیر به رغم 
فراز و نشیب های فراوان، نشان می دهد مقاومت 
این کشــور تسلیم فشــارهای نظامی، سیاسی و 
اقتصادی نشــده و بلکه در دفاع از سرزمین خود 
در برابر متجاوزان، موفق به تغییر موازنه نظامی ـ 
امنیتی شده اســت؛ روندی که سرنوشت محتوم 
آن چیزی جز شکست جنگ افروزان نخواهد بود.

 دست برتر انصارالله 
   پنجره    

سفر هفته گذشته وزیر خارجه کویت به کشور 
لبنان، هر چند به ظاهر با حسن نیت و با هدف 
کاهش تنش ها و تعارضات بیروت با دولت های 
حــوزه خلیج فارس صورت گرفــت، لیکن با 
توجه به شــروط طرف کویتی می توان استنباط 
کرد واقعیت ماجرا چیز دیگری می تواند باشد. 
واقعیتی که بررسی شروط و اظهارات »احمد 
ناصر الصباح« ماهیت آن را آشــکار می سازد. 
تا جایی که می توان این سفر را بیش از هرچیز 
هماهنگ با راهبرد محور ســلطه در مواجهه 
بــا لبنان ارزیابی کرد، چرا کــه از صدر تا ذیل 
شروط 12گانه ناصر الصباح، تمایالت سعودی 
و غربی گنجانده شده است و وی در مذاکرات 
خود تعهد بیروت بــه این موارد را از مهم ترین 
اقدامات لبنان برای کاهش تنش های ضد لبنانی 
و حتی دستیابی این کشــور به مساعدت های 

نهادهای بین المللی، دانسته است.
هرچند علی الظاهر این سفر نیز با استقبال 
مقامات لبنانی روبه رو شده است، اما در عمل 
نمی توان آن را تالشــی مثمرثمر بــرای پایان 
بحران در لبنان دانســت؛ چرا که بیش از منافع 
لبنــان و مصالح و نیازمندی های این کشــور، 
مطامع ســعودی ها و غرب در آن لحاظ شــده 
اســت و مقامات لبنانی به این امر کامال واقف 

هستند. 
از این رو می توان متوجه شد که چرا میشل 
عــون از اتخــاذ موضعی مشــخص در قبال 
پیشنهادات فرستاده کویت اجتناب کرده و پاسخ 
به این شــروط را به مشورت با نجیب میقاتی، 
نخســت وزیر لبنان و نبیه بری، رئیس پارلمان 
این کشــور منوط کرده اســت. از سوی دیگر 
تحلیلگران لبنانی و عناصر بی طرف در جهان 
عرب و حتی ورای آن شــروط طرف کویتی را 
در راستای پروژه بی خطرسازی لبنان برای رژیم 
صهیونیستی تحلیل کرده و این اقدام را تمهیدی 
دانســته اند برای حصول پیروزی محور سلطه 
در برابر محور مقاومت جبهه لبنان! پیروزی ای 

که در عرصه میدان و حتی علی رغم هزینه های 
بســیار ســنگین نظامی و خرابکارانه، تا کنون 

موفق به حصول آن نشده اند.
ناصــر الصباح کویتی در بیــان دالیل ویژه 
سفر خود به لبنان بدون پرده پوشی نیت خود را 
آشکار کرد و به بیان این نکات پرداخت که لبنان 
جدید از سویی نباید محفلی برای هجوم نسبت 
به جغرافیای عربی باشــد و از سویی دیگر باید 
نسبت به کلیه قطعنامه ها و پیمان های بین المللی 
و عربی، کشوری متعهد باشد. درک هر چه بهتر 
این امر با رجوع به شرایط 12گانه کویت برای 
بیروت قابل فهم است، از جمله شروط مهمی 
که شــورای همکاری خلیج فــارس و رژیم آل 
سعودی و آمریکا در پی تحقق آن در این مجال 

هستند عبارتست از: 
ـ تعهد لبنان به کنفرانس طائف از جمله خلع 

سالح گروه های شبه نظامی؛
ـ پایبندی بیروت به قطعنامه های بین المللی و 

اتحادیه کشورهای عرب؛
ـ عدم مداخله لبنان در تحوالت منطقه؛

ـ برنامه ریزی مراحل اجرای قطعنامه شــماره 
1559 شــورای امنیت مشــخصا درباره خلع 

سالح حزب الله؛
ـ ممانعــت از مداخلــه حزب اللــه در امــور 
کشورهای حوزه خلیج فارس و امور کشورهای 

عربی به شکل کلی؛
بر این اســاس می توان نتیجه گرفت که اگر 
عربستان ســعودی و آمریکا به عنوان مبتکران 
اصلی این طرح، واقعا به دنبال کاهش مشکالت 
لبنان بودنــد، در ابتدا می بایســت که تغییر را 
از خود شــروع می کردند و در سیاســت های 
مداخله جویانــه در ایــن کشــور بازنگــری 
می کردند، یا به محاصره اقتصادی و تحریم های 
ظالمانه ای که بیش از هرچیز مردم لبنان را متأثر 
کرده است، پایان می دادند. حال آن که شواهد 
حکایت از برنامه ریزی برای کاهش مشکالت 
لبنان ندارد، بلکه به سادگی می توان استنباط کرد 
که هدف از سفر وزیر کویتی به بیروت بیش از 
هرچیز تحمیل اراده سلطه مآبانه محور عبری، 

عربی و غربی بر دولت و مردم لبنان است.

شیطانی طراحی   
   فراسو    

نقشه آمریکایی برای سلطه بر بیروتنگاهی به آخرین معادالت جنگ یمن

   رصد    

ناتوان در مقابل ایران  
اختاف در تیم مذاکره کننده آمریکا

وال اســتریت ژورنال: مقامات ایــاالت متحده 
در آخر هفته تأیید کردند کــه ریچارد نفیو، معاون 
فرستاده ویژه در امور ایران، تیم را ترک کرده است. 
نفیو، معمار تحریم های اقتصادی قبلی علیه ایران، 
از موضع سخت تر در مذاکرات فعلی حمایت کرده 
بود و از اوایل دســامبر در مذاکرات وین شــرکت 
نکرده اســت. افراد مطلع گفتند که دو تن دیگر از 
اعضای تیــم از مذاکرات جدا شــده اند، زیرا آنها 
نیز خواستار موضع ســخت تری در مذاکره بودند. 
منابع می گوینــد از جمله موضوعاتــی که باعث 
اختالف در تیم مذاکراتی آمریکا شده، این است که 
تحریم های موجود را تا چه حد محکم اجرا کنند و 
اینکه مذاکرات را باتوجه به آنکه ایران آن را طوالنی 

می کند، قطع کنند یا نه.

اهداف روسیه 

الخلیج آناین: رزمایش های اخیر که در شــرایط 
افزایش اختالفات بین روســیه و ایاالت متحده در 
مورد اوکراین و بین پکن و واشــنگتن به دلیل تایوان 
صورت گرفت، می تواند اهداف زیادی داشته باشد. 
این رزمایش ها، کمربند امنیتی دریایی است که در 

زمانی به شدت حســاس برای طرف روسی انجام 
شــد که درگیر تنش زیادی با غــرب به دلیل بحران 
اوکراین اســت. این رزمایش ها بخشی از سیاست 
رئیس جمهور روسیه برای توسعه مناطق نفوذش علیه 

آمریکاست.

ترس همراه با فرافکنی

المانیتور: با توجه به حمله هفته گذشته به ابوظبی 
پرداخت و به نقل از تحلیلگران نظامی صهیونیست، 
نوشــت که »حوثی ها« توان هدف قــرار دادن بندر 
»ایالت« و تأسیســات هســته ای »دیمونــا« را در 
سرزمین اشغالی دارند. به نظر می رسد حمله ارتش 
و انصارالله یمن به قدری قوی و شــگفت انگیز بود 
که صهیونیست ها باورشان نمی شود چنین حمله ای 
از ســوی یمنی ها صورت گرفته باشد، از این رو به 
فرافکنی روی آورده و گفت که این حمله از ســوی 

ایران صورت گرفته و نمی تواند کار یمنی ها باشد.

قدرت پهپادی ایران

امنیتی  و  راهبــردی  »مطالعــات  اندیشــکده 
جروزالــم«: بــا توجه بــه گزارش هــای اخیر در 
رسانه های اسرائیل و ایاالت متحده و اظهارات سران 

اسرائیل، به نظر می رســد دیدگاه کوچک شمردن 
تهدیدهای پهپادهای ایران، به طور چشمگیری تغییر 
کرده؛ به طوری که اخیرا »عاموس هارل« تحلیلگر 
نظامی روزنامه »هاآرتص« گفته که ایران به پهپادها 
به عنوان موازنه متقابل در برابر برتری هوایی اسرائیل 
متکی اســت. فرماندهی عالی نظامی اسرائیل نیز 
چندی قبل از گسترش قابلیت های پهپادهای ایران به 

نیروهای نیابتی، ابراز نگرانی کرده بود.

تجزیه آمریکا

پایگاه تحلیلی »نشــنال اینترست« در گزارشی 
با عنــوان آیا آمریکا یکپارچه باقی خواهد ماند، 
نوشت: گاهی اوقات کشورها کنترل بخش بزرگی 
از ســرزمین های خــود را از دســت می دهند. این 
موضوع می تواند به دلیل تهاجم خارجی باشــد که 

معموال پس از کشمکش های داخلی روی می دهد.

توان مقابله با ایران را نداریم

مرکز مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی: 
ایران بزرگترین چالش خارجی برای تل آویو اســت 
و این رژیم با توجه به پیشرفت های برنامه هسته ای 
ایــران، به تنهایی قــادر به مقابله با تهران نیســت. 

اوضاع امنیتی کرانه باختری به علت ضعیف  شــدن 
تشکیالت خودگردان و یکپارچگی برخی گروه ها در 
آستانه فوران است. تداوم جبهه گیری های سیاسی، 
اجتماعــی و تنش ها و بی اعتمادی به نهادهای رژیم 
صهیونیستی و خأل آشــکار در آمادگی ارتش برای 
جنگ آتی در چند جبهه، چالش های بسیار بزرگی 

برای تل آویو ایجاد کرده است.

ترس رژیم صهیونیستی 

روزنامه »جروزالم پست«: خطرناک ترین دشمن 
تل آویو در مرزها، حزب الله لبنــان با زرادخانه ای 
متشــکل از 12000 تا 150000 موشــک دقیق و 
راکت  است. ده ها هزار موشک و راکت اسرائیل را 
تهدید می کند و می تواند تأسیسات حیاتی برق، آب 
و ارتباطات را مختل کند، به فرودگاه های غیرنظامی 
و نظامی آســیب برســاند و این وضعیتی غیرقابل 
تحمل و غیرقابل قبول است. الزم است یک حمله 
پیشگیرانه علیه حزب الله در زمان مناسب آغاز شود 
و سامانه هایی از موشک های دقیق زمین به زمین در 
بردهای 400 تا 600 کیلومتری راه اندازی شــده تا 
بدین وسیله موشک ها و راکت های حزب الله نابود 

شود.

فرزان شهیدی
کارشناس بین الملل

محمدصادق مصطفوی
کارشناس بین الملل

مجتبی گلشاهی 
کارشناس بین الملل
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تحریم شکست  بایدن مطلقرکورد  ضرورت 

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

کارشناســان آمریکایی طی چند هفته اخیر تالش 
کردند تا بتوانند اتفاقات پیش رو در بحران اوکراین 
و روســیه را پیش بینی کنند. روند وقوع اتفاقات در 
این پرونده مهم امنیتی، آمریکایی ها را با تردیدهای 
زیــادی مواجه کرده و عدم شناســایی دقیق نیات و 
اهداف کرملین در این مســئله، ســبب شده  است 
 غلط یا در بهترین حالت، نامناسب 

ً
برآوردهای کامال

در خصوص بحران اوکراین داشته باشند. مهم ترین 
مسئله ای که تحلیلگران و همچنین دولت بایدن به 
آن توجه نمی کنند، در نظر گرفتن نوع نگاه روســیه 
به تهدیدهایی اســت که غرب از طریــق اوکراین 
برای مرزهای غربی این کشــور ایجاد کرده  است. 
ایاالت متحده در طول چندین دهه گذشــته چنان با 
اعتمادبه نفس کامل به مدیریت کشــورهای حوزه 
قفقــاز و همچنین شــرق اروپا پرداختــه که تصور 
نمی کند روســیه نیز در این منطقه منافعی داشــته و 
در عین حال به فکر حفاظت از امنیت ملی خود در 
مرزهای غربی اش باشــد. مهم ترین نکته در شرایط 
حاضر این است که مســکو قصد دارد کشورهای 
همســایه اش بدانند در صورت پیوستن به ناتو باید 
هزینه های بسیار سنگینی بپردازند. مسکو بارها این 
مسئله را به آمریکا گوشزد کرده بود که اجازه نمی دهد 
کشورهای همسایه اش به ناتو پیوسته یا از تسلیحات 

غربی استفاده کنند یا اینکه به پایگاهی برای تجمع 
ســالح های آمریکایی و حتی موشک های هسته ای 
این کشور تبدیل شود. نکته ای که آمریکایی ها به آن 
توجه نمی کنند، در نظر گرفتن حقی برای مســکو 
اســت که نگرانی هایی در مرزهای غربی اش داشته 
باشد. براســاس همین عدم اعتماد و عدم اطمینان 
به شــرایط آینده بود که دولت بایــدن تالش کرد از 
تمــام راه های ممکن تهدیدات فوری و ســریعی را 
علیه روســیه مطــرح کند که در صــورت حمله به 
اوکراین با آنها روبه رو خواهد شــد. از تحریم های 
اقتصــادی، تحریــم بانک مرکــزی و تحریم خط 
لوله نورد اســتریم2 گرفته تا تهدید به مجهز کردن 
همسایگان روسیه به ســالح های ناتو و سالح های 
آمریکایی، همه تهدیداتی بــود که بایدن به کار برد 
تا شــاید بتواند جلوی روند وقایــع در مرز اوکراین 
 نشان داد نگرانی های 

ً
و روســیه را بگیرد، این مثال

مســکو در خصوص کشــورهای غربی اش تا چه 
حد درست اســت و آمریکا تا چه میزان می تواند از 
آنها علیه منافع ملی روسیه استفاده کند. نکته ای که 
 از دید رسانه های آمریکایی پنهان می ماند، 

ً
معموال

این اســت که تا قبل از وارد شــدن آمریکا به بحث 
بحران در روابط روسیه و اوکراین، تحلیلگران حوزه 
روابط بین الملل می دانســتند که لشکرکشی روسیه 
به مرزهای غربی اش بیشــتر از اینکه نشان از حمله 
نظامی به اوکراین و یا منطقه دون باس داشته باشد، 
رزمایش نظامی و نمایشی است در برابر اوکراین که 
این کشور را از پیوســتن به ناتو بازدارد. با این حال 
بعد از ورود آمریکا به مسئله، منطقه به شدت درگیر 

فرضیه ای شد که آمریکایی ها به تمام دنیا القا کرده 
بودند و آن حتمی بودن حمله روسیه به اوکراین بود 
و همین مســئله بر تنش های بین دو کشور افزود و 
حاال با گذشــت حدود یک ماه از آغاز شکل گیری 
این بحران، به نظر می رسد دیگر راهی به جز حمله 
نظامی ـ چه محدود و چه نامحدود ـ برای روســیه 
باقی نمانده  است. گفت وگوهای مسکو و واشنگتن 
و همچنین گفت وگوهای مقامات روسی با ناتو در 
این خصوص بی نتیجه باقی مانده است و تنها چیزی 
که می تواند تکلیف جاه طلبی های آمریکا و ناتو در 
منطقه را مشــخص کند، اراده سیاسی روسیه برای 
حمله نظامی محدود یا گســترده به اوکراین است. 
صف آرایی های نظامی و سیاســی در کشــورهای 
منطقه نشــان می دهد، همه خــود را برای جنگی 
حتی محدود و موقت آماده کرده، روسیه به نمایش 
توانایی های نظامی خود با بــالروس پرداخته و از 
طرف دیگر آمریکا و کشورهای اروپایی نیز در حال 
تجهیز کشورهای دیگر مانند اوکراین و کشورهای 
حوزه بالکان از لحاظ نظامی هستند. مقایسه تعداد 

نیروهای روسی و همچنین تعداد 
نیروهای ناتو و کشورهای اروپایی 
نشــان می دهــد، درصورتی که 

مسکو عزم سیاسی برای حمله 
به اوکراین را داشــته  نظامی 
باشــد، نیروهای نظامی ناتو 

و کشــورهای دیگر مانند 
توانایــی  اوکرایــن 

مقابلــه با 127 

هزار نیروی نظامــی و امکانات شــان در مرزهای 
غربی روســیه را ندارند. آمریکا نیز به همین نتیجه 
رسیده  اســت و به همین دلیل تالش دارد مسکو را 
با تحریم های اقتصادی تهدیــد کند. با وجود همه 
تهدیدات، به نظر می رســد در نهایت در صورتی که 
تمایل در مســکو بــرای حمله نظامی بــه اوکراین 
وجود داشته باشد، آمریکا هیچ چاره ای جز پذیرفتن 
این موضوع ندارد. کارشناسان آمریکایی نمی توانند 
پیش بینی کنند که چه اتفاقــی در چند روز آینده در 
منطقه رخ می دهد اما با توجه به تمایالت و اهداف 
روســیه از قدرت نمایی در مرزهــای غربی اش، در 
نهایت این شــخص پوتین اســت که باید تصمیم 
نهایی در این خصوص را بگیرد. نگاهی به وضعیت 
موجود و نوع تنش هــای صورت گرفته بین آمریکا، 
اروپا و روسیه نشان می دهد درگرفتن جنگی گسترده 
و اشغال اوکراین گزینه محتمل نیست؛ اما به دلیل 

باال بودن میزان تنــش، احتمال این وجود 
دارد که حمالت نظامی محدودی 

صورت گرفته و به سرعت نیز 
پایان یابد.

 مسلمان بودن جرم است؟

 »ساندی تایمز« نوشــت: نصرت غنی، 
معاون ســابق وزیر حمل ونقل در دولت 
بوریس جانســون گفته اســت بــه دلیل 
مســلمان بودن از شــغلش اخراج شده 
اســت؛ چرا که دین او باعث ناراحتی و 
واکنش منفی همکارانش  شــده اســت. 
نصــرت غنی عضو حــزب محافظه کار 
انگلیس اســت. اتهام اسالم هراسی علیه 
حزب محافظه کار انگلیس در سال 2019 
و زمانی به اوج رسید که مشخص شد 25 
مشاور این حزب سابقه به اشتراک گذاشتن 
مطالب نژادپرســتانه و اسالم ستیزانه در 
رســانه های اجتماعــی داشــته اند. غنی 
افزوده است: اوایل ســال 2020 و پیش 
از تغییرات گســترده »بوریس جانسون« 
نخست وزیر انگلیس در ترکیب کابینه به 
من گفته شــد این نگرانی وجود دارد که 
به حزب وفادار نبوده ام، زیرا به حد کافی 
از حزب در برابر اتهام اسالم هراسی دفاع 
نکرده ام. نصرت غنی از سال 2015 عضو 
پارلمان انگلیس بوده و اصالت او به منطقه 
جامو و کشمیر بازمی گردد که منطقه  مورد 
مناقشــه بین هند و پاکستان است. معاون 
نخست وزیر انگلیس اعالم کرد، آنچه یک 
قانونگذار انگلیسی در مورد اخراجش از 
پست وزارتی  به دالیلی از جمله مسلمان 
بــودن او گفته اســت، در صــورت ارائه 
شکایت رســمی باید بررسی شود. دفتر 
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس نیز 
اعالم کرد وی با این نماینده مسلمان دیدار 
کرده و از وی خواسته است که برای ارائه 

شکایت رسمی اقدام کند. 

نتانیاهو کنار نمی رود!

روزنامــه »جروزالم پســت« بــه نقل از 
نتانیاهــو نوشــت: »در روزهــای اخیر 
ادعاهــای دروغینی در رســانه ها درباره 
موافقت من با معامله اقرار به گناه منتشر 
شده که درست نیست.« به تازگی رسانه ها 
اعالم کرده بودند، نخست وزیر سابق رژیم 
صهیونیستی قصد دارد به توصیه وکالی 
خود عمل کرده و توافق موسوم به »اقرار به 
گناه« را بپذیرد، به این ترتیب پس از صدور 
یک حکم حبس تعلیقی، این حکم نیز به 
یک خدمت اجتماعی تبدیل می شد؛ اما 
این کار به منزله پایان یافتن حیات سیاسی 
نتانیاهو بود. اتهامات علیه نتانیاهو شامل 
این اســت که او به طور سیســتماتیک از 
تاجران هدایایی در مجموع به ارزش بیش 
از 250000 دالر مطالبه کرده و در ازای 
پوشش مطلوب رسانه ای، مزایای نظارتی 
ارائه کرده است.بنیامین نتانیاهو در حال 
حاضر درگیر ســه پرونده جداگانه فساد 
است که دادگاه به آنها رسیدگی می کند. 
نخســت وزیر ســابق رژیم صهیونیستی 
همه اتهامــات را تکذیب کــرده و گفته 
است، اتهامات علیه او ساختگی هستند و 
مخالفان سیاسی و رسانه ها آنها را طراحی 

کرده اند.

جهان

پیشخوان

جهان

موج جدید افشــاگری ها درباره زیر پا گذاشتن 
قوانیــن قرنطینه کرونا از ســوی نخســت وزیر 
انگلستان، باعث شده است درخواست ها برای 
استعفای او در داخل حزب محافظه کار باال رود 
و برخــی از اعضای حزب او تهدید کرده اند که 
 به دنبال برکناری جانسون خواهند رفت. 

ً
احتماال

گزارش های متعدد از برپایی مراســم جشن 
و می گســاری در دوران قرنطینه از سوی دولت 
جانسون، قرار اســت به زودی یکپارچه شود و 
عمق ایــن اقدامات مورد ارزیابــی قرار گیرد تا 
مشخص شود آیا جانســون به قوانینی که برای 
 پایبندی ای 

ً
مــردم تصویب می کــرد، اصــوال

داشته است یا خیر. نتیجه تحقیقات درباره این 
افشاگری ها موســوم به »پارتی گیت« به زودی 
منتشــر می شــود و در این گزارش قرار است به 
برخی سؤاالت پاسخ داده شود، از جمله اینکه 
چند بار در مقر نخست وزیری انگلیس در دوران 
قرنطینه مهمانی برگزار شده است؟ چه کسانی 
در این مهمانی ها شــرکت داشتند؟ چه کسانی 
همه چیز را درباره نقض قواعد کرونایی در این 

مهمانی ها می دانستند؟ و در نهایت اینکه شخص 
جانســون تا چه حدی در برپایی این مهمانی ها 

نقش داشته است. 
به احتمال زیاد ایــن گزارش می تواند منجر 
به استیضاح و رأی عدم اعتماد علیه جانسون در 
پارلمان شــود. البته او همچنان تالش می کند 
خــود را بی گناه نشــان داده و مقصر اصلی این 
اقدامات را فرهنگ می گســاری و جشن گرفتن 
در دولت های مختلف انگلســتان معرفی کند! 
با این حال به نظر نمی رســد جانسون به دنبال 
اســتعفا و کناره گیری داوطلبانه از قدرت باشد؛ 
اما افزایش نارضایتی ها به دنبال افشاگری ها در 
حزب خودش برای او بسیار خطرناک است. در 
یک رأی عدم  اعتماد در فراکسیون اگر 15 درصد 
از 360 نماینده محافظه کار علیه جانسون رأی 
بدهند که معادل 54 رأی است، رأی عدم  اعتماد 
شــکل می گیرد، بعد از آن در یــک رأی گیری 
مخفی در فراکسیون، نخست وزیر باید حداقل 
50 درصد اعضــا را با خود همراه کند تا بتواند 
از چنین رأی عدم  اعتمادی جان سالم به در ببرد.

   گزارش      تحلیل    

با انتشــار نظرســنجی های جدیــد از میزان 
محبوبیت بایدن و کامــال هریس که آنها را در 
سراشیبی سقوط و انتخاب نشدن برای دور دوم 
ریاست جمهوری نشان می دهد، به نظر می رسد 
در حزب جمهوری خواه، ترامپ باالترین میزان 
شانس را برای انتخاب شــدن دوباره به عنوان 
رئیس جمهور در ســال 2024 دارد. براساس 
نظرسنجی تازه منتشر شده، رئیس جمهور سابق 
آمریکا در بین نامزدهای بالقوه جمهوری خواه 
برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 پیشتاز 
است و پس از او فرماندار فلوریدا در جایگاه دوم 

قرار دارد.
نظرسنجی های جدید نشان داده است، در 
یک انتخابات مقدماتی فرضی برای تعیین نامزد 
ریاســت جمهوری در بین هشت نامزد حزب 
جمهوری خواه، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
سابق آمریکا با جلب حمایت 57 درصدی در 
بین رأی دهندگان جمهوری خواه پیشتاز خواهد 
بود. رونالد دو ســانتیس، فرمانــدار فلوریدا و 
مایک پنس، معاون سابق ترامپ هم به ترتیب 

با حمایت های 12 و 11 درصدی در جایگاه دوم 
و سوم قرار دارند. هیچ نامزد احتمالی دیگری 
در این نظرسنجی بررسی نشده است. البته باال 
بودن محبوبیت دوسانتیس بیشتر به دلیل ترامپی 
بودن او اســت! او از کسانی بود که زدن ماسک 
را در ایالــت فلوردا اجبــاری نکرد و حاضر به 
اعمال قرنطینه در دوران کرونا نیز نشــد. او در 
برابر اجباری شــدن واکسن در آمریکا و ایالت 
فلوریدا نیز ایستادگی کرده و نشان داده است به 
هیچ عنوان قرار نیست برنامه های دموکرات ها 
برای مقابله با کرونا را اجرایی کند. این مسئله 
در سایر موضوعات مورد اختالف بین دو حزب 

دموکرات و جمهوری خواه نیز ادامه دارد. 
اگر ترامپ از انتخابات 2024 کناره گیری 
کند، دوسانتیس جایگزین وی خواهد شد و در 
انتخابات پیشتاز خواهد بود. میزان حمایت ها 
از فرماندار فلوریــدا در صورتی که ترامپ در 
رقابت ها حضور نداشــته باشــد، 30 درصد 
است، در حالی که مایک پنس با یک حمایت 

24 درصدی در جایگاه دوم قرار دارد.

بازگشت   دیوانه
سایه ترامپ بر سر انتخابات 2024

لبه   پرتگاه
نخست وزیر انگلیس در آستانه برکناری

در آستانه آغاز بازی های المپیک پکن موضوع تحریم دیپلماتیک 
این رویداد ورزشــی از سوی آمریکا و تعدادی از متحدانش مورد 
توجه رسانه ها قرار گرفته است. هرچند برخی کشورهای معدود 
مانند بریتانیا، کانادا، اســترالیا و تعداد دیگر از کشورهای حاضر 
در ائتالف ضد چین آمریکا، اقدام به تحریم دیپلماتیک و نمادین 
این بازی ها کرده اند؛ اما به نظر این ابتکار واشــنگتن چندان مورد 
توجه قرار نگرفته اســت. والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 
در جریان یک ســخنرانی پیش از اعزام ورزشکاران این کشور به 
بازی های المپیک زمســتانی پکن گفت، روسیه و چین با سیاسی 

کردن ورزش و تحریم نمایشی مخالف هستند.

در یک نظرســنجی تازه، اکثریت رأی دهندگان آمریکایی معتقدند 
رئیس جمهور این کشــور در میان تنش ها با چین و روسیه و مسائل 
داخلــی مانند تورم، توانایی مدیریت مشــکالت فزاینده را ندارد. 
میزان محبوبیت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در نظرسنجی 
جدید »هاروارد کپس ـ هریس« به 39 درصد کاهش یافته است. 18 
درصــد رأی دهندگان ابراز رضایت کامل کردند و 21 درصد دیگر 
اعــالم کرده اند تا حدودی از عملکــرد وی رضایت دارند. این در 
 
ً
حالی است که 53 درصد از رأی دهندگان عملکرد بایدن را کامال

یا تاحدودی ضعیف ارزیابی کرده اند. نسبت به نظرسنجی مشابه در 
ماه نوامبر سال گذشته، محبوبیت بایدن 6 درصد کاهش یافته است.

