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گزارشی از حضور صیانتکنندگان از انقالب
دیدگاه در صحنه مردمداری و مردمیاری در سیالبهای اخیر
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باز نگاه صبح صادق
به دستاوردهای سفر رئیس جمهور به روسیه
همزمان با نهاییشدن سند همکاری ایران و چین

اتحاد
شرق

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

سفر رئیس محترم جمهور با تیم همراه به روسیه ،بیشترین
ً
بازت ابهــا،واکنشها و تحلیلهــای متفاوت و بعضا
متضاد را در روزهای گذشته،در رسانههای داخلی و خارجی به
همراه داشــت .نفس این حجم بازتاب یک ســفر و فعال شدن
تمامی رسانههای جهان برای پرداختن به آن،از اهمیت راهبردی و
تعیینکننــده آن حکایت میکند .هر چند برخی از رســانهها با
رویکردژورنالیستیوجنجالآفرینیتالشکردندباحاشیهسازیها
و طرح موضوعات بیپایه و اســاس ،از ارزش سفر بکاهند؛ اما
صاحبنظران و کارشناسان روابط بینالملل،این سفر را دارای
نتایج و پیامدهای راهبردی برای هر دو کشــور ایران و روسیه از
یکســو و تقویت همکاریهای منطقهای و شتاببخشــی به
تشکیل قدرت آسیایی از سوی دیگر تحلیل میکنند.
اما آنچه در این یادداشــت به اختصار بررسی میشود  ،منطق
تعیین اولویتها در سیاست خارجی است .شفافسازی منطق
اولویتها در سیاست خارجی  ،به بسیاری از سؤاالت،شبهات
و ابهامات مطرح در خصوص این سفر و همچنین تقویت رابطه
با کشــور چین از طریــق انعقاد قرارداد  25ســال همکاریهای
راهبردی پاســخ میدهد .در ماههای اخیــر تالش جریان غرب،
تـاعتدال و فرقه انحراف سیاهنمایی در خصوص
محور اصالحا 
همکاریهای راهبردی و جامع ایران با دو کشــور چین و روسیه
بوده و با یک ژســت دلسوزانه برای اســتقالل و منافع ملی ،این
رویکرد و جهتگیری در سیاست خارجی به سمت شرق را اقدامی
برخالف اصل سیاست «نه شرقی ،نه غربی»اعالم میدارد!
این القائات و فضاسازیها که در آستانه سفر دکتر رئیسی به
روسیه و همچنین همزمان با انجام این سفر به اوج خود رسید،
ً
در حالی صورت میگیرد که اوال ،شــعار «نه شرقی نه غربی»،
ً
نفیکننده رابطه با شرق یا غرب نیست؛ و ثانیا این شعار ناظر به
این بود که مردم ایران در مقطع مبارزات برای به پیروزی رساندن
انقالب خود در ســالهای  1356و  1357با صراحت اعالم
کردند آن حکومت و نظام سیاســی که بــا انقالب میخواهند
آن را در ایران مســتقر کنند؛ «جمهوری اسالمی» است و نظام
جمهوری اسالمی به لحاظ ماهیت،ماهیت نظامهای شرقی و
غربی را ندارد .در واقع نفی شــرق و غرب در شعار «نه شرقیـ
نه غربی» نفی الگوگیری از ماهیت نظامهای سوسیالیســتی و
ً
لیبرالیستی در ایران پساانقالب اســت .ثالثا اکنون با فروپاشی
بلوک شرق و به موزه تاریخ سپرده شدن سوسیالیسم از یکسو،
و در بستر احتضار و جان کندن نظامهای لیبرالیستی از دیگر سو،
در شرایط کنونی شرق و غرب ایدئولوژیک مانند گذشته وجود
خارجی ندارد .بنابراین کسانی که این روزها  ،سفر دکتر رئیسی به
روسیه برای دستیابی به قرارداد همکاریهای  20ساله یا انعقاد
قرارداد همکاریهای  25ساله با چین را در تعارض با شعار «نه
ً
ی ـ نه غربی» اعالم میدارند  ،حرفشان غیر منطقی و صرفا
شرق 
با اغراض و انگیزههای سیاســی این مواضع را اتخاذ میکنند.
ً
برای اثبات این رویکرد غیر منطقی و صرفا سیاسی این جماعت،
همیــن یک دلیل کفایت میکنــد که آنها در این ســالها برای
جلب رضایت آمریکا و اروپا،حاضر شــدند از تمامی اصول،
ارزشها و حتی قدرت علمی و قدرت نظامی و نفوذ منطقهای
ایــران بگذرند! اما نکته مهم و اصلی منطق تعیین اولویتها در
سیاســت خارجی جمهوری اسالمی اســت .هر کشوری اگر
بخواهد منافع ملی و در رأس آن امنیت ملی خود را حفظ کند و
اهدافش را پیش ببرد ،اولویت را باید به همسایگان و کشورهای
منطقه خود بدهد .کشور ایران یک کشور آسیایی و با موقعیت
راهبردی در غرب آسیاســت .بســیار روشن است که پیشرفت
ایران در حوزههای گوناگــون و تأمین منافع ملی و در صدر این
منافــع تأمین امنیت ملی ،در گرو باز شــدن ژئوپلیتیک ایران در
منطقه و آسیاست .آنچه این روزها تحت عنوان «نگاه به شرق»
مطرح است ،در واقع یک ترجیح عقالنی و یک انتخاب درست
در راســتای تأمین منافع ملی است .البته بسیار طبیعی است که
این رویکرد درســت در سیاست خارجی را غرب و غربگرایان
برنتابند و علیه آن جوسازی کنند.
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روابط ایران و روســیه فراز و نشیبهای
بسیاری را طی چند سال اخیر تجربه کرده
اســت .در واقع ،برآیندی از موضوعات
گوناگون در روابط ایران و روسیه موجب
شــده اســت تحلیلهای خوشبینانه و
بدبینانــهای در ارتبــاط با ســطح روابط
فیمابین دو کشور مطرح شود .موضوعات
مورد اختالفی چون تحدید حدود دریای
خزر ،نگرانی ایران از تأخیر مداوم روسیه
در راهانــدازی نیروگاه بوشــهر و تحویل
ســامانه دفاعــی اس  ،300رأی مثبــت
روســیه به قطعنامه 1929شورای امنیت
علیه پرونده هستهای ایران ،روابط روسیه
و رژیم صهیونیســتی و ...باعث شده که
برخی تحلیلگران سطح شــکنندهای را
در زمینــه روابط دو کشــور در نظر گرفته
و بــا تکیه بر یک نوع روانشناســی منفی
تاریخی معتقد باشند روســیه ایران را به
مهرهای بــرای باجخواهی و گرفتن امتیاز
از آمریکا و تنظیــم روابط با اتحادیه اروپا
تبدیل کرده اســت .این نگاه منفی و ابزار
محور از سوی برخی کارشناسان روسی
نیز به نحــوی درباره ایران وجود داشــته
است؛ به گونهای که مدعیاند ایران فقط
به دنبال تأمین اقالمی از روســیه است که
آنها را سایر کشورها در اختیار ایران قرار
نمیدهند و در صورت بهبود روابطش با
آمریکا و غرب ،جایگاه روسیه و تجارت
با آن در سیاســت خارجــی ایران تقلیل
خواهد یافت .در واقع فراز و نشــیبهای
روابط دو کشور طی چند سال اخیر را نیز
باید در همین قاعده جستوجو کرد که در
مقاطع مختلف تاریخی ،موجب نزدیکی
یا دوری دو طرف از یکدیگر شده است؛
اما واقعیت این اســت کــه در وضعیت
جدید ســه متغیر موجب شده است نگاه
و ادراک روســیه به ماهیت روابط با ایران
از بازیگری در ســطح منطقهای به سطح
جهانی تغییر کند.
1ـ تحوالت پرشــتاب و سرشت پیچیده
روندهــای موجود در منطقه حســاس و
اســتراتژیک غرب آســیا ،به ویژه سوریه
در تعیین نظــم آینده بینالمللی و قابلیت
نقشآفرینی ایران در این فرآیند موجب شد
روسیه بر خالف گذشته نگاه کالن محور
نسبت به ایران در این موضوع پیدا کند.
2ـ شرایط گذار نظم بینالمللی و فرآیند
انتقــال قــدرت از غرب به شــرق که در
این میان مقاومــت حداکثری ملت ایران
باعث شــد جایگاه جمهوری اســامی
ایران به عنوان یک قدرت بزرگ و هژمون
منطقهای تثبیت شود؛ به گونهای که رفتن
ایران به سمت شرق یا غرب آینده قدرت
جهانی را متأثر کرده و به آن ســمت پیش
میبرد.
3ـ روی کار آمدن دولت آیتالله رئیسی
و نگاه به شرق دولت سیزدهم در مسائل
جهانــی و اهتمــام و اولویتدهــی بــه
همســایگان که در قالب یک اصل مهم
در سیاست خارجی ایران در حال نهادینه
شــدن اســت ،نه یک آلترناتیــو در برابر
بدعهدی غرب.
بــه این ترتیــب روابط میــان ایران و
روســیه در شــرایط جدیــد میتواند از
اهمیت بســیاری در تأمین منافع دوجانبه
و منطقهای و همچنین تغییر آرایش قدرت
در ســطح بینالمللی و تحول در ساختار
آن برخوردار باشــد .در این راســتا ،سفر
رئیسجمهور کشورمان به مسکو و ارتقای
ســطح تجارت دو کشــور و راهاندازی
کریدور شمال ـ جنوب میتواند آغاز فصل
جدید روابط تهران و مسکو باشد.

تردیدی نیست که تحلیل واقعگرایانه
و درست ،به درک و شناخت جامع و
صحیح از واقعیت و به چارچوبهای فکری
بستگی دارد .کارکرد چارچوبها این است
که نحوه ارائه و ادراک واقعیت را تعیین و به فرد
کمک میکنند تا بتواند دنیای اطراف خود را
ً
تفســیر کنــد .اصــوال در صورتی کــه این
چارچوبهــا معیوب و کلیشــهای باشــد،
واقعیتها نیز وارونه و خیالپردازانه تفســیر
خواهد شد .در این راستا ،مدتی است که در
صحنه سیاســی کشور شــاهد جریانهایی
هســتیم که روابط ایران با فدراسیون روسیه و
چین و به ویژه قراردادهای  20ساله و  25ساله
را بــه گونهای نقادی و تحلیــل میکنند که با
ت فاصله دارد.
واقعی 
این جریانها یکدســت نیســتند؛ اما
محتوای تحلیل آنها مشترک و مشابه هم
است .محور و دال مرکزی تحلیلی آنها روسیه و
چینهراسی مبتنی بر تاریخ دوران قاجار است و
تالش میکنند این رابطه را استعماری و در تضاد
با منافع ملی توصیف کنند .این جریانهای متنوع،
امــا مشــترک در ارائه تحلیل ،شــامل برخی از
منورالفکرهــا ،اصالحطلبــان ،ســمپادها و
تحلیلگران رسانهای آنها در داخل ،ضد انقالب
خارجنشین ،شبکههای سعودی مانند اینترنشنال
و ،...رسانههای آمریکایی و انگلیسی و برخی از
اتاقهای فکر این دو کشور میشود .خطاب این
بحث جریان داخلی اســت؛ به دلیل اینکه سایر
جریانهای خارجی ،به جای تحلیل براســاس
چارچــوب فکــری درســت ،بــا
چارچوبسازی(کلیشهسازی) تالش میکنند تا
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معانی خاصی برای مخاطبان خلق شود که از
نظام ِ
آن منظر رابطه روسیه و چین با ایران را استعماری
وترکمنچایببینند.
اما وقتی به استداللهای مخالفان نگاه
به شــرق بنگریــم و مخالفتهای آنها
درباره رابطه با روسیه و چین را مالحظهکنیم ،به
طور مشخص دو ویژگی اساسی را از منظر مبانی
چارچوب تحلیلی میتوان مشاهده کرد.
تحلیلهای آنها فاقد واقعیتها و لحاظ
تغییرات اساســی در این دو کشــور و
تغییرات ژئوپلیتیکی و سایر عوامل در مناسبات
است و به طور مشخص چارچوب تحلیل آنها از
این رابطه« ،عصر قجری» است .آنها فکر میکنند
هنوز در زمان عصر قاجار هستیم و روسیه همان
روســیه تزاری یا اتحاد جماهیر شوروی است و
ایران نیز ایران قاجار یا پهلوی اســت .چارچوب
فکری عصر قجری این جریان درک تفکیک چهار
دوره در روسیه ،یعنی روسیه تزاری ،روسیه اتحاد
جماهیــر شــوروی ،دوران فروپاشــی جماهیر
شــوروی و دهه  ۹۰و فدراسیون جدید روسیه را
نــدارد و تاریخ و موقعیت کنونــی چین و رابطه
تاریخی آن با ایران را نمیشناسد .در حالی که به
نظر بیشتر محققان روسیهشناس ،روسیه جدید به
مرزهای قرن هفدهم برگشــته و هویت نوینی را
تجربه میکند .البته ناگفته نماند که همه دولتها
منافــع ملی خــود را در روابــط بینالملل دنبال
میکنند ،از این نظر هیچ دولتی در جهان حتی در
جهان غرب نیست که هیچ اختالفی با هم نداشته
باشند ،و با وجود اختالف ارتباط استراتژیک بین
آنها برقرار نباشــد .البته زمانی که روابط از سطح
دوســتانه به رقابتی و از رقابتی به ستیزش شیفت
کند ،بدون تردید ،این روابط استراتژیک بیمعنا
خواهد بــود؛ چنانکه رابطه آمریکا با ایران از نوع
سوم است .از ســوی دیگر ،چارچوب تحلیلی
مخالــف رابطه با روســیه و چین ،گویا
جریــان
ِ
جمهوری اسالمی ایران را هم هنوز باور نکرده یا
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خود را به جهالت میزنــد؛ زیرا نظام جمهوری
اسالمی ایران از هر جهت نه نظام شاهی قاجاری
به ویژه پس از عصر ناصرالدین شــاهی و شــاه
سلطانی است که شجاعت ،جرئت و تدبیر مقابله
با دولتهای اســتعماری را نداشــتند و نه نظام
شاهی پهلوی است که دولت دست نشانده و پیرو
بود .جمهوری اســامی براســاس مهندسی و
معماری نظــام انقالبی از ســوی حضرت امام
خمینی(ره) نه شــرقی و نه غربی را با ســه اصل
«عزت»« ،حکمت» و «مصلحت» نصبالعین
جهتگیریهای خارجی خود قرار داده و طی 43
ً
سال انقالب نیز عمال و به وضوح نشان داده است
که حاضر به باجدهی به هیــچ قدرت قلدری در
جهاننیست.
جمهوری اسالمی ایران مناسبات با کشورها
از جمله روســیه و چین را براساس مدل ایرانیـ
اسالمی و مقتدرانه تنظیم کرده است .امام خمینی
(ره) براساس همین مدل به گورباچف نامه نوشتند
و هیئتی به مسکو فرستادند .سپس در مرداد سال
 1368هاشمیرفســنجانی به روسیه سفر کرد و
در ســال  1379رئیسجمهور وقت در ســفر به
روسیه قرارداد  20ساله را منعقد میکند و همین
طور دیگر رؤسایجمهور ایران به این کشور سفر
عزتمندانهای داشتند .روابط ایران در دورههایی که
پوتین رئیسجمهوری روسیه نوین شده ،همواره
در حال رشــد بوده است .رابطه چین با ایران نیز
با وجود فشــارهای حداکثری قابــل تقدیر بوده
است؛ درحالی که در کشورهای غربیـ اروپایی
با وجود چراغ سبزهای متعددی که در دوران پس
از جنگ و دولتهای مختلف نشــان داده شــد،
همواره شاهد بد عهدی و خصومت بودهایم .بد
عهدیای که گویا به یــک اصل و رویه ثابت آنها
نسبت به ایران تبدیل شده اســت .با وجود این،
جمهوری اسالمی هنوز اروپا را از دولت آمریکا
تفکیکمیکند.
دومین ویژگی چارچوب فکری جریان
مخالف و منتقد سیاست نگاه به شرق و

ب

رابطه با روسیه و چین ،غرب محوری است .این
چارچوب فکری تاکنون هیچگاه به آنها اجازه نقد
و مخالفت با نگاه به غرب را نداده است.
براساس این چارچوب ،آنها در تحلیل روسیه
نوین آن را همان روســیه معرفی میکنند؛ اما در
خصوص آمریکا ،استدالل میکنند که آمریکای
امروز نســبت به آمریکای دوره مصدق و پهلوی
تغییر کرده اســت .یا درباره پوتین رئیسجمهور
روســیه ،او را وارث نگرش استرتژیک پطر کبیر
و اســتالین و ...ارزیابــی میکنند ،امــا وقتی به
تحلیل اوباما و بایدن میرسد ،آنها را متفاوت از
رؤسای گذشته ،مانند ایزنهاور و نیکسون معرفی
میکنند.
آنها برای ضرورت رابطه با آمریکا یا مذاکرات
مستقیم دالیل بسیار گوناگون و توجیههای فراوانی
را میآورند؛ اما هیچ گاه نشده است به ظلمهای
تاریخی این کشور که همچنان ادامه دارد ،متذکر
شوند یا الاقل در زمان مذاکرات چه در گذشته و
چه اکنون ،به بدعهدهایی آن هشدار داده باشند.
آنهــا همین چارچــوب فکــری را در خصوص
کشورهای اروپایی ،مانند فرانسه و انگلیس دارند.
واکنش تندی که به روسیه تزاری دارند ،به فرانسه و
انگلیس نشان نمیدهند؛ مگر انگلیسیها کلی از
مرزهای ما را از بین نبردند؟ فرانسه به ما خیانت
نکــرد! معظم انقالب ایــن جماعت را توصیف
کرده اســت« :در داخل متأسفانه بعضیها غرب
را بزک و روتوش و توجیه میکنند و نمیگذارند
افکار عمومی ّ
متوجه بشود که همین دولتهای
ّ
ظاهرالصالح در باطنشــان چقدر شــیطنت و
شــرارت وجــود دارد )1398/1/8(».همچنین
واضــع و رویکرد امــروز این جریــان ،مصداق
همان سخن نافذ امام(ره) در  10تیر ۶۰است که
فرمودند« :خط و قضیه این اســت که یک دسته
شوروی را طرح کردند تا آمریکا و مرگ بر آمریکا
منسی بشود .مســئله جریان آمریکایی در مقابل
اسالم است که میخواهند کشــور را بکشند به
طرف آمریکا»!(صحیفه امام)6 :1368 ،

اتحاد شرق
باز نگاه صبح صادق به دستاوردهای سفر رئیس جمهور به روسیه همزمان با نهاییشدن سند همکاری ایران و چین
اکبر معصومی
کارشناس بین الملل

سفر رئیسجمهور کشورمان به مسکو یکی از مهمترین
رخدادهای شــش ماه اخیر بوده است .این سفر ابعاد
گوناگونی از رویکردهای اقتصادی ،امنیتی و سیاســی
دارد که اهمیت آن را دو چندان کرده است .در این میان،
برخی در تالش بودند با بزرگنمایی برخی از حواشی،
از اهمیــت آن بکاهند .روزنامــه «نیویورکتایمز» در
گزارش خود با انتشار تصویری از دیدار ابراهیم رئیسی،
رئیسجمهور ایــران و والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور
روســیه در کاخ کرملین نوشــت« :دیدار میان این دو
در حالی صورت گرفت که تهران و مســکو علیرغم
اختالفنظرهایشــان در تضاد شــدید با واشنگتن
هســتند .این دیدار ،بیشتر یک نمایش ژئوپلیتیکی در
کرملین در یک برهه حساس برای واشنگتن و مخالفان
آن بوده اســت ».به نوشــته این روزنامه« ،در روســیه
بســیاری از تحلیلگران معتقدند ،چشمانداز افزایش
همکاریهای دفاعی روسیه و دیگر کشورهای مخالف
آمریکا ،اهرم فشار این کشــور بر واشنگتن را افزایش
میدهــد .از طرفی دیگر ،ایران نیز بــا این دیدار ،این
پیام را ارسال میکند که اگر تحریمهای غرب برداشته
نشود ،این کشور گزینههای دیگری نیز دارد».
آمریکا با فشار اقتصادی به جمهوری اسالمی ایران
از طریق تحریم حداکثری ،همواره به دنبال امتیازگیری
بوده است .بدون شک ،یافتن مسیر جدید اقتصادی همه
تالشهای ایاالت متحده را از بین خواهد برد .اگرچه
راههای بسیاری برای دور زدن و بیاثر کردن تحریمها
پیــش روی ایران اســت؛ اما رویکــرد درونگرایی با
فعالسازی دیپلماسی اقتصادی بخش مهمی از رویکرد
ضد تحریمی را تشکیل میدهد .سفر دکتر رئیسی به

روسیه دستاوردهای مهم اقتصادی را دربر داشته است
که عملیاتی شدن آنها منافع بیشماری را برای دو کشور
خواهد داشت .از مهمترین توافقات انجام گرفته میان
تهران و مسکو در این سفر میتوان به همکاری در حوزه
انرژی اعم از نفت ،گاز ،برق ،ارتقای ســطح تجارت
بین دو کشــور ،افزایش ســطح حملونقل و ترانزیت
جادهای ،ریلی ،دریایی ،هوایی و فعال شــدن کریدور
ترانزیتی شــمالـ جنوب دریای خــزر ،کاهش زمان
حملونقل ،استفاده از خط اعتباری  ۵میلیارد دالری،
باال بردن میزان صادرات محصوالت کشاورزی و رفع
مسائل مالی و پولی اشاره کرد.

بر اساس آن تصمیماتی برای خط آهن رشتـ آستارا و
خط آهن اینچه برونـ گرمسار نیز اتخاذ شد .راهاندازی
خط آهن رشتـ آستارا میتواند تغییر مناسبات تجاری
بین تمام کشورهای حوزه اوراسیا با کشورهای حاشیه
خلیجفارس ،پاکســتان ،هند و چین را به دنبال داشته
باشــد .این خط آهن ارتباط اقتصاد ایران را از شرق به
غرب مرتبط میکند و میتواند بعد از ساخت ،تحول
شگرفی در اقتصاد ایران ایجاد کند .به گفته وزیر محترم
اقتصاد ،فاینانس قطعه رشــتـ آســتارا از طریق خط
اعتباری  ۵میلیارد دالری انجام میشــود و از ســوی
روسیه به شکل خط اعتباری تأمین مالی خواهد شد.

الفـ افزایش مبادالت تجاری تا مرز  ۱۰میلیارد
چشــمانداز افزایش مبادالت تجاری ایران و روســیه
تا مرز ۱۰میلیارد دالر در ســال ایجاب میکند ســند
راهبردی همکاریهای دو کشور تمرکز بیشتری برای
مفاد اقتصادی داشته باشد .روسیه بیش از ۲۵۰میلیارد
دالر در سال از کشورهای مختلف واردات دارد و بهویژه
در برهههایی بازار محصوالت کشــاورزی و لبنی آن
برای ایران فراهم شده است .استفاده از این ظرفیتها
به تقویت زیرساختها ،ارتباطات ،ایجاد شرکتهای
بزرگ و پایدار و پرهیز از برخی نگرشهای متعصبانه
غربمحور نیاز دارد .هدفگذاری ایران تنها در حوزه
تجارت با روســیه ۱۰میلیارد دالر صادرات اســت؛
اگرچه ظرفیتهای بســیار باالیــی در روابط تجاری
ایران و روسیه وجود دارد ،اما آمارهای رسمی گمرک
حکایت از آن دارد که در  ۹ماهه ابتدای ســالجاری،
حجم تجارت فقط  ۱/۶میلیارد دالر بوده است.

جـ همکاری حوزه باالدستی نفت و گاز
یکی از مهمترین توافقات انجام گرفته بین دو کشــور،
توسعه میادین نفت و گاز بود و مقامات حوزه انرژی و
نفت دو کشور جلساتی را پیش از دیدار رؤسایجمهور
دو کشور با یکدیگر داشتند تا موضوعات با جمعبندی
و توافق کامــل ارائه شــوند .مهمتریــن توافقات در
خصوص همکاریهای حوزه باالدســتی نفت و گاز
شــامل اســتخراج نفت و گاز ،همکاری منطقهای در
انتقال گاز ایران با مشــارکت شــرکتهای روســی،
بومیسازی تجهیزات نفت در ایران و انتقال فناوری و
سرمایهگذاری مشترک میشود.
در ســند  ۲۰ســاله همکاریهای ایران و روسیه
ابعــاد دفاعی و امنیتی نیز وجــود دارد .با توجه به لغو
تحریمهای تســلیحاتی ایران از سال ۱۳۹۹مبتنی بر
برجام ،ایران تالش دارد از فرصتهای همکاریهای
دفاعــی نیز بیشــترین اســتفاده را ببــرد .خریدهای
تسلیحاتی بخش کوچکی از همکاریهای نظامی دو
کشور است؛ چراکه ایران از نظر توانمندیهای حوزه
بازدارندگی دفاعی توانمند و متکی بهخود است .دولت
سیزدهم دستاورد ســفر را در خرید تسلیحات دنبال
نمیکند.