»آنتونی بلینکن« گفته  است اگر آمریکا قوای خود را از افغانستان 
خارج نمی کرد، طالبان حمالت خــود را علیه قوای ائتالف و 
مراکز استان ها از سر می گرفتند؛ به همین دلیل از نظر او خروج از 
افغانستان یک »ضرورت مطلق« بود. وزیر خارجه آمریکا گفت:  
»اگر فراتر از ضرب االجل ]در افغانســتان[ باقی می ماندیم، دو 
چیز رخ می داد: یکی طالبان حمالت تهاجی خود را علیه ما و 
قوای متحدین ما از سر می گرفت و دوم اینکه طالبان تعهد کرده 
 بود از حمالت تهاجمی بزرگ بر مراکز اســتاهای پرجمعیت 
اجتناب کند؛ اما بر اساس این توافق، طالبان می توانستند در سایر 

مناطق افغانستان به حمالت شان ادامه دهند.«

وپای شرقی  مصاف در ار
نگاهی به تنش میان روسیه و آمریکا در اوکراین
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 چرایی شکست
 طرح تحول سالمت 

از ابتدای نیمه دوم ســال 1393 که طرح 
تحول سالمت آغاز شــد، فقط موضوع 
واقعی کردن تعرفه های پزشــکی مطرح 
نبــود، بلکه این طرح بســته ای بود که در 
آن پیشــنهادهای خوبی نیز وجود داشت. 
بخشــی از آن، که بیشــتر به شرکت های 
بیمه ای مربوط می شد، موضوع بازنگری 
خدمات و تعرفه هــای آن بود. با توجه به 
اینکه قبل از ســال 1393، نرخ تعرفه ها 
برای مدتــی ثابت مانده بــود و حتی در 
دوره ای، کاهــش نیــز پیدا کــرده بود، 
متأسفانه پدیده ای تحت عنوان زیرمیزی 
در نظام درمانی کشــور شــایع شده بود. 
یکی از بحث هایی کــه در دولت یازدهم 
مطرح شد، این بود که باید میزان پرداخت 
هزینه های درمان از جیب بیماران کاهش 
یابد. دراین بیــن، بازنگــری تعرفه ها و 
خدمات نیز به صورت همزمان در دستور 
کار قرار گرفت و نرخ تعرفه ها به نســبت 
قابل توجهی نســبت به گذشــته افزایش 
پیدا کرد. اگرچه در راســتای اجرای این 
به شرکت های  طرح هزینه های سنگینی 
بیمه ای و بازرگانی تحمیل می شــد و بار 
مالی حدود 60 تا 70 درصدی برای این 
شرکت ها داشت اما بیمه ها از همان ابتدا 
از طریق ســندیکاها، حمایت خود را از 

اجرای این طرح اعالم کردند.
بر اســاس یک مصوبه، بخشی از این 
بار مالی برای بیمه هــای پایه، مثل تأمین 
اجتماعی و بیمه سالمت بود. درخواست 
اولیه این بود که شرکت های بیمه بازرگانی 
در بخشــی از این منابع، مشــارکت داده 
شــوند، تا با افزایش حق بیمه که فشــار 
مضاعفی هم به مــردم وارد می کند، وارد 
طرح تحول سالمت نشوند؛ اما متأسفانه 
این خواسته تحقق پیدا نکرد. در 1/5 سال 
ابتدای اجرای این طرح، دید مثبتی نسبت 
به طرح تحول سالمت هم میان مردم و هم 
میان شــرکت های بیمه ای وجود داشت. 
اما پس از مدتی، شــرکت های بیمه ای از 
بحث های نظارتی خارج شدند؛ چرا که 
شرکت های بیمه ای بیشترین تخلفات را از 
طرح تحول سالمت اعالم کردند. تعرفه ها 
نیز بــا توجه به اینکه تعهــدات در مقابل 
بیمه های پایه انجام نشــد و شرکت های 
بیمه هم نتوانســتند آن هزینه ها را تحمل 
کنند، دوباره افزایــش پیدا کرد. از طرفی 
شرکت های  توســط  خسارت  پرداخت 
بیمه ای خیلی طوالنی شــد، چرا که این 
شرکت ها دیگر منابعی نداشتند و همین 
مسئله یکی از دالیلی بود که به مرور زمان 
طرح تحول سالمت، خاصیت خود را از 
بازرگانی  بیمه  دست بدهد. شرکت های 
حدود یک ســال و نیم اول بعد از اجرای 
طرح تحول سالمت از اجرای آن راضی 
بودند اما پس از آن، حتی دیگر از سمت 
دولت هم حمایت واقعی از این شرکت ها 
صــورت نگرفت؛ به طــوری که یکی از 
دالیلی که آقای قاضی زاده هاشمی، وزیر 
وقت بهداشــت انتقاد داشت و از دولت 
کنار کشید، همین موضوع بود که یارانه ها 
و حمایت هایی که قــرار بود برای اجرای 
طرح تحول ســالمت، پرداخت شــود، 

عمال رخ نداد و عملیاتی نشد.

 BBBB اگر بخواهیم عملکرد ســازمان برنامه در 
ســال های قبل و بعد از پیروزی انقاب 
را بررســی کنیم، به نظرتان ســاختار این 
سازمان بعد از پیروزی انقاب با چه تغییر 

و تحوالتی مواجه بوده است؟
همانطور که می دانید ســازمان برنامه از نظر تاریخی 
در سال 1327 توسط آمریکایی ها و با اهداف خاصی 
ایجاد شد. اهدافی که بخشی از آن در سال 1341 و با 
برنامه ترومن که قرار شد شاه آن را در ایران اجرا کند، 
آغاز شد. شــاه نام این برنامه را »انقالب شاه و مردم« 
گذاشــت، که در واقع برنامه آمریکایی ها برای اقتصاد 
ایران بود، تا با اجرای آن اقتصــاد ایران را به آمریکا و 
درآمدهای نفتی وابســته کرده و کشــاورزی کشور را 
نابود کنند. اتفاقی کــه در انجام آن نیز موفق بودند. به 
طوری که وقتی در ســال 1357 انقالب پیروز شــد، 
چیزی حــدود 90 درصد بودجه عمومی کشــور به 
درآمدهای نفتی وابســته بود. اجرای این عملیات نیز 
بر عهده ابتهاج که شــخصیتی کامال آمریکایی بود و 
از بانک جهانی به ایران بازگشته بود، انجام شد. تمام 
هدف و برنامه آنهــا این بود که بتوانند در ایران نظامی 
 
ً
استبدادی در راستای اهداف استعمار ایجاد کنند. تقریبا
تمام برنامه ها و تصمیم گیری ها نیز حول و حوش این 
موضوع و ژاندارم منطقه بودن ایران، شکل می گرفت 
که وظیفه اصلی تحقق این موضوع بر عهده ســازمان 
برنامــه و بودجه وقت بود. به نحــوی که می توان تمام 
برنامه هایی را کــه تحت عنوان برنامه های عمرانی در 
سال های قبل از انقالب تدوین و اجرا شد، در این راستا 
دانست. با پیروزی انقالب اسالمی، فرصت الزم برای 
ایجاد تحوالت اساســی در نظام برنامه ریزی و حتی 
نظام اداری کشــور به وجود نیامد، یعنی به رغم اینکه 
انقالب اسالمی به پیروزی رسیده بود، اما همچنان یک 
نظام اداری متناسب با انقالب اسالمی و رویکردهای 
آن شــکل نگرفته بود. ضمن اینکه عمده عناصری که 
در ســازمان برنامه فعالیت می کردند یا عناصر رژیم 
گذشــته بودند و یا دارای نگاه های لیبرالی بودند. بعد 
از پایان جنگ نیز با حضور دولت ســازندگی و همین 
افراد در ســازمان برنامه، این وضعیت ادامه پیدا کرد و 
عمده نگاهی که در برنامه های تدوین شده از سوی این 
سازمان وجود داشت، نگاه های لیبرالی بود. متأسفانه 
همچنان و به رغم گذشت بیش از 40 سال از پیروزی 
انقالب نتوانســتیم شرایط و محیطی را ایجاد کنیم که 
این سازمان در خدمت اهداف انقالب باشد. آنچه مهم 
است اینکه باید چند اقدام مهم در این سازمان رخ دهد 
که تاکنون اتفاق نیفتاده است. اقدام اول تغییر گفتمان 
است یعنی سازمان برنامه برای اینکه بتواند در خدمت 
انقالب اسالمی باشد، باید تغییر گفتمانی داشته باشد. 

اقدام دوم نیز تحول در نیروی انســانی است، چرا که 
نیروی انسانی فعال در سازمان برنامه باید به این تغییر 
 عناصر بسیار 

ً
گفتمان اعتقاد داشته باشــد. البته قطعا

خوبی در ســازمان برنامه حضور دارند، اما متأسفانه 
رویکــرد غالب در این ســازمان، رویکــرد نیروهای 
حزب اللهی و معتقد به گفتمان انقالب اسالمی نیست. 
نکته سوم این است که ساختارها باید متناسب با شرایط 
امروز شــکل بگیرد.  به نظر می رسد جریان لیبرال در 
ایران بین نهادهــای اقتصادی ماننــد بانک مرکزی، 
وزارت اقتصاد، ســازمان برنامه و... معتقدند سازمان 
برنامه باید فرماندهی، اقتصاد کشور را در اختیار داشته 
باشــد، لذا تمرکز بیشتری روی این ســازمان دارند. 
برای مثال روحانی در دولت دوم خود به مسعود نیلی 
پیشــنهاد پذیرش وزارت اقتصاد را می دهد، اما او این 
پیشنهاد را نپذیرفته و خواستار ریاست سازمان برنامه و 

بودجه می شود. نیلی در بیان دلیل عدم پذیرش وزارت 
اقتصاد می گوید: این رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
اســت که می تواند تیم اقتصادی دولــت را مدیریت 
کند. به نظرتان دلیل این موضوع چیست؟ چون عمده 
وضعیت کشور و دولت وابسته به بودجه عمومی است. 
از طرفی خود دولت هم گسترده است عالوه بر بخشی 
از بودجه کل، بخش اعظمــی از بودجه نیز مربوط به 
بودجه شــرکت های دولتی است، که نحوه تخصیص 
تمام اینها وابسته به سازمان برنامه و بودجه است. یعنی 
بودجه حرف اول را در اداره کشور می زند. به نظرم ما 
اصال چیــزی تحت عنوان برنامه نداریم و آنچه تحت 
عنوان برنامه های توســعه پنج ساله مطرح می شوند، 
احکامی هســتند که بر اســاس آن یا صرفا یک سری 
اختیارات بــه دولت یا بخش های مختلف دولت داده 
شــده و یا یک سری تکالیف مشــخص می شود؛ لذا 
آنچه برای کشور تعیین کننده است، همین بودجه های 

سالیانه هستند. همانطور که می دانید تخصیص بودجه 
در اختیار سازمان برنامه است، بنابراین سازمان برنامه 
و رئیس این ســازمان نقش کلیدی و اساسی در کشور 
 رئیس جمهور نیــز عناصری را برای 

ً
دارنــد و معموال

این پســت انتخاب می کند که مــورد اعتقاد و اعتماد 
کامل خودش باشد، تا مباحث مربوط به بودجه مطابق 
دســتورات رئیس جمهور دنبال شــود. در این شرایط 
به نظر می رســد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نقش 
چندانی نداشته باشند در حالی که این دو نهاد از مراجع 
و نهادهای مهم اقتصادی در کشور هستند. برای مثال 
ما هر سال با موضوع افزایش نقدینگی و کسری بودجه 
و... مواجه هســتیم که این موضوعات به مشــکالت 
تورمی ما دامــن می زند. ضمن اینکه در بســیاری از 
ســال ها با موضوع افزایش نــرخ ارز مواجه بوده ایم. 
ریشــه تمام اینها مربوط به دولت بــوده و تعیین کننده 

آن نیز کســری بودجه دولت است، که طبیعتا متوجه 
سازمان برنامه و بودجه است. بنابراین سازمان برنامه 
و بودجه نقش کلیدی و اساسی را در اقتصاد کشور بر 
عهده داشته و می توان گفت هرکس رئیس و مسئول این 
سازمان باشــد به نوعی رئیس و فرمانده تیم اقتصادی 

دولت نیز به شمار می رود.

 BBBB به نظرتان ایراد اصلی ســازمان برنامه در 
حال حاضر چیست؟

 به ســازمانی تحت عنوان سازمان برنامه نیاز 
ً
ما حتما

داریم؛ یعنی اصل این موضوع غیرقابل انکار است. از 
طرفی طبق قانون اساســی انتصاب رئیس این سازمان 
جزو اختیارات رئیس جمهور است. چرا که او مسئول 
اصلی برنامه و بودجه و امور استخدامی و ساختاری در 
کشور است. مسئله مهم این است که باید رویکردهای 
موجود در سازمان برنامه تغییر کنند، یعنی این سازمان 
در ابتدا و گام اول باید یک برنامه توســعه متناســب با 

دیدگاه های اسالمی و سیاست های ابالغی مقام معظم 
رهبری تدوین کند. برنامه ای که به معنای واقعی کلمه 

 یک سری احکام باشد.
ً
برنامه باشد نه اینکه صرفا

 BBBB به نظرم یکی از مشکات ساختاری نظام
بودجه ریزی در ایران، عدم پاســخگویی 
دولت نسبت به عملکردش است. برای 
مثال بعد از انتشــار گزارش تفریغ بودجه 
به رغم انحرافات زیاد دولت از بودجه اما 
عما هیچ پاســخگویی یا بازخواستی از 

دولت وجود ندارد.
همینطور اســت. نظام نظارتی در ســطح باال وجود 
ندارد. یعنی سازمان برنامه و بودجه که مسئول نظارت 
درآمدهای دولت اســت، نظارت درستی نمی کند. 
 مجلس هم همین طور اســت. علتش هم این 

ً
طبیعتا

است که شما ســامانه  به روزی ندارید که اطالعات 
دقیق، شــفاف و روزانه وارد این سامانه شود تا بتوان 
به راحتی برنامه ریــزی و از نحوه اجــرای برنامه ها 
مطلع شــد. در دنیا اتفاقی کــه برای همه بخش های 
اقتصادی از نظام مالیاتــی تا نظام بانکی، بورس و... 
افتاده این اســت که آنها به ســامانه ای جامع، دقیق و 
شــفاف از اطالعات اقتصادی کشور خود دسترسی 
دارند. اما ما چنین امکانی نداریم و تا زمانی که نتوانیم 
ســامانه ها را اصالح کنیم نمی توانیم نظارت دقیقی 
انجام دهیم. باید سامانه ها را که زیر بنای اصلی وجود 
نظارت در کشور است ایجاد و اصالح کنیم تا بتوانیم 
نظارت درستی انجام دهیم. برای مثال االن مجلس 
می خواهد نظارت کند، اما اطالعات مورد نیاز برای 
این نظارت را باید از خود دولت بگیرد. همان طور که 
دیوان محاســبات نیز چه در تهیه گزارش تفریغ و چه 
نظارت هایی که انجام می دهد اطالعاتش را از دولت 
می گیرد. طبیعتا وقتی گزارش تفریغ منتشــر می شود 
چون روند طی شــده برای تهیه و انتشار این گزارش 
آنالین و به روز نبــوده و از کارایی الزم نیز برخوردار 
نیســت در نهایت به همان یک گــزارش یا برخورد 
قضایی ختم می شود. در حالی که اگر نظارت برخط 
اتفاق بیفتد تا بخواهد انحرافی رخ دهد، جلوی این 

انحراف گرفته می شود.

 BBBBبه نظر شما در شرایط فعلی چه باید کرد؟
به نظرم اگر دولــت آینده می خواهــد دولتی کارآمد 
باشــد باید محور اصلی فعالیت هایش این باشــد که 
 نظام های اطالعاتی را به صورت منســجم و در 

ً
حتما

قالب سامانه ها شکل داده و به یکدیگر لینک کند و از 
این طریق یک داشبورد مدیریتی ایجاد شود، تا کامال 
مشخص باشد ما امروز کجا قرار داریم؟ قرار است به 
کجا برویم؟ در حال درســت پیمودن کدام مسیرها و 

انحراف در کدام مسیرها هستیم؟

بازار

یادداشت 

در ســال های اخیر، بســیاری از طرح هــای عمرانی، به دلیل 
کاهش درآمدهای نفتی دچار مشکالتی شده است؛ بنابراین، 
باید برای حضور بخش خصوصی بسترسازی کرد، به گونه ای 
که بخش خصوصی با رغبت بیشــتری در طرح های عمرانی 
سرمایه گذاری کرده و مطمئن باشد سرمایه هایی که در این مسیر 
هزینه می شود، در زمانی معقول و با سودی مناسب باز می گردد. 
برای این کار باید تنوع ورودمان به اقتصاد بین الملل چه در 
خصوص بحث تعامالت پولی و چه در زمینه تأمین کاالها بیش 
از وضعیت موجود توسعه یابد، یعنی این طور نباشد که اجازه 
 کشورهای خاصی تأمین کننده کاالهای اساسی ما 

ً
دهیم صرفا

باشند.

 تحول نظام تأمین مالی
منهای نفت

به گزارش DFM، هفته گذشته ارتش و کمیته های مردمی یمن 
با چندین پهپاد به دبی و ابوظبــی حمله کردند. موضوعی که 
سبب شد تا بورس ابوظبی 2/2 درصد منفی شود؛ به گونه ای که 
در معامالت همان روز، شــاخص کل بورس ابوظبی با ریزش 
70 واحدی به 3140 واحد رسید. شاخص بورس دبی هم به 

8675 واحد عقب نشینی کرد.
 با وجود اینکه امارات می گوید حمله یمنی ها را                               دفع کرده، 
اما نیروهای یمنی می  گویند با موفقیت توانسته اند به برخی نقاط 
حســاس در دبی و ابوظبی حمله کنند. گفته می شود، یکی از 
مراکزی که دوباره مورد حمله قرار گرفته، فرودگاه ابوظبی بوده 

است.

 ریزش بورس ابوظبی
شاخص

»تخصیص دارایی« به معنای تقســیم منابــع مالی بین گروه های 
مختلــف دارایی، مانند ســهام، اوراق مشــارکت، صندوق های 
ســرمایه گذاری، امــالک و مســتغالت، ســپرده گذاری و دیگر 
مکان های سرمایه گذاری اســت. به این صورت ممکن است در 
پایان ســال، امالک و مســتغالت افزایش قیمت داشته باشند، در 
حالی که ســهام بورسی با کاهش مواجه باشــند، در نتیجه سود 

حاصل از امالک، زیان سهام را جبران خواهد کرد. 
همچنین، هر کدام از گروه های سرمایه گذاری نیز بهتر است، به 
 
ً
زیرشاخه های متنوعی تقسیم شود.اگر بخشی از سرمایه خود، مثال

40 درصد، به سهام بورسی اختصاص داده شود، توصیه می شود این 
»تخصیص دارایی« برای خرید سهام گوناگون به کار گرفته شود.

 تخصیص دارایی
افزوده

عملکرد سازمان برنامه طی چند دهه اخیر همواره موافقان و منتقدانی داشته است. موافقانی که این سازمان را در رأس نهادهای اقتصادی دولت دانسته و قائل به 
فرماندهی اقتصاد کشور از سوی این نهاد هستند. طرفدارانی که به رغم دانستن ایرادات نظام برنامه ریزی در ایران و ساختارهای پر ایراد سازمان برنامه، معتقد به 
تداوم همین مسیر آن هم به صورت کج دار و مریز بوده و هستند. البته طی این سال ها منتقدان عملکرد سازمان برنامه نیز همواره ظهور و بروز داشته اند. البته اکثر 
این منتقدان منکر ماهیت وجودی چنین سازمانی نبوده و نیستند، بلکه بر رویکردها و گفتمان غالب در این سازمان، نقددارند؛ موضوعی که باید ریشه بسیاری از 
مشکات اقتصادی موجود در کشور را در آن جست وجو کرد. صبح صادق در گفت وگویی با »دکتر لطف الله فروزنده« معاون سابق توسعه مدیریت و سرمایه 

انسانی رئیس جمهور به بررسی نظام برنامه ریزی و عملکرد سازمان برنامه و بودجه پرداخته است. 

علی مرزبان
خبرنگار

لیبرالی  تفکرات  غلبه  نتیجه 
 بررسی ریشه مشکالت سازمان برنامه و بودجه

 در گفت وگوی صبح صادق  با معاون اسبق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

مجتبی عطری
دبیر کار گروه درمان 

سندیکای بیمه گران ایران
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امر خدا به شنیدن 
استدالل انسان ها

یکی از آدابی که قرآن به ما آموخته اســت 
»توضیح خواستن« و »شنیدن ادله « افراد 
است. هر انسانی و هر مخلوقی وقتی کاری 
انجام می دهد، برای خود دالیلی دارد که با 
تکیه به آن دالیل، رفتاری را انجام می دهد. 
این دالیل هم می تواند درســت باشــد و 
هم می تواند اشــتباه باشــد، اما نمی شود 
که دلیلی وجود نداشــته باشــد. گاهی با 
تحقیق به ادله ای دســت می یابیم که ما را 
در ارتکاب عملی صحیح یاری می کند، 
گاهی بدون تحقیق ادله ای را می شنویم یا 
ایجاد می کنیم که ما را به سمت رفتارهای 
اشتباه می کشــاند. خداوند می  خواهد ما 
اهل استدالل باشیم اما استدالل درست. 
همچنین باید ظرفیت شــنیدن استدالل 
دیگران را هــم در خود ایجاد کنیم. حتی 
در مواجه با رفتار اشتباه دیگران. هنگامی 
که خداونــد آدم را آفرید و امر فرمود همه 
به او ســجده کنند، شــیطان امتناع کرد. 
خداوند از او پرســید: »ای ابلیس! چرا با 
در  نیستی؟«)حجر/32(  سجده کنندگان 
اینکه خداوند علم به علت این رفتار شیطان 
دارد، اما باز هم از او سؤال می کند، قصدی 
نهفته اســت. قصد خداوند این است که 
ادب الهی را به مــا بیاموزد. همچنین در 
ســؤال حضرت یعقوب از فرزندانش چه 
آن وقت که آمدند و از فقدان یوســف خبر 
دادنــد، چه آن زمان که بنیامین را در مصر 
جاگذاشــتند و چه آن زمان که به اشــتباه 
خــود اعتراف کردند، ادب شــنیدن عذر 
و ادله افراد و همچنین شــنیدن تام و تمام 
ادله آنها در حضــرت یعقوب و حضرت 
یوســف دیده می شــود. این اخالق الهی 
در رفتار پیامبران دیگــر، در قرآن و حتی 
پیامبر اســالم)ص( و ائمــه اطهار)ع( در 
گفت وگوها، احتجاجات و مناظرات شان 
به وفور دیده می  شود. ایشان استدالل ها را 
می شــنیدند، برای شنیدن عذر افراد صبر 
دارنــد و عجوالنه در مورد فردی قضاوت 
نمی کنند. خداوند به ما دستور می دهد که 
دالیل، عذرها، خبرها و حتی بهانه افراد را 
هم گوش بدهیم، اما توجه داشته باشیم که 
درست باشد و در مورد صحت آن تحقیق 
کنیم. خداوند در قرآن دســتور می دهد: 
»ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر شخص 
فاسقی خبری برای شــما بیاورد، درباره 
آن تحقیق کنید، مبــادا به گروهی از روی 
نادانی آسیب برســانید...«)حجرات/6( 
حتی اگر فاسقی که شهرت به گناه داشت 
خبری آورد، نباید صرف فاســق بودن او 
خبر را رد کنیم، بلکــه باید تحقیق کرده 
که در هر صورت چه راســت، چه دروغ، 
باعث وارد شــدن ظلمی به کسی نشویم. 
در این میــان اگر ادله افراد را شــنیدیم و 
آن را صحیح یافتیم اما در مقابلش سرفرود 
نیاوردیم و قبول نکردیم، هم باعث ظلم به 
آن فرد شــده ایم و هم باعث ظلم به دیگر 
انسان ها، به دلیل آنکه تفکر، تعقل، تحقیق 
و اســتدالل، امر مقدسی است که ماهیتا 
انســان را از حیوان تمیز می دهد. اگر این 
امر مقدس با مقاومت کسی مواجه شود، 
در واقع با استدالل و تعقل و تفکر مواجهه 
شده اســت و به مرور انسان ها را به سمت 
بی فکــری و حیوانیت و نظــام اجتماعی 
از  بنابراین، پس  جنگل وار، می کشــاند. 
مدتــی علم و فکر در جامعــه بی ارزش و 
انسانیت دچار خدشه می شود. پس حق را 
باید قبول کنیم، حتی اگر به ضررمان بود که 
اگر این طور نباشد آتش جهالت دامن مان 

را می گیرد.

عالمه حسن حسن زاده آملی: الهی، آزمودم تا شکم دایر است، 
دل بایر است. الهی، وای بر من اگر از من بترسند و از تو نترسم. 
الهی، وای بر من اگر دلــی از من برنجد! الهی، از روی آفتاب 
و ماه و ســتارگان شــرمنده ام، از انس و جان شرمنده ام، حتی 
از روی شیطان شــرمنده ام که همه در کار خود استوارند و این 
سســت عهد، ناپایدار. الهی، گرگ و پلنگ را رام توان کرد، با 
نفس ســرکش چه باید کرد؟الهی اگر ستارالعیوب نبودی، ما 
از رسوایی چه می کردیم؟ الهی، آفریدی رایگان، روزی دادی 

رایگان، بیامرز رایگان، تو خدایی نه بازرگان.

دین

آیه

شــیطان در آن لحظه که با خود عهد کرد انسان را 
از مسیر درست منحرف کند، ابزارهای متعددی 
را در نظــر گرفت که به هر نحو بتواند به او در این 
کار کمک کند و به هر وسیله ای که بتواند انسان را 
از رفتن به سمت خداوند بازمی دارد. گاهی با گناه 
و حتی گاهی با ترغیب به انجام عبادت! به عبارتی 
شیطان با وسوسه انسان ها می تواند اثرات عبادت 
را از بیــن ببرد و حتی آن  را به گناهی بزرگ تبدیل 
کند. مانند اینکه فردی نمــاز بخواند اما نمازش 
در او ایجــاد غرور، عجب و تکبر کند. گاهی هم 
شیطان انســان را از پیشــرفت به سمت خداوند 
بازمــی دارد. مانند اینکه نماز می خوانیم، اما نماز 
ر«)عنکبوت/45( 

َ
ُمْنک

ْ
ْحشاِء َو ال

َ
ف

ْ
ْنهی  َعِن ال

َ
ما »ت

نیست و اثر معنوی در ما ایجاد نمی کند تا متعالی 
شویم و در مقام بندگی رشد کنیم.

 یکی از روش های مخصوص شــیطان ایجاد 
»یأس و ناامیدی« در انسان ها است، که می تواند 
آنها را به پایین ترین مقــام تنزل دهد و حتی نابود 
کند. عواملی که انسان را به سمت ناامیدی می برند 
بســیار زیاد است و اگر کســی در خود احساس 
ناامیــدی می کند، خودش بایــد به دنبال دلیل آن 

باشد. به طور مثال »طمع« می تواند چشم انسان را 
کور کند و او را به مهلکه های بزرگ گرفتار کند که 
طبیعتا وقتی فردی با مشکلی مواجه شده و دچار 
سختی می شود، یأس و ناامیدی سراغ او می آید. 
به اصطالح اخالقی، یأس یا ناامیدی عبارت است 
از حالتی که در مقام عجز و ناتوانی در نفس انسان 
پدید می آید و به طور کلی قطــع امید از کاری را 
یأس می گویند.)فرهنگ معارف اســالمی، ج3، 
لغزش های  از  ناامیــدی  ص2192( همچنیــن 
اخالقی به شمار می رود، زیرا به معنای ستم کردن 
بر خویشتن و خودکشی تدریجی است و ناامیدی 
مطلق، مرگ است. همان طور که گفته شد عوامل 
زیادی هستند که باعث ناامیدی می شوند از جمله 
آنکه انسانی خداوند را نشناسد و قدرت بی انتهای 
او را درک نکند و همین عدم شــناخت و معرفت 
او را به یک بن بســت فکری می رساند و احساس 
می کند هیچ کسی نیســت که او را حمایت کند و 
از مهلکه نجات دهد. پس »کفر« یا »بی معرفتی« 
عامل ناامیدی اســت، زیرا وقتی انسانی خداوند 
را حامی خــود نبیند فورا به ناامیدی می رســد. 
»غفلــت« از یاد خداوند هم یکی دیگر از عوامل 
ناامیدی است. هنگامی که انسان فکر می کند گناه 
بزرگ تر است از رحمت خداوند. از دیگر عوامل 
»بی فکری« است، انسان برای مقابله با مشکالت 
و ســختی ها و حتی برای پیدا کــردن راهی بهتر 
برای زندگی نیاز به جمع بندی فکری دارد. او باید 

استدالل های متفاوتی که بســیاری از آنها توسط 
شیطان به انســان القا می شــود را بررسی کند و 
پاسخ شان را بدهد تا با رهایی از تفکرات مسموم 
به سرعت در مسیری که به نتیجه می رسد، حرکت 
کند. امــام صادق)ع( می فرماینــد: »بزرگ ترین 
گناهان کبیره نزد خدا، یأس از روح الله و ناامیدی 
از رحمــت و نیکــی خداســت.«)کافی، ج 4، 
ص472( در توصیــه حضــرت یعقــوب)ع( به 
فرزندانش برای دوری از ناامیدی در یافتن جناب 
یوسف)ع( آمده: »ای پسران من، بروید و از یوسف 
و برادرش جست وجو کنید و از رحمت خدا نومید 
نباشــید، زیرا جز گروه کافران، کسی از رحمت 
خدا ناامید نمی  شود.«)یوســف/87( پس نه تنها 
ناامیدی گناه است و باعث سقوط انسان می شود، 
بلکه القای ناامیدی هم گناهی بزرگ است، با این 
تفاوت که باعث می شــود افراد بی شماری ساقط 
شوند. برخی افراد همانند شیطان در جامعه ایجاد 
ناامیدی می کنند، به طــوری که مردم یک جامعه 
هیچ راه بازگشتی برای خود نمی بینند. این اتفاق 
با روش های مختلفی صورت می پذیرد، آگاهانه 
یا ناآگاهانــه، اما اثری که می گذارد تفاوتی ندارد. 
ایجاد ناامیدی در معنویات و مادیات با شکل های 
مختلف برای ایجاد شکاف هایی عمیق و غیرقابل 
بازگشــت، بدتریــن ضربه به مــردم یک جامعه 
است که القاکنندگان آن بزرگترین گناه را مرتکب 

می شوند. 