بـ کریدور شمالـ جنوب
تکمیل کریدور شــمال به جنــوب از طریق ترانزیت
ریلی که جنوب ایران و خلیجفارس را به آســیای میانه
و اروپا متصل کند ،یکی از محورهای این توافق بود که

نشــریه «میدلایســتآی» در مطلبی مینویسد:
ً
«اگرچه توافق جدید احتماال چارچوب جدیدی برای
توســعه روابط دوجانبه ایجاد خواهد کرد؛ اما روابط
روســیه و ایران فراتر از قراردادها ،شــرایط حقوقی و
مبانی استراتژیک نانوشتهای است که رهبران دو کشور
گذاشــتهاند .از زمان به قدرت رســیدن پوتین ،تاریخ
روابط روسیه و ایران حولمحور همکاریهای امنیتی،
خنثیسازی تهدیدات مشترک و معامالت تسلیحاتی
شکل گرفته اســت .امنیت حوزهای بوده است که دو
ً ً
کشور معموال نسبتا سریع به درک متقابل میرسند».
تقویت نگاه شرق و ایجاد توازن در سیاست خارجی
یکی از مهمترین دستاوردهای دولت سیزدهم در این
مدت کم بوده است .در واقع سفر آقای رئیسی به روسیه
افزون بر دســتاوردهای اقتصادی و امنیتی ،دســتاورد
مهم سیاسی نیز در برداشــته است .این سفر بیشک
ً
پیام واضحی برای غرب داشــته اســت و عمال هزینه
دشمنی آمریکا را با جمهوری اسالمی ایران بسیار باال
برده است .متأسفانه ،رویکرد تک بعدی نگاه به غرب
در هشت سال گذشته ،ضریب آسیبپذیری کشورمان
را در مقابل تحریمهای آمریکا باال برده بود .اما تغییر
ً
در این روند اوال ،حوزه تأثیرگذاری تحریمهای آمریکا
را بشــدت پایین آورده است؛ به گونهای که هم اکنون
میزان فروش نفت و تجارت ایران به مرحله قابل قبول و
تثبیت شدهای رسیده است .طبق آمارهای سازمانهای
تجاری ،ایران به رشد اقتصادی باالی  2درصد رسیده
ً
است و این روند نیز تداوم خواهد داشت .ثانیا ،توجه
به شرق به ویژه به روسیه و چین با توجه به رفتار مشابه
آمریکا با این ســه کشــور ،میتواند یــک اتحاد ضد
آمریکایی را ولو به صورت نانوشــته بــه وجود آورد و
آمریکا را با چالش اساسی روبهرو کند .بنابراین در حال
حاضر رویکرد ضد آمریکایی در شرق به صدا درآمده
است و هر روز بر اهمیت و تعداد کشورهای عضو این
رویکرد افزوده میشود.

گزارشی از حضور صیانتکنندگان از انقالب در صحنه مردمداری و مردمیاری در سیالبهای اخیر

باز هم سپاه
مرهم درد مردم شد

علیرضا جاللیان
کارشناس دفاعی

هفته گذشته هفتهای پر مخاطره از نظر نزوالت
جوی بــود و در تداوم بارشهای شــدید و کم
سابقه باران طی دو هفته اخیر در جنوب کشور
و بارش شــدید برف طی هفته اخیر در شــمال
کشور بسیاری از مردم مناطق جنوبی دچار سیل
و مخاطرات مربوط به آن شــدند و تعدادی از
هموطنان در شــهرهای شــمال و شمال غرب
کشــور مخاطره بارش شــدید برف و یخبندان
را پشــت ســر نهادند .هر چند ایــن بارشها
مخاطرات و خســاراتی گســترده به خانهها و
زیرساختهای این مناطق زد؛ اما نوید سال پر
رونقی را هم به کشاورزان داد .البته برخی وقایع
و سوانح در این چند هفته اخیر وقایعی تکراری
بود که نشــان از کمکاری و بیتوجهی مسئوالن
ذیربط در سالهای گذشته بعد از سیلهای به
مراتب کوچکتر از این را داشــت .در سیل دو
هفته پیش ،مردم شــهرها و روستاهای جنوب
استان سیستان و بلوچستان ،هرمزگان و جنوب
کرمان دچار مخاطرات شــدند؛ اما در ســیل
هفته گذشــته این مخاطرات گســتردهتر شد و
بخشهایی از استان فارس را هم در بر گرفت.

B

صدور دستور گسیل امکانات سپاه

در پی بارشهای اخیر در موج اول خسارتهایی به
برخی نقاط جنوب و جنوب شرق کشور وارد شد،
نیروهای سپاه هم از همان ابتدا فعالیتهای امدادی
و نیز کمکرسانی به سیلزدگان را شروع کردند ،اما
موج دوم کمی گستردهتر بود و لذا فرمانده کل سپاه
طی دستوری گسیل همه امکانات ممکن و الزم را
به مناطق سیلزده برای کمک به مردم محروم و در
معرض خطر سیالب صادر کرد تا عالوه بر امکانات
استانی سپاه ،ســایر امکانات الزم هم وارد عرصه
کمکرسانی شود .امکانات مهندسی ،بالگرد و...
امکانات نیروی زمینی و دریایی سپاه و نیز امکانات

قرارگاه ســازندگی خاتماالنبیاء(ص) در پی دستور
فرمانده کل سپاه به این مناطق گسیل شد.
در موج اول بارندگی نیروهای ســپاه و بســیج
و گروههــای جهادی حضور مؤثری در کنار ســایر
نهادهای خدمترســان پیدا کردنــد ،اما موج دوم
در برخی مناطق سهمگینتر بود و با پیشبینیهای
الزم قبل از شدت گرفتن بارندگی ،مدیریت بحران
تصمیم به تخلیه کردن چندین روستا و منطقه گرفت.
یکــی از عملیاتهای موفق تخلیــه و انتقال در
این مرحله با تــاش نیروهای قرارگاه مدینه نیروی
زمینی سپاه در استان هرمزگان صورت گرفت که با
سرعت و تجهیزات کافی امکان انتقال همه مردم و
لوازم ضروری زندگی و دام و احشام آنها فراهم شد
و پاسداران به عنوان خدمتگذاران همیشگی مردم
در این امر خوش درخشیدند.

B

سپاه سد بالی مردم میشود

در استان کرمان سردار معروفی ،فرمانده سپاه ثارالله
یکــی از ارکان اصلی مدیریت بحران بود و حضور
مستقیم سپاه در قرارگاه مدیریت بحران استان یکی
از عوامــل موفق عمل کردن این مجموعه در خالل
عملیــات مقابله و نجات بود .ســپاهی که مزین و
مفتخر به نام و یاد شــهید بزرگوار و فرمانده همیشه
پیروز حاج قاسم ســلیمانی است ،همو که در اوج
مأموریت دفاع از حرم یک ماه در خوزســتان خادم
مردم سیلزده شد.
ســردار معروفی در همین زمینه به خبرنگار ما
گفت« :ما دو سال گذشته مطالبه جدی در خصوص
ایجاد سیلبند خرم ـ جیرفت داشتیم و بحثهایی را
نیز با استانداری و دولت قبل و قرارگاه خاتم انجام
شد».
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان ادامه داد« :اگر
ســیلبند زده شــده بود ،هم اکنون میزان خسارت
ما کمتر بــود و قطعا ًدر این دولــت این مهم دنبال
میشود و ما هم کمک میکنیم که با همت دولت،
ســپاه ،خیرین و مردم این قضیه به نتیجه برســد تا
شــاهد خســارت در این حد ،برای مردم عزیزمان
نباشیم».
فرمانده ســپاه ثارالله اســتان کرمان با اشاره به

اینکه ما در مجموعه ســپاه اقداماتی را با وقوع سیل
انجام دادهایم ،عنوان کرد« :چند قرارگا ه تشــکیل
و اولویتهایی را مد نظر قــرار دادهایم؛ اولویت ما
ســامت جان مردم است که این مهم باید مراقبت
شــود؛ اولویــت دیگر ما بــا فروکش شــدن آب،
الیهروبی خانههای مردم و شستوشــوی لوازم و
وسایل مردم است».
وی اظهــار کــرد« :اولویــت دیگر مــا ورود
دستگاههای مهندسی به منطقه است که در این راستا
از ظرفیت قرارگاه قدس ،تیپ زرهی نیروی زمینی،
لشــکر  41ثارالله ،بسیج ســازندگی و هوا و فضا
استفاده خواهیم کرد».
وی افزود« :اولویت دیگر مــا باز کردن راههای
مواصالتی و همچنین اصالح سیلبندهای شکسته
شده است که اگر باران بار دیگر بارید ،خسارتی به
وجود نیاید».
پخت غذای گرم ،تأمیــن نیازهای ضروری در
اســکان اضطراری و ...از دیگر خدماتی است که
سپاه در قالب یگانهای مهندسی ،بسیج ،گروههای
جهادی و ردههای عملیاتی در جنوب کرمان برای
سیلزدگان انجام داده است.
جمله معروف سردار معروفی در این زمینه هنگام
ورود به جنوب کرمان و پیش از شــروع بحران این
بود که ما در سپاه جانمان را سد بالی مردم خواهیم
کرد.

B

حضور موفق سپاه در هرمزگان

اما استان هرمزگان دیگر استان بحرانزده از سیالب
بود که به نظر میرسد مدیریت کاهش آسیب مردم از
سیالب در این استان هم به خوبی انجام شده است.
یکی از ابعاد مهم این موفقیت همراهی و همکاری
خوب دستگاههای امدادی استان و نیروهای مسلح
بــوده که در این میان شــاید ســپاه در برخی موارد
نقش اصلی را ایفا کرده اســت .برای نمونه ،اقدام
جهادی نیروهای تحت امر قرارگاه مدینه برای تخلیه
روستاهای مورد تهدید ســیالب در اسرع وقت که
پیش از این به آن اشاره شد.
همچنین حضور پر شور نیروهای سپاه و بسیج
و گروههــای جهــادی برای تخلیــه آب از منازل و

عکس و مکث

حضور سبز پوشان سپاه در کنار مردم سیل زده کشور

اقدامات بعدی امدادی و کمک به اسکان اضطراری
مــردم و انتقال مردم از محل اســکان اضطراری به
محل زندگی از خدمات مهمی اســت که سپاه در
طول این چند روز در استان انجام داده است.
سردار اباذر ســاالری ،فرمانده سپاه امام سجاد
اســتان هرمزگان گفت 200« :گروه جهادی فعال
از ابتدای وقوع ســیل به سیلزدگان خدماترسانی
کردهاند و همواره در کنار مردم حضور دارند».
وی یاد آور شد« :از ابتدای سیل بسیج سازندگی
سپاه امام سجاد اقدام به توزیع  10000قرص نان و
کنســرو و نیز اسکان موقت در  9مکان با مشارکت
فرمانداریها و ســایر دســتگاههای امدادی کرده
است».
ایجاد ســیل بند و الیروبی در بستر رودخانهها،
بازگشایی راهها و اهدای دستگاه یخچال و تلویزیون
برای آسیبدیدگان سیل از دیگر خدمات سپاه این
استان بوده است.

B

سپاه سر قولش میماند

اما در کشــاکش همین مسئله جانشین فرمانده کل
ســپاه ترجیح داد تا بعد از حضور و ســخنرانی در
شهر اهواز برای بررسی روند اجرای پروژه ساخت
مســکن زلزلهزدگان منطقه اندیکا به منطقه رفته و
پیگیر پیشرفت فوری کارها باشد تا به همه این پیام
را مخابره کند که ســپاه در چند جبهه و شبانهروزی
بدون اینکه تمرکز خود را بر اثر سوانح و حوادث از
دست بدهد ،مشــغول خدمت به مردم است و سر
قولهایشمیماند.
اما همه ماجرا سیل نبود ،شــمال کشور درگیر
سرما و برف شد و در این میان نیروهای مسلح و جان
برکفان ســپاه چه در مرزها و چه در شهرها یکی از
نیروهای کمککننده به برفروبی شهرها در سرمای
شدید و عبور دادن ایمن مردم در میان کوالک و برف
بودند.
شــاید بتوان گفت ،در یک کالم همدلی و پای
میدان بودن همه مســئوالن به ویژه بچههای سپاه و
بســیج و خادمان مردم در دولت نویدی مهم برای
برکت داشتن سال جدید خواهد بود که همانا وعده
الهی این است که بعد از سختیها آسانی است. ...

3

دیدگاه
سیاست
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روزنه

مهندسی فرهنگی
اللهبخش روشنروان
کارشناس فرهنگی

مســئله هویت و اهمیت آن در روند اجتماعی و
سیاســی که دیر زمانی به دلیل غلبه گرایشهای
عینیتگرا در علوم انسانی مورد کمتوجهی قرار
گرفته بود ،بار دیگر در علوم انســانی درحالت
عام و علوم سیاســی در حالــت خاص اهمیت
پیدا کرده است؛ به همین دلیل دولتها در عصر
جهانی شــدن ناگزیر از توجه به موضوع هویت
و پیامدهای آن بر بقاء و مشــروعیت و مقبولیت
خود هســتند .اتخاذ سیاستها و سازوکارهای
مناســب برای مدیریت مسائل مربوط به هویت
ملی بخشــى از مهندســی فرهنگی است .در
واقع ،در مهندسی فرهنگی ما به دنبال این هستیم
که بین ارزشهای فرهنگــی جامعه و نیازهای
توسعه اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
همگرایی ایجاد کنیم.
توجه به تفاوتهــای مکانی در عرصههای
فرهنگی اهمیت ویژهای دارد .البته همپوشــانی
فضایــی حوزههــای مکانی فرهنــگ در قالب
الیههــای اطالعاتــی متنوع اســت؛ اما تعیین
و تعریــف ســطحبندی فرهنگ بــه الیههای
اسالمی(ایدئولوژیک) ،ملی ،منطقهای ،محلی
و بومی اهمیت خاصــی دارد که میتواند ما را
از انحرافی که ممکن است در عرصه مهندسی
فرهنگی ایجاد شــود ،نجات دهــد .تعامالت
فضایی حوزههای مکانی فرهنگها از یک سو در
قالبهای عمودی و افقی و همچنین درونزایی
و برونزایی عناصر فعالکننده یا منفعلکننده از
سوی دیگر همراه با شناخت جریانهای تکاملی
و نقاط قوت و ضعــف و تهدیدات و فرصتها
میتواند راهگشای تعیین راهبردها و مدلهای
کالن توسعه فرهنگی باشد.
از اصلیتریــن مؤلفههای هویــت مکانی
میتــوان به آداب و رســوم ،ارزشهــا ،بایدها
و نبایدهــا ،دایرههــای همســایگی ،تعامالت
فرهنگی ،محرکهای جلو برنده توسعه به لحاظ
فرهنگی ،برخورداری از رســانهها و ابزارهای
ارتباطــی ،کیفیت بهرهبــرداری از رســانهها،
کمیت و کیفیتهــای تغییرپذیر فرهنگی ،روند
توزیع و پخش فضایی پدیدهها و فرآیندها ،نقاط
گلوگاهی و گرهگاهی ،میزان پذیرش اجتماعی،
ضرورتهــای مکانــی ،تفاوتهــای مکانی،
مقیاسهای حجمی ،ساختارها و سازمانهای
مردمنهاد ،ماهیتها و رونــد تغییرات عناصر،
ظرفیتشناسی توســعه ،ظرفیتپذیری توسعه
و بســیاری از موارد دیگر را ذکــر کرد ،در واقع
سیاســتهای هویتی نظام سیاسی یا مهندسی
فرهنگــی نمیتواند بدون توجه بــه جریانها و
گرایشهای هویتی موجــود در جامعه پایدار و
موفق باشد.
آنچه در مهندسى فرهنگى مهم است ،توجه
به نقش قدرت اراده انســان اســت .پیششرط
برنامهریزى فرهنگى احترام به اراده انسان است
ً
که اتفاقا یکى از ارکان ارزشهاى دینى ماست.
افــراد وقتی به درک مشــترک یــا مبنایی برای
شناخت مشــترک از پدیدهها میرسند ،زمینه
شــکلگیری هویت گروهی را فراهم میکنند.
در مهندســى فرهنگى تأکید بر دو مؤلفه بسیار
مهم اســت؛ اول ،توجه به هندسه درون عناصر
فرهنگــى به معنــاى یک نظــام هدفمند و یک
انســجام سیســتمى که بر هویت مکانی متکی
اســت .دوم ،توجه بــه نقشآفرینى و داشــتن
رویکردى فعال در مهندســى فرهنگى .هر نوع
مهندسی فرهنگی در حوزه هویت باید با توجه به
میزان عالقهمندی و ارتباط مردم به منابع هویتی
تدوین شــود .از مهندســى فرهنگى نباید نفس
مهندسى شبیه آنچه در هندسه و ریاضیات است،
برداشت شــود .در فرهنگ تجلیات گوناگون و
رنگارنگ با حقیقت واحد دیده میشود .در نقطه
مقابل هم مهندسی بر منافع فرهنگی نمیتواند
صرفا مذهبی تأکید کرده و منابع ملی هویتها
را نادیده بگیرد .در کنار این ،مهندسی فرهنگی
هویت باید بتواند همزمان به چالشهای فراملی
و فروملی پاسخ دهد.
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سیاست
منطقه

پنجره

فراسو

پاسخ به تجاوز

کنار گذاشتن اختالف

نگاهی به ضرب شست انصارالله به امارات

نگاهی به دورنمای تشکیل دولت در عراق
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یادداشت
کج راهه
اللهکرم مشتاقی
کارشناس بین الملل

در حالی که نبرد سیفالقدس در سال جاری
دســتاوردهای قابل توجهــی را برای ملت
فلسطین داشت؛ اما دولت خودگردان مسیر
دیگــری را میپیماید و محمود عباس بیش
از هرچیز نگران از ریاســت خود بر ساف
(دولت خودگردان و جنبش فتح) اســت.
با وجود اقدامات عجیب این تشــکیالت و
پیمانشکنیهای متعدد در جبهه فلسطینی
کــه اوج آن انحــال گردانهای شــهدای
االقصی و کنار گذاشــتن اسماعیل هنیه از
نخســتوزیری فلسطین در ســال2007
بود ،اما مقاومت فلســطینی به منظور حفظ
«وحــدت در مبــارزه» در ســال  2014به
دولــت قانونی خود در غزه به نفع تشــکیل
دولــت وحدت ملی رامــی حمدالله پایان
داد؛ اما در ابتدای سال  2021پس از دو سال
مذاکرات جدی بین گروههای فلســطینی و
توافق آنها در «پیمان قاهره» برای برگزاری
انتخابــات مجلس قانونگذاری ،ریاســت
تشــکیالت خودگــردان و مجلــس ملی
فلســطینی ،اما محمود عباس یک ساعت
قبل از آغاز رســمی تبلیغات انتخاباتی ،به
بهانههای واهی ایــن انتخابات را لغو کرد!
عباس اکنون و پس از جنگ ســیفالقدس
نیز نــه تنها کمکی به مبارزان فلســطینی و
جریان مردمی ضد اشغالگری نکرده؛ بلکه
بیشــترین هماهنگیها را با دســتگاههای
امنیتی صهیونیست برای بازداشت رهبران
محلــی مقاومت در کرانه باختری داشــته
اســت .وی  8دی ماه به منــزل وزیر جنگ
رژیم صهیونیستی رفت و به طور غیر مستقیم
به معاهده خفتباری که بنی گانتس نام آن
را «اقتصــاد در برابر امنیت» نامید ،تن داد.
با وجود همکاریهای دولت خودگردان با
صهیونیستها ،ســران تلآویو برای تحقیر
بیشتر رئیس تشــکیالت خودگردان اعالم
کردند هیچ گاه با او دیدار نخواهند کرد.

B

دور جدید تحرکات سازش

رئیسجمهور الجزایر که همــواره با آرمان
فلسطین همراه بوده است 15 ،آذر در دیدار
با محمود عبــاس اعالم کــرد ،قصد دارد
گروههای فلســطینی را به منظور رســیدن
به وحدت ملــی گردهــم آورد .گروههای
ً
مقاومت فلسطینی صرفا به منظور احترام به
دولت الجزایر و نشان دادن حسن نیت خود
این دعوت را پذیرفتند .مقرر شــد الجزایر
ابتدا شش گروه عمده فلسطینی ،یعنی فتح،
حماس ،جبهه شــعبی ،جبهه دموکراتیک،
فرماندهــی کل و جهــاد اســامی را بــه
صورت تک به تک بــه الجزایر فرا بخواند
و پس از شــنیدن نقطه نظــرات هر یک از
گروهها گامهــای بعدی را بردارد .در خالل
تصمیم الجزایــر دولت خودگردان حرکت
سازشــکارانهای را با میانــداری اردن آغاز
کرده اســت .ایمن الصفدی ،وزیر خارجه
اردن بــه آمریکا رفــت و در مصاحبهای با
العربیه عربستان سعودی از تالشهای خود
به منظور ترغیب آمریکا برای ورود به مسئله
سازش ســخن گفته اســت .با وجود آنکه
صهیونیستها هر گونه سازش با فلسطین
را رد میکنند؛ اما روزنامه «شرق االوسط»
ادعا کرده است« :اردن و فلسطین نیز تالش
دارند آمریــکا را به موضوع ســازش وارد
کنند ».این مســائل نشــان میدهد ،دولت
خودگردان هیچ حســن نیتی در مذاکرات
ً
الجزایر ندارد و صرفــا میخواهد این پیام
را بــه آمریکا و غرب برســاند کــه اگر در
پیشبرد مسئله سازش و راه حل دو دولتی با
آنها همکاری نکنــد ،همکاری با گروههای
مقاومــت را در پیش خواهــد گرفت .البته
غرب از میزان وابستگی محمود عباس آگاه
است و میداند که او هیچ گاه به دوران مبارزه
باز نخواهد گشت.