در مقابل القاءکنندگان، هــر ایمان آورنده ای 
باید بــه رحمت، فضل و محبتی کــه خداوند به  
بنده اش دارد تکیه کند و فریب شیطان و سربازانش 
را نخــورد. خداونــد در قرآن کریم بارها اشــاره 
فرموده کــه رحمت من دایره گســترده ای دارد و 
به هیچ عنوان نه ظلم می کنم به بنده ای و نه اجازه 
می دهم که کســی به  او ظلم کند، منتها کسی که 
به خالقش اطمینــان و اعتماد دارد و از او اطاعت 
می کند. خداوند به ما دستور می دهد که داشته های 
باارزش مان را بشناسیم و به آن تکیه کنیم تا خود را 
دارای ثروتی بی انتها ببینیم. داشته هایی مانند ایمان 
و تقوا، اعتقاد بــه خداوند، محبت اهل بیت)ع(، 
سالمتی روح و جسم، مقام عظیم انسانیت، تعقل 
و تفکری که خداوند به ما ارزانی داشــته اســت 
و هــزاران نعمت دیگر که به  مــا قدرت می دهد. 
بندگان خدا وقتی به اطمینان قلبی در مورد رحمت 
و حمایت خداوند می رســند، شــاد می شوند و 
ناامیــدی و یأس را کنار می گذارنــد. خداوند در 
قرآن می فرماید: »به بندگانم بگو تنها به فضل خدا 
و رحمت او باید خوشحال شوند که این، از تمام 
آنچه گردآوری می کنند، بهتر است.«)یونس/58( 
امــام باقــر)ع( می فرمایند: »منظــور از به فضل 
خدا، رســول خــدا)ص( و مقصــود از رحمت 
خــدا امیرمؤمنان)ع( اســت.« به عبارتی محبت 
اهل بیت)ع( است که دل ها را شاد می کند و غم ها 

را می زداید و هر ناامیدی را از بین می برد. 

 پرهیز از ناامیدی با محبت خدا و اهل بیت)ع(
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

تقوا به  معنای خویشتن داری انسان از مخالفت با 
حق است؛ یعنی انسان خود را از ترک واجبات و 
بجا آوردن محرمات بازدارد. تقوا از وقایه است؛ 
یعنی نگه داری، تقّیه هم به این معناســت؛ چون 
انســان خودداری می کند از عملی که برخالف 
مرام اهل سّنت است تا کسی به  عقایدش پی نبرد. 
ِق 

َّ
در آیات قرآن، گاهی خداونــد می فرماید: »ِات

الله«. گاهی فرموده است: »از آتش جهنم بپرهیز 
و خودت را حفظ کن.« 

در بعضی از آیات آمده اســت: »بپرهیزید از 
فتنه ای که آثار آن مخصوص ظالمین نیست و غیر 
ظالمین را هم فرا می گیرد.« قرآن هادی و راهنمای 
کســانی اســت که تقوا داشته باشــند. حضرت 
موسی)ع( از پروردگار، فرق بین کلیم و حبیب را 
پرسید، حضرت حق فرمود: »کلیم، برای رسیدن 
بــه مرتبه کلیمی، باید چهل شــبانه روز ریاضت 
بکشد و  انزوا اختیار کند و آن گاه به او اجازه دهند 
که به کوه طور برود و چند کلمه ای صحبت کند. 

اما حبیب، کســی اســت که در شب، حضرت 
احدیت ُبراق را می فرســتد و با تشریفات تام او 
را به عرش می برد، همه اینها در ســایه عبودیت 
است.« تقوا حالتی نفسانی و پلیس درونی است 
که باعث می شود انسان طبق ضوابط انسانیت و 
مذهب عمل کنــد و ذره ای مخالفت نکند، او را 
ملزم می کند که واجباتش را بجا آورد و محرمات 
را ترک کند. قرآن هادی و راهنمای کسی است که 
این حالت را داشــته باشد و به چنین کسی وعده 
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 ال َیَحَتِسب«. تقوا مراتبی دارد و 
ُ

ُه ِمْن َحْیث
ْ
َیْرُزق

مرتبه اولش این اســت که انسان واجبات را بجا 
آورد و محرمــات را ترک کند. نتیجه و ثمره تقوا 
به فرد اختصاص ندارد؛ بلکه تقوا ضابطه ای است 
که سبب حیات جامعه و بقای حیات انسانیت نیز 
می شــود، بعضی گمان می کنند تقوا محدودیت 
مــی آورد؛ ولی تقوا محدودیــت نمی آورد،  بلکه 
برای حیات بشــر مصونیت ایجاد می کند. چون 

تقوا می گوید  ظلم و  خیانت نکن، اگر تقوا رعایت 
شــود، اجتماع از همه پلیدی ها مصون می ماند، 
اگر حقوق اجتماع را رعایت نکنیم و آزاد به تمام 
معنا بشویم، دیگر حیات باقی نمی ماند و جامعه 
قدر و منزلتی پیدا نمی کند. تقوا، یعنی عمل کردن 
بر طبق ضوابط الهی و فرمان بردار حق بودن،  در 
جمیع رفتارها و کردارها؛ به گونه ای که هیچ اراده 
و خواسته ای برخالف اراده و خواسته الهی نباشد. 
هر چه موال می گوید، بنده انجام دهد، لذا بهترین 
القاب نبّی اکرم)ص( بندگی است. در سوره اسرا 
 ِمَن 

ً
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َ
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ً
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ُ
ــَهد

ْ
»أش

ه«. رسول بعد از عبد 
ُ
َرُسول

اول  اســت.  ذکر شده 
بندگی کــرد و بعد 

رســالت  جامه 
پوشید.

ثمره تقوا، حیات جامعه و انسانیت است
   منبر    

نبودی... ستارالعیوب  اگر 
سلوک

متخصص فقیه   
راهنما

حجت االسالم دکتر محمدرضا یوسفی: سرعت تحوالت در حوزه 
هنوز متناسب با جامعه نیست... ما باید بتوانیم در حوزه بستری را 
برای استادان یا طلبه  هایی که وارد حوزه های تخصصی فقهی مثل 
فقه معامالت جدید، خانواده، شهرســازی و مانند آن می شوند، 
فراهم کنیم؛ یعنی استادان و طلبه  های ما باید حداقل  هایی از حوزه 
تخصصی خود بدانند. باید برنامه به گونه ای شود که طلبه ای که در 
آینده می خواهد به مباحث فقه اقتصادی ورود کند، حداقل به اندازه 
دوره کارشناسی اقتصاد خوانده باشد تا بتواند با قوت وارد این بحث 
شود. نظر متخصص به ویژه در مسائل اجتماعی مربوط به اقتصاد، 

می  تواند نادرست و جهت دار باشد.

محاسبه بدهی خمس  
احکام

گفتاری از آیت الله محمدعلی ناصری دولت آبادی

پرســش: فردی برای اولین بار می خواهد خمس اموالش 
را حساب کند، خانه مسکونی که نمی داند با چه مالی آن 
را خریده، چه حکمــی دارد؟ در صورتی  که بداند آن  را با 
مالی که چند سال پس انداز شده، خریده است، حکم آن 

چیست؟

پاسخ: خانه مســکونی یا ســایر لوازم زندگی را اگر احتمال 
ق خمس نبــوده )مانند ارث یا 

ّ
 متعل

ً
می دهد با مالی که شــرعا

هبه( خریده باشد، چیزی از بابت خمس آن بر او نیست؛ ولی 
اگر یقین دارد آن را با درآمد کســب خود خریده است، لیکن 
نمی داند که آیا درآمد کسب را در بین سال صرف خرید آن کرده 
است یا پس از پایان سال و پیش از پرداخت خمس درآمد، بنا بر 
احتیاط با یکی از وکالی ما مصالحه کند و اگر یقین دارد خانه 
را از درآمد کسبی که چند سال پس انداز کرده، پیش از پرداخت 
خمس آن خریده است، باید خمس آن درآمد پس انداز شده را 

بپردازد و تنّزل ارزش پول را هم محاسبه کند. 

اجوبة االستفتائات، س935

محمد زارعی
کارشناس علوم دینی
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پرونده

انقالب 
مردم

نگاهیبهدستآوردهایجمهوریاسالمی
دربهارچهلوچهارم

 اگر این دارایی ها 
برای کشور هزینه می شد

 
انقالب اسالمی در حالی در سال ۱۳۵۷به 
پیروزی رســید که رژیم منحوس پهلوی 
باالتریــن و بزرگ ترین خیانت را در حق 

سرزمین مان انجام داد.
در همان سال های خروج شاه ایران از 
کشور، کریستین ساینس مانیتور نوشت: 
»آیا ثروتی که شــاه از ایــران خارج کرده 
است افســانه ای اســت؟ بله، افسانه ای 

است!«
»یرواند آبراهامیــان« از تاریخ نگاران 
برجســته ارمنی ـ آمریکایی می نویســد: 
»بانک مرکزی ایران لیستی را از ۱۷۷ نفر 
از اشخاص برجسته )رژیم پهلوی( منتشر 
کــرد که جمعا حدود ۲ میلیارد دالر را به 

خارج از این کشور منتقل کرده بودند.«
روزنامــه  نیــز   ۱۳۹۱ ســال  در 
»فایننشال تایمز« اعالم کرد: »محمدرضا 
پهلوی، ۳۵ میلیــارد دالر دارایی از ایران 

خارج کرده است.«
نویســنده مقاله »معمــای جواهرات 
ســلطنتی پس از ســقوط پهلــوی اول« 
می نویسد: »در هنگام خروج محمدرضا 
و فرح پهلــوی از ایران، بخش اعظمی از 
جواهرات ســلطنتی در ۳۸۴ چمدان  در 
کنار مبالغ هنگفتی ارز از کشــور خارج 
شــد. تاج شاهنشــاهی با ۳۳۸۰ قطعه 
المــاس و ۵۰ قطعــه زمــرد، ۳۶۸ حبه 
مروارید و با وزن ۲ کیلــو و ۸۰ گرم و از 
نظر قیمت غیرقابل تخمین و تاج ملکه با 
۱۶۴۶ قطعه الماس به عنوان بخش اندکی 
از جواهرات ربوده شده سلطنتی هستند.«

اینها بخــش کوچکــی از اموالی که 
متعلق به تک تــک افراد جامعه بود، ولی 
توسط شاه دزدیده شد و به بیرون از کشور 
منتقل شد. اگر خیانت علنی شاه در همان 
روزهــای اولیه انقالب اســالمی نبود و 
معادل تقریبی ۳۵میلیارد دالر در آن زمان، 
از کشور خارج نمی شد بی شک توسعه و 

پیشرفت ایران شدت بیشتری داشت.
حــال در کمال تعجب برخی در حال 
تطهیر رژیم منحوس پهلوی در آمدند که 
یا غافل چنیــن خیانت عظیم محمدرضا 
شاه هستند و یا اینکه همین افراد نیز به نحو 

دیگری در حال خیانت می باشند.

پیش درآمد 

گروه پرونده
صبح صادق

پیروزی انقالب اسالمی در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷، معادالت منطقه ای را 
دستخوش تحوالت بنیادین کرد و گفتمان تازه ای را در ادبیات سیاسی 
منطقه و جهان پدید آورد. در واقع، ظهور جمهوری اســالمی ایران با 
رویکرد استکبارستیزی و مبارزه با صهیونیسم، خواب استعمارگران نوین 
را آشفته و طرح های توسعه طلبانه آنان را در غرب آسیا نقش بر آب کرد. 
آثار انقالب اســالمی در قلمرو خارجی، به ویژه در ســطح منطقه 
فراوان و انکارناپذیر است. موج بیداری اسالمی و ظلم ستیزی به ویژه 
علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی، از جمله آثار و دستاوردهای گفتمان 

انقالب اسالمی به شمار می آید.
در ســطح بین المللی نیز دو قطب شــرق و غرب که درگیر جنگ 
ســرد بودند ناچار به بازنگری در معادالت سیاسی و امنیتی، به ویژه در 
خاورمیانه شدند. فروپاشی اتحاد شوروی سابق در آغاز دهه ۹۰ میالدی 
فرصتی تازه برای گفتمان انقالب اســالمی پدید آورد و قطب تازه ای با 
عنوان اسالم انقالبی یا اسالم سیاسی در برابر گفتمان غرب )استکبار و 

لیبرالیسم( شکل گرفت.
این در حالی بود که پیش از انقالب اسالمی، نظام پادشاهی ایران در 
چارچوب بلوک غرب قرار داشت و با عنوان »ژاندارم منطقه« به مثابه 
تابع و مجری، سیاست ها و منافع غرب به ویژه ایاالت متحده آمریکا را 

در منطقه اعمال می کرد.
در راســتای همین سیاســت بود که ایران به عنوان متحد اول رژیم 

صهیونیستی در منطقه شناخته می شــد و آرمان فلسطین به فراموشی 
سپرده شــده بود؛ اما پس از انقالب اسالمی، این معادله به طور کامل 
دچار دگرگونی شد و جمهوری اسالمی ایران سیاست عزت و استقالل 
را در پیش گرفت و آمریکا و رژیم صهیونیســتی به دشمن شماره یک 
ایران تبدیل شدند. گفتمان مقاومت از همین جا شکل گرفت و دو جبهه 

متضاد مقاومت و سازش در برابر هم صف آرایی کردند. 
اگر بخواهیم به شکل مصداقی بحث کنیم، در میان کشورهای منطقه، 
پرونده عراق به عنوان همسایه مهم ایران از پیچیدگی خاصی برخوردار 
بوده و هســت. در واقع، عراق یکی از عرصه های هماوردخواهی میان 
ایران و آمریکا بود، چه در دوره ای که صدام با چراغ سبز بیگانگان جنگ 
هشــت ساله را علیه نظام نوپای جمهوری اســالمی برافروخت و چه 

مرحله ای که عراق به جوالنگاه اشغالگران غربی تبدیل شد. 
در این معرکه های طوالنی، با وجود فشــارهای فزاینده دشــمنان، 
ســرانجام پیروز این معرکه، گفتمان انقالب اســالمی و مقاومت بود 
و آمریکایی ها در این عرصه شکســت ســختی را با هزینه های فراوان 
متحمل شــدند. عقب نشینی ســال ۱۳۹۱ و ۱۴۰۰ از عراق، نمونه ای 
از ناکامی آمریکا در ســرزمین رافدین به شمار می آید. اگر عقب نشینی 
مفتضحانه آمریکا از افغانســتان را هم به کارنامه منطقه ای کاخ سفید 
بیفزاییم، خواهیم دید که معادله توازن قدرت و نفوذ منطقه ای، آشکارا به 

نفع مقاومت و به ضرر اشغالگران بیگانه رقم خورده است. 
اما دستاوردهای ایران در عراق به قطع نفوذ آمریکا محدود نبود. شاید 
مهم ترین دستاورد در عراق در مرحله پس از جنگ ۱۳۸۲، تبدیل معادله 
سیاسی این کشــور از حاکمیت »اقلیت سنی« به حاکمیت »اکثریت 
شیعی« بود. به عبارتی دولت نوین در عراق از متحدان و نزدیکان ایران 
شکل گرفت.  در این جا حضور و تالش های سردار شهید حاج قاسم 

سلیمانی در عراق برای تثبیت این معادله نقش کلیدی داشت، کما اینکه 
تالش های ســردار شــهید در مقابله با داعش در این کشور و اقدامات 
راهبردی، مانند تشکیل سازمان حشدالشعبی به سرنگونی خالفت این 

گروه در شهر موصل در پاییز سال ۱۳۹۶ انجامید.
از دیگر آثار انقالب اســالمی در سطح منطقه، تغییرات آشکار در 
صفوف اعراب بود. برای نمونه، نظام سوریه در کنار ایران قرار گرفت و 
در دوران جنگ تحمیلی، با آنکه عمده کشورهای عربی از رژیم صدام 
حسین حمایت می کردند، حافظ اســد، رئیس جمهور فقید سوریه از 
ایران دفاع کرد.  این تغییر موضع، ســرآغاز اتحاد راهبردی بین تهران 
و دمشق بود که از آثار مهم آن می توان به ایفای نقش سرپل مقاومت از 
سوی سوریه اشاره کرد؛ سرپلی که ارتباط ایران را با گروه های مقاومت 
در لبنان و فلسطین هموار کرد و در ادامه، دور جدیدی از تقابل نیابتی با 

رژیم غاصب شکل گرفت. 
عقب نشــینی مفتضحانه رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان در سال 
۱۳۷۹، جنگ ۳۳ روزه، انتفاضه مردم فلسطین، جنگ های ۲۲ روزه، 
۸ روزه، ۵۰ روزه و باالخره عملیات »شمشــیر بیت المقدس« در سال 
جاری از ســوی مقاومت فلســطین علیه رژیم متجاوز صهیونیستی، 
از جمله دســتاوردهایی بود که با تالش و نقش برجســته سردار شهید 
سلیمانی، برای نخستین بار ارتش اسطوره ای رژیم صهیونیستی را دچار 

خواری و شکست های سختی کرد. 
از دیگر مصادیق اتحاد ایران و سوریه، کمک های شایان و تعیین کننده 
ایران به این کشور در برابر موج سهمگین تروریسم بود که در سال ۱۳۹۱ 

سوریه را در برگرفت و تا مرز فروپاشی نظام بشار اسد پیش رفت. 
در این نبرد نیز نقش شــهید ســلیمانی، نقش برجسته و بی بدیلی 
بود. وی با نگاه راهبردی و نبوغ و توانمندی خاصی که داشــت، موفق 

شــد با درخواست دولت ســوریه، گروه های مقاومت را از کشورهای 
گوناگون سازماندهی کرده و جبهه تروریسم و در رأس آن گروه تکفیری ـ 
تروریستی داعش را شکست دهد و در عین حال یک ظرفیت شگرف 
انســانی و سازمانی در ســوریه و منطقه پدید آورد که به کابوسی برای 

آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.
البته موج انقالب اســالمی به منطقه شــامات محدود نبود؛ بلکه 
مناطقی از شمال آفریقا و یمن را نیز فراگرفت. جنبش بیداری اسالمی 
که از ســال ۱۳۹۰ از تونس آغاز شد و ســپس به سایر کشورها، مانند 
مصر، لیبی، یمن و بحرین تسری یافت، جرقه ای از انقالب اسالمی بود 
که مؤلفه اصلی آن دینی و مردمی بودن بود؛ یعنی همان جوهره انقالب 
اسالمی در ســال ۱۳۵۷ که امام راحل از همان ابتدا قائل به صدور آن 

بودند. 
کشــورهای غربی و به ویژه آمریکا که نگران گسترش موج بیداری 
اسالمی به محوریت جمهوری اسالمی ایران بودند، تالش زیادی کردند 
تا ماهیت اسالمی این تحرکات را کمرنگ کرده و حتی نام آن را »بهار 
عربی« نهادند و شعارهای خود همچون دموکراسی خواهی و آزادی و 
حقوق بشر را جایگزین آن کردند. گاه نیز کوشیدند سطح این حرکت ها 
را در حــد مطالبات اقتصادی و معیشــتی در قالب عناوینی، همچون 

»انقالب نان« تقلیل دهند. 
البته مردم تونس، مصر، لیبی و سایر کشورهای به پاخاسته، خواهان 
آزادی و دموکراسی و نیز بهبود اوضاع اقتصادی بودند؛ اما تأکید غرب بر 
این مباحث، حاکی از توطئه ای پنهان جهت مصادره و تحریف خاستگاه 
اصلی این حرکت ها از یک ســو و مقابله با اســالمگرایی برخاسته از 

انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی ایران از سوی دیگر بود. 
در میان این کشــورها، یمن که موج بیداری اسالمی را آزموده بود، 

سرنوشت دیگری یافت و مطالبات مشروع مردم این کشور با دخالت 
نظامی عربســتان سعودی و متحدانش در طلیعه ســال ۱۳۹۴ مواجه 
شد. با این حال، جنگ خانمان سوز سعودی علیه یمن، موجب ظهور 
و تقویت جریان مقاومت در این کشور با محوریت جنبش انصارالله شد 
که در وضعیت کنونی به یک بازیگر مؤثر در معادالت سیاسی و نظامی 
این کشور تبدیل شده و عرصه یمن را به باتالقی برای ائتالف سعودی 

تبدیل کرده است. 
نکته قابل توجه، همسویی کامل انصارالله با رویکرد انقالب اسالمی 
و برجستگی مؤلفه هایی مانند ضدیت با استکبار و صهیونیستم در میان 
رهبران و عناصر این جنبش است؛ به همین دلیل به اذعان محافل غربی 
و صهیونیستی، »انصارالله یمن« نسخه جدیدی از »حزب الله لبنان« 

است. 
به این ترتیب جمهوری اسالمی ایران با اقتدار نظامی و نفوذ سیاسی 
و معنوی خود، نقش و جایگاه تعیین کننده خود را در منطقه تثبیت کرد 
و می توان ادعا کرد منویات و راهبردهای امام راحل)ره( مبنی بر صدور 

انقالب اسالمی، پس از سال ها در نقاط مهم منطقه تحقق یافته است. 
در پایان ذکر خاطره ای از ســردار شهید ســلیمانی به عنوان بازوی 
قدرتمند پیشبرد اهداف انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی در منطقه 
خالی از لطف نیســت. در مقطع پیش از شهادت از ایشان می پرسند: 
پروژه بعدی شــما در منطقه چیست؟ شهید بزرگوار با اعتماد به نفس 
همیشگی پاسخ می دهد تنها مأموریت ما تثبیت مواضع فعلی است. این 
پاسخ هوشمندانه حاکی از آن است که طی سال های گذشته، معادالت 
 به نفع جمهوری اســالمی و محور مقاومت تغییر یافته و 

ً
منطقه کامال

وظیفه ما به منزله رهپویان انقالب اســالمی و مکتب شهید سلیمانی، 
حفظ و تثبیت این معادله است. 

به گزارش گروه پرونده صبح صادق، شاید در نگاه اول به دلیل تورم 
موجود که متأســفانه ناشی از سیاســت گذاری غلط دولت یازدهم و 
دوازدهــم در متغیرهای مهمی، مانند ارز بود و اثرگذاری تحریم های 
آمریکا، گفتن از دســتاوردهای اقتصادی بعد از جمهوری اســالمی 
سخت باشد. در نگاه اول مهم ترین موضوع نگرانی و اعتراض مردم به 
مسئله تورم است. مسئله ای که دولت با اتخاذ سیاست های انقباضی و 
اصالحات اساسی طی چند سال می تواند بر آن فائق بیاید. آنچه مهم 
است، کلیت تغییرات چشــمگیر اقتصادی نسبت به قبل از پیروزی 
انقالب اســالمی برای کسانی اســت که آن دوره را درک نکرده اند. 
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این موضوع با صبح صادق 
گفت وگو کرده و تفاوت های چشمگیر برخی شاخص های اقتصادی 

پیش و پس از پیروزی انقالب اسالمی را شرح داده است.
عطــا بهرامی، اقتصاددان و اســتاد دانشــگاه در این گفت وگو در 
خصوص دســتاوردهای اقتصادی بعد از پیروزی انقالب اســالمی 
نسبت به دوران قبل از انقالب گفت: »آنچه مسلم است موضوع مهمی 

بــه نام میزان ضریب جینی قبل از انقالب بــا بعد از پیروزی انقالب 
اســالمی را نمی توان یکســان عنوان کرد. در آن زمان ضریب جینی 
 ۵۰ درصد بود که یکی از رقم های بسیار وحشتناک در این محور 

ً
تقریبا

مهم اقتصادی که با معیشت مردم در ارتباط است، به شمار می رود.«  
وی در ادامه خاطر نشان کرد: »رقم ضریب جینی دوران پهلوی را در 
کمتر کشوری می توان یافت که روی این اعداد قرار داشته باشد. حتی 
آمریکا به عنوان کشور سرمایه داری هیچ گاه چنین رقم هایی را تجربه 
نکرده اســت. بهبود ضریب جینی بعد از پیروزی انقالب اسالمی را 
می توان ناشی از بهبود توزیع ثروت و درآمد در جامعه دانست.« وی در 
این باره گفت: »یکی از دالیل این موضوع تالش های جهاد سازندگی 
در دهه ۶۰ اســت. جهاد سازندگی در آن سال ها با سرعت زیاد و در 
کوتاه ترین زمان، خدمات زیرساختی زیادی از جمله انتقال آب شرب 
و برق به روســتاهای دور افتاده را در دستور کار خود قرار داد. سرعت 
خدمات رسانی به مناطق محروم به قدری زیاد بود که موجب بهت و 
حیرت کشورهای همسایه شده بود. با جمع شدن جهاد سازندگی در 

دهه هفتاد متأسفانه توسعه رو به جلو نیز تا حدودی دچار عقب ماندگی 
شد.«

عطا بهرامی در خصوص شاخص توسعه اقتصاد گفت: »شاخص 
توســعه انسانی کشور در ســال ۱۳۹۲ نزدیک به ۷۹ بود. از این نظر 
ایران جزء کشــورهای تاپ دنیا به شــمار می رفت؛ در حالی که در 
این شــاخص قبل از پیروزی انقالب اسالمی شاخص قابل توجهی 
اعالم نشــده است.« این کارشــناس اقتصادی درباره موضوع بهبود 
تغذیه و فاصله گرفتن از ســوء تغذیه بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
خاطرنشــان : »به دلیل توزیع درآمد عادالنــه و بهبود درآمدها میزان 
کمتری از مردم ایران دچار سوء تغذیه بودند. در سال ۱۳۹۲ براساس 
آمارهای منتشر شــده هر فرد ایرانی روزانه نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ 
کیلوکالری مصــرف می کرد، موضوعی که مانع بحــران تغذیه ای و 
فقر غذایی در جامعه شده بود.« این تحلیلگر اقتصادی در خصوص 
وضعیت اعطای یارانه بعد از انقالب نســبت به قبل از انقالب گفت: 
»بعد از اجرای طرح یارانه ها، در سال ۱۳۸۹ با نرخ های پایین دالر، 

 می توان گفت دولت به ازای هر نفر ۴۵ دالر پرداخت می کرد. 
ً
تقریبا

این رقم می توانست مشکل سوء تغذیه و مشکالت تأمین سبد کاالی 
 یک خانوار روستایی 

ً
غذایی مردم را در حد متوســط حل کند. طبیعتا

چهار نفره با چنین درآمدی مشــکلی به نام فقر غذایی یا گرسنگی را 
دیگر تجربه نمی کرد.« وی در ادامه خاطر نشان کرد: »ارائه خدمات 
مختلف از قبیل بهداشــت و آموزش رایگان بعد از انقالب نسبت به 
رژیم پهلوی بســیار متفاوت شــد. در اوایل انقالب تا چندین ســال 
 تحت آموزش های رایگان و بهداشت اولیه بودند؛ 

ً
عموم مردم کامال

در حالی که بخش وســیعی از مردم ایران تا پیش از پیروزی انقالب 
اسالمی هیچ گاه دسترسی به آموزش نداشتند و بیسواد بودند.« عطا 
بهرامی در زمینه میزان دسترســی و مالکیت خودروی هر فرد ایرانی 
قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی گفت: »بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی در سایر شــاخص ها، مانند مالکیت خودرو نیز تفاوت های 
چشمگیری ایجاد شده است. بعد از پیروزی انقالب اسالمی، تعداد 
قدر مطلق خودرو به بیش از ۲۲ میلیون رسیده است. به این معنا که به 

ازای هر چهار نفر یک خودرو وجود دارد. در حالی که قبل از انقالب 
با جمعیت ۲۵ میلیون نفری، این رقم به ۵۰۰ هزار خودرو نمی رسید. 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی تعداد بیشتری از افراد جامعه دسترسی 
بــه خودرو دارند، هر چند قبل از انقــالب، برندهای خوب دنیا مثل 
کادیالک در ایران به فروش می رسید، اما نسبت دارندگی و مالکیت 
خودرو خانوارهای ایرانی نســبت به قبل از پیروزی انقالب اسالمی 
افزایش یافته است.« وی دربارهزمینه ساخت وساز مسکن نسبت به 
قبل و بعد از انقالب اســالمی نیز گفت: »قبل از انقالب در حالی که 
شاه تالش می کرد کشور را وارد موج صنعتی شدن کند و روستاییان 
برای کار کردن به شهرها کشیده می شدند، به دلیل عدم ساخت وساز 
به زاغه نشینان تبدیل می شدند. در حالی که بعد از انقالب ساخت وساز 
و حمایت دولت از خانه دار شدن مردم براساس تأکید قانون اساسی در 
دستور کار قرار گرفت، به گونه ای که دولت نهم و دهم این موضوع را با 
ساخت مسکن دولتی و دولت سیزدهم نیز با طرح نهضت ملی مسکن 

در دستور کار قرار داده است.«

43 ســال از زمان پیروزی انقاب اســامی گذشــته و هر ساله 
پرداختــن به امــوری، همچون دســتاوردهای مختلف انقاب 
اسامی در بخش های گوناگون و اهمیت تبیین این دستاوردها و 
پیشرفت ها روز به روز بیشتر می شود. امام خمینی)ره( رهبر کبیر 
انقاب از انقاب شکوهمند اسامی همواره با عناوینی، چون 
معجزه قرن و انفجــار نور یاد کرده که همین امر عظمت و بزرگی 

انقاب اسامی را برای همگان آشکار می کند.
 یکی از واضحات شــرایط فعلی کشور این است که دشمن از 
طریق جنگ نرم می خواهد با ایجاد یأس و سیاه نمایی موضوعات 
 نسل جوان و بزرگ کردن 

ً
مختلف در بین مردم کشــور خصوصا

مشــکات کشور عظمت انقاب اســامی را نزد آنها کم رنگ 
کند. این کشــورها به وســیله رســانه های خود 24 ساعته و با 
زبان های مختلف و تاشی همه جانبه ســعی دارند جوانان را از 
درک دستاوردهای انقاب اسامی ناامید کرده و به اهداف شوم 
خود برســند. در این گزارش قصد داریم به برخی از دستاوردها و 
پیشرفت های انقاب اسامی و نظام جمهوری اسامی طی 43 

سال گذشته بپردازیم.

  سواد همگانی

پس از انقاب اسامی فاصله سواد بین روستا و شهر کاهش  یافته 
و عدالت آموزشی بیشــتر، موجب افزایش آمار سواد در مناطق 
روستایی شده است. این گزارش که با استناد به آمارهای مرکز آمار 
ایران تهیه  شده، نشان می دهد در رژیم سابق با وجود اینکه گا هی 
برنامه هایی برای افزایش سواد کشور لحاظ شده بود، این برنامه ها 
 
ً
بیشتر برای مناطق شهری بوده است و مناطق روستایی ایران عمدتا

از خدمات آموزشی محروم بوده اند. براساس آخرین آمارها، نرخ 
باسوادان روستایی پس از انقاب اسامی رشدی 146 درصدی 
را تجربه کرده و به صورت کلی نرخ باســوادی به 96/6 درصد 
رسیده است؛ به طوری که این آمار نشان دهنده رشدی 42 تا 48 

درصدی در کل مناطق کشور است.
رتبه 13 هوش مصنوعی

هوش مصنوعی و رباتیک با سرعتی بسیار باال به زندگی انسان در 
قرن 21 وارد می شود و کشورهای پیشرفته دنیا بیشترین اهتمام را 
بر این موضوع دارند. ایران با تنها یک دهه تاش توانســته است 
خود را در میان مدعیان این حوزه قرار دهد و در امور انفورماتیک 
از کاربردهای آن استفاده کند. آمریکا، چین، بریتانیا، هند، آلمان، 
فرانسه، ژاپن، ایتالیا، اسپانیا و کانادا از نظر تولید مدارک علمی 1۰ 
کشور برتر دنیا در حوزه هوش مصنوعی هستند و در این رده بندی 

ایران در رتبه 13 قرار دارد.
  افزایش امید به زندگی 

بعد از انقاب اسامی امید به زندگی در ایران به شکل قابل توجهی 
رشــد پیدا کرده و از 54 ســال به 76 ســال افزایش  یافته است.  
داده های بانک جهانی نشان می دهد، امید به زندگی و داشتن نیروی 
انسانی سالم یکی از وجوه اساسی رشد اقتصادی کشورهاست؛ 
در این زمینه کشــور ایران پس از انقاب توانســته است با بهبود 
وضعیت بهداشــت و سامت عمومی، متوسط طول عمر مردم 

را 22 سال ارتقا دهد.
  رتبه 7 داروسازی جهان 

بررســی ها نشــان می دهد کیفیت داروهای ایرانی افزایش یافته و 
کشور در این حوزه به خودکفایی نسبی رسیده است؛ تا جایی که 
96 درصد از داروهای موردنیاز کشــور در ایران تولید می شود و 
ایران جزء 1۰ کشور برتر در صنعت داروسازی جهان است و رتبه 
هفتم را از آن خود کرده است. از طرف دیگر بد نیست بدانید ایران 
در حوزه زیست فناوری و بیوتکنولوژی در سطح منطقه رتبه یک و 
در سطح جهان، رتبه 12 را دارد و در حوزه تولید واکسن نیز رتبه 
اول را در غرب آسیا به خود اختصاص داده است. وضعیت این 
صنعت در کشورمان طی چهار دهه اخیر مطلوب و روبه پیشرفت 
بوده است؛ به گونه ای که ما توانستیم قدرت اول منطقه در تولید 
دارو باشیم. بررسی ها نشــان می دهد، تا سال 1357 حدود 25 
درصد از دارو های مصرفی کشور، در داخل تولید می شد، که بیشتر 
آن را شــرکت های چند ملیتی، به صورت تحت لیسانس تولید 
می کردنــد و 75 درصد هم به صورت داروی آماده وارد کشــور 
می شد. در آن سال ها، مواد اولیه دارو و مواد و لوازم بسته بندی، 
1۰۰ درصد وارداتی بود. میزان ارزبری داروی کشــور در ســال 

1357 حدود 53۰ میلیون دالر بود. هم اکنون صنعت داروسازی 
کشورمان با توجه به جایگاهی که در تأمین نیاز های دارویی کشور 
و ورود به عرصه های جدید نوترکیب، بیو و نانو تکنولوژی دارد، 
و تولید 97 درصدی دارو در داخل کشــور، می تواند وارد حوزه 
رقابت های جهانی و قدرت های اقتصادی دارویی شــود به شرط 
آنکه مســئوالن بتوانند با اتخاذ سیاست های درست و اصولی و 
حذف موانع و مقررات دســت و پاگیر داخلی، موجبات جهش 

بیش از پیش این صنعت را فراهم کنند.
 اولین سازنده داروی ضد سالک 

بیماری سالک ساالنه 2 میلیون نفر را در جهان درگیر می کند و در 
صورت عدم رفع آن، اثرات زیان بار پوســتی بر جای می گذارد. 
پزشکان ایرانی توانسته اند دارویی را برای این بیماری تولید کنند که 

تا 95 درصد سالک را از بین می برد.
پژوهشــگران ایرانی این دارو را با استفاده از فناوری نانو در شکل 
نانو لیپوزومال تولید کرده اند و نتایج آزمایش ها نشان می دهد، این 
دارو در فرم نانویی آن 95 درصد در درمان بیماری لیشمانیوز تأثیر 
دارد؛ درحالی که داروی تزریقی این بیماری 4۰ تا 7۰ درصد تأثیر 
داشته است. این پماد اولین »پماد ضد سالک نانویی« در دنیاست 

که تولید آن یک افتخار برای ایران است.
 صعود 6۰ پله ای 

جمهوری اسامی ایران در چهاردهمین گزارش شاخص جهانی 
نوآوری 2۰21 که از سوی ســازمان بین المللی مالکیت فکری 
منتشر می شود، با کسب رتبه 6۰، جایگاه خود را هفت پله بهبود 
بخشــید و در باالترین رتبه خود در این شاخص قرار گرفت، این 
در حالــی بود که تا همیــن یک دهه پیش نیز ایــران در رتبه 12۰ 

شاخص های جهانی نوآوری بود.
 رتبه پنجم فناوری نانو

در جدیدترین رتبه بندی دانشگاه جورجیا، ایران رتبه پنجِم اثرگذاری 
در فناوری نانو را کسب کرده است، از طرف دیگر در سال 2۰21 
بیش از 42 درصد از مقاالت منتشر شده در حوزه نانو فناوری دنیا 
از سوی محققان چینی بوده  که ایران بعد از چین، آمریکا و هند در 
رتبه چهارم در این حوزه قرار گرفته است. هم اکنون 725 محصول 
نانو در بیش از 1۰ حوزه صنعتی مبتنی بر فناوری های داخلی تولید 
و روانه بازار می شود و محصوالت نانو ایران ساخت تاکنون به 49 

کشور از پنج قاره جهان صادر شده است.
  رتبه اول تولید علم 

اطاعات استخراج شده از پایگاه ESI نشان می  دهد، جمهوری 
اسامی ایران در بازه 1۰ ساله گذشته با میزان 1/7 میلیون استناد 
دریافتی در میان کل کشورهای اسامی، مقام نخست را در اختیار 
دارد و طی 1۰ سال تعداد مقاالت پر استناد خود را از 47 مورد به 

411 مورد رسانده است.
  بهداشت و سامت

در ســال های ابتدایی انقاب، یعنی بعد از پیــروزی انقاب در 
ســال های آغازین دهه 6۰ ، به ازای هر 1۰۰۰ کودکی که به دنیا 
می آمدند تا 5 ســال بعد 14۰ کودک فوت می کردند؛ شاخص 
مرگ و میر کودکان زیر پنج ســال کشــور در آن ســال ها 14۰ به 
ازای هر 1۰۰۰ نفر بوده اســت که این شاخص در حال حاضر به 
14 رسیده است؛ مرگ کودکان شــیرخوار، یعنی کودکان زیر 1 
ســال در آن سال ها 11۰ بوده که به عدد 12 رسیده است و مرگ 
نوزادان مــان در ابتدای دهه 6۰ بین 9۰ تــا 1۰۰ بوده که در حال 
حاضر به عدد 9 رسیده است. به همین ترتیب مرگ و میر مادران 
باردار به علت کمبود امکانات و سیستم ضعیف بهداشتی حدود 
14۰ به ازای 1۰۰ هزار تولد زنده بوده اســت که این عدد برای 
سال 1398 منهای بحث آنفلوآنزا و کرونا به عدد 21/8 رسیده 

است.
 قطب پیوند کلیه در جهان 

پس از انقاب اســامی، علم پزشــکی در کشــور پیشــرفت 
فوق العاده ای داشته است. برای نمونه، در حوزه عمل تخصصی 
پیونــد کلیه، ایــران بــا انجــام 46۰۰۰ پیوند و ابــداع روش 
الپاروســکوپی با یک نخ، خود را در زمره برترین کشورها در این 
حوزه ثبت کرده است. ایران با داشتن 12۰۰ جراح پیوند کلیه و 
تحویل ساالنه 5۰ فارغ التحصیل در این حوزه و انجام با کیفیت 
پیوند، مقام اول پیوند کلیه در خاورمیانه و رتبه ســوم را در جهان 
دارد. گفتنی است قبل از انقاب اسامی کمتر از 1۰۰ مورد عمل 
پیوند کلیه در کشور انجام شده بود که این میزان  هم به دلیل اینکه 
بعضی از این کلیه ها از خارج وارد شده بودند، نتایج موفقیت آمیزی 

به همراه نداشت.

 ازجامعه بی سواد 
تا قطب علمی جهان

امین عبدی
خبرنگار

انقالب در ایران تغییر در جهان

دشمنی ها  همه  علیرغم  عمومی  رفاه  افزایش 
 عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با صبح صادق عنوان کرد

»عبدالحمید قدیریان« هنرمند نقاشی است که عاوه بر نقاشی به 
عنوان کارگردان و مدیر هنری در ســینما و تلویزیون حضور داشته 
است. او از ســال 136۰ به عنوان نقاش فعالیت حرفه ای خود را 
آغاز و بعد از آن در سال 1365 فعالیت سینمایی را با فیلم سینمایی 
»گذرگاه« به عنوان گریمور شروع کرد. قدیریان در سال 1366 با 
فیلم سینمایی »هراس« در عرصه طراحی صحنه و لباس مشغول به 
کار شد و آثار متعددی را تا به امروز طراحی هنری کرده است، که از 
جمله آنها می توان به فیلم های سینمایی »ملک سلیمان نبی)ع(«، 
»محمد رسول الله)ص(«، »ارتفاع پســت«، »آبادان یازده 6۰« 
و »مریم مقدس)س(« اشــاره کرد. در آستانه فرا رسیدن روزهای 
پیروزی انقاب اسامی با این هنرمند در خصوص هنر و هنرمند 

انقابی به گفت وگو نشستیم که ماحصل آن  را می خوانید. 

 BBBB تعاریف زیادی راجع به هنر انقاب مطرح می شود، تعریف
شما از هنر انقاب چیست؟

وقتی می خواهیم راجع به هنر انقالب صحبت کنیم، باید اول موضع مان 
را مشخص کنیم که تعریف ما از انقالب چیست؟ من به عنوان هنرمند 
مســلمان تعریفی را می پســندم و حقیقت می دانم که امام)ره( درباره 
انقالب داشتند. ایشان می فرمودند: »این انقالب یک امانت الهی است 
که باید به صاحبش تحویل داده شود.« با گذشت چندین سال از انقالب 

همچنان تعریفم از انقالب همین فرمایش امام است. 

 BBBB به نظر شــما تا کنون تولیدات هنری بر مسیر این تعریف  
امام)ره( حرکت کرده اند؟ 

هنرمندان تحت تأثیر فضای پرحرکت و نورانی اوایل انقالب تولیدات 
خوب و موثری داشــتند و تالش  کردند با ســرعت گرفتن، خودشان را 
به تحــوالت انقالب نزدیک کنند، که البته ایــن امکان هیچ وقت برای 
هنرمندان میسر نشد که بتوانند پابه پای انقالب حرکت کنند. بعد از جنگ 
با ظهور تفکرات غیر انقالبی و ســوق دادن جامعه به فضایی متفاوت و 
رفاه طلب، به مرور از فضای فرهنگی که در دوران دفاع مقدس از آن بهره 
می بردیم، فاصله گرفتیم و پشتیبان فرهنگی خود را از دست دادیم. برای 
همیــن در جامعه کنونی نوعی رکود می بینیم؛ به عبارت دیگر رودخانه 
انقالب که جریان داشت و می خواست همه طبقات و جوامع داخلی و 
خارجی را سیراب کند در داخل تبدیل به برکه شد، گو اینکه این رودخانه 
در خارج از کشــور همچنان در جریان است و کشورهای پیرامونی را 
تغذیه می کند. از آن جایی که هنرمندان خودشان متفکر نیستند و کسانی 
هستند که تفکرات را به فرم در می آورند برای همین با تغییر تفکر جامعه 
و رخوتی که بــه مرور جامعه را گرفت هنرمندان هــم دچار رخوت و 
جاماندگی از انقالب شــدند. ازین رو شاید بشود گفت اکنون تولیدات 
هنری ما نســبتی با انقالب ندارد و هنرمنــدان از فضای اصلی انقالب 

فاصله گرفته اند. 

 BBBB آیا محدودیت هایی که هنرمندان با آن دســت به گریبان  
هستند در فاصله  گرفتن آنها از انقاب تأثیر داشته است؟ 

اگر مــروری به تاریخ هنر، مخصوصا تاریــخ هنر ممالکی که انقالب 
کرده اند، داشته باشید، می بینید شاخص ترین و عمیق ترین آثار هنری در 

زمان محدودیت ها خلق شده اند. 

 BBBB اما به نظر می رسد آدم هایی که اصا هنر را نمی شناسند در  
کار هنرمندان دخالت می کنند. 

اگر این دخالت ها تأثیر داشت، این همه تولید اثر هنری نداشتیم. داستاِن 
فضای بســته ای که مطرح می شود به خاطر تبلیغات است تا جنبه های 

مثبت انقالب نادیده گرفته شــود، اما مســئله اصلی این نیست. بحث 
مهم  این اســت که جامعه و هنرمندان در اوایل انقالب از نور الهی بهره 
می بردند و از حرکت مردم و خون شهدا انگیزه می گرفتند و تغذیه فکری 
می شــدند، اما االن از مجاری دیگر تغذیه فکری می شوند چون ما در 
حال حاضر، تببین دقیق، نوآورانه و منطبق بر آیات قرآن برای نسل جدید 
نداریم و با شعارهای تکراری این ۴۰ سال هم دیگر نمی توانیم جوان ها 
را توجیه کنیم. جوان ها نیاز به تبیین های نو از قرآن و منطبق با شــرایط 
امروز دارند، ولی همچنان کالم متفکران ۵۰ سال پیش در جامعه مطرح 
می شود. در حالی که برای دفع فتنه های آخرالزمانی باید تبیین های قرآنی 
و دقیق از مسیر پیش رو داشته باشیم. تا وقتی این تبیین نباشد هنرمند یا 
خودش تولید تبیین می کند یا از مجاری بیگانه دریافت می کند و از ذات 
انقالب فاصله می گیرد. بنابراین چون تفکر هنرمند انقالب بازسازی و 

بازپروری نشده است، هنرمند انقالب هم در جامعه نمود ندارد. 

 BBBB یعنی ما هنر انقابی نداریم؟  
اگر قائل به این باشــیم که انقالب حرکتی است بر مبنای نورالله که به 
ظهور ختم می شود، باید بگویم هنرمند ناب انقالبی کم نداریم. آن هنر 
انقالبی که امام آن را تبیین می کرد تنها بحث احساسات ضد استکباری 
و منظرهای سیاســت نبود که چند کاریکاتور و چند پوستر را جلوه هنر 
انقــالب بدانیــم، در حالی که بحث هنر انقالب، عظیم تــر و واالتر از 
مباحث سیاســی اســت. هنر انقالب یعنی ایجاد و اشاعه فضایی که 
جهان را برای ظهور آماده می کند و این مسئله نیازمند تببین دقیق قرآنی 
اســت. با این تعریف، مشکل از هنرمندان نیســت. اتفاقا هنرمندان ما 
قابل، دلســوز و مشتاق هستند و زحمت شان را هم کشیده اند، اما وقتی 
اهل تفکر، اندیشــه ای تولید نکرده اند که جامعه را از ایســتایی و برکه 
بودن خارج کند، لذا جامعه برای خود فضای تفکری ایجاد می کند، یا 
منطبق با منویات درونی خــود و یا تحت تأثیر تفکراتی که از بیگانگان 

ارائه می شود و هنرمندان هم در همین تنوع تفکرات تولید اثر می کنند، 
که هیچ کدام منطبق بر هنر انقالب نیستند. اما هنری که بر مبنای معارف 
قرآنی و حرکت به سمت ظهور، تولید می شود در خدمت انقالب است 
و بــه حرکت انقالب کمک می کند. برای نمونه، در زمان دفاع مقدس، 
بچه ها شناسنامه های شان را عوض می کردند و به جبهه می رفتند. اگر از 
آنها می پرســیدی چرا چنین کاری می کنند، می گفتند ما در آنجا به امام 
زمان)عج( نزدیک هستیم. همین احساســات در بازماندگان از جنگ 
و وصیت نامه شــهدا دیده می شــود. حس آنها از حضور در جبهه ها، 
جنگ طلبی نبود بلکه عشــق بازی بود مثل حالتی که ســردار سلیمانی 
داشت؛ او عاشقی بود که جنگ هم می کرد. حاال بیاییم فیلم های دفاع 
مقدســی را که بچه های انقالبی ســاخته اند، ببینید. در کدام فیلم این 
حس  جاری است؟ آیا وقتی این فیلم ها را می بینیم با خودمان می گوییم: 
کاش ما نیز در آن دوران بودیم و حضور اهل بیت را درک می کردیم و یا 
می گوییم چه خوب شد جنگ تمام شد و ما آنجا نبودیم؟ ما هنر انقالب 
تولید نکرده ایم، ما هنر خودمان را برگرفته از یک واقعه اجتماعی تولید 
کرده ایم. در هنر انقالب در هر ژانری که تولید می شــود، عشق به اهل 
بیت)ع( باید نمود داشــته باشد. سخت ترین و شاید خشن ترین شغل، 
شغل نظامی اســت. اگر می خواهید هنرمند انقالبی را بشناسید، باید 
سردار سلیمانی را به عنوان الگو، مقابل خودمان بگذاریم و بگوییم حس 
عاشقانه ای که در سردار نسبت به اهل بیت)ع( وجود داشت باید در اثر 

هنری با هر موضوع دیده شود، با این دیدگاه ما هنر انقالب نداریم.

 BBBB چه کسانی در جامعه ما موظف به تولید اندیشه هستند؟  
کار تولید اندیشه، کار هنرمند نیســت. ممکن است هنرمندی اندیشه 
هم داشــته باشد، اما کار هنرمند تولید اندیشه نیست. تولید اندیشه کار 
علما و اهل علم اســت. معتقدم باید نهضت مطالبه گری ایجاد شــود. 
این نهضت هم می تواند از ســوی مردم و رسانه ها باشد و هم از سوی 

هنرمندان دلسوز، تا در سایه این مطالبه گری از اهل علم بخواهند حصار 
دور خودشان را بشکنند و در چهارچوب آیات قرآن و نه در چهارچوب 
فهم خودشان، وارد تولید اندیشه شوند. ما به اندازه کافی علمایی داریم 
که از خودشان حرف می زنند و هر کدام جامعه را به سمتی می کشند، اما 
در این برهه از زمان، ما نیاز به تولید اندیشه بر مبنای قرآن داریم تا همه بر 
یک مدار حرکت کنند. اگر این مطالبه گری را فریاد بزنیم شاید حرکتی 
در جامعه علمی ما اتفاق بیفتد. ما به تولید مطالب نو برگرفته از قرآن، در 

خور اهداف پیش رو که رسیدن به فضای ظهور است، نیاز داریم. 
البته باید به مسئله دیگری در کنار مطالبه گری توجه شود و آن مراقبت و 
تقویت جایگاه روحانیت اصیل است، چرا که روحانیت یکی از پایه های 
محکم برای عبور از فتنه های آخرالزمان می باشد. برای همین باید آنها 
خود را برای ورود به صحنه هــای پیش رو آماده کنند و جامعه را تغذیه 
کنند. اگر قرار باشــد انقالبی جهانی داشته باشیم باید زبان بین المللی 
داشته باشیم البته در چهارچوب تفکر قرآنی که منطبق بر فطرت انسان ها 

است. 

 BBBB هنرمند انقابی که می خواهد در مسیر آرمان های انقاب  
قدم بزند در این چهارچــوب و ابزارها باید چه کند و چه 

وظیفه ای دارد؟ 
خودم به این نتیجه رسیده ام که قبل از اینکه یک هنرمند باشم، مسلمان 
هستم و به عنوان یک مسلمان باید دینم را بشناسم. دین مجموعه بایدها و 
نبایدهای فقهی نیست. در دین، اصول تفکری هم هست که به عنوان یک 
هنرمنــد باید به دنبالش بروم و ایمان و اعتقادم را صحیح و محکم کنم. 
بنابراین مِن هنرمند انقالبی اگر می خواهم در جهت انقالب حرکت کنم 
باید اول یک مســلمان معارفی شــوم، در این صورت آثارم رنگ و بوی 
معارفی می گیرد. در این حالت می توانم مدعی شوم که در چهارچوب 
اهداف انقالبی که خداوند در این سرزمین ایجاد کرده، حرکت می کنم.

انقالب یک امانت الهی است
عبدالحمید قدیریان، مدیر هنری سینما و تلویزیون در گفت وگو با صبح صادق

مینو زمانیان
خبرنگار

فرزان شهیدی
کارشناس ارشد بین الملل
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دســت  خاندان  پهلــوی  خانــدان 
نشانده ای بود که با قدرت و حمایت 
کامل بیگانگان به قدرت رسیده بود. بدون شک 
اگر حمایت انگلیسی ها نبود، هیچگاه عنصر 
بی لیاقتی چون رضا میرپنج راهی به عالی ترین 
صندلی قــدرت در این ســرزمین نمی یافت. 
همین وضعیت در مورد محمدرضا پهلوی نیز 
تکرار شــد. آنگاه که انگلیسی ها به این نتیجه 
رســیدند که دوران خدمتگزاری رضاشاه تمام 
شــده و وی افسار پاره کرده و به آلمان ها تمایل 
دارد، در عــرض چند ســاعت او را مجبور به 
کناره گیری از قدرت و خروج از کشور کردند و 
در حالی که چهره های شــناخته شده ای برای 
جایگزین وی وجود داشت، اما از فرزند جوان و 
خــام وی حمایت کرده و بــر صندلی قدرتش 

نشاندند!
اما این حمایت ها از محمدرضا نیز روزگاری 
به سر آمد! و در حالی که انتظار می کشید اربابان 
بیگانه او با همه توان برای حفظ تخت و تاج او 
تالش کنند، احســاس کرد که پشت او خالی 
شــده و دیگر کســی برای حمایت از او باقی 
نمانده است. نشانه های خشم و عصبانیت شاه 
فراری را می توان در اظهاراتی که از او توســط 

نزدیکان و اطرافیانش نقل شده، مشاهده کرد.
بــرای نمونه مادر فــرح دیبا کــه مدت ها 
دخترش جایگاه شهربانوی خاندان سلطنتی را 
یدک می کشید و خودش مادرزن شاه کشور به 
حساب می آمد، در کتاب خاطراتش که با عنوان 
»دخترم فرح«، انتشار یافته است، درباره نگاه 
شــاه به ماجرای سقوط پهلوی و نقش حامیان 

آمریکایی اش می نویسد:
»محمدرضا ]پهلوی[ از اینکه آمریکا مانند 
سال 1952میالدی ]28 مرداد1342[ اقدامی 
برای بازگرداندن او به سلطنت انجام نمی دهد 
فوق العــاده عصبانی بــود و می گفت: »من در 
طول سی وهفت سال سلطنت خودم هر کاری 
که آمریکایی ها گفتند انجام دادم و ثروت ایران 
را به کام شــرکت های آمریکایــی ریختم. به 
دستور آنها، تحریم نفتی اعراب را شکستم و به 
]رژیم صهیونیستی[ اسرائیل نفت مجانی دادم. 
در جنگ ویتنام هواپیماهای جنگی ایران را در 
اختیار فرماندهی نیروهای آمریکایی در ویتنام 
قرار دادم و ســوخت مورد نیاز ارتش آمریکا را 
تأمین کردم. در جنگ ظفار ]در کشــور عمان[ 
به دســتور انگلســتان ارتش ایران را به جنگ 
انقالبیون ظفار فرستادم و خالصه به هر سازی 
که آمریکایی ها و انگلیسی ها زدند رقصیدم، اما 
سرانجام آنها مرا مانند یک تفاله بی خاصیت از 

کشور بیرون انداختند.«

بی خاصیت! تفاله 
   دهلیز    

پس از چند روز تالش شورای نگهبان برای حل و فصل 
مناقشات سیاســی پیش آمده در انتخابات، سرانجام 
مهلت قانونی این شورا به سرآمد و تمامی تدابیر برای 
دقت بیشتر در انتخابات از جمله تمدید پنج روزه اعالم 
نتایج و تشکیل کمیته ویژه برای رسیدگی به شکایات 
و بازشماری 10 درصد از صندوق های رأی، کار را به 
آنجا رساند که شورای نگهبان اغلب اتهامات مطروحه 
را مردود دانست و برخی تخلفات جزئی صورت گرفته 
را موجب ابطال انتخابات ندانست و سرانجام حماسه 
باشــکوه ملت در روز 22 خرداد و صحت انتخابات 
دهم ریاســت جمهوری را با رأیی قریب به 40 میلیون 

نفر شرکت کننده تأیید کرد. 
دبیر شورای نگهبان در نامه ای به وزیر کشور صحت 
انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را تأیید کرد. 

متن نامه به این شرح است:
»جنــاب آقای محصولــی وزیر محترم کشــور؛ 
ســالم علیکم. در مورد نتیجه کلــی و نهایی دهمین 
دوره انتخابات ریاســت جمهوری، روز جمعه مورخ 
1388/3/22، بدین وســیله اعــالم می نماید پس از 
آگهی عمومی اعالم شــکایات و اعتراضات نسبت به 
روند رأی گیری و برگــزاری انتخابات، طبق ماده 80 
قانون انتخابات ریاســت جمهوری عــالوه بر مهلت 
قانونی دریافت شکایات، در دوره تمدید پنج روزه نیز 
نسبت به دریافت شکایات اقدام و متعاقب بررسی ها 
و رســیدگی های دقیق و همه جانبه، از آنجا که بخش 
عمده ای از موارد اعالمی از مصادیق تخلف یا تقلب 
 تخلفات مختصری که وقوع 

ً
انتخاباتی خارج و بعضا

آن در اغلب انتخابات مشــهود و غیرقابل اعتناست، 
سرانجام شورای نگهبان با بررسی موضوع در جلسات 
عدیــده و با وارد ندانســتن شــکایات و اعتراضات، 
صحت انتخابات دهمین دوره ریاســت جمهوری را 
طبق ماده 79 قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد 

تأیید قرار داد.
شــورای نگهبان فرصت را مغتنم شمرده، ضمن 
تکریم حضور حماســی و فراگیر مــردم در برگزاری 
شکوهمند دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که 
با تجلی و ظهور جمهوریت نظام در کنار اسالمیت آن، 
برگ زرینی در تاریخ مردم ساالری دینی ایران اسالمی 

از خود به جا گذاشت، بر خود فرض می داند از تالش 
همه جانبه وزارت محترم کشــور، عوامــل اجرایی، 
همچنین هیئت های نظارت و رســانه های گروهی و 
به ویــژه از نامزدهای محترم که با حضور خود گرمی و 
رونق عرصه رقابت را فراهم آورده اند قدردانی نماید. / 

احمد جنتی ـ دبیر شورای نگهبان«
اعالم نتایج بررسی شورای نگهبان مهر بطالنی بود 
بر همه ادعاهای کذبی که موسوی و ستاد جنگ روانی 

وی در این مدت مطرح کرده بودند.
اما میرحسین موسوی با صدور بیانیه شماره 9 خود 
)1388/4/10( که می توان آن را به تعبیری »اعالم پایان 
حیات سیاســی« وی دانست، با اعالم آنکه »خطر در 
پیش اســت«، دولت دهم را نامشروع خواند و اعالم 
کرد: »از این پس، ما دولتی خواهیم داشت که از نظر 
ارتباط با ملت در ناگوارترین شــرایط به ســر می برد 
و اکثریتــی از جامعــه، که اینجانب نیز یکــی از آنان 
هستم، مشــروعیت سیاسی آن را نمی پذیرد. دولتی با 
پشتوانه های ضعیف مردمی و اخالقی که از او انتظاری 
جز بی تدبیری، قانون گریزی، عدم شفافیت، تخریب 
ساختارهای تصمیم گیری و تدوام سیاست های ویرانگر 
اقتصادی نداریم، و بیم آن می رود که بر اثر ضعف های 
بی شــمار ذاتی و عارضی اش در ورطــه امتیاز دادن به 

بیگانگان بیفتد.«
حزب مشارکت نیز همســو با موسوی و کروبی، 
در تاریخ 1388/4/10 بیانیه ای صادر کرد و کوشید تا 
نتایج انتخابات را زیر ســؤال ببرد. در ابتدای این بیانیه 

آمده است: »با اعالم نظر رسمی شورای نگهبان درباره 
دهمین انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران دوره 
جدیدی در تاریخ سیاسی ایران آغاز می شود. سی سال 
پس از تأســیس جمهوری اسالمی که با شعار آزادی، 
استقالل و حاکمیت ملی استقرار یافت، شاهد برآمدن 
دولتی هستیم که از دل انتخابات مهندسی شده بیرون 
آمد و اکنون رئیــس آن به جای آنکه نماینده اراده ملی 
باشد، برآیند خواســت از پیش تعیین شده عده قلیلی 
است که بارها و بارها با گفتار و رفتار خود، جمهوریت 
نظام و اصل همراهی و سازگاری دین و مردم ساالری 

را زیر سؤال برده اند.« 
مجمــع روحانیون مبــارز نیز با صــدور بیانیه ای 
در 1388/4/10 اعــالم کــرد: »مــا معتقدیم اعتماد 
آســیب دیده مردم با اظهارنظر مرجعــی که اکثریت 
اعضای آن از پیش جانبداری بی پرده خود را نســبت 
به یک نامزد اعــالم کرده اند، در مورد نتایج انتخابات 
ترمیم نخواهد شد. متأسفیم که راهکارهای منطقی و 
خیرخواهانه مورد توجه قرار نگرفت و هیئتی بی طرف و 

کاردان، مسئول رسیدگی و اعالم حقیقت نشد.«
امــا در این میــان، افراطی ترین بیانیه را ســازمان 
نامشروع مجاهدین انقالب در تاریخ 1388/4/9 صادر 
کــرد که ضمن متهم کردن شــورای نگهبان، وقیحانه 
همسو با ضدانقالب، رهبر معظم انقالب اسالمی را 
مورد اتهام قرار داد. این سازمان در بخشی از بیانیه خود 
چنین نوشت: »با توجه به ترکیب اعضا و عدم استقالل 
شورای نگهبان، به ویژه پس از تأیید صریح انتخابات از 

سوی رهبری و حمایت ایشان از احمدی نژاد، آن هم در 
مهلت قانونی بررسی صحت انتخابات از سوی شورای 
نگهبان، توقعی جز تأیید صحت انتخابات از سوی این 

شورا نمی رفت... «
دربــاره صدور بیانیه تبریک رهبــر معظم انقالب 
اســالمی به ملت ایران و رئیس جمهــور منتخب در 
فردای برگــزاری انتخابــات، باید گفت ایــن اقدام 
معظم له همچون گذشــته و مبتنی بر ســنت رایج در 
تمامی انتخابات پیشین، صورت گرفته است. معظم له 
پیش از این نیز در انتخابات دوره هفتم، هشتم و نهم، 
ریاســت جمهوری با اعالم نتایج توسط وزارت کشور 

پیام تبریک خود را به ملت صادر کرده بودند. 
در بخشــی از پیام معظم له در 1376/3/3 )فردای 
انتخابات دوم خرداد( آمده اســت: »به رئیس جمهور 
منتخــب مردم، جنــاب حجت االســالم آقای حاج 
ســیدمحّمد خاتمــی، توفیــق خدمتگــزاری ملت 
عظیم الشأن ایران و تحمل این امانت بزرگ را صمیمانه 
تبریک می گویم و ایشــان را به وظیفه شکر و اهتمام و 

آمادگی متذکر می گردم.«
همچنیــن در 1380/3/19 )فــردای انتخابــات( 
پیام تبریک ایشــان را به آقای خاتمی به خاطر انتخاب 
مجدد می خوانیم: »به رئیس جمهــور محترم، توفیق 
دوباره خدمتگزاری به مردم و کشــور عزیز را تبریک 

می گویم...«
معظم لــه در تاریخ 1384/4/4 نیــز پیروزی دکتر 
ریاســت جمهوری  انتخابــات  در  را  احمدی نــژاد 
تبریک گفتند: »اینک با تبریک این مســئولیت خطیر 
بــه رئیس جمهور منتخب جناب آقــای دکتر محمود 

احمدی نژاد...«
مــوارد فوق نشــان می دهد که پیــام تبریک رهبر 
معظم انقالب همواره در فردای اعالم نتیجه از ســوی 
وزارت کشــور صادر می شد و این امر منحصر به این 
دوره از انتخابات نبود. از سویی دیگر، بدیهی است که 
صدور این پیام که مخاطــب آن پدیدآورندگان اصلی 
این صحنه های پرشــور یعنی ملت غیور ایران بودند، 
به معنای رفع مســئولیت از شورای نگهبان در بررسی 
قانونی مراحل انتخابات و تأیید یا رد سالمت انتخابات 
نبود. این گونه فرافکنی های عوامانه سازمان نامشروع 
مجاهدین ناشی از ســرخوردگی این سازمان از خلق 
حماسه 40 میلیونی ملت ایران و اقبال 24 میلیونی به 

نامزد رقیب بود.