حمید خوشآیند
کارشناس بینالملل

حملــه اخیــر انصارالله به امــارات و هدف
قــرار دادن مراکز مهم اقتصادی این کشــور،
بزرگترین حمله به این کشــور در تاریخ 50
ساله خود است .پیش از این سابقه نداشته است
که امارات با چنین ســطحی از حمله خارجی
به عمق خاک خود مواجه شده باشد .البته این
حمله قابل پیشبینی بوده و پیش از این مقامات
عالی دولت نجات ملی به امارات هشدار داده
بودند که در صورت افزایش دامنه فعالیتهای
نظامی ابوظبی در یمن ،این کشــور با واکنش
سختی مواجه خواهد شد.
پیشتر «محمد البخیتی» عضو دفتر سیاسی
جنبش انصارالله در گفتوگو با شبکه العربی
گفته بود« :مــا به امارات توصیــه میکنیم به
اقدامات تنــشزای خود ادامــه ندهد؛ چون
اگر ایــن تنش ادامــه پیدا کنــد ،یمن مجبور
بــه حمله به عمــق خاک این کشــور خواهد
شد».
اینکه چه علت یا عللی باعث شــده است
تا انصاراللــه اینگونه امــارات را هدف قرار
دهد ،پرســش مهمی است که پاسخ آن را باید
در تشــدید مداخله نظامی ابوظبــی در یمن
جستوجو کرد.
از سال  2015که حمله همهجانبه عربستان
به یمن آغاز شــد ،امــارات دومین عضو مهم
ائتالف ســعودی به شمار میرفته است .اوایل
ســال  2019بود کــه ابوظبی اعــام کرد به
دنبــال کنارهگیری از ائتالف ســعودی و پایان
مداخلــه نظامی خود در یمن اســت .تا اینکه
در فوریه  2020محمدبنزاید ،حاکم امارات
طی یک مراســم رســمی در پایــگاه نظامی
زاید ،تکمیل فرآیند خــروج نظامی از یمن را
اعالم کرد.
با اینکه امارات اعــام کرده بود به حضور
نظامی خود در ائتالف سعودی پایان داده است،
اما واقعیات موجود میدانی و نظامی به گونهای
دیگر بود .امارات برخالف آنچه اعالم و اقدام
کرده بــود ،همچنان به اقدامات خصمانه خود
علیه انصارالله ادامه داده است .حتی به تازگی

اخبار موثقی نیز منتشــر شــده است که نشان
میدهد معامله پنهانی بین عربستان سعودی و
امارات شکل گرفته که به موجب آن ،عربستان
تمام استانهای جنوبی یمن از جمله شبوه را به
امارات تحویل میدهد و بــه ازای آن ،امارات
تمــام ظرفیتهــای نظامی خــود را همچون
گذشــته در یمن به کار بگیرد .ضمن اینکه در
سالهای اخیر امارات از طریق آموزش نظامی،
کمکهای لجستیکی ،پرداخت حقوق و چتر
حمایتی خود اقدام به ســازماندهی گروههای
مســلح که در مجمــوع  90هــزار جنگجو
میشــود ،در مناطق مختلف یمن کرده است
که در جهت پیشبرد اهداف و منافع ابوظبی در
یمن فعالیت میکنند .عالوه بر این ،امارات در
چندین جزیره مهم یمن از جمله جزایر سقطری
و میون ،نیز حضور فعــال نظامی و اطالعاتی
دارد که بیشازپیش به گســترش رویکردهای
افراطــی و جنگطلبانــه امــارات در یمــن
دامن زده است.
در حال حاضر یمن به ســه بخش تقســیم
شــده اســت .دولت نجات ملی و قانونی در
صنعا که شامل مناطق شــمالی است ،دولت
خودخوانــده منصور هادی مســتقر در مأرب
ً
کــه عمدتا شــامل مناطــق شــرقی و بیابانی
است و شــورای انتقالی جنوب منتهی به تنگه
بابالمندب که در جنوب یمن مستقر بوده ،به
دست مزدوران تحت کنترل امارات اشغال شده
است.
ً
بنابراین ،کامال پیداست که حمله انصارالله
به ابوظبی یــک «واکنش طبیعــی» در مقابل
روند رو به رشد اقدامات و فعالیتهای نظامی
امارات در جنگ یمن است که تداوم یا توقف
چنیــن حمالتی بــه رفتارها و سیاســتهای
امــارات در جنــگ یمــن بســتگی دارد .در
این بــاره «محمد عبدالســام» ســخنگوی
انصاراللــه در صفحه توئیتری خود نوشــت:
َ
(کشــورک) در منطقه که در
«کشور کوچکی
راه خدمت به آمریکا و اســرائیل جانفشــانی
میکند ،مدعی شــده که از یمن فاصله گرفته؛
ً
اما اخیرا خالف آنچه مدعی شــده ،ثابت شده
است .یا از اقدامات بیهوده خود در یمن دست
برمــیدارد یا اینکــه با قدرت خــدا چیزی به
سراغش میآید که دستش و دست غیر او قطع
میشود».

عماد بهشتی
کارشناس بین الملل

رقابت گروههای سیاسی عراق برای ایفای نقش
مؤثر و داشتن سهم بیشتر در دولت جدید این
کشور موجب شده است ،با گذشت بیش از سه
ماه از انتخابات پارلمانی زودهنگام ،تکلیف سه
پست مهم ریاست پارلمان ،ریاستجمهوری
و نخســتوزیری همچنان در گــرو چانهزنی
احــزاب و جریانهای پیروز در انتخابات باقی
بماند .اگرچه در اولین جلسه رسمی نمایندگان،
رأیگیری برای انتخاب رئیــس پارلمان و دو
معاون وی انجام شد؛ اما به دلیل درگیری ایجاد
شــده در صحن پارلمان و شــکایت برخی از
نمایندگان ،دادگاه فدرال عراق فعالیت هیئت
رئیسه انتخاب شده را تا اطالع ثانوی به حالت
تعلیق درآورده است.
با آغاز بــه کار مجــدد پارلمــان ،اگرچه
ممکن اســت همان نتایج دوباره تکرار شــود
و «محمدریکان الحلبوســی» دوباره به عنوان
رئیس مجلــس نماینــدگان عــراق انتخاب
شــود؛ اما اختــاف نظرها بر ســر انتخاب
رئیسجمهور و نخستوزیر همچنان به قوت
خود باقی است.
اختــاف نظــر کردهــا بر ســر پســت
ریاستجمهوری سبب شده است تا دو صدای
متفاوت از ســلیمانیه و اربیل شــنیده شود؛ به
گونهای که اتحادیه میهنی کردســتان به دنبال
تمدید «برهــم صالح» به عنوان رئیسجمهور
عراق اســت؛ اما حزب دموکرات کردستان با
معرفــی مجدد برهم صالح مخالف اســت و
«هوشــیار زیباری» را برای نامزدی این پست
معرفــی کرده اســت .معرفی گزینــهای چون
هوشــیار زیباری که هم از سیاسیون سرشناس
کردســتان اســت و هم پیوند خویشــاوندی
نزدیک با مسعود بارزانی دارد ،گویای جدیت
حــزب دموکرات کردســتان بــرای رقابت با
اتحادیــه میهنی اســت تا این بــار بر خالف
عرف سیاســی عــراق ،رئیسجمهــور را از
اربیــل راهی قصر الســام بغداد کنــد ،نه از
سلیمانیه.
از ســویی دیگر ،اتحادیه میهنی کردستان
بنابــر توافقــات قبلــی بینــا کــردی معرفی
رئیسجمهوری عراق را حق خود میداند و بر

آن پافشاری میکند .گفتنی است ،تاکنون افراد
گوناگونی نامزدی خود را برای تصدی پســت
ریاســتجمهوری عراق اعــام کردهاند؛ اما
گزینههای مطرح و جدی را باید در میان آنهایی
جستوجو کرد که مورد تأیید دو حزب بزرگ
کردستانباشند.
تعیین سرنوشــت جایگاه نخســتوزیری
عراق نیز در انتظار نتیجه گفتوگوهای سیاسی
بیــن دو جریان بزرگ شــیعی ،یعنی «جریان
صدر» و «چارچوب هماهنگی شیعیان» است
که به دلیل اختالف نظرهــای موجود تاکنون
نتوانســتهاند به گزینه مشترکی دست یابند .هر
یک از دو گروه ذکر شــده ،عالوه بر مذاکرات
شــیعیـ شــیعی ،با ســایر بازیگران سیاست
داخلی عراق ،یعنی کردها و اهل سنت نیز در
حال رایزنی اســت تا بتواند حداقل دو سوم از
نمایندگان پارلمان را متقاعد کند که به گزینه آنها
رأی دهند.
واضح است که هیچ یک از دو گروه شیعی
نمیتواند دیگری را در بنای دولت جدید عراق
نادیده بگیرد و هر دو طیف ناگزیرند که با اندکی
کوتاه آمدن از توقعات ایــدهآل خود ،همچون
گذشــته بر سر گزینهای مشترک با هم به توافق
برسند.
در ایــن زمینه اخبار غیر رســمی حاکی از
این اســت که آخرین توافق بین جریان صدر و
چارچوب هماهنگی اینگونه اســت که جریان
صدر نامزد مورد نظر برای نخســتوزیری را
انتخاب کند؛ اما قبل از معرفی او به پارلمان باید
نظر چارچــوب هماهنگی را درباره تأیید یا رد
او جویا شــود؛ در صورت مخالفت چارچوب
هماهنگی با گزینه مورد نظر ،جریان صدر حق
معرفی او را به پارلمان نخواهد داشــت و باید
گزینه دیگری معرفی کند.
مصطفــی الکاظمــی ،اســعد العیدانی،
حیــدر العبــادی و محمد توفیــق العالوی از
شــخصیتهایی هستند که نامشــان به عنوان
گزینههای نخســتوزیری آینده عراق مطرح
اســت؛ اما اینکه هر یک از اسامی فوق یا دیگر
چهرههای مطرح برای تصدی نخستوزیری
چقــدر بتوانند مورد اتفاق گروههای سیاســی
قرار بگیرند ،شــرط مهم و اساسی برای پایان
اختالفات سیاسی و شروع به کار دولت جدید
عراق خواهد بود.

رصد

خسارت پیروی از ترامپ
روابط راهبردی ایرانـ چین
فارن پارسی :قرارداد مشــارکت راهبردی جامع
چیــن و ایران ،الحاق ایران به ســازمان همکاری
شانگهای و ســفر وزیر امور خارجه ایران به چین
سه نکته را یادآور میشود که عبارتند از :همسویی
رو به رشد بین پکن و تهران ،نفوذ رو به رشد پکن
در خاورمیانه و این واقعیت که رقابت قدرتهای
بزرگ شامل آمریکا و چین تنها در اقیانوس هند و
اقیانوس آرام رخ نخواهد داد.

نظر نمیرسد امارات نظیر این ضربهها به اهداف
اقتصادیاش را تحمل کنــد .امارات توان تحمل
اینگونه خسارتهای اقتصادی در مرحله بعدی
را ندارد ،به ویژه اگر این ضربات دردناک باشــد و
مفاصل حیاتی اقتصاد آن را هدف بگیرد .ضرباتی
که متوجه امارات شد ،پیام واضحی بود برای این
کشور مبنی بر اینکه ما میتوانیم اهداف بزرگتری
را نیز مورد حمله قرار دهیم ،بنابراین امارات باید
امتیازهایــی در مورد آنچه داخــل یمن در جریان
است ،بدهد.

پیامهای حمله به امارات
الخلیج آنالین :امارات دولتی شــناخته میشود
که تا حد زیادی متکی به تجارت و سرمایهگذاری
خارجی است ،به اضافه اینکه یک کشور نفتخیز
است .با این حال ،کشــوری با جمعیت اندک به
شمار میآید که برای حفظ پیشرفت اقتصادیاش،
بایــد امنیت خود را تأمین کند .بر این اســاس ،به

قدرت روزافزون ایران
وبگاه صهیونیستی جیاناس :با توسعه زرادخانه
عظیم پهپادهای رزمی ،ایران این توان بالقوه را دارد
که بــازی را در خاورمیانه تغییر دهد .این ســاح
کشــنده جدید نه تنهــا تهدیدی برای اســرائیل،
متحد راهبردی واشــنگتن در منطقه است ،بلکه

تهدیدی مهم برای منافــع منطقهای آمریکا نیز به
شمار میرود .از آنجایی که ایاالت متحده و سایر
قدرتهای جهانی با ایران در وین برای بازگرداندن
توافق هستهای درگیر هستند ،باید این سالح را در
مرکز مذاکرات قرار دهند.

میدانی ،ورود مستقیم آمریکا به جنگ یمن در کنار
متحدانش را تحمیل کرده باشد .در زمانی که این
جنگ به مرحلهای سرنوشتساز رسیده ،واشنگتن
تخمین زده که متحدانش و در رأس آنها ریاض وارد
روند فروپاشی سریع شدهاند.

فروپاشی ریاض
روزنامه االخبار :مشارکت نظامی آمریکا در جنگ
علیه یمن موضوع بحث نیست؛ به ویژه آنکه صنعا
از ابتدا اعتقاد داشــت این جنگ از آغاز اعالم آن
در بهــار  ،۲۰۱۵یک جنگ با اهــداف آمریکایی
بود؛ اما آنچه امروز جدید اســت ،خبری اســت
که شــبکه آمریکایی «الحره» اعالم کرد مبنی بر
آنکه نیروهای ویژه آمریــکا در نبردهای جاری در
یمن برای پشــتیبانی از ائتالف سعودی مشارکت
دارند .اقراری علنی که بیشــتر از یــک پیام دارد
شــاید مهمترین این پیامها آن باشد که تحوالت

تنشزدایی با ایران
روزنامه کریســتین ســاینس مانیتور :در پشت
تغییر رویکرد اعراب خلیجفارس در گشودن باب
گفتوگوهای دیپلماتیک با ایران چندین مالحظه
وجود دارد؛ شکست محســوس سیاست «فشار
حداکثری» طوالنیمدت دولت «دونالد ترامپ»
رئیسجمهــور ســابق آمریکا در قبــال ایران ،که
کشورهای خلیجفارس با آن همسو بودند ،جنگ
فرسایشی در یمن و نگرانیها مبنی برتداوم ناامنی
و خطر درگیری نه تنها امنیت ملی کشورهای خلیج
را تهدید میکند ،بلکه برای تجارت نیز مضر است.

ورود ممنوع
دکترین مونرو پوتین در قفقاز و آسیای میانه
کافی به منظور اجرایی کــردن این ممنوعیت برای
اروپاییان در اختیار نداشــت .بااینحــال ،اروپا نیز
ت به آمریکا نداشته و رقابتهای
وضع بهتری نســب 
بین اروپایی فشارهای زیادی را به این کشورها وارد
کــرده و جنگهای ناپلئــون و ناآرامیهای انقالبی
سراسر قاره اروپا را دربر گرفته بود .بهنظر میرسد،
پوتین نیز از وضعیت آشــفته پیشآمــده در ایاالت
متحده و همچنین درگیر بودن کشــورهای اروپایی
با مسائل اقتصادی و کرونا و همچنین درگیریهای
اعضای این اتحادیه برای پیشــبرد اهداف خود که
گاه به بیان پیشــنهادات برای خروج برخی کشورها
از این اتحادیه نیز منجر میشــود ،مسکو را به این
نتیجه رســانده اســت که میتواند مانع از گسترش
نفوذ غرب به منطقه قفقاز باشــد و جلوی پیشروی
ناتو به سمت مرزهای غربی خود را بگیرد .والدیمیر
پوتین بهدنبال بســتن قراردادی بینالمللی با غرب
اســت که حوزه نفوذ روسیه در منطقه را به رسمیت
ً
شــناخته و کامال بپذیرد که از دریای خزر تا بالتیک
نمیتواند حوزه نفوذی برای خود ایجاد کند .در این
خصوص ناتــو نمیتواند عضو جدید از این منطقه
بپذیرد و موشــکهای هســتهای ایاالتمتحده نیز
نباید در کشورهای منطقه مستقر شوند .این مسئله
از نظر غرب و به ویژه آمریکا بهمعنای احیای دوباره
امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی در منطقه است .دو
دوره برگزاری مذاکرات بین مسکو و ایاالت متحده

ثمانه اکوان
دبیر گروه بینالملل

مســکو و به ویژه والدیمیر پوتیــن ،رئیسجمهور
روسیه ،در روزهای اخیر نشان دادهاند که این کشور
یک «دکتریــن مونرو» دارد؛ سیاســتی که «جیمز
مونرو» رئیسجمهــور آمریکا در ســال  ۱۸۲۳آن
را برای ممانعــت از ورود اروپاییها به قاره آمریکا
وضع کرد و اکنون برای روســیه نیز در حال اجرایی
شدن است .این دکترین تنها یک حرف برای گفتن
با غــرب دارد« :به حــوز ه نفوذ روســیه در قفقاز و
آســیای میانه وارد نشوید ».در ســال  ۱۸۲۳جیمز
مونرو ،رئیسجمهور آمریکا به اروپاییانی که مشغول
گسترش حوزههای استعماری خود در نیمکره غربی
بودند ،دستور داد که خارج از قاره آمریکا باقی مانده
و به فکر افزایش حــوزه نفوذ خود در نیمکره غربی
نباشــند .او در این دکترین خاطرنشان کرده بود که
ایــن کار بهاحتمال زیاد «خطرنــاک بوده و صلح و
امنیت بینالمللی را به خطر میاندازد ».این دکترین
ســرآغاز افزایش نفوذ ایاالت متحــده در آمریکای
التیــن بود و درعینحال غوغایــی را در جهان به پا
کرد .در آن زمان ایاالتمتحده که تازه استقالل خود
را به دســت آورده بود ،هنوز ارتش و نیروی دریایی

و همچنین ناتو نشان دادهاست پوتین در رسیدن به
هدف خود عزمی جدی دارد و در عینحال غرب نیز
توان رویارویی با روسیه را ندارد؛ زیرا به جز افزایش
قدرت روسیه در حوزه نفوذش در منطقه آسیای میانه
و قفقاز ،کشورهای اروپایی نیز همچنان بهشدت به
اقتصاد و در عینحال حوزه انرژی روســیه نیازمند
هســتند و توانایی رویارویی با این پروژه را ندارند.
آمریکا البته در ای ن میان نمیخواهد مسائل امنیتی
و نگرانیهای سیاســی پوتین را مدنظر قرار دهد و
تالش دارد با تهدید به تحریم و حمله نظامی ،روسیه
را وادارد که با پیوســتن کشورهای منطقه ،از جمله
اوکراین به ناتو موافقت کند .در مقابل ناتو با وجود
همه قدرتنماییها ،همچنان مشــکالت فراوانی
بــرای حضور نیروهایش در منطقه آســیای میانه و
اروپای شرقی دارد .در حالحاضر ،حدود  ۶۰هزار
نیروی نظامی آمریکا در کل قاره اروپا حضور دارند
که البته انسجام خاصی نداشته و برخی در یک جا
و تعدادی دیگر در جای دیگــر حضور دارند .این
نیروها خاصیت انجام عملیات نظامی در وضعیت
بحرانی را نیز ندارند .آمریکا بر این باور اســت که
از میان  ۶۰هزار نیروی خود و همچنین ۴۵۰۰
نیروی ناتو در منطقه ،هیچ یک توانایی مقابله
با حمله احتمالی روســیه بــه اوکراین آنهم
با حضــور  ۱۲۷هزار نیروی روســی در مرز
اوکراین را ندارند .این مسائل تنها به کمبود نیرو
در اروپا مربوط نمیشــود؛ ایاالتمتحده در طول
چند سال گذشته نشان دادهاست ،توجه چندانی به
مســائل جهانی نداشته و در انزوا فرو رفتهاست .در
عی ن حال ،آمریکا بهدنبال توجه بیشتر به حوزه شرق
آســیا و چین است و همین مســئله موجب خروج
نیروهای آمریکایی از منطقه غرب آسیا و خاورمیانه
شــد و تمام این مناطق را بــه قدرتهای منطقهای
دیگر ،مانند ایران واگذار کرد .ایاالت متحده با این

تحلیل

بنابراین ،بهنظر میرســد مردم در سراسر جهان
و به ویژه در کشــورهای دارای دموکراسی به این
عقیده رســیدهاند که دموکراسی به نفع آنها نبوده
و نتوانســته منافعشان را تأمین کند .در مقابل در
چین ،امارات متحده عربی و عربســتا ن سعودی
میزان رضایت مردم از عملکرد دولت باالتر رفته
و این در حالی اســت که آنها کشــورهای دارای
دموکراسی به شمار نمیآیند .به جز اعتمادنکردن
به مسئوالن سیاســی ،مهمترین خطر این است
که مردم اعتماد خود به مؤسسات دموکراتیک را
نیز از دســت دادهاند .مسئله جالبتوجه بعدی
این اســت که اعتماد به سیستم ســرمایهداری و
همچنین لیبرالدموکراسی بهشدت کاهشیافته
و دیدگاه خوشبینانه نسبتبه مسائل اقتصادی نیز
از بین رفت ه است .بیاعتمادی نسبتبه سیستمها و
مؤسسات سیاسی در بین جمعیت با درآمد کم،
بیشتر نیز شدهاست .این مسئله زنگ خطر برای
دموکراسی در سراســر دنیا را به صدا درآورده و
در عینحال هشدار میدهد که شاید بعد از پایان
یافتن بحران کرونا ،بحران بعدی مقابله دولتها
با شــورشهای اجتماعی ،انقالبها یا ســایر
اعتراضات به نظام سیاسی و اقتصادی کشورهای
دارای دموکراسی باشد.

ترامپ در دادگاه
دادستانی کل نیویورک از دیوان عالی ایالتی درخواست کرد به
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور سابق آمریکا و دو فرزند ارشد
او دســتور دهد با تحقیقات درباره تخلفات «سازمان ترامپ»
همکاری کنند«.لتیشــیا جیمز» دادستان کل نیویورک در این
درخواست اشــاره کرده است ،ترامپ و خانوادهاش تاکنون به
درخواســتها برای همکاری در این پرونــده امتناع کردهاند.
این دادســتان آمریکایی خطاب به دیوان عالی ایالتی نوشت،
تحقیقات درباره سازمان ترامپ «شواهد چشمگیری را برمال
کرده که نشان میدهد دونالد ترامپ و سازمان ترامپ به دروغ
و به شکل متقلبانهای داراییهای خود را ارزشگذاری کرده».

افزایش احتمال استعفای بوریس جانسون
این روزها حالوهوای دفتر «بوریس جانسون» در
داونینگ استریت لندن بهشدت در حال دگرگونی
است .مســئله جشن و میگساری اعضای کابینه
جانســون در روز بیســتم می 2020ـ که لندن و
سایر شهرهای بریتانیا در قرنطینه بهشدت جدی و
سنگینی قرار داشتـ اوضاع را برای دولت وخیم
کرد ه اســت .نکته جالبتوجه این است که این
ً
مهمانی دقیقا همزمان با برگزاری مراسم عزاداری
برای فیلیپ ،همســر ملکه همراه بودهاست .این
اقدام سبب شد دولت جانسون در بیانیهای رسمی
از ملکه نیــز عذرخواهی کند .اگرچه رســانهها
معتقدند جانسون و دولتش در معرض خطر عدم
حمایت حامیان مالی از او قرار دارد و به نفع حزب
محافظهکار اســت که ســریعتر جانسون استعفا
دهد ،اما بهنظر میرســد نخستوزیر انگلستان
برنامههایی برای به دســت گرفتن دوباره قدرت
پساز این رسوایی در ذهن دارد .جانسون که پیش
از این تالش کرده بود این مســئله را بیسروصدا
حلوفصــل کند و فرهنــگ نوشــیدن الکل در
مهمانیهای کابینه را مقصر اصلی این حادثه جلوه
دهد .بــا اینحال اعضای حــزب محافظهکار و
برخی از همکارانش در دولت و مجلس معتقدند
ً
جانسون شخصا باید مسئولیت پذیرفته و استعفا

سفر مخفیانه ِبرنز

یک شــبکه آمریکایی نوشت ،رئیس آژانس اطالعات مرکزی
آمریکا هفته گذشته و در میانه تنشهای روسیه و غرب به اوکراین
سفر کرده است«.ویلیام ِبرنز» رئیس آژانس اطالعات مرکزی
آمریکا (سیآیای) در بحبوحه تنشهای روسیه و غرب ،بدون
ســروصدا به اوکراین سفر کرده اســت .به نوشته وبگاه شبکه
ی ِا ن ِان» به نقل از دو فرد مطلع ،برنز هفته گذشته به اوکراین
«س 
سفر داشته و با «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین نیز
دیدار کرده است .این شبکه آمریکایی نوشت ،رئیس سیا در این
سفر «با همتایان اطالعاتی خود درباره نگرانیهای موجود بر
سر حمله روسیه به اوکراین رایزنی کرد».
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ماجرای عجیب

جشن پر دردسر

پیامد عملکرد ضعیف کشورهای دموکرات در کرونا

جهان
سیاست
پیشخوان

گزارش

تهدید دموکراسی
بررسیهاونظرسنجیهانشانمیدهدکشورهای
ً
دموکراتیک معموال رویکرد ضعیفی نســبتبه
مدیریــت بحران کرونــا داشــته و در برخی از
کشورها دولتها در مرحله فروپاشی قرار دارند.
مســئله زمانی برای دموکراسی در سراسر جهان
خطرناکتر میشود که بدانیم طبق نظرسنجیها،
مردم فکــر میکنند رســانهها و رهبران تجاری
و سیاســی حقایق را به آنهــا نمیگویند .رهبران
دولتی و روزنامهنگاران در بین مشاغل و اصناف
مختلــف ،در پایینترین مرحلــه اعتماد در بین
مــردم قرار دارند .اکثریت مردم در سراســر دنیا
معتقدند روزنامهنگاران ،رهبران دولتی و مدیران
اقتصادی تالش دارند مردم را گمراه کرده ،در بیان
مسائل اغراق میکنند یا اطالعات غلط به مردم
میدهند .در اینمیان ،روزنامهنگاران با  ۶۷درصد
آرای مــردم در این نظرســنجی در باالترین رتبه
بیاعتمادی قرار داشته ،دولتمردان با  ۶۶درصد
در رتبــه بعد قرار دارند و مدیران اقتصادی با ۶۳
درصد در رتبه بعدی هستند .مردم معتقدند ،در
سراسر جهان سیاســتمداران بهدنبال استفاده
از بحران کرونا بــرای افزایش قدرت خود بوده و
مدیران اقتصادی نیز بهدنبال استفاده از این مسئله
برای باال بردن میزان داراییهای خود هســتند.