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب

اولین رئیس جمهور 

ریاســت  انتخابــات  اولیــن 
 جمهوری سر وقت مقرر در روز 
پنجم بهمن 1358 برگزار شد و 14 میلیون 
و 857 هــزار و 391 تو پای صندوق های 
رأی رفتنــد و آراء خود را بــه صندوق ها 
ریختند و نتیجه انتخابات بدین شرح اعالم 

شد:
ابوالحســن بنی صدر: 10/709/330  1 ـ 
رأی )75/70 درصــد(؛ 2ـ ســیداحمد 
 15/72( رأی   2/224/554 مدنــی: 
درصد(؛ 3ـ حســن حبیبــی: 674/859 
رأی )4/77 درصــد(؛ 4ـ آرای باطلــه: 
مأخــوذه 149/698 رأی )1/05 درصد(؛ 
5ـ داریوش فروهر: 133/478 رأی )0/94 
درصد(؛ 6ـ صادق طباطبایی: 114/776 
رأی )0/81 درصــد(؛ 7ـ کاظم ســامی: 
89/270 رأی )0/63 درصد(؛ 8ـ صادق 
قطب زاده: 48/547 رأی )0/34 درصد(.

انتخابــات  دوره  اولیــن  برگــزاری 
ریاســت جمهوری ایــران از ویژگی های 
خاصــی برخوردار بود کــه مهم ترین آنها 
عبارتنــد از:  1ـ عدم حضــور نامزدهای 
روحانــی بــه دلیــل منع حضــرت امام 
تأییــد  واگــذاری  2ـ  خمینــی)ره(. 
صالحیت ها به مردم،  یعنی دستگاه نظارتی 
و کنترلی مانند شورای نگهبان هنوز شکل 
نگرفته بــود. 3ـ هیچ یک از نامزدها مورد 
حمایت حزب رسمی کشــور نبودند، به 
عبارتی کاندیدهــا هیچ کدام گزینه حزب 
خاصی نبودند.  4ـ  کثرت تعداد نامزدهای 
تأیید شده برای استفاده تبلیغاتی از رسانه 
ملی با مشــکالتی همراه بــود.  5ـ حاکم 
بودن هیجانات انقالبی و مردمی در عرصه 
انتخابات ســایه  انداخته بود.  6ـ بیشــتر 
نامزدها از شــرایط تبلیغــات انتخاباتی و 
عدم رعایت اخالق اســالمی و انتخاباتی 

ناراضی بودند.
با ایــن اوصاف در رقابــت انتخاباتی، 
ابوالحســن بنی صدر اولین رئیس جمهور 
ایران شد و برنامه در دستور کار، تنفیذ حکم 
ریاست جمهوری بود. در این ایام حضرت 
امام خمینی)ره( رهبر کبیر انقالب به دلیل 
عارضه قلبی در بیمارستان قلب تهران تحت 
مراقبــت بودند. بنی صدر بــرای دریافت 
حکــم ریاســت جمهوری به دیــدار امام 
رفت. حکــم تنفیذ رئیس جمهور منتخب 
که بر کاغذهایی با ســر برگ بیمارســتان 
نوشته شده بود، در حضور اعضای شورای 
انقالب،  اعضای جامعه روحانیت مبارز، 
رئیس ستاد مشــترک فرماندهان نیروهای 
سه گانه ارتش، نمایندگان رسانه ها،  توسط 
مرحوم سیداحمد خمینی قرائت شد و بعد 
بنی صدر حکم اش را از دست امام دریافت 
کرد. در هنگام دریافت حکم، رفتار متکبرانه 
بنی صدر نمایان شد و با آنکه ایستاده بود با 
یک دست حکم را از امام گرفت. حضرت 
امام خمینــی)ره( در ایــن حکم تصریح 
کرده بودند: »برحســب آنکه مشروعیت 
آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد. 
اینجانب به موجب ایــن حکم رأی ملت 
را تنفیذ و ایشــان را به این سمت منصوب 
نمودم. لکن تنفیذ و نصب این جانب و رأی 
ملت مسلمان محدود است به عدم تخلف 
ایشان از احکام مقدسه اسالم و تبعیت از 
قانون اساســی اســالمی ایران. « و سپس 
امام راحل طی ســخنانی در این مراســم 
افت مقام را به بنی صدر متذکر شــدند و 
فرمودند: »من از آقای بنی صدر می خواهم 
که ما بین قبل از ریاســت جمهوری و بعد 
از ریاست جمهوری در اخالق روحی شان 
تفاوتی نباشد، تفاوت بودن دلیل بر ضعف 

نفس است.«

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

مروری بر مفاسد دربار رژیم دیکتاتوری پهلوی
وقتی انقالب ســال 1857 مسلمانان شبه قاره 
هند درهم شکسته شد و برای انگلیسی ها مجال 
انتقام دســت داد، لبه  تیز را متوجه مســلمانان 
کردند. اکنون نوبت آن بود که دولت انگلیس، 
سیاست قبلی خود ـ یعنی جانبداری از هندوها و 
پس زدن مسلمانان ـ را طبق نقشه ها و روش های 

دقیق و معینی به مرحله اجرا برساند. 
هدف از اجــرای این سیاســت آن بود که 
مســلمانان، یعنی زمامداران پیشین را به کلی 
خلع سالح کنند؛ به این معنا که تمام نیروهای 
مادی و معنــوی را از آنان گرفته و کوچک ترین 
فروغ امید آنان به بازگشت دوران مجد گذشته 
را خاموش کنند. برای تأمین این منظور، از هر 

وسیله ممکن استفاده کردند. 
از یک ســو ایشــان را در تنگنای اقتصادی 
قــرار داده، بالی فقر را به جان شــان افکندند. 
رباخواران هندو را تشویق و کمک کردند تا به 
مســلمانان وام های سنگین پرداخته، سپس در 
برابر آنها، امالک شــان را از دست شان خارج 

کنند. 
همچنین همه مشــاغل بــزرگ و کوچک 
دولتی را که قبال در اختیار آنها بوده، از ایشــان 
بازســتاندند. در راه داد و ســتد بازرگانــان و 
پیشه وران، موانعی از هر قبیل ایجاد کردند و با 
 عرصه را بر 

ً
این مقدمات، از جنبه مادی کامال

آنان تنگ گرفتند.
از سوی دیگر، عفریت جهل و نادانی را بر 
آنان مســلط کردند و آن ملت را که به اعتراف 
مورخ انگلیســی، در هنگام ورود انگلیسی ها، 
مترقی ترین اهالی هنــد از لحاظ دانش و خرد 

بودند، بدین وســیله به کلی بی رمق کردند. با 
مدارس آنان که منبع سرشــار فرهنگ و دانش 
هند بود، مبارزه کردند و اوقاف اســالمی را که 
بودجه این مدارس را تأمین می کرد، در تصرف 

خود در آوردند.
 ثروتمندانــی کــه به موجب احساســات 
مذهبــی، به این مــدارس کمک هــای مالی 
می کردند با تطمیع و تهدید، از این کار منصرف 
و پشیمان کردند. در نتیجه، بسیاری از مدارس 
اسالمی بسته شد و این مراکز دانش و فرهنگ به 

حال تعطیل در آمد.
در همین زمان، عامل دیگری نیز به مقاصد 
شــوم انگلیس ها کمک می کــرد و آن عبارت 
بود از بدبینی شــدید مســلمانان بــه مدارس 
جدید انگلیســی. بر اثر این بدبینی، مسلمانان 
از فرســتادن فرزندان خود بــه این مدارس که 
طبق برنامه های غربی اداره می شد، خودداری 

کردند. 
در حالی که ســایر فرقه های هندوستان، به 
خاطر اشغال پســت های کوچک و کم همتی 
که انگلیســی ها فقط در صــورت تحصیل در 
مدارس انگلیــس، به آنان واگذار می کردند، به 

این مدارس هجوم آوردند.
مجموع این علل، موجب شد که مسلمانان 
از لحــاظ اطالعات جدید و آموزش و پرورش 
اروپایی، از هموطنان خود به طرز فاحشی عقب 
ماندند و تا هم اکنون نیز آثار این عقب ماندگی 
را می توان مشــاهده کرد. همچنین در ســایر 
جنبه های زندگــی، به ویژه در جنبــه اداری و 

اقتصادی وضع اسفناکی پیدا کردند.

   حافظه    

مسلمان داشتن  نگه  عقب 
نگاهی به حضور استعمارگران در شبه قاره هند-۷

انتخاباتتاریخ بر  تأیید  مهر 
انتخابات ریاست جمهوری دهم و صف آرایی جریان های سیاسی  - ۱۷
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ایران قوی یا قوی شــدن ایران را، باید 
کالن مسئله ایران دانست، که حداقل به 
مدت دو قرن است بر ساحت های مختلف نظر و 
عمل ایرانیان سایه افکنده است. نکته مهم در این 
ارتباط آن اســت که در تالش های نظری و عملی 
این مســیر، به طور عمده نگرش های مکانیکی، 
مقطعی، موضعی، کوتاه مــدت، در موارد زیادی 
ساده انگارانه و بدون توجه به عمق و چگونگی قوی 
شدن، حاکم بوده اســت. به عبارت دقیق تر، در 
عمده تالش های صــورت گرفته این چارچوب، 
راه حل قوی شدن در خارج از کشور و نه مبتنی بر 

ظرفیت های داخلی، جست وجو شده است.
هم اکنون نیز در تداوم حاکمیت این نوع نگرش 
یا نگاه، مسئله کالن کشور، چگونگی برون رفت از 
معضالت کنونی و قوی شدن است؛ یک دیدگاه 
راه حــل را باتوجه به میراث های بــه جا مانده از 
گذشته، همچنان در خارج از کشور جست وجو 
می کند و غافل اســت از اینکه قوی شدن یک امر 
درونی است. البته باید متذکر شد که از دیدگاه این 
گروه، دنیای بیرون نیز در غرب خالصه می شود. 
دیدگاه دیگری که برون رفت از معضالت کنونی و 
قوی شدن را در سایه اولویت بخشی به ظرفیت های 
داخل کشــور و البته توجه به بیشینه سازی منافع 
ملی در تعامل همه جانبه و هم افزا با دنیای پیرامون 
می داند. بنابراین، در اصل اینکه مجموعه  نیروها 
و نخبگان کشــور، قوی شدن را مسئله می دانند، 
شــکی نیســت، اما محل نزاع آنهــا، چگونگی 
تحقق این مهم است؛ مســئله ای که ریل گذاری 
 غلط آن، گاه ســبب شــده که ســکنجبین صفر

ا فزاید.

 Bروابط خارجی و قوی شدن 
دولت سیزدهم در حالی با شعار »ایران قوی« آغاز 
به کار کرد که از همان ابتدا به صراحت اعالم کرد 

کشور را معطل مذاکرات هسته ای وین و به طور 
کلی وضعیت روابط خارجی کشور نمی گذارد، 
اما در عین حال، هم مذاکرات هســته ای وین را 
از سرگرفت و هم پنجره های نوینی از دیپلماسی 
را به سمت کشورهای شرقی و همسایه گشود که 
نمودهای آن را عالوه بر عضویت ایران در سازمان 
همکاری شانگهای و فعال شدن ایران در اتحادیه 
اقتصادی اکو، انعقاد پیمان های گازی و ترانزیتی 
با کشورهای همسایه، سفرهای مقامات کشورمان 

به چین و روسیه و... می توان دید. 
در همیــن چارچــوب بایــد به ســفر اخیر 
رئیس جمهور کشــورمان به روسیه اشاره کرد که 
باتوجه به مقطع زمانی مناســب، ســفری بسیار 
دقیق و هوشمندانه بود. در واقع، آیت الله رئیسی 
در حالی به مســکو ســفر کرد کــه تنش ها میان 
غرب و روســیه در قضیه اوکراین باال گرفته و در 
عین حال، مذاکرات هسته ای وین نیز در پیچ های 
دشوار پایانی خود قرار گرفته است؛ پیچ هایی که 
ایران برای عبور موفــق از آنها نیازمند همکاری 
سایر کشــورها ازجمله چین و روسیه می باشد. 
براین اساس، این مقطع بهترین زمان ممکن برای 
جلب حمایت روسیه در پرونده هسته ای و توسعه 
همکاری ها با این کشور در سایر زمینه ها به ویژه 

زمینه های اقتصادی و دفاعی بود. بنابراین، ســفر 
رئیس جمهور به مســکو در ایــن مقطع، اقدامی 

حساب  شده و هوشمندانه بود. 
درواقع، اگر نیک به راهبرد دولت ســیزدهم 
بنگریم، متوجه می شویم که این دولت، به موازات 
انجــام اقداماتی برای انســجام درونــی که البته 
اثربخشی آنها نیازمند گذر زمان است، به درستی 
به نقش دیپلماســی، شرق گرایی، منطقه محوری 
و همســایگی برای تحقق ایران قوی توجه دارد. 
بنابراین، آنچه دولت در قالب توجه به شرق انجام 
می دهد، چیزی جز تالش برای تحقق ایران قوی 

نیست. 
پس وقتی به جنجال های بی محتوا، بی اساس، 
غیرمنطقی و فاقد ارزش پرداختن و پاســخگویی 
درباره  ســفر آقای رئیسی به مســکو می نگریم، 
در عمق همه  آنها یک نکته  مشــترک وجود دارد 
که عبارت اســت از ضعف نگــرش راهبردی، 
فرصت ســاز، معطوف به آینــده و در یک کالم، 
قوی شدن ایران نزد طرح کنندگان و هوچی گران 
این قبیل موارد است. درواقع، طرح کنندگان این 
مسائل بدون توجه به شرایط زمانی سفر، محتوای 
آن، وضعیت حاکم بر روابط بین الملل و فراتر از 
اینها، اینکه تعامل سازنده با کشورهای همسایه و 

شرقی الزمه قوی شدن کشور است، به طرح این 
قبیل مسائل دسته چندم می پردازند. 

 Bراه دستیابی به قدرت
با این حال، اگرچه تعامل با کشــورهای شرقی و 
همســایه و به طور کلی، تعامل با دنیای پیرامون 
شرط قوی شدن اســت، اما باید توجه داشت که 
قوی شدن به طور عمده امری درونی و وابسته به 
کیفیت حکمرانی در داخل کشور است. بنابراین، 
اگرچه باید به تعامل با کشورهای مختلف توجه 
داشت، اما باید هشــیار هم بود که این تعامل به 
هیچ وجه جایگزین شکوفاســازی ظرفیت های 
داخلی نیست. بنابراین، همانگونه که پیش از این 
در ارتباط با کشورهای غربی هشدار داده می شد 
که تعامل با غرب نبایــد جایگزین ظرفیت های 
داخلی شود، اکنون نیز باید هشدار داد و هشیار بود 
که تعامل با شرق نیز نباید جایگزین ظرفیت های 
داخلی شود. راه قوی شدن ایران از تهران و سایر 
نقاط کشور می گذرد و نه از وین، واشنگتن، پکن، 

مسکو، بروکسل یا هر جای دیگری.
نکته دیگری که در ایــن چارچوب باید بدان 
توجه کرد این اســت که ایران به واسطه  موقعیت 
گذرگاهی اش و همچنیــن نیازهای متعددی که 
دارد، باید درصدد تعامل و توســعه مناســبات با 
مجموعه  کشــورهای دنیا باشد. به عبارتی، الزام 
بیشینه سازی منافع ملی ایجاب می کند که ایران با 
مجموعه  کشورهای شرقی و غربی تعامل هم افزا 
داشته باشــد. بنابراین، توجه بیشتر به کشورهای 
شــرقی به معنای دقت در ترمیــم نقطه ضعف 
دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران در دوره های 
گذشته است و به هیچ وجه، به معنای تالش برای 
حذف سایر کشورها، به ویژه کشورهای غربی از 
قاموس دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران نیست. 
بنابراین، همانگونه که در ابتدا هم گفته شد، ایران 
قوی دو رکــن دارد؛ توجه به تقویت ظرفیت های 
داخلی و توجه به فعال سازی ظرفیت های بی شمار 
دیپلماسی کشور که البته در این میان، اولویت با 
رکن اول است و توجه به رکن دوم نباید به معنای 

نادیده گرفتن رکن اول باشد.

یکی دیگر از شــخصیت هایی که به 
عنوان ریزش های انقالب می توان از 
وی سخن گفت، شیخ حسن یوسفی اشکوری 
است. وی در ســال 1328 در اشکور، از توابع 

شهرستان رودسر استان گیالن متولد شد.
 اشکوری پس از گذراندن تحصیالت ابتدایی 
بــه حوزه علمیه رودســر وارد شــد و ســپس 
 در ســال 1344 بــرای ادامه تحصیــل به قم

 رفت.
 روایــت فراز و فرود زندگی اشــکوری نیز 
همانند افرادی، چون محسن مخملباف، روایت 
افراط و تفریط و نوسان سوپر انقالبی هایی است 
که به ضد انقالب تبدیل می شوند. اشکوری از 
جمله افراطیون اوایل انقــالب بود که به دلیل 
ناپایداری در اصول خود، پس از چند ســال به 

اعتقادات خود پشت پا زد. 
حسن یوسفی اشــکوری در کنار تحصیل، 
در مبارزات سیاســی علیه رژیم ستم شاهی به 
رهبری امام خمینی)ره( شرکت داشت و بابت 
این مبارزات دو بار نیز بازداشت شد. او یک بار 
در بهمن 1355 به دلیل تبلیغ اندیشه های امام 
خمینی)ره( از سوی سازمان امنیت و اطالعات 
کشور)ساواک( دستگیر شد و سه ماه در زندان 

محبوس بود.
 همچنین وی در سال های اوج و نزدیک به 
پیروزی انقالب)1357ـ 1356( در شهرهای 
مختلف به فعالیت و ســخنرانی های انقالبی 

مشغول بود.
از این رو، پس از پیروزی انقالب و در معرکه 
نخستین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی 

آنقدر شــهرت عمومی داشت که به نمایندگی 
مردم تنکابن و رامســر برگزیده شــد. وی در 
کســوت یک نماینده در قبال جاســوس های 
آمریکایی موضع انقالبی گرفت و در سخنان 17 
تیرماه 1359 خود در مجلس شورای اسالمی 
این مسئله را مربوط به حیثیت انقالب اسالمی 

دانست و گفت:
 »محاکمه ایــن گروگان ها محاکمه آمریکا 
و نظام شاهنشــاهی خواهد بــود، نظر من این 
اســت که گروگان ها بایستی محاکمه شوند... 
آمریکا در قبــال آزادی گروگان ها باید شــاه و 
امــوال او را بــه ایران پس دهــد و این حداقل 
خواسته ماســت که در صورت تحقق ممکن 
 اســت با یک درجه تخفیف گروگان ها را آزاد

 کنیم.«
 اشکوری از سال 1364 به گروه نویسندگان 
»دایرةالمعارف بزرگ اســالمی« پیوست و از 
سال 1370 در سمت ویراستار، همکاری خود 
را با گروه ویراســتاران »دایرةالمعارف تشیع« 

آغاز کرد.

  فراز و فرود حسن یوسفی اشکوری  ـ۱

یکا! محاکمه آمر

   ریزش ها    

 
»نفوذ در مطبوعات« واقعیتی تاریخی 
است که بسیاری از نویسندگان غربی به 
صورت مســتند آن را بررسی کرده اند. از جمله 
نویســنده »کتاب نبــرد بی صدا« اســتفاده از 
روزنامه ها و نشــریات داخل یک کشــور برای 
مقاصــد سیاســی قدرت ها و ســرویس های 
اطالعاتی بیگانــه را یکی از شــیوه های انجام 
تبلیغات غیر منتسب می شــمارد. )شولسکی، 

)182 :1387
پس از جنگ تحمیلی، عوامل ضد انقالب، 
مخالفــان نظــام و غربگراهــا، در چارچوب 
راهبردهای ســازمان ســیا و محافــل فکری و 
اندیشه ای وابســته به این سازمان، مانند موقوفه 
ملی بــرای دموکراســی، نفــوذ نوینــی را در 
مطبوعات و نشــریات و مراکز مرتبط ســامان 
دادند. در این زمان چند جریان نفوذ مطبوعاتی 
شــکل گرفت. اول، جریان روشنفکری لیبرال ـ 
ســکوالر و بازماندگان مطبوعات دوره پهلوی. 
جریان های مخالــف نظام اعالم کــرده بودند 
»برای براندازی نظام جمهوری اســالمی، باید 
محافــل و فعالیت های فرهنگــی را تقویت و 
سازماندهی کرد. هرکس می تواند امتیاز نشریه 
بگیرد و از این تریبون به مبارزه برخیزد.«)خرم، 
همان:70( در این راســتا، رهبر معظم انقالب 
اعالم کرده بودند یک جبهه بندی عظیم فرهنگی 

که با سیاســت و صنعت و پول و انواع و اقســام 
پشتوانه ها همراه است، مانند سیلی راه افتاده تا 
با مــا بجنگــد.)1368/9/7( دوم، جریان ملی 
مذهبی ها و نهضــت آزادی بودند که به صورت 
حرفه ای در مطبوعات ســال های پس از جنگ 
تحمیلی رخنه کردند. سوم، جریان استحاله شده 
درون نظام که نمود آن پس از 1370 بیشتر شد. 

در این ستون تالش می شــود به اجمال این 
جریان های نفــوذی در مطبوعات را بررســی 
کنیم. درباره جریان اول، پس از بیان رهبر معظم 
انقالب درباره نفوذ مطبوعاتی مشخص شد که 
نفوذ جریانی در حوزه نشر از سال های 1368 به 
بعد بسیار مرموز شکل سیستمی گرفته و رشد و 
گسترش یافته است. البته شماری از این نشریات 
نظیر آدینه، دنیای ســخن، مفید، ماهنامه فیلم و 
ماهنامه زمان به صورت تک شــماره ای از سال 
1364 منتشــر می شدند که پس از دفاع مقدس 
نیز امتیاز دائمی دریافت کردند. کارکرد اصلی 
آنها اغلب ماهیت کادرسازی و یارگیری داشت 
و پایگاهی برای ابراز ضدیت روشنفکرانه علیه 

نظام بود. 
صاحب امتیاز این نشریات و بخشی از هیئت 
تحریریه آنها را همچنان بازماندگان مطبوعات 
عصر پهلوی تشکیل می داد. برای نمونه، نشریه 
آدینه را غالمحسین ذاکری، سیروس علی نژاد، 
فرج سرکوهی و مســعود بهنود در سال 1364 
پایه گذاری کردند. غالمحســین ذاکری، مدیر 
مسئول این نشــریه، از سال 1351 کارمند رادیو 
و از گوینــدگان برنامه رادیویی »راه شــب« در 

سال های پیش از انقالب بود.

چهره پنهان سیاست  ـ 2۹

شکل نوین نفوذ در مطبوعات

   آفاق    

خرد

سیاست نامه

سیدمحمدکاظم یزدی  ـ 20

اختیارات فقیه 
جامع الشرایط

 از مســائل اختالفــی و البتــه مهــم و 
تعیین کننده مباحث مرتبط با والیت فقیه، 
حــدود و اختیارات فقیه جامع الشــرایط 
در امر والیت سیاســی اســت. مرحوم 
ســیدیزدی نیز همچون بیشتر فقها برای 
فقیهان جامع الشــرایط اختیاراتی، نظیر 
تصدی منصب قضاء، افتاء و امور حسبه 
را در امور عامه پذیرفته است. سید یزدی 
قضاوت را منصبی عالی رتبه می داند که از 
منصب عامه پیامبر و ائمه)علیهم السالم( 
سرچشــمه گرفته اســت و شــاخه ای از 
درخت تنومند ریاست عامه آن بزرگواران 
به شــمار می رود.1 در ادامــه نیز متذکر 
شده است، قضاوت مانند امر به معروف 
حکمی از احکام شــرع نیســت؛ بلکه 
والیت و ســلطنت بر جان و مال دیگران 
اســت، به همین دلیل اعلم بودن قاضی 
نســبت به علمای دیگر شــهر را احوط 
دانسته2 و اهلیتی برای غیر فقیه نسبت به 

قضاوت قائل نشده است.3
افتــاء بــه معنــای فتــوا دادن و بیان 
دیدگاه شــرع از جمله وظایف دیگر فقیه 
جامع الشــرایط است که سید نیز همانند 
قاطبه فقهای شــیعه آن را قبول دارد. افتاء 
به اعتقاد وی مجانی است و اخذ اجرت 
در قبال آن جایز نیســت.5 به اعتقاد سید 
اعلمیت در تقلید شــرط است و مکلف 
موظف است به فتاوای مجتهد اعلم عمل 
کند. تصدی امور حسبه، سومین وظیفه و 
از اختیارات اصلی فقهاست. امور حسبه 
اموری است که شــارع مقدس راضی به 
بر زمین ماندن آن نیســت.6 سرپرســتی 
محجوریــن اعــم از صغــار، مجانین و 
سرپرســتی اوقاف عامــه، از جمله امور 
حسبیه اســت. سید در مورد تصدی امور 
حســبه معتقد اســت، اعلمیت شرط آن 
نیست و تنها شرط اجتهاد برای رتق و فتق 

آن امور کافی است.7
حال بــا توجه به این موضوع که برخی 
از علما دایره امور حســبه را موســع دیده 
و حتی والیت سیاســی را هــم جزء امور 
حسبه می دانند، این سؤال مطرح می شود 
که آیا سید یزدی دایره امور حسبه را ضیق 
می داند یا وسیع؟ یعنی به اعتقاد وی همان 
سرپرستی صغار و غیره امور حسبه است 
یا امــری مانند حکومت و تصرف در امور 
عامه نیز از جمله امور حســبه به شــمار 
می رود؟ از قراین بر می آید که منظور سید 
از امور حســبه به معنای ضیق نیست و در 
عمل نیز اختیاراتی ما فوق معنای ضیق امور 
حسبه برای خود قائل بود. با این توضیح که 
 ایشــان در بحث از اســتخدام مأمور 

ً
مثال

جمع آوری زکات تصریح کرده اســت که 
اگر نایب امام در عصر غیبت مبسوط الید 
شــد، می تواند افرادی را اســتخدام کند؛ 
یعنی این اختیار و حق را برای نایب امام به 
رسمیت می شناسد که می تواند مبسوط الید 
باشــد و قدرت را هــر چنــد در مناطق 
محدودی در اختیار داشــته باشــد. از این 
گذشته، رفتار سید در جریان جنگ انگلیس 
علیه عراق نشان می دهد، اختیاراتی بیش 
از امور حســبه به معنای محدود آن برای 
خود قائل بوده است. چنانچه در بحث از 
زمانه، به موارد زیادی اشــاره کردیم که در 
رأس آنها رهبری جنگ علیه انگلیس بود؛ 
همچنان که سید در یکی از نامه های خود به 
هوادارانش می نویسد: »این امر مهم)جهاد 
علیه انگلیس( از طــرف خدای تعالی بر 
شما و بر هر کس که فتوای من به او رسیده 

باشد، واجب است.«8
منابع در دفتر نشریه موجود است.

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

ون زایی  ایران قوی در سایه  در
 و دیپلماسی فعال
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

پژوهشــگران ایرانــی، موفق به 
ســاخت و تجاری ســازی مواد 
اصطکاکــی دوســتدار محیــط 
زیست مناســب برای تولید لنت 
ترمز شده اند. نمونه های لنت ترمز 
با روشی کامال صنعتی با فرمولی 
که در آن از ضایعات کشــاورزی 
استفاده شــده بود، ساخته شده و 
پس از ارسال نمونه ها به شرکت 
ساپکو که وابسته به ایران خودرو 

اســت، نمونه های لنت ترمز در آکرودیته شــرکت لنت ساز مورد 
آزمون قرار گرفته و نتایج نشان می دهد، ویژگی های بررسی شده، 
مطابق با استاندارد ملی ایران است. قیمت این محصول با وجود 

کیفیت بسیار مناسب، از نمونه های مشابه خارجی ارزان تر است.

یست  دوستدار محیط ز
ارزان تر و با کیفیت  تر از نمونه های خارجی

یک تیم آلمانــی ابزار یادگیری 
ماشــینی را توســعه داده اند که 
می تواند به طور دقیق پیش بینی 
کند کــه آیا یک بیمــار بدحال 
بر اثر ابتال بــه کرونا می میرد یا 
خیر. این سیســتم از نمونه های 
خون برای اندازه گیری ســطح 
پروتئین استفاده می کند که   14
نشــان دهنده پیامدهای ابتال به 
کووید است؛ محققان امیدوارند 

ابزار آنها بتواند به بیمارستان ها و کارکنان مراقبت های بهداشتی 
در تصمیم گیری آگاهانه با منابع محدود کمک کند. با استفاده 
از این ابزار می توان خدمات دهی بهتری به افرادی که احتمال 

مرگ بیشتری دارند، کرد.

ونا و هوش مصنوعی  کر
تعیین احتمال زنده ماندن بیماران

از متن کتاب، مجلــه و نامه با 
موبایل خود عکــس بگیرید و 
متن آن را تحویل بگیرید! برای 
تحقیقات دانشــگاهی خود از 
منابع عکس بگیرید و به راحتی 

فیش برداری یا کپی کنید. 
شده  اسکن   PDF فایل های 
را بــه فایل ورد قابــل ویرایش 
تبدیــل کنید. »متن یــار« یک 
تبدیل گر متن است که تصاویر 

 دریافتــی را پردازش کرده و متن موجود در آنها را اســتخراج 
می کند.

در ایــن برنامه، برای تبدیل عکس به متن، فناوری OCR یا 
تشخیص حروف به کار رفته است.

یار متن 
تبدیل تصویر و عکس به متن

مســعود براتی، تحلیلگر سیاســی: رابرت 

مالی به رویترز گفته موضوع چهار نفری 
که در ایران نگهداری می شــوند، جدا از 
مذاکرات هســته ای است؛ اما آزادی آنها 
پیش شرط توافق اســت. چرا این حرف 
زده شــده؟ و چرا این حرف نشان دهنده 
خالی بودن دســت آمریکا در مذاکرات 
است؟ نیازمند بودن آمریکا در کوتاه مدت 
به مذاکره و توافق با ایران، موضوع آشکار 
شــده ای اســت که دالیلــی دارد. یکی 
جلوگیری از تخریب اعتبار نظام تحریم ها 
در جهان، دوم ترمیــم چهره دیپلماتیک 
آمریکا و سوم مشکالت داخلی از جمله 
تورم و ضعف سیاسی که توافق می تواند به 

حل آنها کمک می کند.

احسان عســکری، مشــاور رئیس مجلس: 

مجلــس مصمم اســت تــا بــا ورود به 
تاریک خانه بودجه شرکت های دولتی به 
سال ها عدم  شــفافیت ردیف های بودجه 
پایان دهد. کمیســیون تلفیق عصر امروز 
26 همت از درآمدهای شرکت ملی گاز 
که در الیحه بودجه به آن اشــاره ای نشده 
بود بــه ردیف های درآمــدی اضافه کرد 
و محل مصــرف آن را به نفع مردم تعیین 

خواهد کرد.

علیرضــا گرایــی، کاربــر فضــای مجازی: 

 همونایی که تا دو ســه ســال پیش اعتقاد 
داشتن کودتای 28مرداد و جنایات آمریکا 
تو ایران به تاریخ پیوســته؛ امروز برای ما 
از به توپ بسته شــدن حرم امام رضا)ع( 
توسط روسیه تو ســال 1291 می گن. ما 
که اعتقادمون »نه شرقی نه غربی« و رابطه 
بر اساس منافع وطنه، ولی شما خودتو به 

آمریکا مفت نفروش...

اقتصــادی  معــاون  رضایــی،  محســن 

رئیس جمهور:  سفر پر دستاورد آقای رئیسی 

به روســیه و وزیر خارجه به چین و  تعامل 
مقتدرانــه دیپلمات های ایــران در وین و 
گسترش روابط با همسایگان و کشورهای 
آمریکای التین، بخشی از راهبرد مهم و 
عمل گرایانه دولت ســیزدهم برای رفع و 
پیشبرد سیاست  و  خنثی سازی  تحریم ها 

خارجی متوازن است.

رضا سیفی، دســتیار رسانه ای شهردار تهران: 

گشــت های  توســط  بی خانمان  افــراد 
فوریت های خدمات  اجتماعی در سرمای 
زیر صفر تهران. چــرا این اخبار به اندازه 
اتوبوس خوابی دیده نمیشه و در رسانه های 

اصالح طلب منعکس نمی شه؟

محمد ایمانی، فعال رسانه ای: این که رجوی به 

هالکت رسیده، یا زنده و گم گور است، هیچ 
اهمیتی ندارد. او همان زمان ُمرد که وطنش 
را به آمریکا و رژیم صهیونیستی فروخت و 
یــوغ مزدوری صدام را به گــردن انداخت. 
آقای صدا و ســیما! تصاویــر خیانت های 
منافقین را باز پخــش کنید! زیاد هم پخش 
کنید! مردم فریبی، جنایت و ترور، گرا دادن 

به دشمن و جاسوسی؛ و... باتالق مرصاد!

جواد اوجی، وزیــر نفت:  تیم  ملی با اقتدار 

و بــدون حرف و حدیث بــه جام جهانی 
صعود کرد. تبریک به مــردم عزیز ایران 
و خدا قوت بــه بازیکنان توانمند تیم ملی 
کــه دل این مردم عزیز را شــاد کردند. به 
امید موفقیت های چشمگیر تیم ایران در 

جام جهانی قطر..

محمد نصوحی، کاربر فضای مجازی: االن 

واجب شد بپرسیم اون بی شرف هایی که به 
دنبال تحریم ورزش ایران و محروم کردن 
ورزشــکاران ایرانی بودند االن دقیقا کجا 
هستن؟ از این حقیقت عصبانی باشید و از 

عصبانیت بمیرید...

    نکته گرام    

 یکی از گزینه های مــورد توجه برای برخی افراد 
در خرید تلفن همراه، SAR یا نرخ جذب خاص 
است؛ به ویژه زمانی که برای افراد سالخورده قصد 
خرید تلفن همراه دارید، توجــه به این موضوع، 

اهمیت بسیاری دارد.
با پیشرفت فناوری و تأثیر مثبت آن بر زندگی 
انسان ها و بیشتر شدن لوازم الکترونیکی، زندگی 
انســان ها با این گونه وسایل به طرز شگفت آوری 
گــره خــورده و زندگی بدون تلفن همــراه برای 
بســیاری از افراد مشکل اســت. باید این را هم 
بدانید که در یک زندگی شهری پیشرفته در گردابی 
از امواج الکترومغناطیسی گرفتار هستید؛ اما آنچه 
اهمیت دارد، این است که میزان جذب این انرژی 

از طریق بدن به چه میزانی است؟
  Specific Absorption Rateمخفف »SAR«
)نرخ جذب خاص( در واقع میزان انرژی جذب 
شــده از طریق بدن اســت که با واحــد وات بر 
کیلوگرم اندازه گیری می شود. استاندارد حداکثر 
میزان آن در آمریکا w/kg 1/6 بر یک گرم وزن بدن 

و در اروپا w/kg 2 بر 10 گرم وزن بدن است.
اگر این نرخ در تلفــن همراهی نتواند از یک 
مقدار خاص که برای بدن ضرر نداشــته باشد، 
کمتر شود، تولید آن تلفن  همراه متوقف می شود 
و اجازه فــروش در بازارهای دنیا را نمی یابد؛ اما 
با خرید تلفن های مشــابه اصلی یا به اصطالح 
های کپــی و برندهای متفرقه، خــود را در خطر 
امواج قرار می دهید؛ زیرا این مدل ها آزمایشی بر 

روی آنها انجام نمی شود.
هرچه میزان SAR کمتر باشــد، جذب بدن 
از امــواج کمتر و اثرات زیان آور وســیله مذکور 
کمتر خواهد بود. آیا به راســتی باید نگران امراج 
الکترومغناطیسی اطراف خود باشیم؟ وقتی فردی 
از گوشــی همراه اســتفاده می کند، بیشتر اثرات 
گرمایشی در اطراف سطح سر او به وجود می آیند 
و سبب می شود دمای سر حدود کسری از درجه 
افزایش پیدا کند. این دما کمتر از گرمایی است که 
در اثر تابش مستقیم خورشید به وجود می آید. در 
این هنگام، جریان ]انتقال خون[ مغز قادر است با 
بیشتر کردن جریان خون در آن قسمت گرما را به 
جاهای دیگر منتشر کند؛ اما قرنیه چشم این سامانه 
تعدیل سازی دما را ندارد و آزمایش تابش 2 تا 3 

ساعته در چشم های خرگوش ها نشان داده، باعث 
به وجود آمدن آب مروارید در آنها شــده  اســت. 
برخی شواهد نشان می دهد، تشعشعات فرکانس 
رادیویی در سطوحی که تلفن همراه تولید می کند، 
روی کانال های یونی و پروتئین های غشاء نورون ها 
در مغز تحت شرایط نرمال نیز اثر می گذارد. این 
تأثیرات ممکن اســت سبب تغییرات ظریفی در 
عملکرد سلول شود؛ اما میزان اهمیت این تأثیرات 

در سالمت انسان هنوز مبهم است.
SAR در گوشی یعنی بدن انسان چقدر انرژی 

از امــواج موبایل را جذب می کنــد. SAR برای 
بدن بسیار مضر اســت و اغلب خبرهایی دال بر 
مشــاهدات جراحت و بیماری بر اثر این انرژی 
ایجاد شــده بر بدن در جراید منتشــر می شود. 
بیشترین مقدار تولید شده SAR زمانی است که 
مکالمه تلفنی انجام می شود یا امواج وای فای یا 
 SAR بیشترین مقدار 

ً
داده روشن هستند. معموال

گوشی در بدترین موقعیت را اندازه گیری کرده و به 
صورت عمومی اعالم می کنند.

اســتفاده از تلفن همراه ممکن اســت اثرات 
زیــان آوری روی عملکردهای ادراکی انســان، 
مانند حافظه و تمرکز ایجاد کند؛ اما با این وجود 

مطالعاتی که تشعشعات امواج فرکانس رادیویی 
با ســطح پایین، یعنی محدوده فرکانس موبایل 
800 مگاهرتز تا 2 گیگاهرتز را بر روی حیوانات 
بررسی کرده اند، تأثیری در عملکردهای ادراکی 

گزارش نکرده اند.
گزارش هــای اخیر دربــاره بی خطــر بودن 
تلفن های همراه در طوالنی مدت نشان می دهد، 
استفاده از موبایل باعث افت حافظه، تغییرات در 
حواس و نوسان فشار خون می شود. همچنین فقط 
قسمت هایی از مغز که به گوش نزدیک ترند، تحت 

تشعشع قرار می گیرد.
 SAR جــذب امواج مضر به وســیله کاربر یا
یکی از گزینه های اســت که خریــداران موبایل 
قبل از خرید هــر تلفن  همــراه، می توانند آن را 
در مشــخصات سازنده بررســی کنند و به دنبال 
دســتگاهی با کمترین خطر بگردنــد. این نرخ 
در تلفن های ســاخت برندهای معتبر و معروف 
بسیار کم اســت و خرید برندهای غیرمعتبر که 
آزمایش های الزم بر روی آنها انجام نشده، برای 
کاربران حســاس مانند کودکان و سالخوردگان 
بسیار خطرناک است. از این به بعد به این گزینه، 

مانند کیفیت دوربین و حافظه اهمیت دهید.

 گرفتار میان امواج !

محمد صالح نادری
کارشناس فناوری اطالعات

امیرمهدی صالحی
کارشناس فناوری

 ســال پیش بود کــه همــراه اول از موتور 
ً
تقریبا

جست وجوگر »ذره بین« رونمایی کرد. رئیس مرکز 
ملی فضای مجازی در توضیح این جست وجوگر 
فارســی گفته بــود: »این موتور جســت وجو از 
قابلیت های محلی بسیار خوبی برخوردار است و 
امیدواریم بتواند بخش بزرگی از نیازهای مردم را 

بهتر از مرورگرهای خارجی تأمین کند.«
این جســت وجوگر اکنون در فروشــگاه های 
ایرانی قابل دانلود است و در توضیحات آن نوشته 
شده اســت: »  ذره بین یک ســوپروب گرد رایگان 
فارســی  است که جســت وجو و گشت وگذار در 
دنیای بی انتهــای اینترنت را آســان می کند.« از 
جمله ویژگی هایی که برای این جست وجوگر ذکر 
شده، این است که هزینه اینترنت مصرفی استفاده 
از ذره بیــن برای وبگاه های ایرانــی نیم بها و برای 
وبگاه های بین المللی، تمام بهاست. این هزینه، با 
فعال سازی بسته های هدیه ذره بین رایگان است. 
هم اکنون ذره بین در نشــانی »zarebin.ir« قابل 

دسترسی است.
در توصیف این جست وجوگر گفته شده است، 
 زبان ذره بین فارســی  است و امکان جست وجو و 
دسترسی طبقه بندی شــده به متن، تصویر، ویدئو 

)کلیــپ، فیلم و ســریال( و موســیقی را فراهم 
می کند. جســت وجو در ذره بین، ساده ا ست و به 
هیچ تخصصی نیاز ندارد و سرعت جست وجو و 

رسیدن به نتیجه  دل خواه در آن بین باالست.
این جست وجوگر نتایجی بسیار شبیه گوگل را 
نمایش می دهد، با نگاهی به قسمت جست وجوی 
تصاویر متوجه می شویم تصاویر به  نمایش درآمده 
در ذره بین همان نتایج جست وجوی تصاویر گوگل 
 یکسان هستند و تنها ترتیب نمایش 

ً
و از منابع دقیقا

آنها فــرق می کند؛ هرچند در مــواردی هم دیده 
می شود که ذره بین نتایج کاملی را ارائه نمی دهد.

اما ذره بیــن چندمین تالش محققان ایرانی در 
ساخت یک موتور جســت وجوی بومی است و 

هر چند سال یک بار، یک نام جدید را می شنویم. 
آخرین نامی که تالش می کــرد برای خود جایی 
دســت و پا کند، »یوز« بود که پس از چند سال و 
خرج میلیاردها هزینــه، ناموفق بود و راه به جایی 

نبرد.
به تازگی وزیر ارتباطات در حساب شخصی 
خود نوشــت: »ذره بین یک موتور جست وجوی 
فارســی، ویژه کاربران ایرانی است که تجربه ای 
فراتر از جست و جویی عادی را برای کاربران فراهم 
می کند. ذره بین عالوه بر نمایش نتایج موتورهای 
جست وجو، نظیر گوگل از طریق فراجست وجوگر 
خود، امکانات و خدمات ویــژه ای ارائه می دهد 
که وبگردی در اینترنت را بهبود می  بخشــد. این 

موتور جســت وجو دسترســی کاربران بــه انواع 
محتواهای ویدئویی، صوتی و آموزشی در دنیای 
وب و شبکه های اجتماعی را به راحتی امکان پذیر 
می کند. حتی بخش آوا در ذره بین انواع محتواها از 
موسیقی و پادکست گرفته تا مداحی و کتاب های 
صوتی را بدون نیاز به دانلود در اختیار کاربران قرار 
می دهد که مشابه آن در موتور جست وجوی گوگل 
هم وجود ندارد. جســت وجو و دسترسی سریع 
به فروشــگاه های اینترنتی، اطــالع از بازار ملک 
و خودرو، طال و... از دیگــر ویژگی های ذره بین 
است. عالوه بر امکانات مناسب ذره بین، استفاده 
از این موتور جست وجو مزیت های ترافیکی مثل 
ترافیک رایگان در قالب بســته اینترنتی و اینترنت 
نیم بها را هم دارد. ارائه پاسخ های هوشمند، امکان 
جست وجو و گشت وگذار در محتوای شبکه های 
اجتماعی، پیام رســان ها، دسترســی به خدمات 
تصویری، متنی و ویدیویــِی داخلی و خارجی از 
دیگــر امکانات این موتور جســت وجوی ایرانی 

است.«
بــا توجه به تعریفی که وزیــر ارتباطات از این 
نرم افزار و جست وجوگر می کند، به نظر می آید این 
بار همه کمر همت بسته اند و در تالشند یک موتور 
جست وجوگر بومی ارائه دهند تا نتایج آن بر اساس 
نیاز کاربران ایرانی تعریف شده باشد. باید دید در 
آینده سرنوشت این جست وجوگر چه خواهد شد 
و آیا می تواند پیش فرض جســت وجوی کاربران 

ایرانی شود؟

 جست  و جوگر  بومی

میزان تأثیر امواج تلفن همراه بر بدن ما چگونه اندازه گیری می شود؟
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»دینامیت« عنوان پرفروش ترین فیلم تاریخ ســینمای 
ایران را از »مطــرب« گرفت. این تیتری بود که مدتی 
قبل در رسانه ها منتشر شد. فیلمی کمدی به کارگردانی 
»مســعود اطیابی« با بازی پژمان جمشــیدی، احمد 
مهرانفر، محســن کیایی و نازنین بیاتی. این رکورد در 
حالی شکسته شد که انتظار نمی رفت در دوران کرونا، 
حتی ســینما آن طور که باید و شاید با استقبال مواجه 
شود، چه برســد به اینکه فیلمی در همین زمان عنوان 
پرفروش ترین فیلم تاریخ ســینمای ایران را از آن خود 
کند. تا مدت ها و قبــل از مطرب عنوان پرفروش ترین 
فیلم در تاریخ سینمای ایران به »عقاب ها« داده می شد. 
فیلمی ایرانی در ژانر جنگی به کارگردانی »ســاموئل 

خاچیکیان« که در سال 1363 اکران شد.
در توضیــح عقاب ها آمده اســت: »ایــن فیلم از 
نخســتین و جدی ترین فیلم ها در حوزه جنگ ایران و 
عراق است.« در خالصه این داستان نیز این گونه نوشته 
شــده اســت: »در جنگ ایران و عراق یک هواپیمای 
ارتش ایران، پس از انجــام مأموریتی درخاک عراق، 
مورد حمله عراقی ها قرار می گیرد و در کردستان عراق 

سقوط می کند…«
در توضیحــات فیلم نیز آمده که ایــن فیلم بر پایه 
رویــداد واقعــی نجات خلبــان ایرانی به نــام یدالله 
شریفی راد به وسیله کردهای عراقی و انتقال او به ایران 

ساخته شده  است.
در هــر صــورت تــا مدت هــا عقاب هــا عنوان 
پرفروش ترین فیلم تاریخ ســینمای ایــران را به خود 
اختصاص داده بــود. البته فارس پــس از این فروش 
باالی مطرب نوشــت؛ درست اســت که »مطرب« 

تاکنون بیشــترین میزان فروش ریالی گیشه را به خود 
اختصاص داده است؛ اما پرفروش ترین فیلم را باید بر 
اســاس تعداد بلیت های فروخته شده آن معرفی کرد، 
نه بر اســاس مبلغ فروش که تابع نرخ تورم است. در 
این صــورت، »عقاب ها« با 10 میلیــون و 180 هزار 
بلیت فروخته  شده، در صدر فیلم های سینمایی ایران 
می ایستد. مطرب در ســال 1398 روی پرده رفت که 
قیمت بلیت سینما بین 5 تا 18 هزار تومان بود. با فرض 
قیمت متوســط 10 هزار تومان، عقاب ها بیش از 2/5 

برابر مطرب فروخته است.

 B»جای خالی »فیلم خوب
اما هدف از این مقایســه نکته دیگری اســت. اینکه 
زمانی، یک فیلم که در ژانر جنگی ســاخته شــده بود 
این چنین مورد اســتقبال مردم قرار گرفت و اما امروز 
فیلم هایی مانند مطرب و دینامیت صدرنشــین فروش 

فیلم های سینمای ایران می شوند. فیلم هایی که در ژانر 
کمدی هستند. شاید این تغییر ذائقه را از دو دید بتوان 
بررسی کرد: اول اینکه مردم به دلیل وجود بسیاری از 
مشکالت، مهم تر از همه مشکالت اقتصادی، در پیش 
از کرونا و حاال مشــکالت اقتصادی به همراه کرونا، 
از دســت دادن عزیزان، و بیماری و استرس، دل شان 
می خواهد ســاعتی را اگر با خانواده به تفریح می روند 
و به تماشای فیلم می نشــینند، اگر برای دیدن فیلمی 
در بهترین حالت یعنی سه شــنبه ها که نصف قیمت 
اســت، نفری 15 هزار تومان هزینه می کنند، حداقل 
برای ســاعتی و 90 دقیقه ای بخندند و از آن چه بیرون 
 مهم ترین و اصلی ترین 

ً
است، فارغ شــوند. این قطعا

دلیل است.
اما دلیــل دیگر آن نیز می تواند ذائقه ســازی برای 
همین مخاطبی باشــد که دلش کمدی می خواهد. آن 
قدر در سال های اخیر کمدی سخیف نشانش داده ایم، 

که شاید دلش هم برای کمدی های استخوان داری که 
هم حرف برای گفتن دارد، هم داستان قوی دارد، هم 

دیالوگ های عمیق تر، تنگ نمی شود. 
دینامیت هر چند بــدش نمی آمد کمدی اش بدون 
پیام نماند، پیامش هم این بود که نه افراط داشــته باش 
و نه تفریط و راه میانه برو، در همه چیز حتی اعتقادات. 
اما بســیار ســطحی و با دیالوگ های بسیار شعاری و 
مستقیم به آن پرداخته است. بازی ها به جز بازی پژمان 
جمشــیدی آن چنان ضعیف است که به نظر می رسد 
خود هنرپیشه ها هم فیلم را جدی نگرفته اند و برایش 
انرژی زیادی صرف نکرده اند. بازی ها بیشتر ادا و اطوار 

است، تا نقش آفرینی. 
 تکراری اســت، مانند شیشه 

ً
بعضی موارد کامال

مشــروبی که در هزار پا نیز به چشم می خورد و اینجا 
هم هســت. سوژه تقابل دو قشر افراطی و تفریطی نیز 
همیشه دستخوش بســیاری از فیلم ها بوده و اینجا نیز 
هست، اما آنچه در اینجا باعث ایجاد سؤال می شود، 
این اســت که چه بر سر سینمای ایران آمده که به جای 
کمدی هایی قوی، مانند مارمولک، لیلی با من اســت 
و امثــال آنها، فیلمی مانند دینامیــت می تواند اینطور 

ُپرفروش شود؟! 
قطع به یقین قبل از مردم و حتی فیلمســازان، این 
مسئوالن هســتند که باید جواب این سؤال را بدهند، 
مسئوالنی که اســتعدادهای جوان را پشت درب های 
بســته خود نگه می دارند و چنان چه برند و برچسب 
فالن ســازمان یا دســتگاه بر یک کار نباشد، حمایتی 
نمی کنند. همین موضوع بخش خصوصی را نیز به این 
ســمت ترغیب می کند که به جای کار فاخر ساختن، 
به سراغ کارهایی ســطحی اما گیشه پسند بروند. این 
مسئوالن هستند که باید بگویند چه شد از عقاب ها به 

دینامیت رسیدیم؟

دینامیتدینامیت جای عقاب ها جای عقاب ها
سینمای ایران به کدام سمت و سو می رود؟

حراج هنر

 
حراج هنری تهران، دوگانه ای از یک رویداد 
فرهنگی و هنری و یــک رویداد اقتصادی 
است؛ عده ای معتقدند اقتصاد هنر به توجه 
نیاز دارد و حراج تهران در مسیر حمایت از 
جریان هنری کشور است؛ اما برخی دیگر 
این حراج، برخالف کشورهای  معتقدند 
دیگر، نسبتی با وضعیت هنرمندان و اقتصاد 
کشــور ندارد و برای همین، بیش از اینکه 
رویدادی مثبت باشد، از آن با عناوین چون 

»فاجعه« یاد می کنند.
حراج تهران امســال در حالی برگزار 
شــد که در مجموع 80 اثر هنری با قیمتی 
بیش از 158 میلیارد تومان در آن به فروش 
رفت؛ اثر پرویز تناولی، با قیمت 14 میلیارد 
و 600 میلیون تومان گران ترین اثری بود که 

در این حراج به فروش رفت.
مسعود فراستی، یکی از منتقدان جدی 
این حراج بود. فراســتی در این خصوص 
گفته اســت: »مــن متوجه نمی شــوم در 
مملکتی که خط فقر آن به 9 میلیون تومان 
رسیده، چگونه در یک سالن کوچک 150 
میلیارد تومان پول رد و بدل می شود، برای 
 هنــری؟ در حالی که هیچ کدام 

ً
اثری مثال

هــم هنــری نیســتند. پولــش را عده ای 
می گیرند و هنرمند را آلت دست کرده اند. 

واقعا فاجعه است.«
اقتصاد هنر در ایــران، به خصوص در 
مورد آثار تجســمی، بازار چندان جذابی 
ندارد. بســیاری از هنرمندان تجســمی، 
برای فــروش آثارشــان بــازاری ندارند 
و بــرای همین به ســختی معیشت شــان 
می گذرد. آثار بسیاری از همین هنرمندان 
هم با قیمت های ناچیزی از ســوی برخی 
گالــری داران خریــداری می شــود و در 
نمایشگاه های خاص، با قیمت های نجومی 
عرضه می شــود. حراج هایی مثل حراج 
تهران یا اصفهان، بیــش از آنکه کمک به 
جریان اقتصادی هنر باشد، کمک به جیب 
عده ای اســت که با داللی آثــار هنری را 
باال و پایین می کنند. در حالی که بسیاری 
از اقشار کشور، در شرایط بد اقتصادی به 
سر می برند، رد و بدل شدن چنین مبالغی، 
آن هم با چنین پوشــش گسترده رسانه ای، 
می تواند بیــش از آنکه موجــب گرایش 
عمومی به جریان هنر شــود، به انزجار و 
خشم فروخفته از چنین حرکت های بدل 
شود. انتشــار تصاویری از بازداشت یک 
خرابکار در تهران که خودروهای بنز گران 
قیمت را به واسطه حســادت و حرص به 
آتش می کشــید؛ نمونه ای از همین خشم 
فروخفته ای اســت که می تواند به صورت 

بزه در جامعه نمایان شود. 
از ســوی دیگر، اگرچه مطابق با قانون 
مالیات های مســتقیم، درآمــد حاصل از 
فعالیت های انفرادی یا جمعی اشخاص در 
حوزه های نقاشی، طراحی، خوشنویسی، 
مجسمه سازی، نگارگری که دارای مجوز 
فعالیت)یا پروانه تأسیس(از وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی باشــند، از پرداخت 
مالیات معاف اســت؛ امــا موضوعی که 
وجود دارد این اســت که برگزاری حراج، 
مطابق با قانون تجارت، یک عمل تجاری 
محسوب می شود و مشمول معافیت های 
مالیاتی نخواهد بود و بنابراین شــاید یکی 
از کارکردهای سازمان مالیاتی باید بررسی 
پول های رد و بدل شــده و اخذ مالیات از 
آنهاست. اقتصاد هنر و حمایت از جریان 
هنری کشــور امری مهم اســت؛ اما این 
جریان باید بــه نفع آحــاد جامعه هنری 
باشد نه تعداد معدودی که با روابط خاص 
می توانند آثارشان را در چنین حراج هایی به 

فروش بگذارند.

فرهنگ

یادداشت 

   کتاب       تلویزیون       فرهنگ عمومی  

کتاب »موقعیت ننه« با ژانر طنز در 
جبهه ها، از سوی انتشارات مرز و 
بوم منتشر شــد.این کتاب بیانی 
ساده با لهجه شــیرین اصفهانی 
از  دارد. رمضانعلــی کاوســی، 
جانبازان قطع نخاعی دفاع مقدس 
نویســنده کتــاب »موقعیت ننه« 
است. او آثاری همچون »تیغ های 
گل رز«، »پرواز با بال شکســته« 
و »بامداد روز شــانزدهم« را در 

کارنامه خود دارد. او درباره این کتاب می گوید: »شــاید خیلی از 
مردم فکر می کنند ما رزمنده ها وقتی که در جبهه بودیم در آنجا فقط 
دعا می خواندیم، قرآن می خواندیم، اینها بود؛ ولی شوخ طبعی و 

گفتن و خندیدن در واقع جزئی از زندگی ما رزمنده ها بود.«

ننه موقعیت 
روایتی شیرین از دفاع مقدس

جوانــان  آیینــی  جشــنواره 
عاشــورایی از میالد با سعادت 
حضرت فاطمــه زهرا)س( در 
پنج رشته دعا و مناجات خوانی، 
مداحی، شعر و ســبک، گروه 
ســرود و محصوالت رسانه ای 
آغاز بــه کار کرده اســت. این 
جشــنواره برای افراد رده سنی 
12 تا 35 سال ویژه خواهران و 
گفتنی  برگزار می شود.  برادران 

است بخش ویژه این جشــنواره ایده های جذاب و نوآورانه در 
جذب نوجوانان و جوانان به هیئت و روش مدیریت و تشکیالت 
هیئت های نوجوانان و جوانان است. عالقه مندان تا 26 بهمن ماه 

فرصت دارند تا آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند. 