رویکرد ،حاال توان رویارویــی با بحران دیگری در
روســیه را نیز ندارد .همه این عوامل نشان میدهد
حداقل خواســته آمریکا در مقابــل پوتین میتواند
درخواست برای حمله نکردن به اوکراین باشد و در
مقابل دست مسکو برای وادار کردن ایاالتمتحده
به نپذیرفتن اوکراین در ناتو باز اســت .دلیل اصلی
شکست مذاکرات بین آمریکا و روسیه در خصوص
اوکراین ،همین مسئله است؛ آمریکا انزوای خود را
نمیپذیرد.
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دهد .یکی از اعضای سابق دفتر دولت گفت ه است،
یکی از اعضای ارشد حزب محافظهکار در طول
چند روز گذشــته بیشاز  ۵۰۰رایانامه از اعضای
حزب و حامیان مالی آن دریافت کرد ه اســت که
خواستار استعفای جانسون بودند .او معتقد است
این مســئله غیر قابلتحمل است و درصورتیکه
این کار انجام نشــود ،پارلمان خود وارد شــده و
رأی به بیکفایتی جانسون میدهد .البته برخی از
اعضای حزب محافظهکار معتقدند ،هنوز پنجره
ادامه حیات سیاســی جانسون بسته نشده اما باید
توجه بیشــتری به نظرات اعضای حزب داشــته
باشد .بهنظر میرسد ،بیشــترین نقش در مسئله
تالش برای فشــار به جانســون برای استعفایش
را اعضایی از دولتش که اکنــون از کابینه او جدا
شــدهاند ،برعهده گرفتهاند ،اما جانســون عقیده
دارد با استعفای اشخاصی ،چون مارتین رینولدز،
منشی شخصیاش و روزن فیلد ،رئیس دفترش و
همچنین برخی از کارمندان حوزه ارتباطات نهاد
نخســتوزیری ،میتواند بحران بهوجود آمده را
کنترل کند .او در عی ن حال فرهنگ مرتبط با دفتر
نخســتوزیری در خصوص برپایی جشنهای
متعــدد با محوریت الــکل را زیر ســؤال برده و
میخواهد به این فرهنگ پایان دهد.

حامی تروریستها
رئیسجمهور ترکیه در جمع خبرنگاران گفت ،ســازمانهای
تروریســتی در گذشته تحت حمایت گســترده آمریکا بوده و
همچنان نیز تحت حمایت واشنگتن قرار دارند«.رجب طیب
اردوغان» رئیسجمهــور ترکیه در همین بــاره گفت ،آنکارا
نمیتواند وجود «پایگاههای روسی ،آمریکایی و سازمانهای
تروریستی در سوریه را نادیده بگیرد ».به گزارش آناتولی ،وی
که در میان خبرنگاران صحبت میکرد ،گفت« :سازمانهای
تروریســتی در گذشته تحت حمایت گســترده آمریکا بوده و
همچنان این حمایت را دریافت میکنند و ترکیه نمیتواند این
موضوع را نادیده بگیرد».

روزنامه انگلیسی «ایندیپندنت» در گزارشی
از ماجرای عجیــب در رابطه با پناهجویان
پرده برداشــت .در این گزارش آمده است،
کــودکان و نوجوانان زیر  ۱۸ســال ،که به
تشخیص اشتباه افراد مسئول ،باالی  ۱۸سال
تلقی میشوند ،ناچارند با بقیه بزرگساالن
غریبه در یک اتاق زندگی کنند .اما ماجرا از
این هم فراتر میرود؛ برخی از این کودکان و
نوجوانان مجبورند با بزرگساالن غریبهـ حتی
از جنس مخالفـ روی یک تخت بخوابند و
در معرض خطر آزار و اذیت و حتی تجاوز
قرار میگیرند .صدها پناهجوی بزرگسال
که در واقع کمتر از  ۱۸سال دارند ،در هتلها
شناسایی شدهاند که شماری از آنها به دلیل
تجربههای تلــخ و ترس زیاد ،یا از اتاقهای
خود خارج نشــدهاند ،یا فرار کردهاند یا به
خودکشی فکر میکنند .در یک مورد ،یک
دختر اتیوپیایــی از تجربه چندین بار تجاوز
گفت .او که  ۱۶ســال دارد ،گفته اســت به
تشخیص قاضی  ۲۳ساله در نظر گرفته شده
و ناچار بوده در یک هتل مختلط با چندین
مرد بزرگســال زندگی کند .پسری  ۱۷ساله
نیز از تجربه استفاده مشترک از یک تخت با
مردی بزرگسال گفته است.

پروازها در خطرند؟

ادار ه هوانوردی فدرال آمریکا دستور جامعی
ً
صادر کرده اســت که اساســا هواپیماها،
از جملــه جتهای بزرگ را از اســتفاده از
برخی ســامانههای خاص ناوربری و فرود
در مناطقی که احتمال تداخل شــبکههای
ســلولی جدید  G5وجــود دارد ،منع کرد.
این دســتور که به تازگــی ادار ه هوانوردی
فــدرال ) )FAAاعــام کــرده ،در پــی
نگرانی از تداخل شــبک ه پرسرعت  G5با
ارتفاعســنجهای رادیویی هواپیماها اتخاذ
شده اســت .این ارتفاعســنجها دادههای
مورد اســتفاده به وسیله سیستمهای کنترل
پرواز خــودکار را ارائه میدهند.به گزارش
نیویورک تایمز ،دستور  FAAحدود ۶۸۳۴
فروند هواپیمای ترابری و مسافری مجهز به
ً
ارتفاعسنج رادیویی ،یعنی اساسا کل ناوگان
هوایی تجاری آمریکا ،به همراه بسیاری از
هواپیماهای شــخصی و دیگر هواگردهای
ناوگان هوانوردی عمومی را شامل میشود.
در همیــن زمینــه ،مدیــران بزرگتریــن
شــرکتهای هواپیمایی ایــاالت متحده
خواســتار «مداخله فوری» دولت بایدن در
زمینه فعال شدن اینترنت نسل پنجم «۵جی»
در نزدیکی فرودگاههای بزرگ آمریکا شدند.
نمایندگان  ۱۰شرکت هواپیمایی در نامهای
از دولت بایدن خواستند تا استفاده از اینترنت
نســل پنجم در نزدیکــی فرودگاههایی که
محدودیت پــروازی اداره فدرال هوانوردی
در آنها اعمال میشود ،به تعویق بیفتد .چند
روز پیش از فعالسازی اینترنت نسل پنجم،
کمیســیون ارتباطات آمریــکا میگوید که
محدودیتهای حدود  ۴۵درصد از ناوگان
هوایی تجاری آمریکا را لغو کرده است.
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یادداشت

چرا سازش با غرب به پیشرفت
اقتصادی منجر نمیشود؟
نگاهی به تجربه جهانی کوتاه آمدن در برابر زیاده خواهیهای غرب

نظام بانکی
برای  5درصد جامعه
عباس دادجوی توکلی
کارشناس اقتصادی

اگر بخواهیم درباره عملکرد نظام بانکی
ایران طی یک دهــه اخیر قضاوت کنیم،
ابتدا باید به این پرســشها پاســخ دهیم
که آیا نظام بانکی ایران در راســتای منافع
جامعه بوده اســت یا خیر؟ آیا بانکها در
طول این ســالها قاعدهگذاری کردهاند؟
کجا بر اساس صالحدید عمل کردهاند؟
آیا دلیل خلق چنین نقدینگی و پایه پولی،
ً
دقیقا ریشــهیابی شده است؟ واقعیت این
است که بانک مرکزی به ویژه طی یک دهه
اخیر از نظر سیاستگذاری هرگز عملکرد
خوبی نداشــته و بانکها نیز خوب عمل
نکردهاند؛ ولی همه این مسائل تنها به یک
دهه اخیر برنمیگردد .از سال های ابتدایی
دهه  80بانکداری خصوصــی در ایران
بدون وجود یک برنامه مشخص تأسیس
شد .موضوعی که شــاید بتوان گفت در
راستای منافع خاصی بوده است .تأسیس
بانکهای خصوصی در ایران بیضابطه
بود و فضــای اقتصادی کشــور برای آن
تبیین نشده بود .در واقع انباشت مشکالت
از دهه  80شروع شــد .با این حال در آن
دهه ،تورم موجود همراه با رشد اقتصادی
بود و این موضوع یک ارزش اسمی ایجاد
میکرد که به اصطالح منجر به چرخیدن
چرخهای اقتصاد میشد .وگرنه آن زمان
هم بحران وجود داشت .همه این مسائل
از آن زمان تا امروز ادامه داشــته و در کنار
آن ،یک ســری سیاستگذاریهای غلط
اقتصادی نیز صورت گرفت که مشکالت
را دو چندان کرد .اگر مشکالت را گردن
دوره قبل بیندازیم ،هر فردی که مسئولیتی
را در نظام بانکی بر عهده بگیرد ،میتواند
مشــکالت را به گردن نفر قبــل از خود
ً
بیندازد .بنابراین طبیعتا هر کســی در هر
جایگاهی در نظام بانکی کشور مسئولیتی
را بر عهده میگیرد ،باید همه مشکالت را
پذیرفته و شروع به حل آنها کند.
در یک دهه اخیر ما در حوزه تخصیص
منابع به تولید ضعیــف عمل کردیم و در
این زمینــه نمره قابل قبولی نمیگیریم که
مالسازی و بنگاهســازی بانکها نمونه
بارز آن بوده اســت .برای نمونه ،در سال
 1394بــرای افزایش ســرمایه بانکها،
ســختگیریهایی کردیم؛ اما در دو ســه
ســال اخیر تمام افزایش سرمایهها ،غیر
واقعی و غیر اصولی بوده است .نمونه آن،
تجدید منابــع ارزی ،تجدید داراییهای
ثابت و قــرار دادن مال مشــاء در اختیار
افراد غیرمشــاء بود .در حالی که همه این
اقدامات اشــتباه است؛ به گونهای که طی
دو ســال اخیر با حقوق صاحبان سرمایه
منفی ،باالترین رشــد اعطای تسهیالت
را داشــتهایم.در واقع ما به صورت بهینه
اجتماعی عمل نکرده و در راستای منافع
افراد خاص و فقط  5درصد جامعه عمل
کردهایم .در دو سال اخیر ،یعنی زمانی که
اقتصاد به شدت به تسهیالت نیاز داشت،
حجم تسهیالت بیرویه ،بسیار باال بود.
به نحوی که اگــر بخواهیم در یک جمله
این مســئله را خالصه کنیم ،باید بگوییم
متأســفانه بانک مرکزی ،طی این سالها
طرف بانکهــا را گرفت و به نفع جامعه
عمل نشــد .از آن طرف هم فقط بانکها
مقصر نبودند ،مشتریانی بودند که از این
شرایط سوءاســتفاده کردند ،البته قانون و
مقررات ما هم مثل قوانین ورشکســتگی
در برخی موارد به نفع آنها بود .یعنی اگر
شما بخواهید زمین این بازی را به تصویر
بکشید ،تمام بازیگرها در ایجاد وضعیت
فعلی به نحوی مقصرند.

میثم مهرپور
دبیر گروه اقتصاد

اصوال در دوگانه سازشـ مقاومت ،گروهی در تالش
برای القای این مفهوم هستند که دولتهای گوناگون،
اگر در مقابل قدرتهای اســتعماری ســازش کنند،
میتوانند هم قدرت خود را حفظ کرده و هم رضایت
مردم از آنها افزایش خواهد داشــت .برخی از افراد و
ً
معتقدان به این نگاه که عمومــا با عنوان غربگرایان
شناخته میشوند ،سازش را کمهزینهتر از مقاومت در
برابر قدرتهای استکباری دانسته و معتقدند« :گزینه
مقاومت بسیار پرهزینه بوده و برای حفظ منافع کشور و
مردم باید با قدرتهای سلطهگر سازش کرد ».این در
حالی است که بررسی اقتصاد کشورها و دولتهایی
که در برابر قدرتهای استعماری گزینههای متفاوت
ســازش یا مقاومت را انتخاب کردهاند ،نشان میدهد
اگر مقاومت مبتنی بر عقالنیت ،توجه به اســتقالل و
تولید ملی باشــد ،نه تنها هیچ آسیب یا خسرانی برای
اقتصاد این کشــورها نخواهد داشت؛ بلکه یگانه راه
تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی ،اصالحات درونی
در اقتصاد و تکیه بر توانمندیها و ظرفیتهای داخلی
یک کشــور است ،در حالی که بسیاری از سازشهای
شکل گرفته طی دهههای اخیر به وادادگیهای سیاسی
و در نهایت زوال دولت سازشکار انجامیده است.
با وجود این ،برخی از افراد مغرضانه تالش میکنند
مشــکالت اقتصادی موجود در برخی از کشورها ،از
جملــه ونزوئال ،کره شــمالی و ...را که روابط چالش
برانگیزی با آمریکا داشته و دارند ،در جورچین چالش
یا مقاومت این کشورها در برابر آمریکا معرفی کرده یا
توسعه اقتصادی به دست آمده در برخی از کشورهای
شرق آسیا ،مانند کره جنوبی را به دلیل سازش و تبعیت
محض از قدرتهای جهانی ،از جمله آمریکا معرفی
کننــد .این گروه شــکلگیری روند توســعه یا تعمیق
مشکالت اقتصادی کشورهای مختلف را تنها با عینک
سیاسی به نظاره نشسته و کشورهای دنیا را به دو دسته
کشورهای اهل چالش یا سازشکار تقسیمبندی کرده و
در معرفی اقتصاد این کشورها از ذکر سایر پارامترهای
تأثیرگذار بــر اقتصاد آنها خــودداری میکنند .از این
رو ،معیار اصلی توســعه اقتصادی کشورها را دوگانه
سازشـ چالش با قدرتهای استعماری مانند آمریکا
دانســته و هرگز به این پرســش پاســخ نمیدهند که
وضعیت نظام پولی و بانکی ،بنگاهداری ،فرهنگ کار
و تولید ،فرهنگ مصرفی جوامع و ...در کشــورهای
گوناگون چه تفاوتهایی با یکدیگر داشته و اگر صرف
داشتن رابطه سازشکارانه با جهان غرب و در رأس آن
آمریکا به تحول یا توسعه اقتصادی و رفاه منجر میشود،
چرا این اتفاق برای کشورهایی ،مانند یونان در اروپا یا
مصر در منطقه غرب آسیا رخ نداده است؟ آیا وضعیت

اقتصادی وخیم این کشــورها نیز بــه دلیل چالش با
قدرتهای جهانی ،از جمله آمریکاست؟ اینکه نسبت
بدهی به تولید در اقتصاد یونان عددی بیش از دویست
درصد را نشــان داده و اقتصاد این کشور حتی با وجود
کمکهای مســتقیم اتحادیه اروپا نیز نتوانسته نجات
یابد ،در ســاختارهای اقتصادی این کشور یا چالش با
آمریکا ریشه دارد؟
در متن ذیل تالش شــده است با بیان مصادیقی از
وضعیت اقتصادی کشــورهای دنیا و نوع رابطه آنها با
آمریکا نشان داده شود بیان این موضوع از سوی برخی
از افراد به عنوان یک گــزاره قطعی و تأثیرگذار نه تنها
ً
ناقص و ســطحی ،بلکه در مواقعی کامال نادرست و
برخالف واقعیت است.

B

آیا توسعه کره و ژاپن
به دلیل سازش با آمریکا بود؟

آنچه منجر به پیشرفت و توسعه اقتصادهایی ،مانند ژاپن
و کره جنوبی طی دهههای اخیر شــده است ،پذیرش
این باور بــوده که بدون تالش و اســتقالل اقتصادی،
هرگز امکان توسعه و پیشرفت وجود نخواهد داشت؛
بــه گونهای که میتوان برآیند رفتار نیروی انســانی در
ژاپن را در راســتای بیشترین تولید و کمترین مصرف
دانست .توجه به فرهنگ کار و عدم مصرفگرایی در
کنار افزایش توان داخلی تولید در این کشورها و توجه
به پیچیدگیهای امر تولیــد و به تبع آن صادرات کاال
سبب شده این کشورها به سرعت به عنوان اقتصادهایی
که تنوع باالیی در صادرات کاال به کشورهای مختلف
دارند ،مطرح شــوند .موضوعی که تنها به بنیانهای
داخلی اقتصاد این کشورها مربوط بوده و هیچ ارتباطی
به نحوه روابط این کشــورها با قدرتهای استعماری
ندارد .برای نمونه ،در ســال  1965که روابط سیاسی
ایــران با ایاالت متحــده در اوج خود قرار داشــت و
ایران در آن ســالها به مثابه ژاندارم منطقه مطرح بوده
ً
و طبیعتا روابط بهتری نســبت به کره جنوبی و ژاپن با
آمریکا داشته است ،به واسطه وابستگی به درآمدهای
نفتی و اقتصاد تک محصولی از رتبه پایینتری نسبت
به کره جنوبی و ژاپن در شاخص پیچیدگی اقتصاد به
عنوان شاخصی که نشاندهنده وجود تنوع در کاالهای
صادراتی و کشــورهای طرف تبادل تجاری اســت،
برخوردار بوده اســت؛ به گونهای که رتبه ایران در این
سال از میان  101کشــور مورد بررسی 69 ،و جایگاه
کره جنوبی در آن زمان  19بوده اســت که نشاندهنده
فاصله معنادار این کشــور با ایــران از همان زمان در
شاخص پیچیدگی (تنوع صادرات کاال) است .روندی
که طی نیم قرن اخیر نیز تداوم داشته و جایگاه ایران در
این شاخص در سال  2016به رتبه  88تنزل یافته؛ اما
جایگاه کره جنوبی با رشدی قابل توجه به رتبه سوم دنیا
رسیده است .در واقع ،وضعیت اقتصادی کره جنوبی
و کره شــمالی نه به واســطه دوگانه چالشـ سازش با
آمریکا ،بلکه به دلیل عملکرد اقتصادی متفاوت این دو

کشور در ایجاد تنوع و پیچیدگی اقتصادی طی دهههای
اخیر بوده است.
اقتصاد چین :نظام سرمایهداری غربی ،طی دهههای
اخیر با رقبای اقتصادی جدی در شرق آسیا مواجه بوده
است .موضوعی که ریشه آن را باید در چالش اقتصادی
این کشــورها با غرب دید؛ در غیر ایــن صورت و با
فرض ســازش اقتصادی میان چین با آمریکا و تبعیت
این کشــور از اصول تقســیم کار جهانی ،چین هرگز
نمیتوانســت خود را به عنوان جانشینی بالقوه برای
کسب عنوان بزرگترین اقتصاد جهان معرفی کند .بر
اساس آمارهای صندوق بینالمللی پول ،اندازه اقتصاد
جهان در سال  ۲۰۲۰حدود  ۸۴تریلیون دالر بوده که
 ۲۵درصد از این رقم متعلق به آمریکا و  ۱۷درصد آن
متعلق به چین بوده اســت .اگر این کشور بتواند رشد
متوسط سالیانه  ۵/۵درصدی را حفظ کند ،پیشبینی
میشود در سال  ۲۰۳۰از اقتصاد آمریکا پیشی گرفته
و بــه بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل شــود که در این
صورت ساختار سیاسی ،اقتصادی و حاکمیتی جهان
وارد فصل جدیدی خواهد شد .تحقق چنین جایگاهی
ً
قطعا نه تنها به واسطه سازش با آمریکا نبوده؛ بلکه چین
طی دهههای اخیر یکی از کشورهایی بوده که همواره
با آمریکا در چالش بوده و حتی بارها از سوی آمریکا با
تحریمهای مختلفی مواجه شده است .تحریمهایی که
ً
عمال به واسطه قدرت گرفتن اقتصاد چین ،تأثیری بر
اقتصاد این کشور نداشته است.

B

چالش با آمریکا
و اقتصاد کشورهای آمریکای التین

بررسی اقتصاد دو کشــور کوبا و ونزوئال که در تقابل
و چالش با آمریکا قرار داشــتند ،نشان میدهد اگرچه
گروهی ســعی دارند وضعیت اقتصادی نامناسب این
دو کشــور طی سالهای اخیر را به تحریمهای آمریکا
یا عدم اصالح روابط سیاســی این دو کشور با آمریکا
ارتبــاط دهند؛ اما واقعیت این اســت که چالشهای
سیاســی این دو کشــور با آمریکا موضــوع جدیدی
نبوده و این دو اقتصاد طی ســالهای گذشته و در اوج
چالشهــای موجود با آمریــکا از وضعیت اقتصادی
بسیار مناسبتری برخوردار بودهاند .در بررسی اقتصاد
ونزوئال طی  70ســال گذشته ،به این نتیجه میرسیم
که این کشــور در دهه  1950جزء کشــورهای مرفه
آمریکای جنوبی و حتی دنیا بوده اســت( .موضوعی
کــه خیلیها از آن اطالعی ندارند) بــه گونهای که در
این دهه ،درآمد سرانه ونزوئال با درآمد سرانه کشوری،
مانند آلمان برابر بوده است .چنانچه بر اساس آمارها
در اواخر ســال  ،1950ونزوئال از لحاظ درآمد سرانه،
چهارمین کشــور مرفه دنیا بوده اســت .از اواخر دهه
 80میــادی به بعد که «رافائل کالدرا» رئیسجمهور
ونزوئال بوده ،این کشــور با تورمهای بسیار باال حتی
تورمهای صد درصدی مواجه میشــود .این در حالی
است که نه تنها روابط سیاســی ونزوئال در دوران وی

در چالش با آمریکا نبوده؛ بلکه حتی نوع سیاستهای
اقتصادی دولت کالدرا به شدت متأثر از سیاستهای
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی بوده است ،به
نحوی که میتوان تفکرات او را در چارچوب لیبرالیسم
ً
اقتصادی تعریف کرد .اصــوال موفقیت انقالبیون در
کشورهای آمریکای التین و اقبال مردم به آنها به واسطه
وضعیت اقتصادی نامناسب این کشورها در ایام حضور
دولتهایی بوده که روابط نزدیک و سازشکارانهای با
آمریکا داشتهاند ،که نمونه اخیر آن روی کار آمدن یک
دولت ضد امپریالیســم در شیلی است .همین مسئله
در دهههای گذشــته در ونزوئال نیز دیده شده و باعث
میشود تا «هوگو چاوز» که پیش از آن یک مقام نظامی
بود ،در سال  1999از سوی مردم به ریاستجمهوری
این کشور برگزیده شود .با روی کار آمدن دولت چاوز
سیاســت ســازش و تبعیت از آمریکا جای خود را به
چالــش میدهد؛ اما با برنامههــای اقتصادی دولت،
تورم از سال  2000میالدی روند نزولی یافته و از سال
 2004به بعد ،ونزوئال رشــد اقتصــادی باالیی را نیز
تجربه میکند .برای نمونه ،در ســال  2004بر اساس
آمار بانک جهانی رشد اقتصادی ونزوئال به  18درصد
میرسد .این نرخ رشد در سالهای بعد هم ادامه یافته
و در سالهای  2005تا  2008بهترتیب نرخهای رشد
 8/8 ،9/9 ،10/3و  5/3درصدی را تجربه میکند ،به
طوری که نرخ رشد متوســط ونزوئال طی این سالها
حدود  8/9درصد بوده که نرخ رشــد بسیار باالیی به
شمار میرود .اگر چه ونزوئال هرگز نتوانست تورم تک
رقمی داشته باشد ،اما تورم نیز در این سالها مهار شده
و همواره عددی کمتر از  20درصد است.
در واقع به محض تغییر سیاستهای دولت ونزوئال
و ورود چاوز به عنوان یک دولت ضد امپریالیســتی به
جای دولت ســابق ونزوئال که این کشــور را به حیاط
خلــوت آمریکا تبدیل کرده بــود ،وضعیت اقتصادی
این کشور به شدت تغییر کرده و تورمهای حدود صد
درصدی دهه  1990جای خود را به تورمهای زیر 20
درصدی داده و رشــد اقتصادی باالیی در اقتصاد این
ً
کشور حاصل میشود .در واقع ،در تجربه ونزوئال اتفاقا
روی کار آمدن یک دولت ضد آمریکایی منجر به بهبود
وضعیت اقتصادی این کشور میشود.
با این حال ،پس از مرگ هوگو چاوز که به چهرهای
کاریزماتیک در ونزوئال تبدیل شده بود و سقوط شدید
قیمت جهانی نفت ،اقتصاد ونزوئال به دلیل اجرا نشدن
اصالحات ساختاری و وابستگی شدید بودجه دولت به
درآمدهای نفتی با چالشهای شدیدی مواجه میشود.
چالشهایی که علت اصلی آن نه سیاستهای دولت
ونزوئال در قبال آمریکا ،بلکه عدم تنوعپذیری اقتصاد
این کشور در صادرات و وابستگی بیش از  80درصدی
اقتصاد این کشــور به درآمدهای ناشی از خامفروشی
نفت بوده اســت .موضوعی که جریــان غربگرا در
کشورمان تالش میکند دالیل دیگری برای آن مطرح
کند.