عاشورایی آیین 
جشنواره برای جوانان و نوجوانان

ســریال »دردســرهای شیرین« 
تهیه کنندگی ســیدعلی اکبر  بــه 
محمــودی  و کارگردانی ســهیل 
موفق برای نوروز شبکه پنج سیما 
تهیه و تولید می شود. دردسرهای 
شــیرین، داســتانی اجتماعی با 
رگه هایــی کمدی اســت و پوریا 
پورســرخ و مریم مؤمــن در آن 
ایفاگر زوجی هستند که در زندگی 
روبه رو  بــا چالش هایی جــدی 

می شوند. در کشاکش این چالش ها، حوادث و اتفاقاتی دیگر برای 
آنان رخ می دهد، اما کســی نمی داند سرنوشت برای آنان چه رقم 
زده است... . تصویربرداری این سریال هم  اکنون در نقاط مختلف 

تهران در حال پیگیری است.

ین شیر دردسرهای 
سریال نوروزی شبکه 5 سیما

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

   برداشت    

 ابراهیم  پس از 20 سال

نامش و یادش با بهمن ماه گره خورده اســت. در 29 بهمن 1346 در 
شهر مشهد به دنیا آمد و در 23 بهمن 1380 در حادثه سقوط هواپیما 
در خرم آباد و زمانی که می رفت تا کار ماندگار دیگری برای شهیدان از 
خود به جا بگذارد، به آسمان پرگشود. رفته بود از نامه های بی جواب 
مادری فیلم بسازد که برای پاسخی از فرزند رزمنده اش، در لحظه های 

انتظار به سر می برد. مستندی با همین نام؛ »کاغذهای بی جواب«. 
شهید ســیدابراهیم اصغرزاده، فعالیت خود در زمینه تصویر را با 
عکاسی و خبرنگاری شروع کرد. در همین حرفه لباس رزم هم پوشید 
و به جبهه رفت. پس از مجروحیت در عملیات خیبر، دوباره به جبهه 
بازگشت و چند فیلم کوتاه برای روایت حقایق جنگ تحمیلی ساخت. 
جنگ که تمام شد، در رشته سینما در دانشگاه هنر تهران پذیرفته شد. 
در همین حین در فیلم »مهاجر« ابراهیم حاتمی کیا بازی کرد. از 

آن پس اصغرزاده در چند پروژه با حاتمی کیا به عنوان بازیگر، دستیار 
کارگردان، برنامه ریز و مجری طرح ســینمایی همکاری کرد، اما در 

همین مدت هم مستندسازی را رها نکرد.

از قول شــهید اصغرزاده نوشــته اند: »باز به خاطر همان روحیه 
خبرنگاری، فیلم های مستندی از منطقه کشمیر، افغانستان، شبه قارٔه 
هنــد و جنوب لبنان گرفتم که هر کدام نــگاه متفاوتی به جریان های 
مستندســازی دارد. یعنی یک نگاه خبری نســبت به جنگ نداشتم، 
سعی می کردم مفهومی دیگر از زندگی را دنبال کنم.« در نهایت نیز 
برای تهیه پروژه مستندش به سفر می رفت که در سانحه هواپیمایی در 
کوهستان های خرم آباد به درجه رفیع شهادت نائل آمد. حاال برای او 
مستندی با نام »ابراهیم در آتش« ساخته اند که توانسته جایزه پرتره را از 
جایزه بزرگ شهید آوینی دریافت کند، اما امسال و در بیستمین سالگرد 
عروج ابراهیم، در رسانه ها خبری منتشر شد مبنی بر اینکه نمایشگاه 
عکس »سکوت طوالنی« به یاد این عکاس و مستندساز جهادی در 
فرهنگسرای نیاوران از 9 تا 15 بهمن برپا می شود. نام این نمایشگاه 
برگرفته از فیلم مســتندی است که خود شهید ســاخته بود و در روز 
افتتاحیه نیز اکران می شــود. در این نمایشگاه، آثاری از دفاع مقدس، 
جنگ بوسنی در سال های 1371 و 1372، ماجرای مسلمانان کشمیر 
در سال 1375 و وضعیت عتبات عالیات در سال های حکومت صدام 

به نمایش گذاشته شده است.

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

گروه فرهنگی
صبح صادق
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جبهه

   یادداشت    

 نیمه گم شده برای عباس

آن روز در شلمچه میان لحظه های پاتک 
و تک وقتی شهادت عباس یوسف بیگی، 
رزمنده 16ســاله را دیدم، با تمام وجودم 
مظلومیت را حس کردم. عملیات کربالی 
5 با شدت تمام ادامه داشت. عراقی ها با 
تمام وجودشان پاتک می زدند. هواپیماها 
هم مــدام بچه ها را بمبــاران می کردند. 
قسمتی از منطقه عملیاتی را به20 نفر از 
بچه های تخریب لشــکر27 رسول)ص( 
جهــت کمین ســپرده بودیــم. کمین در 
 در دید دشمن قرار 

ً
موقعیتی بود که کامال

داشت.
آن شــب از قضا عراق در حال ریختن 
آتش ســنگینی روی بچه ها بود؛ اما کمین 
همچنان در دست بچه های تخریب بود. 
نگهبانی آن شب تقسیم شده بود و هر نفر 
باید حدود سه ســاعت پست می داد. من 
نیز هر ســاعت یک بار به بچه های کمین 
سرمی زدم تا مبادا مشکلی پیش بیاید. هر 
وقت می آمدم کمین، عبــاس را می دیدم 
که با قامتی استوار و محکم ایستاده است. 
دم دمای صبح بود که خبر آوردند، عراقی ها 
در حال زدن تک هســتند. همه بچه ها را 
آماده مقابله با تک کردیم. ابتدا آتش تهیه 

عراقی ها بود که دیوانه وار می ریخت.
تانک های شــان  لحظاتی بعد صدای 
به گوش رســید. به آرامی نگاهی به جلو 
انداختم. دیدم سه تای آنان پیشاپیش چون 
پیشــروی  ناخوانده ای در حال  میهمانان 
هستند. باید جلوی آنان را می گرفتیم و این 
فقط کار آرپی جی زن ها بود. داشتم اطراف 
را نگاه مــی کردم که ناگهان چشــمم به 
عباس افتاد. در حالی که او کمک آرپی جی 
بود، بــا یک قبضه آرپی جی بــه مقابله با 
تانک ها برخاسته بود. یک ساعتی از تک 
عراقی ها می گذشــت. عراقی ها همچنان 
برای پیشــروی تقال می کردنــد. عباس 
کماکان در حال شلیک بود. گوش هایش 
دیگر چیزی نمی شنید. عراقی ها را کالفه 
کرده بود؛ در حالی کــه ما همه به عباس 
چشــم دوخته بودیم، یکی از تانک های 
عراقی از بقیه جدا شــده بود و رو به جلو 
حرکت می کــرد. عباس او را دید. در یک 
لحظه فقط شلیک عباس را دیدیم و آتشی 
که تانک در آن می سوخت. عباس عجیب 
خوشحال بود. ســر از پا نمی شناخت. با 
دیــدن این صحنه تصمیم گرفتم به کمک 
او بروم. آمدم باالی خاکریز تا تانک بعدی 
را من شــکار کنم؛ اما دیدم باز هم عباس 
جلوتر از من آمد نشســت و شروع کرد به 
نشانه روی و شلیک کردن! وقتی اوضاع را 
چنین دیدم، ســریع آمدم پایین تا از آتش 
عقب آرپی جی در امان باشــم. لحظاتی 
گذشت و چشم هایم را بستم. در حالی که 
چشم هایم بسته بود، ناگهان دیدم زمین زیر 
پایم لرزید و از خاکریز بلند شــدم. سریع 
برخاستم و چشم هایم را گشودم. همه جا 

خاک بود. همه اش فکر عباس بودم.
خدایا! او ســالم است؟ وقتی که گرد و 
غبار نشســت، آمدم باالی خاکریز، دیدم 
عباس نیســت. هر چه گشتم او را نیافتم. 
فقط قســمتی از بدنش را یافتم که از کمر 

به پایین بود... .

بی شــک عملیات کربــای5 یکــی از مهم ترین 
نبردهای هشت سال دفاع مقدس است. 35 سال 
پیش در چنین روزهایی، رزمندگان اسام زیر آتش 
دشمن،  به نبرد جانفرســا ادامه می دادند و بررسی 
برخی اتفاقات در آســتانه دهه فجر ســال 1365 
می تواند تصویر واقعی تــری از آن روزها به ما ارائه 
دهد. برخی اتفاقات 10، 11 و 12 بهمن ماه این 

سال را خاصه و موجز برای تان آورده ایم... .

جمعه 10 بهمن 1365

ـ نظامیان عراقی که در روز گذشــته به قسمت هایی از 
منطقه ســرپِل تصرف شده رزمندگان سپاه و بسیج در 
غرب کانال پرورش ماهی دست یافته بودند، امروز نیز 
به تالش خود ادامه دادند و با وجود مقاومت سرسختانه 
این رزمندگان، موفق شــدند باز هم قســمت هایی از 

سرپل را پس بگیرند.
ـ شــدت آتش و پاتک هــای ارتش عــراق در منطقه 
عملیاتی کربالی5 موجب شد محسن رضایی، فرمانده 
کل سپاه از امام خمینی برای تأمین نیازهای تسلیحاتی 

این منطقه استمداد کند.
ـ فرماندهی نیروی زمینی ســپاه در دو نامه جداگانه، 
بــه قرارگاه های عملیاتی قدس، کربال،  نجف و نوح با 
تأکید بر لزوم احداث اســتحکامات مورد نیاز در همه 
خطوط پدافندی منطقــه عملیاتی کربالی5، وظایف 
یگان های مســتقر در این منطقه را در دستورالعملی 

ابالغ کرد.
ـ در ادامه حمله جنگنده های عراقی به مناطق مسکونی، 
شــهرهای خرم آباد،  باختران،  اراک، دزفول، بروجرد، 
قم، اسالم آباد،  همدان، ســنندج،  دهلران،  ایالم و دو 
روستای هوفل شرقی و غربی و چند روستا در خرم آباد 
مورد حمله قرار گرفتند. دو شهر مرزی مریوان و بانه هم 

هدف حمالت توپخانه ای قرار گرفت.
ـ صبــح امروز یک کشــتی در خلیج فــارس، هدف 
حمالت هوایــی ارتش عراق قــرار گرفت. عراقی ها 
مدعی شدند بعد از ظهر نیز به یک کشتی دیگر حمله 

کرده اند.
ـ رادیو صوت الجماهیر عراق در گفتاری بر ادامه جنگ 

شهرها و حمله به مناطق مسکونی ایران تأکید کرد.
ـ رســانه ها در تحلیل عملیات کربــالی5 مطالبی از 
جمله نقش تسلیحات آمریکایی در این عملیات،  هدف 
جمهوری اسالمی از ادامه جنگ،  روحیه شهادت طلبی 

و تلفات نیروهای ایرانی را مورد توجه قرار می دهند.
ـ هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی در 
خطبه های نماز جمعه تهران راجع به تغییر موضع گیری 
اقتصادی جمهوری اسالمی و تأثیر جنگ بر اقتصاد، 
کنفرانس سران کشــورهای اسالمی و ارتقای جایگاه 

جمهوری اسالمی در دنیا سخن گفت.
ـ هاشمی رفســنجانی در خطبه دوم نماز به بررســی 

و تحلیــل وقایع مربوط به جنگ پرداخت و با اشــاره 
بــه اهمیت باالی پیروزی عملیــات کربالی5، نقش 
این پیروزی را در آینده جنگ، مهم برشــمرد و افزود: 
»همه خبرنگاران خارجی که از مناطق جنگی بازدیده 
کرده اند،  اذعان داشــته اند که ایران،  پیروزی مهمی به 

دست آورده است.«
ـ ســرهنگ منصور ستاری به فرماندهی نیروی هوایی 

ارتش منصوب شد.
ـ عالوه بر ارســال نامه رئیس جمهور به نخست وزیر 
زیمبابوه در خصوص آثار جنگ، برخی ســازمان ها و 
شخصیت های بین المللی هم تداوم جنگ را تخطئه و 
در مورد ادامه آن هشدار دادند. شایعه احتمال دخالت 
مصر در جنگ، نکته دیگری  است که مطرح شده بود.

ـ اجالس سران کشورهای اسالمی در کویت و اخبار 
مرتبط با آن همچنان مورد توجه رسانه ها قرار دارد.

ـ کریستین ســاینس مانیتور با اشــاره به تالش سران 
کنفرانس اسالمی برای پایان دادن به جنگ،  از نگرانی 
آنها از شیوع بنیادگرایی اسالمی خبر داد. رادیو مسکو 
هم پایان  دادن جنگ را مهم ترین دغدغه اجالس کویت 

خواند.
ـ در پی انتشار گزارش کمیته اطالعاتی مجلس سنای 
آمریکا در مورد معامالت تســلیحاتی آمریکا و ایران، 
بررسی ابعاد و زوایای این ماجرا از جمله انگیزه ریگان 
و میزان نقش رژیم صهیونیستی، در دستور کار هیئت ها 
و کمیســیون های مربوطه اجالس ســران قرار گرفته 

است.
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ـ ســرانجام ارتش عراق با افزایش فشار خود توانست 
رزمندگان ســپاه و بســیج را در بیست وســومین روز 
حضورشان در ســرپل غرب کانال پرورش ماهی،  به 

ترک این منطقه مجبور کند.
ـ ارتش عراق همزمان با تالش خود در بخش شمالی 
منطقه عملیاتی، برای عقب رانــدن نیروهای قرارگاه 
قدس، از غرب کانال پرورش ماهی، در بخش جنوبی 
این منطقه نیز به منظور بازپس گیری دو ســرپل غرب 
نهر جاسم و نوک شرقی جزیره صالحیه به رزمندگان 
دو قرارگاه کربال و نجف هجوم بردند و فقط موفق شد 

سرپل صالحیه را پس بگیرد.
ـ امام خمینی به آیت الله خامنه ای، رئیس شورای عالی 
فرمانده  دفاع و حجت االسالم هاشمی رفســنجانی، 
عالــی جنگ برای تأمین تجهیزات مــورد نیاز منطقه 
عملیاتی کربالی5 تأکید کرد. فرمانده عالی جنگ هم 

از برگزاری نشستی در این خصوص خبر داد.
ـ در ادامه حمالت عراق به مناطق مســکونی، امروز 
با بمباران شــهرهای ارومیه،  کوهدشــت، بروجرد،  
میاندوآب، میانه، اصفهان، درود، تبریز،  قم،  ســقز و 
اراک، عده زیادی مجروح و شــهید شدند. شهرهای 
مرزی مریوان و بانه همچنان هدف عملیات توپخانه ای 
عراق قرار گرفت. شــهر بغداد هم بــه تالفی بمباران 
شهرهای ایران، هدف یک موشک زمین به زمین قرار 

گرفت.
ـ در حالی که مکرر گفته می شــود استمرار بمباران ها 
هیچ تأثیری در اراده ســران جمهوری اســالمی برای 
ادامه جنگ نداشته اســت، رادیو بغداد در گفتارهای 

تهدیدآمیز خود بر تشدید حمله به شهرها تأکید کرد.
ـ رئیس شــورای اجرایی گــروه پارلمانی جمهوری 
اســالمی و شــرکت کنندگان در کنفرانس اندیشــه 
اسالمی، با ارسال  نامه هایی برای مسئوالن سازمان های 
بین المللی، جنایات عراق در بمباران مناطق مسکونی و 

کشتار مردم غیر نظامی را محکوم کردند. 
ـ در حالی کــه فرمانده عالی جنگ، پیروزی عملیات 
کربالی5 را قطعی و از تمایل عربستان برای همکاری 
در مــورد آینده عراق خبر می دهد،  رســانه های غربی 
ضمن اشاره به روحیه باالی نیروهای ایرانی و نگرانی 
رژیم صهیونیســتی از پیروزی ایران، از بن بســت این 

عملیات خبر می دهند.
ـ هاشمی رفســنجانی در اجتماع اعضای لشــکر10 
سیدالشهدا)ع(،  ایران را در آستانه پیروزی در جنگ و 

بهره گیری از شش سال و نیم جهاد دانست. 
ـ امروز، ضمن انتشار گزارش اعزام نیروهای داوطلب 
از شهرهای مختلف کشور، با صدور اعالمیه و تشکیل 
جلساتی از مردم برای حضور در سپاه صد هزار نفری 

حضرت مهدی)عج( دعوت شد.
ـ در جلسه بنیاد مرکزی بازســازی و نوسازی مناطق 
جنــگ زده، اعتبارات ترمیم خســارات اســتان های 

آسیب دیده اعالم شد.
ـ وزارت امور خارجه با صــدور اعالمیه ای، اجالس 
سران سازمان کنفرانس اسالمی در کویت را ناتوان از 

حل مسائل جهان اسالم دانست.
ـ سرپرست بنیاد امور مهاجران جنگ ضمن اشاره به 
جلوگیری از مهاجرت آوارگان مناطق بمباران شــده 
به شهرهای قم و تهران، وضعیت نامطلوب مهاجران 
جنگی در قم و ایالم را ناشی از سوء مدیریت سابق در 

هزینه های ویژه مهاجران دانست.
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ـ به دنبال بازپس گیری دو سرپل رزمندگان سپاه و بسیج 
در غرب کانال ماهی، امروز جبهه خودی به اقدامات 
تأمینی برای جلوگیری از ســقوط احتمالی سایر نقاط 
تصرف شده در منطقه عملیاتی کربالی5 مشغول بود. 

ـ فرمانده کل سپاه با اشاره به نیاز مبرم سپاه به تجهیزات 
نظامی، الزمه ادامه جنگ را بســیج امکانات کشــور 

دانست و درباره حکم دیروز امام خمینی توضیح داد. 
ـ امروز عالوه بر بمباران شــهرهای میانه، تویسرکان، 
سلماس،  شیراز،  مراغه و میاندوآب که منجر به شهادت 
صدها نفر شــد، شهرهای بوشهر،  اصفهان، سنندج و 
ایالم هم مورد تهاجم جنگنده های عراقی قرار گرفتند. 

شهر عمادیه عراق به تالفی این حمالت،  بمباران شد.
ـ یک کشتی ایرانی و یک کشتی قبرسی در خلیج فارس 

هدف حمالت هوایی عراق قرار گرفتند.
ـ در حالی که بمباران ها مشــکالت زیــادی را در پی 

داشته و احتمال داده می شود بر اساس برنامه عراق برای 
فشار به ایران،  شهرهای بیشتری از جمله تهران مورد 
حمله واقع شوند، نخست وزیر،  ساخت پناهگاه های 
فردی و ساده با اســتفاده از بیل و کلنگ را بهترین راه 

مقابله با حمالت هوایی دشمن دانست.
ـ عــالوه بر تهدیدات همیشــگی رادیو بغداد مبنی بر 
تشدید بمباران  شهرهای ایران در صورت ادامه جنگ، 
 معاون نخســت وزیر عراق هم بر تشدید حمالت به 

شهرها تأکید کرد.
ـ روحیه باال و ایمــان مذهبی نیروهای ایران در جبهه 
و حمایــت مــردم از ادامه جنــگ از مهم ترین نکات 
مورد توجه خبرنگارانی اســت که از مناطق عملیاتی 
کربالی5 بازدید کرده اند. ساندی تلگراف در مقاله ای 
نوشت: »برخالف اینکه معموال مهم ترین نگرانی یک 
نیروی در حال جنگ،  مرگ است و برخالف عراقی ها 
که در آن طرف شط العرب در مقابل ایران می جنگند، 

نیروهای ایرانی از مرگ نمی ترسند.«
ـ همزمان با ادامه رایزنی هــای بین المللی برای پایان 
دادن به جنگ، رئیس ســازمان آزادی بخش فلسطین 
هفته نامه ســادی میل زیمبابوه و هفته نامه الجماهیر، 
ارگان کمیته های انقالب لیبی ضمن تأکید بر ضرورت 

پایان جنگ، ادامه جنگ را مورد انتقاد قرار دادند.
ـ همزمــان با ادامه اعزام نیروهــای مردمی به جبهه و 
تشکیل ســپاه صدهزار نفری حضرت مهدی)عج(، 
نخســت وزیر و فرمانده لشکر7 ولی عصر،  مردم را به 

حضور در جبهه ها تشویق کردند.
ـ امروز کمک های مردمی بهبهان، خوزستان، بوشهر، 
کرج، قمشه، اصفهان و انجمن زرتشتیان شیراز به جبهه 
ارسال شد. به طور مثال از سوی تعاونی خواربارفروشان 
بهبهان، یک قطعه چک به مبلغ 986522 ریال برای 
خرید یک دســتگاه وانت به ستاد مرکزی سپاه بهبهان 
هدیه شد. مردم بوشهر هم در مجموع مبلغ 502100 
ریال وجه نقد،  چهار قطعه طال، 90 کارتن خرما، 200 
قوطی کمپوت، سه کارتن کتاب مختلف، 50 دستگاه 
رادیــو دو موج، 18 پاکت پودر رختشــویی، دو رأس 
گوسفند و... به ستاد جذب و اهدای کمک های مردمی 

تحویل دادند.
ـ رئیس جمهــور در مراســم معارفــه فرمانده جدید 
نیــروی هوایی ارتش، نقش ارتــش را در پیروزی ها و 

حماسه های دوران جنگ، ارزشمند دانست.
ـ در واکنش به افشــای ماجــرای مک فارلین، یکی از 

مشاوران ارشد رئیس جمهور آمریکا استعفا داد.
ـ شش خلبان مزدور خارجی ارتش عراق وظیفه حمله 
به تأسیســات نفتی ایران را به عهده داشــتند. روزنامه 
ســاندی تلگراف نوشــت حمالت هوایــی عراق به 
تأسیسات نفتی ایران را شش خلبان مزدبگیر خارجی 
انجام می دهند. این خلبانان شامل سه نفر آلمانی، یک 
استرالیایی،  یک نیوزیلندی و یک نفر از آفریقای جنوبی 
می شود که با درخواست صدام به استخدام ارتش عراق 
درآمده اند و ســاالنه 200 هزار پوند، حقوق دریافت 

می کنند!

 سی وپنج سال پیش در چنین روزهایی حال و روز جنگ تحمیلی چگونه بود؟

پیگیری صدام  برای
 استخدام شش خلبان خارجی

زینب گل محمدی
خبرنگار حوزه دفاع مقدس

سیدقاسم ساداتی
جانباز دفاع مقدس

وقتی دوستان صمیمی شان شهید می شدند، دنبال فرصتی بودند 
خودشان را به تشییع پیکر برسانند. گاهی آنقدر آتش دشمن در 
روزهای عملیات زیاد و سنگین بود که نمی شد همه چیز را رها 
کرد و به شهر و روســتا آمد؛ اما گاهی فرصت کوتاهی دست 
می داد تا با مرخصی مختصری، خودشان را به خانه برسانند،  
پیراهن مشکی شان را بردارند و با هم محلی ها، راه بیفتند دنبال 

تابوت شهید و تا گلزار شهدا بروند...

 دیدار طبق فهرست
   قاب    

چند وقت بعد از اینکه پسر بزرگم آقا مهدی به جبهه رفت، دیدم 
یک کسی برایمان چند کارتون مواد غذایی، حبوبات و... آورد 
و گفت: »پسرتان رفته جبهه، ما دیدیم که سخت تان است، اینها 

را برایتان آوردیم.« 
با دیدن جعبه ها و شــنیدن این حرف آن قدر بهم برخورد و 
ناراحت شدم که جعبه ها را بیرون گذاشتم و همه را پس دادم. 
به آن برادر هایی هم که اینها را آورده بودند، گفتم: »ما هرچقدر 
هم که نداشته باشــیم، از هیچ کس هیچ چیزی نمی خواهیم و 
نمی توانم اینها را قبول کنم. من بچه ام را نفرستادم جبهه که اینها 

را برای من بیاورید. 
بچه من هم مثل بقیه جوان ها برای رضای خدا رفته و ما هم 
راضی به رضای خدا هستیم. بچه های ما به خاطر این چیز ها که 
!« به  هرحال مشکالت در شهری 

ً
 و ابدا

ً
به جبهه نرفته اند؛ اصال

که خانه و کاشانه اصلی آدم نیست و شوهر و پسر بزرگت هم به 
جبهه رفته باشند، برای زن و بچه های قدونیم قد خیلی زیاد بود؛ 
اما وقتی کسی بخواهد برای رضای خدا کار کند، این مشکالت 

برایش چیزی نیست!

 راوی: خانم کیوان فر 
همسر و مادر رزمنده ای در دفاع مقدس

 هیچ چیزی نمی خواهیم
   خاطره    

وقتی حاجیه خانم عصمت احمدیــان در باغ  بهادراِن اصفهان 
به دنیا آمد، هیچ کس نمی توانســت تصور کند چند سال بعد، 
دخترش نسرین در مسجد مجروح می شود و کمی بعد، پسرش 
در حالی به شــهادت می رسد که نه سر در بدن دارد و نه دستی 
برایش مانده است. دومین پســر خانواده فرجوانی هم پس از 
مجروحیت شــیمیایی، چند سال بعد به شــهادت رسید، در 
حالی که 19 سال  پیکرش مفقود بود. تالش های حاجیه خانم 
احمدیان برای کارآفرینی، از او زنی قوی ساخت که زندگی اش 
را می توان در کتاب »مادر ایران« خواند که انتشارات راه یار به 

قلم خانم ماه پری آن را منتشر کرده است.

 مادر ایران
   تازه ها    
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پاسدار

همایش سراسری مؤسسه بیمه و درمان بنیاد تعاون 
ســپاه با حضور رابطین بیمه، اعضا کمیســیون 
پزشــکی، اعضا صندوق شفا، مسئوالن و رابطان 
بیمه رده های ســپاه و مســئوالن بیمه کشوری و 

لشکری، در مجتمع آیه های تهران برگزار شد.

 Bحوائج مردم نعمت برای خدمتگزاران
ســردار احمد عبدالهــی معاون بهداشــت، درمان و 
دفاع زیســتی ســپاه در این همایش گفت: در حدیث 
اســت که حوائج و خواســته های مردم به سمت شما 
نعمت اســت و شما که در حوزه صنعت بیمه در سپاه 
خدمت می کنید ایــن خدمت مهم که آرامش بخش و 

امنیت بخش است، را قدر بدانید.
وی افزود: صنعت بیمه در ســپاه رویکرد اقتصادی 
دارد؛ اما باید از جنبه گره گشایی از کارهای پاسداران 
و خانواده های آنها که مجاهدان فی سبیل الله هستند، به 
این مسئله هم توجه داشت. این یک خدمت امیدبخش 
اســت، که در آن رعایت حق و رعایت بیت المال هم 

اهمیت دارد.

 Bصنعت بیمه  در خدمت معیشت پاسداران 
ســردار جمال بابامرادی، دیگر سخنران این همایش 
بود، وی در خصوص موضوع بیمه در ســپاه گفت: در 
حوزه بیمه سپاه دو موضوع مهم مدنظر قرار دارد؛ اول 
نقش بیمه در معیشــت و زندگی پاسداران با خدماتی 
است که ارائه می شــود و دوم نقش اقتصادی بیمه در 
تأمین درآمد بنیاد تعاون برای ارائه بهتر سایر خدمات 

است.
بابامرادی با اشاره به نیازهای مالی سپاه برای تأمین 
مســکن کارکنان در کنار آورده خود پاسداران، گفت: 
بیمه نقش مهمی در کمک به تأمین مالی منابع بخش 
مســکن دارد و این درآمد از طریــق باال بردن ضریب 
نفوذ بیمه با بازاریابی در خود سپاه و خارج از آن میسر 
می شــود، چرا که ظرفیت بیمــه ای باالیی در داخل و 
خارج از ســپاه وجود دارد که بتوان درآمد آن را به خود 

پاسداران بازگرداند.

 Bاخالص  برکت آفرین است 
حجت االســالم والمسلمین حمیدی مســئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در بنیاد تعاون سپاه دیگر سخنران 
این همایش بود  که گفت: بیمه یک خدمتی است که 
آرامــش را به جامعه تزریق می کند که اگر این خدمت 
با اخالص و توســل انجام شود به طور حتم برکت را 

هم به همراه دارد.
وی ادامــه داد: اگــر با نــگاه دینی عمــل کنیم و 
عملکردمان بر اســاس بیانات اهل بیت)ع( باشــد، 
برکات آن را در جامعه می بینیم. اخالص در خدمت، 
نــگاه به کار به عنــوان یک عبــادت، محبت ورزی به 
مردم، اســتقامت در کار، تحمــل رنج ها  و توهین ها، 
وفای بــه عهد، پرهیــز از منت گــذاری و خدمت با 
گشــاده رویی از جمله نکاتــی بود که مســئول دفتر 
نمایندگی ولــی فقیه در بنیاد تعاون ســپاه در رابطه با 
 کار در راســتای بیانات اهل بیت)علیهم السالم( به آن 

اشاره کرد.

 Bنگاه ها  به صنعت بیمه است 
سیدمحمود موسوی معاون خدمات بنیاد تعاون سپاه 
نیز دیگر سخنران این همایش بود، وی گفت: نگاه در 
سپاه به بیمه به عنوان یک صنعت است و بیمه باید در 
همه فعالیت ها و مأموریت های سپاه احساس امنیت و 

آرامش ذهنی را ایجاد کند.
موسوی در ادامه گفت: سپاه مفتخر است به این که 
نیروهای وظیفه و رســمی آن در خدمات بیمه درمانی 
یکسان هستند و از طرفی درآمدهای بیمه در سپاه بدون 
اینکه فشاری به بودجه بیاورد باعث شده تا چهار هزار 
بیمار معیر و صعب العالج در قالب صندوق شفا برای 

تأمین هزینه های درمانی دچار مشکل نشوند.

معاون خدمات بنیاد تعاون ســپاه افــزود: امروز با 
چهار شــرکت تخصصی بیمه در سپاه نیروی انسانی 
متخصــص در این بخــش تربیت شــده و مأموریت 
بیمــه در قالب مأموریــت ســازمانی و صنعت بیمه 
با نــگاه ویژه فرماندهــان پیش رفتــه و در بعد ملی و 
 جبهه مقاومت مأموریت ســپاه را می تواند پشــتیبانی

 کند.

 Bراهبردهای  افزایش رضایتمندی
دکتر امیر احمدی جانشــین رئیس سازمان خدمات 
درمانی نیروهای مسلح نیز در این همایش ضمن ارائه 
گزارشــی در خصوص خدمات درمانــی گفت: این 
ســازمان با 9 راهبرد و توجه به امر الکترونیکی شدن 
خدمات به دنبال باال بردن رضایتمندی جامعه هدف 

خدمات است.
وی افــزود: تا کنــون از 42 هزار مرکــز درمانی و 
خدماتی تحت قرارداد. ما 20 هزار مرکز به سیســتم 
متمرکز الکترونیکی وصل شــده اند و با استمرار این 
امر ابتدا به صورت پایلوت تا پایان سال حذف دفترچه 
کاغذی شروع و تا پایان اردیبهشت سال آینده دفترچه 
کاغذی به طور کلی از خدمت درمانی حذف می شود.

امیر احمدی به راهبرد خدمات سالمت محور هم 
اشاره کرد و گفت: به طور حتم هزینه پیشگیری کمتر 
از درمان است و لذا در این امر در چند حوزه از جمله 

دیابت فعال شده ایم.
وی با اشــاره به موضوع کمک بــه مراکز درمانی 
و بیمه شــدگان در دوران همه گیــری کرونــا گفت: 
پرداخت بــه روز به مراکز درمانی، افزایش پوشــش 
بیمه ای خدمات، آزمایش و داروهای کرونایی از جمله 

خدمات کمکی ما در بحث کرونا بود.

دکتر امیر احمدی با بیان اینکه در حوزه دندانپزشکی 
هم موضوع پیشــگیری را مورد توجــه داریم، افزود: 
پرونده الکترونیک سالمت دهان و دندان قدم بزرگی 
اســت که برداشــته ایم و درصدد هستیم مراقبت های 
دهــان و دندان را به شــکل الکترونیک پیگیری کنیم 
تا جامعه هدف دچار مشــکل کمتری شــده و درگیر 

هزینه های سنگین درمانی دندانپزشکی نشوند.
افزایش تعداد بیماری هــای صعب العالج تحت 
پوشــش، افزایش تعهــد بیمه ای جانبــازان، افزایش 
تعهد بیمه نازایی، افزایش شــش برابری بیماری های 
صعب العالج تحت پوشش و افزوده شدن تعهد بیمه ای 
حق نگهداری سالمندان از دیگر خدمات مهمی افزوده 
شده به خدمات شاهد بود، که امیر احمدی به آن اشاره 

کرد.

 Bصندوق بیمه  غیر اختیاری
دکتر غفاری مدیر عامل صندوق بیمه نیروهای مسلح 
هم در این همایش با اشــاره به فلســفه تشــکیل این 
صندوق گفت: بحمدالله این صندوق از منابع خوبی 
برخوردار است و جامعه هدف کارکنان، بازنشستگان 

 سربازان حین خدمت تحت پوشش الزامی هستند.
وی افزود: پرداخــت غرامت نقص عضو، فوت و 
شــهادت در تعهد این بیمه اســت و تالش داری بیمه 
مراقبت ســالمندی را هم به آن بیافزاییم و در دو سال 
اخیر نیز غرامت فوت را به 170 میلیون تومان افزایش 

دادیم.

 B خدمات بیمه ای  به بخش نظامی
ابوالفضل آقــا دادی مدیرعامل بیمــه کوثر هم دیگر 
ســخنرانی بود که در این همایش ارائه مطلب داشت، 
وی گفت: سپاه پاســداران انقالب اسالمی به عنوان 
سهامدار عمده بیمه کوثر اســت و فلسفه ایجاد بیمه 
کوثر هم ارائه خدمــات عمومی و تخصصی بیمه ای 
به نیروهای مسلح و بخش نظامی و غیر نظامی کشور 
است و بیمه ماهواره، کشتی، پهپاد، بالگرد، بحران ها 
و آشــوب ها، مدافعان حرم، امنیت اطالعات و... از 

خدمات مهم بیمه  این بیمه کوثر است.
وی ادامه داد: ما در همه حوادث و ســوانح حضور 
داریم و یکی از افتخارات ما کمک به آسیب دیدگان این 
حوادث اســت که در کمترین زمان با حضور در محل 
یک آرامش و اطمینان را به حادثه دیدگان القا می کنیم، 

نمونه آن را در زلزله سی سخت داشتیم.

یق آرامش خاطر  و امنیت تزر
گزارش صبح صادق از همایش سراسری مدیران بیمه در سپاه

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

 خانواده شهدا
 امتحان پس داده اند

به گزارش صبح صادق، »حجت االسالم 
والمسلمین حسین طیبی فر«جانشین نماینده 
ولی فقیه در سپاه، با خانواده »شهید محسن 
خراســانی« دیدار کرد. در این دیدار که با 
همراهی معاون نیروی انسانی نمایندگی ولی 
فقیه در سپاه »سردار سرتیپ دوم نقی زاده « 
انجام شد، ایشان ضمن گرامی داشت یاد و 
خاطره همه شهدا و گرامی داشت مقام پدران 
و مادران شــهدا گفت: »شما خانواده شهدا 
یکی از مهم ترین اقشار جامعه هستید، چرا 
که با نثار عزیزان تان ابراهیم وار اسماعیل های 
خود را بــه قربانگاه بردیــد و امتحان پس 
دادیــد و ما هم موظف به خدمت به شــما 
هستیم.« مادر شهید محسن خراسانی هم 
در این دیدار در خصوص فرزندش گفت: » 
روزی محسن آمد و درخواست رضایت نامه 
برای اعزام به جبهه کرد، پنج دوست بودند 
که می خواســتند به جبهه بروند، محســن 
کوچک ترین آنها بود. منطق محســن برای 
جبهه رفتن، اطاعــت از امر الهی و اطاعت 
امر امام بود و در پاســخ به افرادی که گفتند 
چرا جبهه می روی این منطق را داشــت.« 
شهید محسن خراسانی فرزند ارشد خانواده 
بــود که در بدو 16 ســالگی همزمان با روز 
تولدش به جبهه اعزام شــد و یک ماه بعد از 

آن به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

مسابقه راوی شو

به گــزارش صبح صادق، فرمانده ســپاه 
فجر گفت: مســابقه »راوی شو« در فصول 
مختلف بــه موضوع روایتگــری در حوزه 
ایثار و شــهادت اســتان فارس و سپس در 
سطح کشور با حضور شرکت کنندگانی از 
سراسر ایران می پردازد. سردار سرتیپ دوم 
یدالله بوعلی بابیــان این مطلب در دیدار با 
مسئوالن ستاد کنگره ســرداران و 15 هزار 
شهید اســتان فارس، افزود: امروز یکی از 
نیازهای اصلی قشر نوجوان و جوان کشور 
آشــنایی با الگوهای شاخص َسبک زندگی 
ایرانی اســالمی است و بهترین الگو در این 
زمینه زندگی شخصی و اجتماعی شهدای 
واالمقام دفاع مقدس است. وی با بیان اینکه 
راویان و روایتگران دفــاع مقدس پیام آور و 
پیک فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل های 
جدید هستند، گفت: هنر روایتگری و تولید 
آثار فاخر و مخاطب پسند درحوزه فرهنگ 
ایثار و شهادت هم پیام حماسه آفرینی شهدا 
را در تاریخ انقالب اســالمی ثبت و ضبط 
می کند و هم آن را عرصه ملی و بین المللی 
برای همگان بــه نمایش می گذارد. فرمانده 
سپاه فجر با بیان اینکه در عرصه روایتگری 
نیازمنــد نوآوری و خالقیــت در قالب های 
فرهنگی و هنری هســتیم، گفت: در همین 
راستا مســابقه بزرگ تلویزیونی روای شو با 
هدف شناسایی استعدادهای برتر در زمینه 
روایتگــری با همکاری ســپاه فجر، صدا و 
سیمای اســتان فارس و شــهرداری شیراز 
همراه با اهدای جوایز نفیس به برگزیدگان 
برگزار می شود. گفتنی اســت این مسابقه 
یکــی از رئوس پیش برنامه هــای برگزاری 
کنگره شهدای اســتان فارس در سال آینده 

نیز است.

   خبر    

وحانی  الگوی طالب   شهدای ر
اعضاء شــورای عالی کنگره شــهدای روحانی 
کشــور، در مدرســه علمیه معصومیه با آیت الله 

اعرافی دیدار و گفت وگو کردند.
حجت االســالم  دیــدار  ایــن  ابتــدای  در 
والمســلمین حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در 
سپاه پاسداران به ارائه گزارشی از فعالیت کنگره 
4000 شــهید روحانی کشور طبق منویات رهبر 
انقالب پرداخت و گفت: »این ســتاد بیش از دو 
دهه با 35 کنگره اســتانی و 171 یادمان شــهدا 
فعالیت داشته که برگزاری کنگره شهدای روحانی 

با تأخیر مواجه شد.«
وی در ادامه با اشاره به روحیه والیی و انقالبی 
مدیر حوزه هــای علمیه به تأکیــد رهبرانقالب 
پیرامون اثرگذاری بیشتر کنگره شهدای روحانی 
پرداخت و بیان کرد: »در دیداری که با رهبرانقالب 

داشتیم ایشان به اثرگذاری و هدفمند بودن کنگره 
تأکید داشــتند و بیان کردند در قم برگزار شود که 

اول اسفندماه این کنگره در قم برگزار می شود.«
آیت اللــه اعرافی نیــز در این دیــدار ضمن 
گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای روحانی، با 

بیان نکاتی خواســتار طراحی قســمت ویژه در 
خبرگزاری حوزه جهت پوشــش خبری و انتشار 

مطالب کنگره 4000 شهید روحانی کشور شد.
مدیر حوزه هــای علمیه کشــور، در ادامه به 
ضرورت برگزاری مسابقه سراسری اشاره کرد و 

گفت: »باید با همفکری بیشــتر و با کمک نهاد و 
مراکز حوزوی این کنگره به طور ویژه به صورت 

وبینار و سراسری برگزار شود.«
وی در ادامه با اشــاره به تجلیل از شــهدای 
روحانیون و درج وصایای آنها در مجالت گفت: 
»باید پایان نامه هایی در این زمینه نوشــته شود و 
شهدای روحانی که از لحاظ علمی و تبلیغی فعال 

بودند به طالب معرفی شوند.«
ســردار محبی معــاون فرهنگــی تبلیغات 
نمایندگی ولی فقیه در ســپاه پاسداران نیز در این 
دیدار به ارائه گزارشی از فعالیت هنری و تبلیغی 
کنگره 4000 شهید روحانی پرداخت و بیان کرد: 
»اول اسفند این مراسم با سخنرانی ریاست محترم 
جمهوری حجت االسالم والمسلمین رئیسی در 

مصالی شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.«

شود یس  تدر باید  سلیمانی  مکتب 
09110004821/ شــهادت پیشمرگ کرد مسلمان، 

امیر ســعیدزاده سردشــتی جانباز و آزاده راوی کتاب 
عصرهــای کریســکان را به محضــر فرمانده معظم 
کل قوا و همه فرماندهــان و رزمندگان قرارگاه حمزه 
سیدالشهداء تسلیت عرض می نمائم. »حسین« اسدی
09100002315/ طرح قبلی فروشگاه اتکا بهتر از 

طرح یارانه ای بود اجناس اتکا گران است.
09330001858/ مســتدعی اســت در خصوص 

مکتب حاج قاســم، عالوه بر نشــریات مختلف، 
کتاب هایی در سطح مدارس و دانشگاه ها چاپ و در 

همه کشورهای اسالمی تدریس شود.  
لبــاس  خصــوص  در  لطفــا   /09130007715

کارمندان و رنگ آن تجدید نظر کنید.

09170001530/ با ســالم چرا در شــارژ ماهانه 

کارت حکمت درخصوص کسانی که فرزند سوم یا 
بیشتر دارند دارند افزایش نمی دهید؟  

09140002158/ لطفا در مــورد بیمه های اداری 

افرادی که قبل از ورود به سپاه را دارند پیگیری کنید 
آیا جر سنوات حساب می شــود یا نه؟ اگر حساب 
می شــود بعد از چند سال ســابقه خدمتی در سپاه 

حساب می شود؟ لطفا پیگیری فرمایید.
صبح صادق: طــرح قانون انتقال ســوابق بین 

صندوق های مختلف اخیــرا در مجلس مورد 
بررسی قرار گرفته است، بعد از تصویب امکان 

آن وجود دارد.
09180003623/ از خدمات گروه مهندسی رزمی 

43 امام علی)ع( در برف روبی و باز کردن جاده های 
مواصالتی استان همدان تشکر می کنیم. »نظری« از 

مالیر 
09140005243/ مســتدعی اســت مدت زمان 

تحصیل افسران دانش آموخته به عنوان سابقه خدمتی 

و سنواتی محاسبه و لحاظ شود.  
009180003110/ لطفا کاری بکنید که معلوالن 

حین خدمت شاغل در سپاه که دارای پنجاه درصد به 
باال می باشند که مدرک تحصیل جدید بدون مجوز 
و خارج از وقت اداری و با هزینه شخصی گرفته اند 

برایشان اعمال شود.
09140006627/ چرا مســئوالن محترم شــرط 

سنددار بودن یا داشتن پروانه ساخت جهت پرداخت 
وام مســکن برای کارکنان رســمی را برنمی دارند. 
خدمات کارکنان استان آذربایجان غربی از باقیمانده 
کارکنان رســمی که وام مســکن نگرفته اند ســند 
می خواهد. در حالی که قبال با قولنامه وام پرداخت 

می کردند.

   روی خط    

۳ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۰ ۰ ۳ ۳
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پرســش: گاهی با همســرم اختاف نظر دارم، با اینکه مرد خوب و 

مهربانی است. خیلی سعی می کنم خودم را در این زمینه کنترل کنم، اما 

در نهایت خشمگین می شوم و گاهی بی حرمتی به وجود می آید، چه راهکاری 

برای کنترل خشم پیشنهاد می کنید؟

پاسخ: پرسشــگر گرامی، با توجه به اینکه عنوان کردید همسر شما مهربان 
است، پس نقاط قوت دیگری هم دارید همان طور که او نقاط قوت و ضعف 
دارد و خوب اســت که به این موضوع واقفید. پس انسان ها در کنار هم کامل 
می شــوند؛ باید بدانید که تفاهم داشــتن این نیست که شما طرز فکر مشابه 
هم داشــته باشید؛ بلکه سازگاری با طرز فکرهای گوناگون تفاهم را به وجود 
می آورد. وقتی با همسرتان اختالف نظر و سلیقه داشتید، با آن منطقی برخورد 
کنید و توقع نداشته باشید همیشه هم نظر باشید، اما چند توصیه برای کنترل 
خشم: به دکتر مراجعه کنید، یکی از عوامل کنترل نکردن خشم و عصبانیت 
زود هنگام می تواند کم خونی باشد. عوامل جســمانی بر روی روح و رفتار 
انسان به شدت تأثیرگذار است. در هنگام عصبانیت چند نفس عمیق بکشید. 
می توانید از ذکر آرام بخش صلوات کمک بگیرید. تغییر موضع دهید؛ برای 
نمونه اگر نشسته اید، بایستید یا برعکس. این تغییر حالت به مغز شما فرصت 
می دهد که بتواند این حجم خشــم را کنترل کند. طبق دستورات دینی سعی 
کنید همیشه با وضو باشید، شستن دست و صورت در کنترل خشم بسیار موثر 
است؛ چه بهتر که وضو بگیرید تا آرامش قلبی بگیرید. با همسر خود در مورد 
خشم تان در حالت های عادی و روابط حسنه گفت وگو کنید و از او بخواهید 
در کنترل خشم به شما کمک کند و از معذرت خواستن نهراسید. حواس تان 
باشد که این کنترل نکردن خشم می تواند خسارات جبران ناپذیری را از لحاظ 

جسمی و روحی در روابط تان ایجاد کند. 

   راه نرفته    

خشم کنترل 

شیر کوهستان

مرحله دوم عملیات والفجر 4 به 
عهده نیروهای تهران بود. ستون 
بچه ها برای عملیات حرکت کرد که شهید 
خندان سر ستون بود. وقتی به کمین دشمن 
رســیدیم، همه عزا گرفته بودند که چطور 
بایــد از این کمین رد شــوند. فاصله ما تا 
نیروهای دشمن شش کیلومتر بود. »خدایا 
چه کنیم؟« تنهــا جمله ای بود که از دهان 
همه شنیده می شد. مهدی با یک اطمینان 
خاصی که فقط از دل او می توانست بلند 
شود، گفت: »مگر آیه وجعلنا یادتان رفته، 
همه بخوانید. قول می دهم کســی شما را 
نبیند.« بعد از این درخواست سه کیلومتر 
ستون ما از زیر لوله دوشکا رد شد و کسانی 
که پشــت دوشــکا نشســته بودند، ما را 
ندیدند. افراد این ستون از 1 شب تا چهار 
صبح این راه را طــی کردند، بدون اینکه 

کوچک ترین اتفاقی رخ دهد.
 به نقل از حجت االسام 
محمد پروازی

مهــدی خنــدان در تیرماه ســال 1340 
مصادف با روز عاشورا در تهران )روستای 
لواســانات( در خانواده ای متدین چشــم 
به جهان گشــود. با آغاز جنگ تحمیلی، 
مهدی شش ماه در جبهه غرب ماند، سپس 
به عضویت سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
درآمد و مدت چهار ماه به حفاظت از بیت 
امام)ره( مشــغول بود. آن  گاه به جبهه  های 
جنــگ حق علیه باطل بازگشــت و برای 
مدتی، فرماندهی گردان و جانشینی تیپ 
عمار از لشکر27 محمد رسول  الله)ص( 
را بر عهده گرفت. دالوری  های مهدی در 
کردستان سبب شد، مردم به او لقب »شیر 
کوهستان« را بدهند. شهید مهدی خندان، 
در 28 آذر ماه ســال 1362 به شــهادت 
رسید، او عملیات و ساعت شهادت خود 

را پیش بینی کرده بود.

 نجات مان بده...

روزهــا از پی هــم می آینــد و می روند، 
گرد پیری بر ســر و صورت مان می نشیند 
و قامــت جوانی مــان خــم می شــود. 
چشم های مان کم سو می شود و هر آنچه ما 
را به زندگی مغرور ساخته بود، کم کم گم 
 می شــود و ما را با وحشت ندیدن تو تنها 

می گذارد.

موالی من! درست اســت که بی آنکه به 
بیندیشیم، خطا کرده ایم،  قلب مهربانت 
انتظــارت را آن طــور کــه باید بــه جان 
نخریده ایم و از تو دور و دورتر شــده ایم، 
درست اســت که گاه با نگاهی، حرفی و 
رفتاری شــما را رنجانده ایم، اما جز شما 
پناهی نداریــم، قلب مان بــه امید دیدار 
شماســت که روزگار را هر چقدر تلخ و 
گزنده پشــت سر می گذارد و با کوله باری 
از پشیمانی دست به آســمان بر می دارد 
که »یــا فارس الحجاز ادرکنی« و شــما 
همانی هســتید که باز هم دست های مان 
را می گیریــد و از ایــن دریای طوفان خیز 

نجات مان می دهید.

حسن ختام

   قبیله عشق    

امام محمدباقر)ع( می فرماید: تو را به چند چیز سفارش می کنم: اگر مورد ستم واقع شدی ستم مکن، 
اگر به تو خیانت کردند خیانت مکن، اگر تکذیبت کردند خشمگین مشو، اگر مدحت کردند شاد مشو، 
و اگر نکوهشــت کردند، بی تابی مکن. از کسی که به تو ستم کرده است گذشت کن، به کسی که از تو 
بریده است بپیوند، و هنگامی که با تو به نادانی رفتار شود، بردباری کن.              بحاراالنوار، ج 75، ص 173

 شیوه زندگی
   صادقانه    

هیچ کس به آدمی چیزی نمی دهد، مگر خود او و هیچ کس چیزی از آدمی دریغ نمی دارد، مگر خود او. 
انســان است که انتخاب می کند چه چیز داشته باشــد و از چه دوری کند و سپس برای انتخابش تالش 
می کند، اگر برای رسیدن به آرزو و خواسته اش تالش نکند، پس انتخاب او نبوده است، بازی زندگی یک 

بازی انفرادی است. اگر خودتان عوض شوید، همه اوضاع و شرایط عوض خواهد شد.

انتخاب  
   صبحانه    

   تلخند    
تنها چتر باالی سرمان را خراب نکنید!

ویران کردن خانه های فلسطینیان بوسیله اشغالگران در قدس، شدت گرفته است/ کارتونیست: محمد سباعنه از فلسطین

گفتــم: »آخرش نگفتــی چه حاجتی 
داری که اینقد ســوز و گــداز داری؟« 
سرش را برگرداند و با حالت طنز گفت:  »به این 
جور چیزا توجه نکن، بیشتر واسه خودنماییه...!«

از جملــه اش خنده ام گرفت، هر کســی را 
می شد اهل ریا تصور کرد، غیر از محمود. اهل 
خودنمایی نبود، اصال اهل هیچ نکته منفی نبود، 
ســاده و بی تکفل و آرام، همین خلق و خوی اش 
باعث شده بود دوستان زیادی داشته باشد. از همه 
قماشی هم رفیق داشــت. یک بار آقای بهبودی 
ناظم مدرسه اعالمیه ها را از دست محمود گرفته 
بود، اما در کمال تعجب ســرهنگ غفاری پدر 
شاپور وساطت کرد. چون بارها و بارها محمود 
برای کمک به درس های شاپور به خانه شان رفته و 

با اخالقش سرهنگ را جذب کرده بود.
با ســماجت خاصی گفتم: »اگــه گفتی که 
هیچ، اگه نگفتی امشــب بهت نمی گم جلســه 
کجاســت، بمونی تو خماری...!« مســتأصل 

نگاهم کرد. نمی دانســت چــه بگوید، ولی من 
باید از ته دِل محمود ســر در می آوردم، قرار نبود 
بین من و او مسئله ای مخفی بماند. به عالوه اگر 
مشکل خاصی داشت می توانستم کمکش کنم 
و محبت هایش را جبران کنــم. زیر لب گفت: 
»شاید حرف خصوصی با خدا داشته باشم چرا 

باید بهت بگم آخه؟ چرا زور می گی؟«
گفتم: »نه دیگه نشد! باید بگی ببینم چته؟« 
با کمی لکنــت جواب داد: »هیچی گفتم خدایا 
من تالشــمو می کنم، تــوام منو بــه اون جایی 
برســون که خودت دوســت داری، اونجایی که 
برام می پسندی!« نتوانستم خودم را کنترل کنم. 
صدای خنده ام بلند شد و گفتم: »آخه جوجه تو 
رو چه به این حرفا، هر کی ندونه فکر می کنه آدم 
حسابی هسی...!« اخم هایش در هم شد و چیزی 

نگفت.
این جمله محمود توی گوشم بود و گاهی به 
خاطر برخورد بدی که آن روز داشــتم خودم را 
سرزنش می کردم، تا اینکه آن روز با صدای شعار 
از مغازه بیرون آمدم، هنوز همهمه بود و با اینکه 
شاه رفته و حکومت روز به روز در حال متالشی 
شدن بود، گاهی صدای تیراندازی می آمد. طبق 

سفارش پدرم در مغازه را به سرعت بستم و رفتم تا 
از گوشه و کنار تظاهرات را تماشا کنم. نظامی ها 
به مردم حمله ور شدند و با زور چند نفر را با خود 
بردند. خانمی کودک در آغوش می خواســت با 
عجله به ســمت دیگر خیابان برود که سربازی 
چادرش را کشــید و نقش زمین شد. من از دور 
تماشــا می کردم. جرئت جلو رفتن نداشتم، در 
میان هیاهو و گرد و غبار ناگهان محمود را دیدم 
که خودش را به زن رســاند و چادر را روی ســر 
زن انداخت و بعد به ســمت سرباز حمله کرد. 
صدای تیرانــدازی و جیغ و فریاد آمد و چند نفر 
روی زمین افتادند، جرئت پیدا کردم و سراسیمه و 
با وحشت خودم را به جمعیت رساندم و محمود 
را که روی زمین افتاده بود در آغوش گرفتم. خون 
از چند جای بدنش فواره مــی زد، گریه ام گرفته 
بود، صدایش به سختی در می آمد. گفتم: »خوب 

می شی! االن می ریم بیمارستان، طاقت بیار!«
لبخندی روی لب هایش نشســت. ســرم را 
نزدیک بــردم تا صدایش را بشــنوم. نجواکنان 
زمزمه کرد: »منــو جایی نبر، خدا اینجوری منو 
می پســنده، فقط ســالم منو به امام برسون!« و 

چشم هایش را بست.

   داستان    

جایگاه

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

بی شــک شــیر مادر، بهترین غذای کــودک در نخســتین ماه های تولد 
اوســت و تغذیه نــوزاد با این شــیر در دو ســال اول زندگــی، یکی از 
 نعمت ها و موهبت هایی اســت که خداوند به انســان ها ارزانی داشــته

 است. 
آیات متعــددی در قرآن کریــم، چگونگی ســازوکار و برنامه ریزی این 
موضوع مهم را پــردازش کرده و از والدین، به ویژه مادران می خواهد که 
این نعمت خدادادی را از کودک خود دریغ نکنند؛ زیرا شــیر مادر غذای 
بی نظیر و کاملی است که در ارتقای سالمت روحی، رشد جسمی، تکامل 
مطلوب کــودکان و افزایش روابط عاطفی در جامعه نقش ارزشــمند و 
 بی بدیلی دارد. شیر مادر از نظر مواد غذایی و ایمنی بخشی برای نوزادان 

ایده آل است. 
حضرت رســول اکرم)ص( می فرمایند: »لیس للّصبّی لبٌن خیٌر من 
لبن اّمه«؛ یعنی برای کودک هیچ شــیری بهتر از شــیر مادرش نیست. 
آیات متعدد قرآن کریم بر اهمیت و جایگاه شــیر مادر تأکید دارد. مسائل 
مهمی همانند شــیر اولیه یا آغــوز، اولویت مادر در شــیردادن به نوزاد، 
اهمیت مشــاوره در فرآیند شــیردهی، مدت زمان مطلوب شــیردهی، 
رضاعت و پیوند خویشــاوندی میان شیرخوار و شیردهنده در آیات الهی 
 مورد اشــاره قرار گرفته و خداوند با ظرافتی خاص، از آنها سخن به میان 

آورده است. 
قرآن کریم به شروع تغذیه با شیر مادر و تداوم آن تا 24 ماه در آیه 233 
سوره بقره، آیه 15 سوره احقاف، آیه 14 سوره لقمان، آیه 23 سوره نساء، 
آیه 6ســوره طالق، آیه 2سوره حج، آیات 7 و 12سوره قصص و احادیث 

دیگر تأکید کرده است.

    سالمت    

ین غذای نوزاد  بهتر

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه

چشمه های رحمت
به بهانه لیله الرغائب

 امشب، میاِن دردهایت جست وجو کن
زخِم عمیِق زجرهایت را ُرفو کن

در چشمه هاِی بی شماِر نور و رحمت
قلِب غبار آلوده ات را شستشو کن

امشب، مالئک، جرعه جرعه می  بریزند
جاِم دلت، گر بشکند، فکِر سبو کن

امشب، پس از فرسنگ ها، هجران از آن یار
یک دم ِنشین، مستانه با او گفت وگو کن

من، جز غزل گفتن ندانم ِسحر دیگر
امشب، به اعجاِز قلم، خواهش از او کن

دستت اگر باال برفت و جام، ُپر شد
امشب، برایم بهترین را آرزو کن 

سحر زمردی

روزی که او آمد
روزی که او آمد، جهان رسم دگر یافت
آفاق نو شد، عاشقی سامان و سر یافت
روزی که او آمد، به خوبان وعده دادند

پایان رسید ایام غم، امت گهر یافت
روزی که او آمد، همه یک »روح« بودند

چون چوب نی کز ابر دل برگ و ثمر یافت
روزی که او آمد، ستم از نیمه تا شد

فرعون پا در ِگل؛ ستم پیشه، شرر یافت
روزی که او آمد، وطن هرم وال شد
آتشفشان هر گلبنی کز او خبر یافت

روزی که او آمد شهیدستان زهرا
رویید در هر ذره جان و ز او هنر یافت

روزی که او آمد، هزاران موج تابید
دریا به گل خندید و طعمی چون شکر یافت

روزی که او آمد، وطن یک باره جوشید
چون رود کز یک چشمه عمر معتبر یافت

روزی که او آمد، آفتاب فتح تابید
آرام شد دل، زانکه موسی را به بر یافت

سعدالله زارعی

چهره انقالب
 آهــن آبدیــده را زنگ عــوض نمی کند

چهره انقالب را جنگ عوض نمی کند
 به دشمن علی بگو به کوری دو چشمتان

مطیع امر رهبری رنگ عوض نمی کند 

محمد محبی

   کتیبه سبز    

 زهرا سلطانی نژاد
مشاور خانواده

برگرفته از خاطرات روزهای انقالب