منهای نفت

شاخص

افزوده

دیپلماسی و توریسم

لغو  3هزار پرواز

نرخ بازده داخلی

گسترش صنعت توریســم را میتوان یکی از راههای افزایش
درآمدهای ارزی و رشــد اشــتغال و تولید در کشور دانست.
جذابیتهای ایران در این حوزه آنقدر باالســت که درآمدهای
حاصل از صنعت توریسم با برنامهریزی صحیح سازمانهای
ذیربــط میتوانــد در یک بازه زمانی مشــخص بــه راحتی
جایگزین صادرات نفت شــود .توریسم در حوزههای طبیعی،
ملی ،اسالمی ،پزشکی ،هنری ،علمی ،آموزشی و پژوهشی،
ورزشــی و ...میتواند برای کشــورارزآور شوند .برای تحقق
این امر دیپلماســی فعال خارجی ،گسترش زیر ساختهای
حملونقل ،مخابرات و بانکی و سیاستهای ارزی در گسترش
صنعت توریسم در کشور بسیار مؤثر است.

به گــزارش رویتــرز ،وقوع طوفانهای زمســتانی در شــرق
آمریــکا و بخشهایــی از کانادا بــه همراه بــرف ،یخبندان و
بارش شــدید موجب شــده اســت تا شــاهد اختالل جدی
در رفتوآمدهــا و همچنیــن رفتــن برق صدها هــزار خانه
در این دو کشــور ،به ویــژه آمریکا باشــیم .گزارشها حاکی
از آن اســت کــه بــرق حداقل  ۲۰۰هــزار خانه قطع شــده
است.
بنــا به اعــام مؤسســه «فالیــت اور» ،حــدود  ۳هزار
پــرواز در آمریــکا بــه طــور کامــل لغــو شــده و  ۸هزار
پــرواز هــم بــه علــت وضعیت جــوی بــا تأخیــر مواجه
شده است.

طبق تعریف «نرخ بازده داخلی» ،معادل نرخ سودی است که
سرمایهگذار میتواند با ســرمایهگذاری در یک طرح به دست
آورد .طرح مشابه یک بانک عمل کرده و به سرمایهگذاری که در
آن سپردهگذاری میکند ،با یک نرخ سود( )IRRاز محل درآمد
سالیانه سود ارائه میکند.
میتوان با اســتفاده از  IRRتوجیهپذیری مالی طرح را در
مقایسه با شرایط معمول سرمایهگذاری در کشور و آن صنعت
خاص به دســت آورد .محاسبه شاخص  IRRارتباط تنگاتنگ
با شاخص  NPVدارد .بر اســاس نمودار  NPVنسبت به نرخ
تنزیل ،شاخص نرخ بازده داخلی محل تالقی نمودار با محور
افقی است.

هوشنگ نوبخت مسئول کمیته اطالعرسانی جشنواره رسام در گفتوگو با صبح صادق عنوان کرد

ویتر ین هنر دفاع مقدس
هر ساله در کل دنیا جشنوارههای بسیاری در حوزه فیلم به ویژه فیلم کوتاه برگزار میشود .جشنوارههایی که برخی به موضوعی خاص اختصاص دارند و بعضی دیگر
موضوعات متنوعی را در نظر میگیرند؛ از جمله این موضوعات کودکان ،زنان و موضوعات اجتماعی است .به حتم راهیابی به بسیاری از این جشنوارهها ،مورد
نسیم اسدپور
تمایل بسیاری از فیلمسازان به ویژه قشر جوان است .در واقع هر یک از این جشنوارهها کمک میکنند تا آثار هنرمندان بیشتر دیده شده و گاهی نیز از فرصتهای مادی و
دبیر گروه فرهنگ
معنوی آن بیشتر بهره ببرند .بنابراین این جشنوارهها عالوه بر اینکه به استعدادیابی در حوزههای فیلمسازی کمک میکند ،نوعی انگیزه است تا فیلمسازهای جوان بیشتر
به آینده کاری خود امید داشته باشند .در کشور ما نیز خوشبختانه تا حدی این جشنوارهها بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفتهاند و هر جشنواره با توجه به سیاستهای
خاصی که دنبال میکند ،گاهی موضوعات ویژهتری را برای شرکتکنندگان انتخاب میکند؛ مانند جشنواره «رسام» که امسال سومین دوره خود را نیز با موفقیتی بیش از گذشته به پایان رساند .این جشنواره با محوریت
دفاع مقدس و استکبارستیزی برگزار شد .هوشنگ نوبخت ،مسئول کمیته اطالعرسانی این جشنواره با خبرنگار «صبح صادق» به گفتوگو نشسته و از چند و چون برگزاری این دوره از جشنواره گفته است .جشنواره
بینالمللی فیلم کوتاه «رسام» در اصل ویترین فرهنگی و هنری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در کشور است؛ در واقع ،همان رویکردی را که جشنواره عمار در حوزه هنر مردمی شروع کرد ،این جشنواره
قصد دارد در حوزه دفاع مقدس شروع کند و این رویکرد را به حوزه «مقاومت» ،یعنی عرصه بینالمللی دفاع مقدس تعمیم داده و در جشنواره امسال ،مسئله استکبارستیزی را هم به رویکرد خود اضافه کرده است؛ در
حال حاضر ،رسام تنها جشنواره دنیاست که در حوزه استکبارستیزی به این شکل در حوزه فیلم کوتاه کار تخصصی انجام میدهد.

   B

هدف جشنواره «رسام» چیست؟ آیا با
این هدف که یک جای متمرکزی باشد
تا آثار مربوط به حوزه بینالمللی دفاع
مقدس و استکبارســتیزی در آن دیده
شود کار را آغاز کردهاید؟
رویکرد جشنواره «رسام» این است تا هنرمندان به
ویژه نسل جوان ،که آثارشان در حوزه دفاع مقدس،
مقاومت و استکبارستیزی در جایی دیده نمیشود و
جایی برای ارائه ندارند ،بتوانند در این جشنواره آنها
را عرضــه کنند و این میتواند بهترین فرصت برای
بهتر دیده شدن این آثار باشد.
میدانید که در همین حوزه رسانهها تا چند سال
پیش یک ِتم عمومی وجود داشــت؛ یعنی مسائل
فرهنگی ،سیاســی ،اجتماعی و امثال آن را پوشش
میدادند ،اما شرایط به گونهای پیش رفت که با توجه
به تخصصی شدن فضا و رسانهها ،همه به این نتیجه
رسیدهاند که رســانههایی موفق هستند و خروجی
بهتری دارند کــه کار تخصصی انجام دهند؛ یعنی
تمرکزشان در یک حوزه باشد و در کنار آن ،به حوزه
دیگر نیز بپردازند.
ً
قطعــا رویکرد این جشــنواره بر این اســت که
محفلی برای تمامی هنرمندان در دنیا شود که دغدغه
استکبارستیزی و دفاع از آرمانهای ملت خودشان
را دارند.
بر همین اساس ،این جشــنواره کلید زده شد و
دوره اول و دومش به میزبانی منطقه آزاد اروند برگزار
شد ،اما امسال شــرایطی ایجاد شد که منطقه آزاد
نتوانست شــرایط میزبانی را آنطور که باید و شاید
فراهــم کند و فرصت هم نبود و لــذا در دقایق آخر
به اهواز منتقل شد .البته دبیرخانه امسال به صورت
قطعی به خوزستان واگذار شد ،یعنی دبیرخانه دائمی
آن در بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس خوزســتان است
و امسال اختتامیه ســومین دورهاش در  29دی ماه
برگزار شد.

   B

نکتهای که گفتید درســت اســت ،اما
دقیقا
باز هم این ســؤال وجود دارد که ً
جشنواره «رســام» به دنبال چیست؟
چون برای نمونه ،جشــنواره مقاومت
هم وجود دارد که دو سال یک بار برگزار
میشود و کسانی که در این حوزه فیلم
ساختند ،کارهای خود را ارائه میدهند.
شــما چه خألیی احســاس کردید که
در این حوزه و در قالب «رســام» قدم
برداشتید؟
بله ،درســت میگویید یکی از مشــکالت اساسی
کشــور مــا در مجموع کارهــای موازی اســت.
جشنوارهها و نهادهای موازی به صورت جزیرهای
عمل میکنند .این امر بینهایت به بسیاری از مسائل
آســیب میزند .اگر اینها در حوزههای تخصصی
ً
خودشان متمرکز شوند ،قطعا به خروجیهای خیلی
بهتری منجر میشــود ،یعنی هر چقدر از کمیتها
ً
کم کنیم و به کیفیتها بیفزاییم ،قطعا انتظار افکار
عمومی بهتر عملی میشود.
شــاید بدانید که بنیاد حفظ آثار ،مدعیالعموم
حوزه دفاع مقدس است؛ یعنی تنها نهاد سیاستگذار
حوزه دفاع مقدس در کشــور است .خب کسی که
بنیانگذار و سیاستگذار فرهنگ دفاع مقدس است،
ً
قطعا اولویت با این نهاد اســت تا یکسری برنامهها
و جشــنوارهها را در سطوح بینالمللی و ملی دنبال
و مدیریت کند .البته این منوط به این امر نیست که
نهادهای دیگر کاری نکنند.
شــاید این جشــنواره و حرکتهای این چنینی
دیر شــروع شد ،ولی دوستان در کشور به این نتیجه
رســیدهاند که بنیاد حفظ آثار بــرای جلوگیری از
تحریف در حوزه کتاب ،نشر ،کارهای سینمایی و...
باید به منزله متولی و سیاستگذار وارد عرصه اجرا
شود و متولی این برنامهها شــود و بتواند مدیریت

قرار میدهیم که همه بتوانند ببینند.
برای منتخبان این جشــنواره چه ایده
و برنامهای دارید؟ مثال ممکن اســت،
محفل خاصــی بــرای دور هم جمع
شدنهای صاحبان این آثار در نظر گرفته
شود؟
ما امســال برای دقیقه به دقیقه مهمانان در اســتان
برنامهریزی کرده بودیم ،حتی کمیته تشکیل دادیم،
اتفاقا یکی از حاشــیههای جانبی این جشنواره که
کمتر از اصل جشــنواره نیست ،بحث گردشگری
جنگ و معرفی ظرفیتهای غیرجنگی خوزســتان
اســت که امســال این ایده را در قالب بازدیدهایی
کــه بــرای مهمانــان جشــنواره داشــتیم ،دنبال
کردیم.

   B
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کند .به شــکلی که بقیه را تحت پوشــش خودش
دربیاورد؛ یعنی باید به سمتی برویم که جشنواره فیلم
کوتاه رسام پایه این حوزه تخصصی باشد و خودش
را خیلی پراکنده نکند ،یعنی در حوزه دفاع مقدس
اولویت اســت و در حوزه مقاومــت که تداوم دفاع
مقدس است و عرصه بینالمللی دفاع مقدس است
و در حوزه استکبارستیزی که دغدغه اندیشهای این
حوزه است.
این جشــنواره قصد دارد نهالــی در این حوزه
بکارد و دنبال این اســت در اهداف بلندمدت این
نهال به درخت تنومند در کل دنیا تبدیل شود تا همه
هنرمندانی که در این حوزه دغدغه دارند ،اثر دارند و
دنبال این هستند که کار تولید کنند ،بتوانند از سایه،
برگ و میوه این درخت استفاده کنند.

   B

در واقع ،اگر درســت برداشــت شده
باشــد ،ورود بنیاد به این حوزه به دلیل
احساس نیازی بوده که وجود داشته و
اینکه رسالت ذاتی بنیاد حفظ آثار در این
حوزه است؟
بله .این احســاس نیاز البته بازخورد دغدغه نســل
جوانی است که بســیاری از آنها برای نسل جنگ
نیســتند .مطالبه آنها باعث شد تا بنیاد حفظ آثار به
این ســمت برود .مخاطبان حــوزه دفاع مقدس و
عالقهمندان این حوزه ،خانواده شــهدا و ایثارگران
که بنیاد حفظ آثار را به منزله مدعیالعموم و متولی
حــوزه های مختلــف دفاع مقدس میشناســند،
مطالبه کردند که چرا این نهاد بــزرگ و تأثیرگذار
نباید خودش محفلی برای کسانی باشد که مراجعه
میکنند تا در این حوزه کار کنند؛ ضمن اینکه از آنها
صیانت هم بشود.
یعنــی فیلتری که جشــنواره فیلم کوتاه رســام
با حضــور داوران سرشــناس ملــی و بینالمللی
گذاشــته ،به این قصد اســت که بهترین خروجی
را بــا بهتریــن کیفیــت در ایــن عرصــه داشــته
باشد.
بنابراین،ممکناستبرایمعرفیبهترینهاهنوز
کارهای الزم انجام نشــده باشد؛ ولی امیدواریم با
برنامهریزیهاییکهمیشود،همبتوانیمظرفیتهای
اســتان خوزســتان را فعال کنیم و هم ظرفیت کل
کشــور را؛ چون دبیرخانه این جشــنواره در داخل
خوزستان است؛ در حالی که  90درصد جشنوارهها
در تهران متمرکز است ،ولی ما تابوشکنی کردیم و
گفتیم خوزستان به واسطه اینکه پایتخت دفاع مقدس
است و به واســطه ظرفیتهای فوقالعادهای که در
حوزه فرهنگ و هنر دارد ،قابلیت این را دارد که یک
جشنواره بینالمللی را برای همیشه مدیریت کند،

البته همراه با مرکزیت کشور.
آقای نوبخت ،تاکنون این جشــنواره
در دو دوره برگزار شــده اســت ،اما به
نظر میرسد در این دوره بهتر دیده شده
اســت؛ خودتان مقایسهای بین این سه
دوره داشته باشید.
دو دوره قبــل به واســطه اهمیتی که خرمشــهر و
آبادان داشــتند ،همچنین به دلیــل مظلومیت این
شهرها و تصمیماتی که در سطح کالن گرفته شد،
میزبانی به منطقه آزاد اروند واگذار شــد که متولی
فرهنگی این دو شــهر اســت .طبیعی است وقتی
رخداد بزرگی در این عرصه ایجاد میشود ،ممکن
است ســالهای اول آنطور که باید نتواند خودش را
عرضه کند.
امســال تصمیم بر این شــد تا از تمام ظرفیت
استان اســتفاده کنیم .همین که از منطقه آزاد اروند
به مرکز اســتان واگذار شــد ،خود بــه خود کمک
کرد تا این جشــنواره بهتر دیده شــود .مرکز استان
ظرفیت رســانهای و تبلیغاتی گســتردهتری دارد و
شاید امسال برای ســومین دوره این جشنواره نمود
بهتری در افکار عمومی و رسانهها ایجاد کرده باشد.
البته در آینده این نمود بیشــتر هم خواهد شد ،کما
ً
اینکه حتما تصمیمگیری خواهد شــد که سالهای
آینده دزفول ،اندیمشــک و خیلی از شهرهای دیگر
اســتان بتوانند میزبان این رخداد فرهنگی و هنری
باشند.
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در پایتخت هم برنامــهای برای اکران
همزمــان آثار یــا نشســت منتقدان و
عالقمنداندارید؟
بله؛ همین اآلن هم کار ترکیبی اســت .امسال آقای
حبیبالله مازندرانی از اســتادان برجســته حوزه
فرهنگ و هنر که از پیشکسوتان رسانه ملی هستند،
دبیر اجرایی این جشــنواره بودند ،با تیم چند نفره
چنــد روزی در اســتان خدمت ایشــان بودیم و از
ظرفیتهای رسانهای برای اینکه مرزها را بشکنیم،
استفادهکردیم.
در واقع ،درست است که در خوزستان به منزله
میزبــان متولی هســتیم؛ ولی ارتباطــات خوبی با
سازمان صداوســیما داشتیم و ارتباطات فوقالعاده
خوبی برقرار شده و برای دوره سوم هماهنگ شده
که شبکههای سراســری ،رادیو و تلویزیون هم در
بستر فضای مجازی ،به میدان بیایند.
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این احتمال هم هست که برخی آثار در
شبکههای ملی تلویزیون دیده شود؟
بله .آثار برگزیده را در اختیار شــبکه های سراسری

آیا کســانی که کارهایشــان برگزیده
شده یا حتی افرادی که آثارشان به بخش
مسابقه راه پیدا کرده است ،این امکان را
دارند تا بعدها هم از سوی بنیاد حمایت
شوند که آثار بهتری خلق کنند؟
ً
اساسا جشــنواره رســام ویترین این رخداد است.
پشت این ویترین ،محتواهای بسیاری است و ابتدا
باید ظرفیتها شناسایی شــود .در نشست خبری
یکی از دوستان رسانهای پیشنهاد داد حاال که فیلم
 180ثانیهای در جشــنواره دارید ،فراخوان عمومی
به کاروانهای راهیان نور بدهید که وقتی میلیونها
نفر وارد خوزستان میشوند ،بتوانند با گوشیهای
موبایل فیلم  180ثانیهای تأثیرگذار تولید کنند.
همــه اینها در یک برنامهای قــرار میگیرند؛ ما
دنبال این هستیم که هر عزیزی به هر شکلی حتی اگر
اثر ضعیف فرستاده باشد ،در تقویمی قرار میگیرد و
جزء مخاطبان حوزه فرهنگ و هنر دفاع مقدس قرار
میگیرد و مورد حمایت خواهد بود.
ظرفیت استان خوزستان این است که در سالهای
آینده ،توانایی اقتصادی استان و ظرفیتهای جانبی
را بیاوریم تا به دوســتان کمک شود و هنرمندی که
در این جشــنواره شــرکت میکند ،اگر قرار است
بــرای نمونه  10میلیون بــرای تولید فیلمش هزینه
کند ،دیگر دغدغهای نداشته باشد ،تالش ما بر این
اســت که تمام ظرفیت اقتصادی اســتان را کمک
بگیریم که انشــاءالله شرمنده بخشهای مختلف
نباشیم.
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در خصوص بخش بینالملل جشنواره
وضعیت چطور بوده اســت؟ امسال
آماری داده شــد ،ولی اســتقبال به چه
شــکل بوده است؟ نسبت به دورههای
قبلی چقدر راضی بودید؟
خانم انسیه شاهحسینی که چهره سرشناس سینمای
ارزشی به شمار میآیند و از داوران هستند ،صحبتی
داشــتند که من بینهایت امیدوارم این جشنواره در
ســالهای آتی در سطح جهانی به برند تبدیل شود.
کما اینکه مشــکل کرونا ،مشکل ارتباطات خاص
جهانی و مسائل دیگر را داشــتیم  ،اما این وسعت
اســتقبال عالی بود .اگر شــرایط حضور هنرمندان
ً
بینالمللی فراهم میشــد ،قطعا تمایل هنرمندان
بیشــتر میشــد که بتوانند در ایران حضور یابند و
ارتباطات قویتر شود ،ولی خیلی خوشبین هستیم،
هرچند راضی نیستیم و برنامهریزی بر این است که
سالهای آینده بیش از  40درصد رشد از نظر کمی و
کیفی در آثار داشته باشیم.

   B

ولی با توجه به سومین دوره جشنواره
خوب بود.
بله .بینهایت خوب است ،هم از لحاظ کیفیت و هم
کمیت؛ ولی طبق برنامهریزیهایی که شده به همان
سمتی پیش میرویم که مطلوبتر باشد و این برنامه
و رخداد بزرگ فرهنگی و هنری در کشور جا بیفتد.
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یادداشت
دومین نمایشگاه مجازی
حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

تــداوم شــیوع بیمــاری کروناـ بــا وجود
کاهشــی شــدن آمار ابتال و فوت ناشی از
این بیماری در کشــور ماـ سبب شده است
تا امســال هم نمایشــگاه بینالمللی کتاب
تهران به صورت مجازی برگزار شــود .بر
اســاس اعالم ســتاد برگزاری نمایشگاه،
دومین نمایشگاه بینالمللی مجازی کتاب
تهران از ســوم تا دهم بهمنمــاه  1400در
پایگاه اطالعرســانی خانه کتاب و ادبیات
ایران بــه نشــانی«»/https://book.icfi.ir
برگزار میشود و کتابدوستان میتوانند با
جستوجوی کتاب به صورت موضوعی یا
به روشهای دیگر پیشبینی شده ،کتابهای
مورد عالقــه و نیاز خود را ثبت ســفارش
کرده و از طریق پست دریافت کنند .آنطور
که علی رمضانــی ،مدیرعامل خانه کتاب
و ادبیــات ایران (به عنوان نهاد مســئول در
برگزاری نمایشگاه مجازی) اعالم کرده ،از
 ۲۹دیماهـ چهار روز قبل از آغاز رســمی
نمایشگاهـ ســایت آن در اختیار مخاطبان
قرار گرفته تا بتوانند کتابهای مدنظر خود
را جســتوجو کرده و به صفحه شخصی
اضافه کنند و در نهایت با راهاندازی رسمی
نمایشــگاه ،این افراد میتوانند کتابهای
انتخاب شــده را خریداری کنند .چند روز
پیش ،نشســت خبری دومین نمایشــگاه
مجازی کتاب برگزار شد و معاون فرهنگی
وزیر ارشاد ،مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات
ایران ،مدیرعامل بانک صادرات (دســتگاه
پشــتیبانی مالی نمایشــگاه) و مدیرعامل
شرکت ملی پست (دستگاه مجری ارسال
و توزیع کتــاب) برنامههایشــان را برای
این رویداد فرهنگی تشــریح کردند .یاسر
احمدوند ،معاون فرهنگی وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی در این باره گفته است،
در ســال جاری نشــانههایی از عبور دوران
رخوت و رکود در حوزه فرهنگ دیده شــده
و دلیل آن را هم رشــد  ۱۹درصدی عناوین
کتب منتشر شده نسبت به مدت مشابه سال
قبل میداند و ابراز امیدواری کرده است که
این رونق نسبی در نمایشگاه مجازی امسال
هم خودش را نشــان دهد و شاهد رشد ۲۰
درصدی در شــاخصهای مختلف باشیم.
اما بخش اصلی اطالعرسانی اخبار مربوط
به دومین نمایشــگاه مجازی کتاب تهران،
نکاتی اســت که مدیرعامل مؤسســه خانه
کتاب و ادبیات ایران عنوان کرده اســت .به
گفته رمضانی ،سال گذشــته  ۳هزار نقطه
روستایی و هزار نقطه شهری ،از نمایشگاه
مجازی ،کتاب خریداری کرده و بسته خود
را دریافــت کردهاند ،بــدون اینکه متحمل
زحمتی شــوند .از ســوی دیگر ،نمایشگاه
مجازی برای ناشــران دغدغههایی ،مانند
غرفه کوچــک و بزرگ یا غرفه جلو و عقب
را از بین برد و فرصت برابری را فراهم کرده
است تا با تبلیغ آثار خود بتوانند فروش داشته
باشــند .او این نکته را هم یادآور شده است
ً
که «در نمایشگاه امســال مجموعا ۲۰۱۴
ناشــر تاکنون ثبتنام کردهانــد که البته این
تعداد ممکن است افزایش یابد؛ زیرا برخی
ناشران اطالعاتشــان دچار مشکل بوده و
در حال اصالح اســت .ناشران خارجی نیز
از  ۱۵کشــور از جمله اسپانیا ،هند ،ایتالیا،
آلمان ،عراق  ،بحرین ،کویت ،عمان و ...نیز
در نمایشگاه امسال حضور خواهند داشت
که در مجموع  ۲۰هزار عنوان کتاب عرضه
خواهند کرد که نســبت به سال گذشته (۱۵
هزار عنوان) ،شاهد رشــد هستیم ».برای
دانشجویان و طالب علوم دینی هم مطابق
روال معمول ،امکان دریافت بن کتاب فراهم
شــده که هرچند مبالغ اختصاص یافته ،با
توجه به تــورم موجود و قیمت باالی کتاب
چندان دلچسب نیست.
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سیاست
پرونده

دسیسه علیه بنیان خانواده
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خانواده
اسالمی

نگاهی به تقالی دشمنان
برای رواج نگاه انحرافی به مقام زن

پیشدرآمد
بحرانبیهویتی
در غرب
گروه پرونده
صبح صادق

بررسیها نشان میدهد بیشتر افراد موفق
متأثر از محیط خانواده خــوب بوده اند.
بیتوجهی به زن و خانواده ســبب شــده
اســت که به جرات بتــوان گفت جامعه
غرب بیهویت شــده است .رهبر معظم
انقــاب در این خصــوص میفرمایند:
«در کشــورهای اروپایــی و آمریکایی...
از زنهای بیشــوهر ،مردهــای بیزن،
ً
آمارهای بســیار باال وجــود دارد که تبعا
بچههای بیپدر و مادر ،بچههای ولگرد،
بچههای جنایتکار حاصل آن اســت ،در
آن جا فضا ،فضای جنایت اســت .همین
حرفهایی کــه در خبرها میشــنوید:
یک بچه ناگهان در مدرســه ...قتل انجام
میدهد ،تعدادی را میکشــد ...راحت
آدم میکشند .این جامعه وقتی به این جا
ً
میرسد ،دیگر تقریبا غیر قابل جمع کردن
اســت« ».یکی از مشکالت دنیای غرب
که به تدریج پایههای تمدن غرب را مثل
موریانه میخورد و علیرغم پیشرفتهای
صنعتی و علمیاش مشــرف به ســقوط
و هالکــت اســتـ البتــه در بلندمدتـ
همین قضی ه بیتوجهی به خانواده است.
نتوانستند خانواده را حفظ کنند .در غرب،
خانواده ،غریب ،مورد بیاعتنایی و تحقیر
شده است».
بدیهی اســت که در چنین جامعهای،
تشکیل خانواده بسیار سبک شمرده شده
اســت و مانند عوض کردن لباس ،قضیه
زن و مرد بیاهمیت شده است؛ از اینرو
غربزدگــی به معنــای طالقهای زیاد،
ازدواجهای ناموفق ،مرد و زنهای بیوفا،
ّ
غیرت کم و...
تخطیهای
جنسی فراوانِ ،
ِ
اســت .در واقع ،پیامدهای بیتوجهی به
خانواده ،آغازی بر فروپاشــی مدنیت در
آن جوامــع خواهد بود؛ به گونهای که هم
اکنون در کشــورهای اروپایی و آمریکای
شــمالی ،مردم به دنبال آرامش و امنیت
روحی و روانی میگردنــد .رصد میزان
مصرف قرصهای آرامبخش و خوابآلود
نشان میدهد ،جامعه غربی به یک محیط
خشن و غیر آرام تبدیل شده است .بنابراین
نباید در مقابل تبلیغات عظیم رســانهای
غرب ســاکت ماند و کاری نکرد .باید در
مرحله اول جوامع اســامیـ ایرانی را از
این بحــران غرب برحذر ســاخت و در
مرحله دوم خود را آماده نجات بشــریت
کرد.

ملیحه زرینپور
خبرنگار

محوربنــدی جنگ نرم نشــان میدهد ،یکی از
اصلیترین رویکردهای دشــمن بحث ضدیت
آنها با خانــواده و گرم بودن کانون آن اســت.
ً
اصوال دشــمن در شــبکههای ماهوارهای و در
شــبکههای فضای مجــازی به دنبال پاشــیدن
خانواده و جایگاه مقدس آن در جوامع اسالمی
است .براســاس آمار و میزان پردازش برنامهها،
با قاطعیت میتــوان گفت لیبرالیســم و تفکر
صهیونیستی برای کم اهمیت جلوه دادن جایگاه
خانواده ،هزینههای هنگفتی را در این زمینه صرف
کرده است و در مقابل آن بیبندوباری محض را
گســترش میدهند .ازدواجهای سفید ،تربیت
زنان بیبندوار ،زیر سؤال بردن حجاب ،کشاندن
جوانان به ســمت آلودگیهای جنسی و از همه
مهمتــر جلوگیری از حرکت جوانان به ســمت
تشکیل خانواده محوربندی دشــمن در حوزه
جنگ نرم است .رویکردی که نشاندهنده تالش
لیبرالیسم برای ایجاد «امپریالیسم فرهنگی» در
جهان اســت؛ از اینرو دین اســام و تفکر آن،
اصلیترین میدان جنگ نرم به شمار میآید.

B

خانواده و رسانههای بیگانه

غرب و تفکر ســلطه با درک و شــناخت دقیق این
موضوع ،بهخوبی دریافتهاند که امروزه آنچه ســبب
شده است حکومت اسالمی ایران استحکام داشته
باشــد و در طول زمان نیز گســترش بیشتری یابد،
«انســجام خانواده» اســت که مرکز ثقل فرهنگ
اسالمی اســت .بنابراین ،اســتعمارگران برای از
بین بردن فرهنگ اســامی بر حریم خانواده هجوم
آوردند .در واقــع آنها در اختیــار گرفتن غولهای
رســانهای ،به دنبــال بلعیدن ارزشهــا و باورهای
فرهنگی جامعه اســامی هســتند .آنها برای نیل
به این امر ،بیشــترین تمرکز خــود را روی خانواده
گذاشتهاند و با استفاده از شــبکههای ماهوارهای و
اینترنتی و پخش فیلمهای مستهجن ،کانون خانواده
را آماج حمالت خود قرار دادهاند .آنان با شناسایی
دقیق کارکردها و نقش خانواده در پیشبرد فرهنگ
اســامی ،ســعی دارند از راههــای گوناگون این
کارکردها را از میان برده و خراب کنند.
تالش برای رایج کردن کلمه آزادی ،زیر سؤال
بردن اصــول خانوادههای ایرانــی در قومیتهای
مختلف ،تالش برای برانگیختن زنان با اســتفاده
از مطرح کردن بحــث برابری زنان و مردان ،القای
محدود کردن زن بر اثر تعهدپذیری زنان در خانواده
و زیر سؤال بردن جایگاه مادر و ،...موضوعاتی است
که به وضــوح در جامعه ایرانــی در حال مخابره و
بازنشر است.
در شــیوهنامه شــماره ده حکمای صهیون آمده
است« :ما حیات خانواده را در ملتها از بین میبریم

و اهمیت تربیتی و اخالقی آن را نابود میســازیم».
(صفاتاج )233 :1382 ،صهیونیستها با استفاده
از رسانههای گوناگون و به ویژه شبکههای ماهوارهای
فارسیزبان و با روشهای گوناگون ،به دنبال برهم
زدن کانون خانواده در تفکر اسالمی هستند.
رویکرد عمده شبکههای ماهوارهای فارسیزبان
درباره خانواده که در سیطره مدیریت محور شیطانی
عبریـ غربی قرار دارد ،بر محور مؤلفههای زیر تأکید
میکند:
الفـ برهنگی زنان را عامل ارتقای شخصیت آنان
نشان میدهد .در واقع غرب تالش میکند این گزاره
بیاســاس و غیر واقعی را به مخاطب خود القا کند
که الگوی اسالمیـ ایرانی پاسخگوی تنوعگرایی و
آزادیخواهی نسل امروزی نیست.
بـ القای اینکه تضییع حقوق زنان ،در مبانی دینی
ریشه دارد و قوانین تبعیضآمیز حقوق زن در اسالم،
آنها را شــهروندانی درجه دو کرده اســت .مقصد
روانی رســانههای بیگانه ،بیتوجهی زنان ایرانی به
دستورهای دین اسالم و ایجاد گرایشهای فمینیستی
است .هدف نهایی ،شامل شکستن حدود و مرزهای
دینی و آزادیهــای بیقید و ضابطه زنان و فســاد
اجتماعیمیشود.
جـ رسانه وابسته به صهیونیسم تالش میکند زمینه
ایجاد اختالف و تنش بین همســران را فراهم کند.
سیاست مقایســهای که در ماهوارهها و شبکههای
اجتماعی ایجاد میشود ،سبب شده است که گاهی
مقایسهای بین همسران از وضعیت زندگی به وجود
بیاید؛ در حالی که برنام ه پخش شــده به هیچ وجه
ممکن بر اســاس واقعیات و براساس هنجارهای
ارزشی جامعه تولید نشده است .این مقایسه باعث
دلسردی و خشم همسران از یکدیگر میشود که در
نتیجه به ســرخوردگی و از هم پاشیدگی خانوادهها
میانجامد.

B

خانواده و دین اسالم

خانواده در فلسفه عملی اســامی ،از دید حکمای
اسالم پنهان نبوده است .فلسفه عملی را حکما به سه
قسم اخالق ،تدبیر منزل و سیاست مدن تقسیمبندی
کردهانــد که در بیان آن آمده اســت ،انســان پس از
خودسازی ،باید همت خود را صرف تربیت خانواده
کند .از نظر اســام ،چنین فردی میتواند جامعه را
نیز اداره کند .در واقع نهاد خانواده را باید اولین نهاد
اجتماعی نامید که انســان به آن پایبندی نشــان داده
اســت و عقل و دین بر آن صحه گذاشــتهاند .از دید
اسالم ،خانواده مهمترین بستر برای تزکیه افراد است
و به همین دلیل اســام در امر خانواده به مسلمانان
سفارش بسیار کرده اســت؛ چرا که افراد اگر تزکیه
شوند ،جامعهای پاک و بدون اشکال خواهیم داشت.
از مهمترین مؤلفههای اســام دربــاره خانواده
میتوان به نکات زیر توجه کرد:
الفـ ارجمندی همســر و خانواده :در آیات احادیث
مردان به رعایت حقوق همســر و فرزندان سفارش
شــدهاند و اهمیت خانــواده به مســلمانان یادآوری
میشــود .در واقــع برخــاف تفکر لیبرالیســتی و
صهیونیســتی ،نگاه اســام بــه همســر و زن ،نگاه
ارزشمدارانــه اســت و هیچ گاه بــه زن به دید یک
َ
ابزار توجه نشده است« .و ُ ُ َّ َ
عروف فإن
عاشرَوه ًن ِبالم َ ِ
َ َ ِ
هت ُم ُ
َک َر ُ
َ
ُ
وه َّن َف َعســی أن ت َ
کر ُهوا شیئا َو َیجعل الله ِف ِیه
َ ًَ
خیرا ک ِثیرا»(نساء )19 /با زنان در زندگانی با انصاف و
خوشیرفتارکنیدوچنانچهدلپسندشمانباشند(اظهار
کراهت نکنید) که چه بســیار چیزهایی که ناپســند
شماست و حال آنکه خداوند در آن خیر بسیاری قرار
داده اســت .بنابراین همه تبلیغاتی که در غرب علیه
اســام با محوریت زن صورت میگیرد ،تنها شگرد
رسانهای است که هیچ سنخیتی با احکام الهی ندارد.
بـ تالش برای رفاه خانواده :آنچه در غرب بر روی
آن تمرکز کردهاند ،القاســازی این موضوع است که

دین خانواده محل محدودیتهاست .این در حالی
است که دین اسالم به رفاه بیشــتر در بستر خانواده
تأکید میکند .پیامبر گرامی اسالم(ص) فرمودهاند:
هر کس در تالش برای خانواده خود از طریق روزی
حالل باشــد ،مانند مجاهدی در راه خداست .این
دستورات اسالم ،موجب عزت نفس و وابسته نبودن
به غیر میشود که عمل به آن آرامش روانی به همراه
ً
دارد و موجب فراغ بال در خانواده و یقینا دوام و قوام
پایههای زندگی خواهد شد.
جـ تالش و تأکید به ازدواج و تشکیل خانواده :اسالم،
نه یهودیت است که دنیاطلبی را بیش از آخرت مورد
توجه قرار دهد و نه مســیحیت است که رهبانیت را
برتر از دنیاطلبی بداند .اسالم ،نهایت اعتدال است
که فرامینش مطابق فطرت سلیم و عقل استوار ابالغ
شده است؛ از همین رهگذر باید گفت امر به ازدواج
و تشکیل خانواده در اسالم سفارش بسیار شده است
تا آنجا که پیامبر اسالم(ص) آن را سنت خود میداند.
همان طور که شهوتپرستی و ایجاد حرمسرا امری
است مذموم و نکوهیده ،تجرد و تعزب نیز سرزنش
شده و پیروان اسالم از این امر بر حذر داشته شدهاند.
ُ
أنک ُحوا األیامــی ِمنکم َو
خداونــد میفرمایــد« :و ِ
ّ
الصالحی َن من عباد ُکم و إمائ ُکم إن َی ُک ُونوا ُف َق َ
راء ُیغنهمُ
َِ
ِ َِ ِ ِ ِ
ِِ
ُ
ُ
َ
ٌ
واسع علیم»(نور )32/عزبهای
الله ِمن ف ِ
ضله و الله ِ
خود و غالمان و کنیزان شایسته خود را همسر دهید.
اگر تنگدســت باشــند ،خدا از فضل و کرم خویش
توانگرشان کند که خدا وسعتبخش و داناست.

B

نتیجهگیری

یکی از مهمترین مصادیــق رویارویی بین فرهنگ
ایرانیـ اســامی با تفکر لیبرالی و صهیونیســتی
در میزان جایگاه خانواده اســت .متأسفانه ،کانون
خانــواده در غرب از هم پاشــیده اســت و هر روز
شاهد بیبندوباری بسیاری در جامعه غربی هستیم؛
به گونهای کــه در جوامع غربی تعهد و احســاس
مسئولیت در بین زوجین مشاهده نمیشود که همین
موضوع به جامعه نیز ســرایت کرده است .بدیهی
است که غرب برای گسترش بیبندوباری و از بین
بــردن کانون خانواده کــه آن را بر خالف امپرتوری
فرهنگی خود قلمداد میکنــد ،به جامعه ایرانی به
شدت حملهور شده است .این موضوع که در قالب
جنگ نرم صورت میگیرد ،تالش بســیاری شــده
است که تا بستر خانواده را با طرقهای مختلف از
بین ببرند .در این میان ،دین اســام با ارج نهادن به
جایگاه خانواده معتقد است جامعهای پاک و بدون
اشــکال در اثر خانواده به وجــود میآید؛ از این رو
ضمن هشداردهی به فعالیتهای رسانهای دشمن
در اثر گســترش فعالیتهای ضد ارزشهای دینی
و فرهنگی ما ،پیشنهاد میشــود برای اثربخشی و
تأثیرگذاری بیشتر خانوادهها ،برنامهریزیهای دقیق
صورت بگیرد .ایجاد پایگاههای مشاورهای از طریق
متخصصان در این حوزه ،فراهمســازی بسترهای
الزم بــرای آموزش و آگاهســازی جامعه از اهداف
دشمنان و ...میتواند از نابودی خانوادهها و موفقیت
غرب جلوگیری کند.

جایگاه زن در اسالم
صابر محمدی
خبرنگار

«از دامــن زن مرد به معراج مــیرود»؛ دامن زن
محل تربیت بزرگ زنان و بزرگ مردان است؛ این
جمله معروف سالها بر در و دیوار شهرها نقش
بســته بود؛ جملهای از زبان بنیانگذار رهبر کبیر
انقالب اسالمی در مقام شامخ زن.
اســام ،اولین مکتبى است که زن را به منزله
مســئله مهم زندگى و متمم حیات انســانى در
مســائل اجتماعى ،اخالقى و قانونى خود جای
داده اســت .درســت در همان زمانی که دنیا در
آتش جهل و ستم مىسوخت و جوامع گوناگون
بشــرى گرفتــار انحرافهاى گوناگــون بودند،
گروهى از افراد ،زن را معبود خویش و جمعى او
را حیوان مىپنداشتند و هر گونه تعدى را بر او روا
مىداشتند؛ پیامبر گرامى اسالم(ص) براى خاتمه
بخشــیدن به انحرافها ،کجىها و کجروىها،

پندارهاى غلط و و تجــاوزات از جانب خداوند
مبعوث و خط بطالنی بر غلطهاى بشرى به ویژه
در ارتبــاط با زنان کشــیدند و راههاى فضیلت و
رستگارى را نشان دادند.
اسالم ،احترام ویژهاى براى زنان قائل است و
اگر آیات قرآن را بررســى کنیم ،به مقام و منزلت
زن در اسالم پى خواهیم برد .مقام زنان در اسالم
چنان اســت که در قرآن ،سومین سوره به نام آنان
(النســاء) نامیده شده است و در ده سوره دیگر از
قرآن مسائلى مربوط به حقوق و منزلت زن آورده
شده و بارها و بارها در آیات گوناگون مورد خطاب
مستقیم قرار گرفته است.

B

از مقام انسانی تا مقام قرب الهی

بایــد گفــت ،زن جایــگاه و مقام شــامخی در
اسالم داشــته و در جامعه حائز اهمیت است .از
دیدگاه اســام زن مانند مرد است؛ یعنی جایگاه
زنان از لحاظ مقام انســانی ،مقــام قرب الهی،

از لحاظ رشــد و کمال انســانی هیچ تفاوتی با
مرد نــدارد و آنجایی که خداونــد میخواهد از
مقام انســان تجلیل کند ،کلمه رجــال و رجل و
اینهــا را به کار نمیبرد؛ بلکــه میگوید« :و لقد
کرمنا بنیآدم»؛ لذا زنان همــان مقام و مرتبهای
را دارند که مردان دارنــد؛ هم از لحاظ معنوی،
هــم از نظر انســانی و هم از نظــر تکالیف مهم
اجتماعی.
امروز برای خلق حماســههای سیاسی ،زنان
همــان کار را انجــام میدهند که مــردان انجام
میدهنــد .در انقالب اســامی و در روزهای پر
تالطم انقــاب زنان همپای مردان مبارزه کردند
و زندانی و شــکنجه شــدند؛ پس از انقالب در
ت پا به پای مردان و
صفهــای رأی و در انتخابا 
گاهی پر رنگتر از آنــان نقشآفرینی کردند .در
صحنه نبرد حق علیه باطل و دفاع مقدس اگر زنان
در پشت صحنه نبودند ،خیلی از پیروزیها رقم
نمیخورد.

B

زن در منظومه فکری امام خامنهای

دیدگاه رهبر معظم انقالب نگاهی جامع اســت
که افزون بر ارزشهای الهی ،منطق انســانی نیز
در آن لحاظ شده است .ایشــان نقش زنان را در
تکامل و توسعه معنوی و فرهنگی جامعه ،نه تنها
کمتــر از مردان نمیداننــد؛ بلکه معتقدند نقش
زنان حســاستر ،ظریفتر ،ماندگارتر و مؤثرتر
نیز هســت .از منظر رهبری ،گنــاه بزرگ تمدن
مادی ،تضعیف و گاهی به فراموشــی ســپردن
این نقش اســت .بر اســاس بیانات رهبر معظم
انقالب که مبتنی بر آموزههای اســامی است،
زنان مسلمان میتوانند با حفظ شئونات اسالمی
و در کنــار وظایف و تکالیفی که نســبت به نهاد
خانواده دارند ،در عرصههای گوناگون اجتماعی
و به ویژه فرهنگی ،نقشــی بیبدیــل و تأثیرگذار
داشته باشــند و جوامع اســامی را در پیشبرد
اهداف اســامی ،انسانی ،دنیوی و اخروی یاری
رسانند.

منبر

9

راههای عملی تحکیم خانواده

دین
سیاست

گفتاری از حجتاالسالم والمسلمین سیدحسین حسینیقمی
بــرای تحکیم خانــواده راههایی وجــود دارد :راه
اول کــه خیلی مهم اســت و شــاید کلیدیترین
مســئله در زندگیهای خانوادگی باشــد ،کیمیای
محبت است ،همه انسانها دوست دارند محبوب
دیگران باشــند .در روایات و آیات فــراوان داریم.
در زیــارت امیناللــه آمده اســت« :خدایا کاری
کن که آســمانیها و زمینیها ما را دوســت داشته
باشند ».معلوم میشود نیاز طبیعی انسان است...
مــن تقاضا میکنــم خانوادهها یک مقــدار به این
بحث بیشــتر عنایت داشته باشــند .باور کنید این
بحث کلید حل بسیاری از مشکالت است ...پس
انسان ،زن و شــوهر در زندگی خانوادگی دوست
دارند محبــوب باشــند .اینها هم دوســت دارند
محبوب همدیگر باشــند؛ یعنی خانم دوست دارد
محبوب شوهرش باشــد .آقا دوست دارد محبوب
همسرش باشد؛ ولی از محبوبیت باالتر این اظهار
محبت اســت . ...اظهار محبت سه راه دارد :یکی
زبانی اســت .همین که آدم به زبان بیاورد .من تو را

دوست دارم .از همان حرفهایی که در پیامها بود
و ما گفتیم :کارت پستالی است .خانم به شوهرش
بگوید و آقــا به خانمش بگوید .باور کنید ما در این
جریانها کوتاهی میکنیم .خیلیها همسرشــان
را دوســت دارند .خیلی از خانمها شوهرانشان را
میپرستند .آقایانی که عاشق خانمهایشان هستند؛
اما نمیگویند و به زبان نمیآورند....کسی محضر
امام باقر(ع) در مســجدالنبی نشســته بود .یکی از
دوستانش آمد از آنجا عبور کند ،این به امام باقر(ع)
گفت ،این آقــا که دارد از دور مــیرود ،من این را
خیلی دوســت دارم .تا گفت :من دوســتش دارم.
حضرت فرمود :بلند شــو ،بلند شو! برو به او بگو.
در محضر امــام بود .باید اینجــا ادب احترام کند
و بگوید :بلند نشــوم .همین قدر که گفت :آقا این
مرد که دارد میرود ،من خیلی او را دوســت دارم.
حضرت فرمود :بلند شــو! باعث میشود دوستی
شما پایدارتر باشد و دوستی شما جاودانهتر باشد...
از این باالتر که خیلی مهمتر اســت اظهار محبت
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رفتاری اســت؛ یعنی در عمل نشان بدهیم که تو را
دوست داریم .فقط زبان نباشد .من اسباب محبت
را از زبان حضرت علی(ع) بگویم .ایشــان ده چیز
را جزء اسباب محبت بیان کردند .چه کنیم محبت
ُ
ایجاد شــود؟ چه چیزی محبت میآورد؟ «ح ْس ُن
ْال ُخ ُلق یور ُث ْال َم َح َّبة»خوش خلقى ّ
محبت بهجاى
ِ
ْ
ْ ُ
مىگذارد ِو به ّ
«الن َصاف
مودت تحكيم مىبخشدِ .
ْ
َ
ْیس َ
ــت ِد ُیم ال َم َح َّبة»؛ انصــاف در زندگی محبت را
ّ
ّ
پایدار میکند« .حب الشیء یعمی و یصم» آدم به
َ
کسیکه دوست دارد باید خوبیها را بگوید« .ث َم َر ُة
ُ
ْ ُ
َّالت َواضــع ال َم َح َّبة» تواضــع؛ «من النت کلمته و
ِ
محبته» نرمــی در کالم؛ َ
ــب ُب ْال َم َحبةَّ
«س َ
جبت
َ ِ
ْ ْ َ ُ
ــان» نیکی کردن؛ َ
«س َب ُب ْال َم َح َّبة َّ
السخ ُاء»
س
ِالح
َْ َُ ْ ُ ْ ِ َ
ــب ال َم َح َّبة» هدیه
ســخاوتمندی؛ «اله ِدیة تج ِل
ْ ْ َ
ُ
دادن؛ ُّ
«الن ْص ُح یث ِم ُر ال َم َح َّبة» خیرخواهی؛ َ«و ح ْس ُن
ِّالر ْفق» مدارا کردن و َ«م ْن َح ُس َن َظ ُّنهُ
ْ َ
َّ ِ َ
اس ح َاز ِم ْن ُه ُم ال َم َح َّبة»
ِبالن ِ
خوشبینی. ...

آیه
هدف و تکالیف ازدواج
سید مرتضی رضایی
کارشناس علوم اسالمی

مکتب

مکتب اسالم مدافع حقوق زن و مرد
سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

سالیان سال تحقیقات علمی و استدالالت عقلی،
همچنین استخراج مفاهیم دقیق با ادلههای عقلی
بر پایه جلوگیری از ایجاد و رســوخ انحرافات در
اسالم و مذهب کار علمای امامیه بوده و هست.
آنها سعی میکنند هر گره ذهنی و شبهه و تحریفی
ً
را فــورا از دین و مذهب دور کــرده و مردم را با
حقایق دین آشنا کنند .علمای شیعه ید طوالیی در
مبارزه با انحرافگران و تحریفکنندگانی دارند
که به اشــکال گوناگون به دین و انســانیت ضربه
میزنند.
یکی از انحرافاتی که در دین ایجاد شده ،بحث
«تفاوت خلقی زن و مرد» است .قرآن و روایات،
توأمــان با ایجاد نظم در روابط میان انســانها به
ایجــاد نظم در میان زن و مرد اقــدام میکند و با
هرگونــه دخــل و تصرف در حکمــت خداوند
مخالف است .دشمنان دین هرچه را که در افکار
باطل خود و در تحریفات فرهنگها و اندیشمندان
غیراسالمی هست ،به اســام نسبت میدهند.
یکی از مشــهورترین نسبتهای دروغ این است
که میگویند اسالم گفته است« :زن از دنده چپ
مرد آفریده شده» در حالیکه معنای لغوی زن در

انگلیســی که » »womanاست ،این است که از
تفکرات مسیحیت تحریف شده برخاسته است.
علمای امامیه ضمن مبارزه با دشــمنان اسالم با
اشتباه در استدالل علمای مذاهب دیگر اسالمی
هم برخورد داشته و دارند.
احادیثی که جعل شــده و در اســام و میان
مســلمین وارد شده ،اســتداللهای غیر علمی،
ادراکهای غلط ناخودآگاهانه و ...به پاســبانی و
تصحیح نیاز دارد کــه این کار با جدیت صورت
گرفتــه و میگیرد .قرآن در آیاتــی که مرد و زن را
ً
اختصاصا نام برده ،هر دو را در یک سطح دانسته
است(.ســوره نساء ،نحل ،غافر و آلعمران آیات
ی اســت که
 )195 ،40 ،97 ،124ایــن در حال 
برخی نحلههای فکری هیــچ عمل صالحی را
برای زن در نظر نمیگیرنــد و آن را بدون پاداش
میدانند.
برخی دیگر آنها را خوار و بیمقدار میدانند
و برخی دیگر معتقد هســتند آنها نقص دارند و
در رتبهای پایینتر از مرد قــرار دارند .البته ادیان
جعلــی ،مانند بــودا و امثالهم که تکلیفشــان
مشخص اســت و تحریف در ادیان الهی مانند
یهودیت و مســیحیت اثر واضح و پررنگ دارد؛
اما پیدا کردن آنچه بهنام استدالل از آیات قرآن و
استناد به روایات در این موضوع در اسالم هست،
به تواناییهای علمی و جامــع بودن در فکر نیاز
دارد .در کل هر آنچه شنیدیم ،باید سندیت علمی

و عقلی آن را پیدا کنیــم و بعد آ ن را با آیات قرآن
تطبیق دهیم تا حق روشن شود .برای نمونه ،اگر
زنها نقص دارند ،چرا خداونــد آنها را در قرآن
ولی و سرپرست برخی مردان دانسته است و حتی
آنها را ناظر برخی مردان دانسته است؟ بهعبارتی
خداوند به مردان و زنان دستور داده که ناظر اعمال
و رفتار یکدیگر باشــند و در تصحیح خطاهای
یکدیگر کوشش کنند .آیه  71سوره توبه را میتوان
هــم در بعد خانوادگی ،هــم در بعد اجتماعی و
فرهنگی و هم در بعد سیاســی مورد استناد قرار
داد که انســانها باید با هرگونه انحراف و گناه و
آلودگــی در هر جایــگاه خانوادگی ،اجتماعی و
سیاسی برخورد داشــته باشند و امر به معروف و
نهی از منکر را اصــل قرار دهند .خداوند در این
آیه میفرماید« :و مردان و زنان با ايمان دوســتان
يكديگرند كه به كارهاى پســنديده وا مىدارند
و از كارهاى ناپســند باز مىدارند و نماز را بر پا
مىكنند و زكات مىدهنــد و از خدا و پيامبرش
فرمان مىبرند .آنانند كه خدا بهزودى مشــمول
رحمتشان قرار خواهد داد كه خدا توانا و حكيم
است».
همچنین در سوره احزاب ،آیه  35آمده است،
خداوند زن و مرد صالح را همســان پاداش داده
و فقط عمل صالح را مــاک قرار میدهد .قرآن
زن و مرد را دارای کرامت یکســان میداند و در
آیات مختلف آن را ذکر میکند .در آیات ،4 ،72

 30 ،9 ،14در سورههای احزاب ،تین ،مؤمنون،
شــمس و بقره به این کرامت و شئون اشاره شده
است.
یک مسلمان حقیقی آن است که به خداوند و
فرامینش اطمینان داشته باشد و بهمحض شنیدن
ً
یک استدالل اشتباه فورا قرآن و دین را زیر سؤال
نبرد .در کنار دلیل نقلی ،دالیل عقلی بســیاری
وجود دارد که از اســتداللهای اشــتباه انسانها
حکایت دارد.
برای نمونه ،اگر زن نقص داشته باشد ،چطور
میتواند مــرد کاملی را در بطن خــود پرورش
دهد و او را تا سنین باال تربیت کند؟ هرچند این
اســتدالل عقلی یک نقل هم دارد کــه در آیه13
سوره حجرات آمده است .این نوشتار قصد حل
یک مسئله را ندارد ،بلکه قصدش این است که هر
انسانی را با عقل و استدالل و شناخت دین مواجه
بداند که وظیفه دارد هر شنیده و دیدهای را با عقل
و نقل بررسی کند تا نگاهش به دین دچار اختالل
نشود .در خصوص برخی تفاوتها میان زن و مرد
روایاتی داریم که علما آنها را بررســی کرده و به
ضعیف بودنش نظر دادهاند.
نتیجه آنکه دقت عقلــی در کنار دقت علمی
آسیبها و نسبتهای ناروا از دین و مذهب را دور
میکند و اینکه اسالم تنها مدافع و احیاگر حقوق
انسانهاســت و از هر افراطــی و تفریطی دوری
میکند.

سلوک

احکام

راهنما

گرمای محبت

رفت و آمد خانوادگی

تعامل در خانه

آیتالله حســین مظاهری :اى عزيزان ،براى گرم نگه داشتن
كانون خانواده نشاط و آرامش را در منزل حفظ كنيد؛ با فرزندان
و همســر خويش با ّ
تبسم و در عين حال با وقار برخورد كنيد و
اضطراب خاطر و نگرانى را از محيط خانه دور كنيد ...هرگز دل
همسر و فرزندان و دوستانتان را نشكنيد .به همسر و فرزندتان
محبت كنيد .با كلمات آتشين و ّ
ّ
محبتآميز قلوب سراسر عاطفه
همســران خود را جذب كنيد كه رســول گرامى اسالم(ص)
فرموده است« :ســخن مرد به همسرش كه تو را دوست دارم،
هيچگاه از قلب او زدوده نمىشود و اثرات مهرآفرين و بسيار آن
همواره باقى مىماند».

پرسش :معاشرت با مسلمانانی که به امور دینی ،به ویژه نماز
و خمس پایبند نیســتند ،چه حکمی دارد؟ آیا غذا خوردن در
خانههای آنان اشکال دارد؟ در صورت اشکال داشتن ،کسی که
چندین بار این کار را انجام داده ،چه حکمی دارد؟
پاسخ :اگر معاشرت با آنان مستلزم تأیید ایشان در عدم التزام به
امور دینی نباشد ،اشکال ندارد؛ مگر آنکه ترک معاشرت با آنان
مؤثر در اهتمام ایشان به امور دینی باشد که در این صورت واجب
است معاشرت بهطور موقت از باب نهی از منکر ترک شود؛ ولی
استفاده از اموال آنان ،از قبیل غذا و مانند آن اشکال ندارد.

حجتاالسالم والمســلمین خالد غفوری :مسئله حاکمیت
اصل معروف ،در رفتار و تعامل میان افراد خانواده اســت ...ما
بهجای رفتار به معروف ،بحث اطاعت را مطرح کردیم .کجای
قرآن اطاعت از شوهر مطرح شده است؟! قرآن تعامل بر اساس
معروف را بیان کرده است ،نه بر اساس اطاعت .بحث اطاعت
که در روایات آمده ،در محدوده خاصی است ،اما اصل ،رفتار
بر اســاس معروف است ،نه براساس اطاعت .تعبیر اطاعت از
والدین هم در قرآن مطرح نشــده است ،بلکه قرآن میفرماید:
ً
ُّ ْ
َ َ
اح ْب ُه َما ِفی الدن َیا َم ْع ُروفا»؛ اصل حاکم بر رفتار والدین و
«وص ِ
فرزندان همان اصل معروف است ،نه اطاعت.

اجوبة االستفتائات ،س933

تعــدادی از آیات قرآن بــه آفرینش مرد و
زن اشــاره دارد .از نحوه آفرینش و هدف
آفرینش تا وظایفی کــه برعهده زن و مرد
گذاشته شده است .آیات  35سوره بقره،
 1سوره نساء 19 ،و 189سوره اعراف21 ،
سوره روم 3 ،ســوره رعد 6 ،سوره زمر،
 45سوره نجم و  39سوره قیامه؛ در نحوه
آفرینش خداوند مرد و زن را با یک نفس
واحد ،اما در دو جنس مختلف آفریدُ .
«ه َو
َّ َ َ َ ْ ْ َ ْ
َ
َ
واحده َو َج َعل ِم ْنها
الذی خلقکم ِمن نف ٍس ِ
َز ْو َجها(»...اعــراف )189/و این آفرینش
را از نشــانههای عظمت خود دانســت
ــن آیاته َأ ْن َخ َل َ
و فرمود«َ :وم ْ
ــق َل ْ
کم ِم ْن
ِِ
َ ِ
َأ ْن ُفس ْ
کم أ ْز َو ًاجا »...اما در هدفی که تبیین
ِ
َْ ُ َ
َ
کرد ،فرمود«ِ :لتسکنوا ِإلیها »...انسانها
زوج آفریده شــدند تا در کنار یکدیگر به
آرامش برسند.
اما این رســیدن به آرامش هم وسایلی
نیاز دارد که خود خداوند آنها را به انسان
ْ
داده است که َ«و َج َع َل َب َین ْ
کم َم َو َّده َو َرح َمه»
مودت و رحمت است .در تفاسیر آوردهاند
که واژه ّ
«مودت» به معنای دوستی و عالقه
ُ
است و از جهت استعمال قرآنی ،حسن و
ّ
قبح ّ
مودت به اعتبار «متعلق» آن اســت؛
یعنی به آنچه معلق شده است.
ّ
«اال المودهّ
برای نمونه ،در آیه شریفه
فی القربی» همان دوستی و عالقه به اهل
بیت پیامبر(ص) بوده که حســن است.
ازدواج متعلقی هست برای مودت ،یعنی
اگر مرد و زنی در کنار هم و در راه اطاعت
خداوند زندگی کنند ،مودت معنای احسن
پیدا میکند .آرامش داشتن ،از تشویش و
نگرانی و عدم اراده در تصمیمگیری دور
بودن و همچنین دوستی ،محبت ،عالقه،
عشقورزی و در رحمت خداوند بودن هم
جزء متعلقات مودت قرار دارد.
بهطور خالصه خداونــد میخواهد
بندگان مرد و زن در کنار یکدیگر به کمال
برسند و در آرامش دنیایی و آخرتی باشند؛
اما در مقابل کسی هست که نمیخواهد
این آرامش ،آسایش و عشق در زندگی آنها
شکل بگیرد که همان شیطان است.
َُ ْ
خداونــد در قرآن میفرمایــد« :فقل َنا
َّ َ َ ُ َ
َ
یا َآد ُم ِإن َهــذا عد ٌّو لــک َو ِل َز ْو ِجک فال
َ ْ َ َّ َ َ ْ َ
ْ
یخر َج َّن َ
کما ِمــن الجنه فتشــقی»؛ پس
ِ
گفتیــم :ای آدم! این (ابلیس) دشــمن تو
و (دشمن) همسر توســت! مبادا شما را
از بهشــت بیرون کند؛ که بــه زحمت و
رنجخواهی افتاد(.طه )117/شاید بپرسید
اکنون که از آن بهشت بیرون آمدیم آیا در
زحمت و رنج هســتیم؟ پاسخ این است
ً
که اوال باید این دستور خداوند را مربوط
ً
به امروز هم دانست؛ ثانیا خداوند راههای
ی دنیایی
متعددی برای جبران رنج و سخت 
ارائه فرموده است که خالصه آن اطاعت
از فرامینش است؛ اما اگر بخواهیم یکی
از ایــن راهها را که بــرای آرامش خانواده
توصیه شده است ،ذکر کنیم ،باید آیه132
سوره طه را بیاوریم که خداوند میفرماید:
َّ َ َ ْ َ َ َ
َ ُ ْ َ َ
اصط ِب ْر عل َیها
ــر أ ْهلک ِبالصــاه و
«و أم
ْ
َ َُ
ً َ َ ُ
ال ن ْســألک ِر ْزقا ن ْح ُن ن ْر ُزقــک َوال َع ِاق َبه
ْ
ِل َّلتق َوى»؛ خانواده خود را به نماز و طاعت
خدا امر کن و خود نیز بر نماز و ذکر حق
صبور بــاش ،ما از تو روزی (کســی را)
نمیطلبیم بلکه ما به تو (و دیگران) روزی
میدهیم و عاقبت نیکو مخصوص (اهل)
پرهیزکاری و تقواست .این توصیه را باید
عام دید؛ یعنی امر کردن خانواده به اطاعت
و عبادت خداوند که باعث میشود انسان
در سختیها گرفتار نشود.

هیئت ویژه
پیگیری شکایات معترضان
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انتخابات ریاستجمهوری دهم و صفآرایی جریانهای سیاسی ۱۶ -

تقویم انقالب
اولین انتخابات
ریاستجمهوری
سیدمهدیحسینی
مورخ و پژوهشگر

با نهایی شــدن اسامی نامزدهای
انتخاباتــی اولین دوره ریاســت
جمهوری ،رقابت به طور جدیتر شــکل
گرفت .جریان هوادار ابوالحســن بنیصدر
موفقشدندرقیباصلی،یعنی«جاللالدین
فارسی» را از صحنه خارج کنند .بنیصدر
در ســخنرانیهای خود با انتقاد از اوضاع و
شرایط روز ،خود را منجی اقتصاد ورشکسته
ایران معرفی میکرد .او هر واقعه و حادثهای
را توطئــه علیه خود برمیشــمرد و حزب
جمهوری اسالمی را به تخریب و بداخالقی
و بر هم زدن جلسات سخنرانی خود متهم
میکرد.بیشتر شعارها و برنامههای تبلیغاتی
او شرح سیاستهای مالی و اقتصادی دولت
آیندهاش بــود.او در ابتدا چنــدان از پایگاه
مردمی و اجتماعــی برخوردار نبود؛ ولی با
مظلومنمایی و فریب افکار عمومی توانست
در میان نیروهای انقالبی نیز هوادارانی برای
خــود خلق کنــد .برای نمونــه ،جمعی از
اعضای جامعه روحانیت تهران مانند آقایان
انواری ،مروارید ،الهوتی و ...از نامزدی او
حمایــت میکردنــد و مخالفــت آقایان
مهدویکنی و امامیکاشانی نتوانست مانع
معرفی بنیصدر شود و در نهایت بنیصدر با
اکثریــت مطلــق آرا به عنوان نامــزد مورد
حمایت جامعه روحانیت تهران انتخاب شد!
او حتی در میان برخــی از نزدیکان امام نیز
هوادارانــی یافــت .برای نمونــه ،مرحوم
آیتالله پسندیده برادر امام ،با انتشار بیانیهای
بنیصــدر را به جهت ســوابق و اصالت و
سیادت خانوادگی و تحصیالت عالیه تأیید
کرد .مرحوم حجتاالسالم اشراقی ،داماد
ً
امام نیز تلویحــا از بنیصدر حمایت کرد.
سیدحســین خمینی فرزند آقــا مصطفی
خمینی نیز در اردوگاه تبلیغاتی بنیصدر قرار
داشــت و در ســخنرانیها از او حمایــت
میکرد! ســخنرانیهای متعدد و گسترده
بنیصدر در سراســر ایران به حدی بود که
چهارم بهمن ماه (یک روز مانده به انتخابات)
به جهت تورم حنجره دیگر قادر به ســخن
ً
گفتن نبــود و به توصیــه پزشــکان الزاما
میبایست اســتراحت میکرد! همین روند
تبلیغاتی در رقابت انتخابی ســبب شد که
رقیب اصلی را از میدان رقابت خارج کند و
خودش کاندیدای اصلی انتخابات شود .در
میان رقبای تبلیغاتــی بنیصدر  ،تبلیغات و
فعالیت انتخاباتی «احمد مدنی» مشهودتر
بود .وی با اتکا به سوابق نظامیاش بر لزوم
امنیت و اقتدار ارتش تأکید داشت .او با شعار
«مدنی کارگزار و یار جان برکف امام» شعار
تبلیغاتــیاش را آغــاز کرد کــه درباره لغو
قراردادهــای نظامــی با آمریــکا در دوران
حضور خود در وزارت دفاع به عنوان کارنامه
درخشــانش نــام میبرد و بــرای تبلیغات
هزینههای ســنگینی کرده بود.از نامزدهای
دیگرانتخاباتاولیندورهریاستجمهوری،
نامزد بیسرو صدا ،دکتر حسن حبیبی بود.
وی در روزهای پایانی مورد حمایت جامعه
مدرســین ،نهضت آزادی و برخی احزاب
سیاســی قرار گرفت و حــزب جمهوری
اسالمی نيز به طور غیررسمی از او حمایت
کــرد .دکتر صادق طباطبایــی ،برادر خانم
مرحوم سیداحمد خمینی از دیگر کاندیداها
بود که نامزد مســتقل انتخابات خودش را
معرفی کــرد .او بر هویت اســامی تأکید
داشــت و معتقد بود ایران باید راه سوم را به
بشریت نشــان دهد .دکتر کاظم سامی که
مدتــی وزیر بهداری دولــت موقت و رهبر
گروه موســوم به «جامــا» (جنبش انقالبی
ملت ایران) بود،محمد مکری ســفیر وقت
ایران در مســکو و داریوش فروهر وزیر کار
دولــت موقت ،صــادق قطــبزاده رئیس
ســازمان صدا و ســیمای وقــت از دیگر
نامزدهای انتخابات بودند.

مهدی سعیدی
دبیر گروه تاریخ

در نظام انتخاباتی کشور ســازوکاری برای بررسی
شــکایات احتمالی نامزدهای انتخاباتی تعبیه شده
است .مطابق قانون انتخابات ،شورای نگهبان ده روز
فرصت داشت تا با بررسیهای دقیق کلیه شکایات
وارده ،صحت و سقم انتخابات را تأیید کند.
این مهلت بــرای ایــن دوره از انتخابــات روز
چهارشــنبه  1388/4/3به پایانرسید .این در حالی
بود که شــاکیان و معترضان بــه انتخابات ،کمترین
همکاری را با شــورای نگهبان نداشــتند و از ارائه
مدارک قابل قبول طفره رفتند .به نظر میرسید ،آنها
بیشتر عالقهمندند تا به طور غیرقانونی و با هوچیگری
و اغتشــاشآفرینی اهداف غیرقانونی خود را دنبال
کنند؛ اما شــورای نگهبان با وجود همراهی نکردن
مدعیان تقلــب ،ضمن نامهنگاری بــا رهبر معظم
انقالب اسالمی ،خواستار افزایش پنج روزه فرصت
برای بررســی بیشتر شکایت وارده شد که این امر به
تأیید معظمله رسید.
بالفاصلــه شــورای نگهبان ،هیئت ویژه شــش
نفرهای را برای پیگیری شــکایات معترضان تشکیل
داد که اعضــای آن عبارت بودند از :آقایان حســن
ابوترابیفرد ،قربانعلــی درینجفآبادی ،غالمعلی
حدادعادل ،علیاکبر والیتی ،محمدحسن رحیمیان
و گــودرز افتخار جهرمــی که به اتفــاق نمایندگان
کاندیداها شــکایات مربوط به انتخابات دوره دهم
ریاستجمهوری را بررســی کنند .همچنین آقایان
محمدرضا تابش(رئیس فراکسیون اقلیت مجلس)
و محمدرضــا خباز (نماینده مجلــس و از اعضای
ستاد کروبی) نیز برای عضویت در این هیئت دعوت
شدند.
این حرکت مثبت شورای نگهبان که میتوانست
راهکاری مناســب برای حل مناقشــات باشــد ،با
بیتدبیری ،بهانهگیری و همــکاری نکردن مدعیان
دروغین تقلب در انتخابات ،ناکام ماند و این مطلب
را که این مدعیان بیشــک هیچ دلیل قانعکنندهای
برای ارائه به افکار عمومی و مراجع قانونی ذیصالح
ندارند ،اثبات کرد .در عین حال ،محســن رضایی

یکی دیگر از نامزدهای انتخاباتی ،ضمن استقبال از
این اقدام در نامهای به دبیر شورای نگهبان ،خواستار
مشــارکت مؤثر دیگر کاندیداها در این روند قانونی
شد؛ اما اســماعیل گرامیمقدم ،سخنگوی حزب
اعتمــاد ملی اعالم کرد ،مهــدی کروبی در صورتی
نماینده خود را به این هیئــت معرفی میکند که دو
نفر از اعضای هیئت عوض شــوند و هیئت به تمام
شکایتهای آنها رســیدگی کند .وی از قول مهدی
کروبی تأکید کرد ،دو نفر از اعضای هیئت پنج نفره
معرفی شده از سوی شورای نگهبان بیطرف نیستند.
سخنگوی حزب اعتماد ملی بهشرط دیگری هم اشاره
کرد و گفت« :شورای نگهبان دائم تکرار میکند که ما
برای شمارش آرا هیئت تشکیل میدهیم؛ در حالی
که از  28موردی که ارائه شــده ،یکی هم بازشماری
آراست .برای همین اگر به تمامی شکایتها رسیدگی
شود ،در آن صورت نماینده معرفی میشود ».موسوی
نیز با زیر سؤال بردن ترکیب اعضا حاضر به همکاری
صحیح با این مجموعه نشد .معرفی آقایان محتشمی
و موسوی الری نیز در نهایت به تأیید وی نرسید و این
دو به عنوان دو شخصیت حقیقی حاضر به حضور در
این جلسات شدند ،نه به عنوان نمایندگان موسوی.
در نتیجه با کارشکنی سران فتنه و معرفی نکردن
نماینــده برای رســیدگی به شــکایات ،هیئت ویژه

دهلیز

آخرین امید برای نجات
مروری بر مفاسد دربار رژیم دیکتاتوری پهلوی
برخالف آنچه شــاه متوهم پهلوی و
هــواداران ســلطنتطلب او مطرح
میکنند ،آمریکاییها تا آخرین روزهای پایانی
همه تــاش خود را برای حفــظ تاج و تخت
حکومت دستنشانده پهلوی انجام دادند .در
همین راستا ،در روز سیزدهم دی  1357ژنرال
«رابرت هایزر» معاون فرمانده نیروهای ارتش
آمریکا در اروپا ،مأموریت یافت با هدف تشویق
فرماندهــان ارتــش شــاه بــه حمایــت از
نخســتوزیری بختیار و تالش برای سرکوب
انقالب به تهران سفر کند .هایزر در حالی که در
قسمت بار هواپیما پنهان شده بود ،بدون اطالع
قبلی با یک هواپیمای نظامی از اشــتوتگارت
آلمان عازم تهران شد و هواپیمای حامل وی در
 14دی ماه در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست.
هایزر از فرودگاه مهرآباد ابتدا به منزل ژنرال
«هووی استون» فرمانده بخش نیروی زمینی در
دفتر وابسته نظامی و مستشاری نظامی آمریکا در
تهران رفت .در این محل اعضای مهم و اصلی
اداره مستشــاری جمع بودند .ژنرال گاســت،
رئیس اداره مستشــاری ،ژنرال «جرج
کرتز» نماینــده نیروی هوایی
و آدمیرال «فرانــک کولینز»
نماینده نیــروی دریایی .این
افسران هایزر را در جریان امور
نظامی ایران و اداره مستشاری
قرار دادند .همه آنان یک نظر
مشترک داشتند و آن ،این بود
که اوضاع ایران از کنترل خارج
شــد ه است .ســپس هایزر به

منزل ژنرال گاست رفت و شب را بدون پلک بر
هم زدن به صبح رساند .بخش عربی رادیو عدن
نیز اعالم کرد« :علیرغم اینکه افکار عمومی
ایران و جهــان مداخله آمریــکا در امور ایران
را نکوهش میکننــد ،ایاالت متحده همچنان
به مداخله خود در ایــران ادامه میدهد ».این
رادیو در ادامه افزود« :فرستاده آمریکا برای یک
مأموریت ویژه و انجام مشورتهایی با افسران
عالی رتبه ایران و شــاه به طــور محرمانه وارد
تهران شدهاست».
«جیمز بیل» نویسنده کتاب «شیر و عقاب»
درباره چگونگی اعزام هایزر به تهران و هدفش
از این مأموریت نوشــت« :یک افسر عالیرتبه
نظامی به ایران فرستاده شود تا با نیروهای مسلح
ایران تماس بگیــرد .هایزر با ایــن مأموریت
کــه نیروهای ارتش ایران را منســجم کرده ،و
به آنها گوشــزد کند که ایاالت متحده از رژیم
فعلی پشــتیبانی مینماید ،راهی تهران شــد.
بــه گفته خودش «من از ســوی دولت ایاالت
متحده به آنجا گســیل شدم ،تا نیروهای ارتش
ایران را تشــویق نمایــم که از حکومت
قانونی خود پشتیبانی کنند ».قرار بر
این بود که ارتش از شــاپور بختیار
نخســتوزیر حمایت کنــد ،و اگر
دولت از هم پاشــید ،هایزر ،امرای
ارتش را وادار به کودتا نماید .به گفته
هایزر اگر دولت از هم میپاشید ،من
میبایست مترصد فرصت مناسبی
برای دســت به کار شــدن نظامیان
باشم».

منتخب شورای نگهبان نتوانست کار خود را آغاز کند
و با صدور گزارشــی به کار خود پایان داد .سرانجام
شورای نگهبان خود تصمیم به بازشماری 10درصد
از صندوقهای رأی در سراســر کشــور گرفت .در
بخشی از گزارش هیئت ویژه منتخب شورای نگهبان
درباره نحوه عملکرد این هیئت آمده است:
«صبح روز جمعه  1388/4/5اعضای هیئت ویژه
رســیدگی در یک جلسه طوالنی حدود پنج ساعت
به اتفاق آرا به این نتیجه رســیدند برای رسیدگی به
شکایات و تحقیق در درستی یا نادرستی شبهه تقلب
ً
در انتخابات باید اوال ،شــکایات نامزدهای محترم
به طور دقیق توســط نمایندگان آنــان تبیین گردد و
ً
ثانیا ،راهکارهای راستیآزمایی انتخابات با حضور
ً
و موافقت آنان تعریف و مشــخص شــود .ثالثا ،با
حضور ایشان و نمایندگان مورد اعتماد آنان روشهای
راستیآزمایی مورد توافق اجرایی شود و صندوقهای
رأی مورد بازشــماری قرار گیــرد .در مرحلهای از
مذاکــرات نکات زیر بــه عنوان انتظــارات یکی از
کاندیداهای محترم از شورای نگهبان مطرح شد.
الف :شــورای نگهبان میزان دقیق تعرفههای چاپ
شده را تعیین کند و میزان تعرفه مازاد در اختیار هیئت
مورد اعتماد قرار گیرد.
بـ کلیه تهبرگها که حاوی مشخصات رأیدهندگان

است ،در اختیار مجموعه مورد اعتمادی قرار گیرد تا
بــا اطالعات موجود در پایــگاه اطالعاتی جمعیتی
کشور تطبیق داده شود.
جـ یکسوم صندوقهای سیار و معادل با کسری از
ً
آن مثــا  20درصد از صندوقهای ثابت به صورت
تصادفی (رندم) بازگشایی و محتوای آن بررسی شود.
دـ صندوقهــای بعضی از اســتانها کــه آرای آنها
بیش از واجدین شرایط است ،مانند یزد و مازندران
بازشماری شود.
ه ـ کلیات مفاد بندهــای الف ،ب ،ج و د مورد قبول
شــورای محترم نگهبان قرار گرفت .البته شــورای
نگهبان تأکید داشــت در مــورد بنــد «ب» با نظر
کارشناسان ذیربط به صورت تصادفی (رندم) عمل
شود و در صورت مشاهده خالف تا حصول اطمینان
«صحت یا بطالن» ادامه پیدا کند.
بعضی از اعضای هیئت ویــژه تا بعدازظهر روز
دوشنبه هشتم تیرماه  1388با پیگیری جدی و دیدارها
و مذاکرات متعدد با چهرههای شاخص و مؤثر دینی
و سیاســی بهویژه دو کاندیــدای محترم معترض بر
چگونگــی برگزاری انتخابات ،از آنان درخواســت
کردند با معرفی نمایندگان خود به رسیدگی منطقی
و بیطرفانه شــبهات کمک کنند و مجمع تشخیص
مصلحت نظام نیــز در بیانیه مورخ  1388/4/6خود
ضمن استقبال از تمدید مهلت و تعیین هیئت ویژه،
نامزدهای محترم را به همکاری با هیئت رسیدگی به
شکایات و بازشماری آرا دعوت کرد.
متأســفانه ،هیچ یک از این مذاکرات و تالشها
نتیجهای نداشــت و دو نامزد محتــرم و معترض در
نامههایی به شــورای نگهبان پیشــنهاداتی را مطرح
کردند که انجام آن از ســوی شورای نگهبان مقدور
نبــود و در نهایت نماینده خود را معرفی نکردند .در
ً
نتیجه در این مرحله شورای نگهبان رأسا تصمیم به
بازشماری  10درصد از صندوقهای رأی در سراسر
کشور گرفت».
در فرصت کوتاه باقی مانده  10درصد صندوقها
در سراسر کشور به طور تصادفی انتخاب و در برابر
دوربینهای تلویزیونی مورد شمارش قرار گرفت؛ اما
نتایج بهدست آمده تفاوتی با آنچه پیش از این وزارت
کشور اعالم کرده بود ،نداشت.

حافظه

مسلمانان مبارز
نگاهی به حضور استعمارگران انگلیسی در شبه قاره هند۶-
«لــرد آلن برو» حکمران مطلق هند در ســال
 1843میــادی تعبیــری دارد کــه به خوبی
سیاست دهها ساله انگلیسیها در زمان سلطه
بر شــبه قاره را آشــکار میکند .وی میگوید:
«این حقیقت آشکار را نمیتوان نادیده گرفت
که ملت مســلمان ،به موجــب طبیعت آیین
خود ،دشمن سرسخت ماست .بنابراین ،برنامه
واقعی ما آن است که خشنودی هندوها را جلب
کنیم».
این طرز فکری بود که انگلیسیها از اوایل
ورود بــه هندوســتان ،به آن معتقد شــده و در
روزگار حاکمیت کمپانی هند شرقی ،بر اساس
آن مشی میکردند ،یعنی همیشه جانب هندوها
را نگاه داشته و مسلمانان را مورد بیمهری قرار
میدادنــد و حتی گاه برای آزردن مســلمانان،
از بذل پارهای کمکهــای کوچک به هندوان
خودداری نمیکردند .بــرای نمونه ،این واقعه
را میتوان ذکر کرد که پس از تار و مار شــدن
قوای انگلیس در افغانستان ،در سال  1842که
«سر هنری رالســنون» مأمور سیاسی انگلیس
از قندهار به هندوســتان میرفت ،هنگام عبور
از شــهر غزنه ،درهای مقبره ســلطان محمود
غزنویـ بزرگترین فاتح مســلمان هندـ را به
حکم فرمانفرمای هندوستان از جای کند و به
عنوان اینکه این درها متعلق به بتکده سومنات
اســت ،همراه خود به هندوستان برد! به خوبی
پیداســت که این عمل ،فقط به منظور تقویت
جانب هندوها و ضربههای روانی به مسلمانان
انجام گرفت .آنان میخواســتند چنین وانمود
کنند که از فاتح مسلمان هندوستان و ویرانگر

بتکده سومنات پس از قرنها انتقام میگیرند!
انقالب سال 1857م که به رهبری مسلمین
و به منظور تجدید حکومت آنان بر پا شده بود،
این طرز فکر را در انگلیسیها تقویت کرد و آنان
را بر اجرای طرح پس زدن مســلمانان و جلب
خشــنودی هندوها مصممتر و راسختر کرد.
نهرو میگوید بعد از ســال  1857انگلستان،
مسلمانان را بیشتر از هندوان تحت فشار قرار
داد ،زیرا انگلیسیها مســلمانان را از هندوان
مبارزتر و جسورتر میدانستند و تصور میکردند
که هنوز خاطرات دوران تسلط ایشان بر هند،
تازه است و به این دلیل خطرناکتر است.
انگلیسیها این موضوع را که مسلمانان به
موجب طبیعت آیین خود ،دشــمن سرسخت
آناننــد نه تنهــا در هند ،بلکــه در جنگهای
خونین مردم مسلمان افغانستان نیز به رأیالعین
مشاهده کرده ،آن را همچون درسی آموزنده و
تلخ ،همیشه به خاطر داشتند.
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نخبگان نوظهور
و بحران روایتها
حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

کثرت و تضاد روایتهــاّ ،
واقعیت بارز
جوامع کنونی است .گسترش ابزارهای
ارتباطی و اطالعاتی که جوامع امروز را در ّ
وضعیت
شــبکهای قرار داده ،منجر به ظهــور روایتهای
گوناگون از یک ّ
واقعیت شــده است تا جایی که به
ّ
تعبیر «ژان بودریار» ،موجودیت امر واقع با بحران
مواجه شــده و انســان عصر اطالعــات توانایی
تشخیص ّ
واقعیت از خیاالت را ندارد .اگر با دیدگاه
ً
رادیــکال بودریار کامال موافق نباشــیم که تمامی
ّ
واقعیــت را برســاختی از روایتهای رســانهای
میدانــد ،اما در هر حال اعتقــاد محکم او به این
موضــوع خود محصولی از غوغــای روایتهای
مختلف در دنیای غرب اســت ،بهویژه اینکه این
روایتها با منافع صاحبان برخی صنایع ،همچون
صنایع تسلیحاتی پیوند خورده و قلب ّ
واقعیتها
(تحریف) منبع قدرت و ثروت واقع شده است.
جامعه کنونی ایران و به ویژه دولت سیزدهم به
ّ
وضعیتی تهدید میشود و
روشنی از جانب چنین
این ّ
واقعیتی است که بسیاری آن را گفته و نوشتهاند.
مسئله اصلی در اینجا اشاراتی در جهت چگونگی
مواجهه مطلوب با این موضــوع بوده و الزمه این
بحث تأملی در نگرشهای سیاسی دولت ،نخبگان
و مردم در جامعه امروز ایران است.
ّ
اهم نگرشهای سیاسی
جامعه امروز ایران

B

ســخن گفتن از نگ رشهای جامعه امروز ایران در
ســه حیطه دولت ،نخبگان و مــردم ،امر خطیری
اســت و بهطور قطــع نیازمند تحلیــل محتوای
دســتکم بخش قابل ّ
توجهی از مواضع هر یک
از این طرفهاست .این نوشتار که برآمده از رصد
مستمر اوضاع جاری است ،درباره مواضع هر یک
از طرفها حدسهایی نزدیک به ّ
واقعیت میزند و
موارد ذیل را در حوزه نگرشهای کنونی حاکم بر

سه حوزه مذکور ارائه میکند:
1ـ دولت اعتماد به نفس باالیی دارد و معتقد است
با وجود مشکالت مختلف و فرصتسوزیهای
دولت قبل باز هم بنبستی در کشور وجود ندارد و
میتوان خارج از راهحل توافق با قدرتهای غربی
و از طریــق مدیریت هزینهها در داخل ،رفع موانع
رشد و تولید و تنوع بخشــیدن به روابط خارجی
بهویژه با نگاه به همســایگان و شرق ،بر مشکالت
غلبه کرد؛
2ـ مــردم با آگاهی از کمکاری و فرصتســوزی
دولت قبل ،مسیر دشــوار حل مشکالت از سوی
دولت کنونــی را درک میکنند و به نســبت قابل
ّ
توجهی با دولت ســیزدهم همدلی دارند ،اما این
ّ
موضوع شکننده بوده و به هیچوجه به معنای تحمل
مشکالت از سوی جامعه نیست و آرامش آینده را
تضمین نمیکند .تضمین این موضوع به چگونگی
تعامل دولت با نخبگان وابســته اســت که سخن
اصلی این یادداشت به شمار میآید.
3ـ به این ترتیب در وضعیت کنونی نخبگان سیاسی
کشور در ّ
موقعیتی تعیینکننده قرار گرفتهاند .منظور
از نخبگان سیاســی آن دســته از فعاالن سیاسی
خارج از قدرت هســتند که سخن و قلم آنان تأثیر
قابل ّ
توجهی بــر افکار عمومــی دارد .این طبقه
نقش اصلی را در ایجاد روایتهای سیاسی دارند
موفقیت یــا عدم ّ
و بنابراین ّ
موفقیت دولت کنونی
رابطه زیادی با نوع مواجهه با اینها دارد .مروری بر
مواضع گوناگون عناصر ّفعال نخبگانی بیانکننده
این است که دستکم چهار نوع نگرش را در این
طبقه میتوان تشخیص داد که به صورت مختصر
عبارت است از:
ّ
مسئولیت
3ـ1ـ برخی از نخبگان که در دولت قبل
داشتند و اکنون افکار عمومی را شاهد کمکاریهای
خود میبینند ،ســعی میکنند با رصد کردن نقاط
ضعف دولت ســیزدهم ،خــود را تبرئه کرده و در
ضمن حیات سیاسیشان را زنده نگه دارند.
3ـ2ـ برخی از نخبگان سیاسی که آنان نیز سالهای
مدیدی دســتی در قدرت داشتهاند ،نسبت به حل
مشــکالت تردید دارند و در عین حال به بحرانی
شدن ّ
وضعیت تمایلی نداشته و در مجموع منفعل

به شمار میآید.
ّ
3ـ3ـ عدهای دیگر از نخبــگان رویکرد واگرایانه
ّ
حاکمیت را
و منتقدانه خود نســبت به دولــت و
تشدید کردهّ ،
موفقیت دولت را دور از ذهن دیده و
روایت میکنند و نیمنگاه ضعیفی هم به شکلگیری
اعتراضات اجتماعی و به رهبرداری از این ّ
وضعیت
ّ
دارند .این عده همواره در حاشــیه قدرت زیست
کر دهاند و بیبهره از مواهب آن نبودهاند.
3ـ4ـ طیف دیگری از نخبگان سیاسی را میتوان
در میان افرادی ســراغ گرفت که از خاستگاههای
دانشــگاهی و تا حدودی محیطهای روشنفکری
برخاســتهاند و در مجموع مانند ســه گروه قبل از
مواهب قدرت بهرهمند نشــده و چندان به کسب
قدرت نمیاندیشــند .این گروه که پیشتر و بیشتر
جزء نخبگان فکری بودهاند ،هرچند ممکن است
ّ
حاکمیت اختالفاتی نیز داشته
مبانی فکری آنها با
ّ
باشد ،اما به نظر میرســد موضوعاتی را مد نظر
ً
قرار دادهانــد که اوال آنان را وارد حوزه سیاســت
کــرده و میتوانند در این حوزه تأثیرگذار باشــند
ً
و ثانیــا موضوعات مورد نظر آنهــا با دغدغههای
ّ
ّ
دولــت و
حاکمیت نزدیکی قابــل توجهی دارد.
بنابراین ،امکان شکلگیری توافق میان آنها با دولت
وجود داشته و رسیدن به توافق همان وظیفه خطیر
نیروهای ارزشی و دولت سیزدهم به شمار میآید.
موضوعاتی نظیر عدالت ،ریشهکنی فقر ،اخالق،
ضرورت امیدواری ،بحران آب و غذا ،مشکالت
زیست محیطی و ...از جمله دغدغههای مشترک
این دســته از نخبگان فکریـ سیاســی نوظهور با
ّ
حاکمیت و دولت است.
به نظر میرسد ،این گروه از نخبگان ،رویکرد
ساختارشکن بخشی از اصالحطلبان در دهههای
 70و  80را خطــری بــرای اصالحطلبــی و
دموکراســیخواهی مورد نظر خود میدانند و به
ویژه عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم ،آنان را به
کنارهگیری از پدرخواندههای اصالحات وا داشته و
خواسته یا ناخواسته مسیر مستقلی را آغاز کردهاند.
چنانکه گفته شــد مسیر این قبیل نخبگان نوظهور
ّ
حاکمیت مشــترک
تنهــا در برخی موضوعات با
اســت ،اما با ّ
توجه به فاصلــه مبانی فکری برخی

خرد
سیاست
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ّ
حاکمیــت ،چرا و چگونه نیروهای
از این افراد با
ارزشی و دولت ســیزدهم باید این طیف را مورد
ّ
توجه و بلکه تعامل قرار دهد؟

B

چرایی و چگونگی
مواجهه با نخبگان نوظهور

دســته اخیر از نخبگان که به نسبت ،دغدغههای
ارزشمندی برای کشــور دارند ،اگر به یک جریان
همبسته تبدیل شــده باشند ،میتوان معرفی کرد؛
امــا در وضعیت کنونی به نظر میرســد این افراد
ّ
در حد عناصر دانشــگاهی به نســبت مستقل و
غیرجناحی هســتند که هنوز خود را یک جریان
منسجم نمیدانند ،اما دغدغههای مشترکی دارند
و همین دغدغهها و مســائل را میتوان شــاخصه
شناخت آنها دانست ،بنابراین این دسته از نخبگان
را باید عناصری خارج از دستهبندیهای سیاسی
رایج تلقی کرد و در پی شناخت بیشتر ّ
هویت آنان و
بلکه ایجاد روایتی مطلوب از هویتشان برآمد .به
ّ
حاکمیت
عبارت دیگر ،نیروهای متعهدـ از جانب
مسئولیت شناخت این ّ
ّ
هویتهای فکریـ
و دولتـ
سیاسی نوظهور و تعمیق رابطه با آنان را دارند تا در
یک فرآیند گفتوگویی بتوانند دغدغهها و مسائل
مشــترک خود را مبنای توافق قــرار دهند .انتظار
میرود و بایسته است از درون این توافق نتایج ذیل
حاصل شود:
اول :فضای گفتمانی جدید معطوف به مســائل
واقعی کشور شــکل گیرد و اصالحات به معنای
اصیل کلمــه درون چارچوبهای قانونی تعریف
شــود که این خود ســبب طراوت و تازگی حوزه
سیاست شــده و مانع مهم پیشروی فساد خواهد
بود.
دوم :در بحبوحه جنگ روایتهایی که در ابتدا گفته
شد ،فضای گفتمانی جدید که از اجماع نخبگان
دغدغهمند برخوردار است ،هدایت افکار عمومی
را به دســت گرفته ،مانع از اثرگذاری روایتهای
منحرفانه میشــود و در نتیجــه همدلی جامعه با
دولت افزایش خواهد یافــت .به این ترتیب خأل
گفتمانی دولت ســیزدهم نیز تا حدودی ُپر شده و
مسیر جدیدی پیشروی کشور گشوده خواهد شد.

ریزشها

آفاق

فراز و فرود محسن مخملبافـ بخش آخر

چهره پنهان سیاستـ ۲۸

پیوند با منافقین

محسن مخلمباف در سال  ۱۳۸۴و پس
از پیروزی محمود احمدینژاد از كشور
خارج شــد و پس از تغییر تابعیت ایرانی خود و
خانوادهاش با تابعیت فرانسوی ،اكنون در پاریس
زندگــی میكنــد .مرحوم امیرحســین فردی از
نیروهای انقالبی در عرصه کار مطبوعات و رسانه،
پس از سال  ۱۳۸۴که مخملباف از ایران مهاجرت
کرد و ســپس در ســال  1388همنوا با سازمان
مجاهدین خلق(گروهک فرتوت منافقین) علیه
نظام و انقالب موضعگیری کرد ،طی یادداشــتی
خطاب به محسن مخلمباف نوشت:
«همکارانــم عکس پاپیوندارت را نشــانم
دادند تا من عصبانی بشــوم ،اما نه تنها عصبانی
نشــدم ،بلکه خندهام هم گرفت .میدانی چرا؟
برای اینکه هیچ وقت نتوانستم تو را جدی بگیرم.
یادت هســت با موتور تو خیابانهــای تهران راه
میافتــادی تا عناصر فراری ســازمان مجاهدین
خلق را شناسایی و معرفی کنی؟ میگفتی من تو
زندان با اینها بودم و میشناسمشــان .شده بودی
شکارچی گراز .دنبال مسعود رجوی میگشتی،
حاال خوب تو فرانســه به هم رسیدید! بازی
روزگار را میبینی؟ تو و مســعود رجوی،
ً
به هــم پیوند خوردید! آن هــم احتماال تو
پاریس! فکرش را میکردی کارت
به اینجاها بکشد؟»
محســن مخملباف بیش
از  ۲۱جایزه از جشنوارههای
بینالمللی دریافت کرد؛ اما
جایزه وی ُمهر ننگی بر سابقه
هنری و حتی صبغه انسانیت او

نشاند ،حضورش در سرزمینهای اشغالی قدس
و شــرکت در جشنواره فیلم اورشــلیم در تیرماه
 ۱۳۹۲بود .مرحوم فرجالله سلحشور میگفت:
«آقای مخملباف از وقتی وارد ســینمایی شد که
در آن شــهرتطلبی ،زن ،شــهوت و کبر و غرور
بــود ،ناخالصیهایش بیرون ریخــت .او از قبل
هم شاگرد مکتب اســام نبود ».به واقع محسن
مخملباف از ابتدا هم «انقالبینمایی» در لباس
انقالبیون بود .او کــه روزگاری با عقاید رادیکال
دینی شناخته میشد ،سال  1392به سرزمینهای
اشغالی میرود و در نشست دریافت جایزهاش از
صهیونیستهامیگوید:
«من متدین نیســتم؛ اما نمیتوان امور دینی و
قدرت آن در امــور را رد کرد؛ من پیروان بهائیت
را در این فیلم انتخاب کردهام؛ زیرا آنان رویکردی
دارند که میتوانــد برای پیروان دیگر ادیان نمونه
باشد» و البته این جایزه گرفتن از صهیونیستها،
اقدامــی تصادفی و بینتیجه نبــود و مخملباف
را به یــک حامی تمام قد این رژیــم تبدیل کرده
تا آنجا کــه در نامهاش به تــاجزاده از اینکه
تکفیریهای جنایتکار با وجود حمایت
جدی دولتهــای غربی نتوانســتهاند
حکومت قانونی سوریه را سرنگون کنند،
عصبانی است و آن را به دلیل نقشآفرینی
ایران میداند و کیست که نداند
رژیمصهیونیستیبیشتریننفع
را در ســالهای جنگ سوریه
به جیب زد و در گوشه میدان
ناظر اشتغال مسلمانان به جنگ
داخلی بود.

نفوذ برای بازگشتپذیری انقالب
سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

پس از پیروزی انقالب اسالمی صدها
روزنامه و مجله که از اواخر تابســتان
 1357انتشار یافته بودند ،با همان هیئت تحریریه
کارشــان را تا آغاز جنگ تحمیلی ادامه دادند .در
ب و گروههای سیاســی یک یا
این دوره همه احزا 
چند نشریه داشتند؛ از  253روزنامه و نشریه تازه
انتشار 153 ،روزنامه به احزاب و گروههای سیاسی
وابسته بودند كه بیشــتر آنها با حمایت بیگانگان
شــكل گرفته و به جریانهــای مخالف انقالب
اسالمی و نظریه حكومت اسالمی وابسته بودند و
ً
تماما درخدمت سیاســت آمریــکا و غرب قرار
داشتند(.واعظی )49 :1380 ،در این میان ،نشریه
مارکسیســتها نیز کم نبودند و وابستگی آنها به
بلوک غرب محرز بود .با توجه به ماهیت بخش
قابل توجهی از مطبوعات در این زمان بیش از آنکه
نفوذ در مطبوعات صورت گیرد ،با نفوذ مطبوعات
روبــهرو هســتیم .در هــر صــورت ،مواضع و
جهتگیریهای این قبیل از نشــریات به وضوح
نشان میداد که نقش آنها یا برای بازگشتپذیری
انقالب اسالمی اســت یا بردن انقالب در دامن
غرب یا شرق .در چنین وضعیتی امام خمینی(ره)
در هشــداری میفرماینــد« :اآلن مــی بینیم در
سرتاسر کشور یک مسائل انحرافی هست و این
مســائل انحرافی نمیشــود از آن اشخاصی که
خودشان مستقیماند ،باشد .معلوم میشود که یک

ً
اشــخاصی منحرف در اینها وارد شدند؛ مثال در
کمیتهها ،در دادگاهها و در بسیج ،در همه جا ،در
رادیــو و تلویزیــون ،در مطبوعــات ...یک وقت
میبینید که مطبوعات یک راهی میرود که طرف
چپ دارد میرود ،یا یک راهی طرف راست دارد
میرود ،از راه مستقیمی که ملت دنبالش هستندـ
کهآنراهاسالماستـمنحرفمیشوند(».صحیفه
امام ،ج ۲۱۵ :۱۷ـ  )۲۱۶در همین راستا مرحوم
شایانفر در تحلیل نشریات ابتدای انقالب گفت،
«در این دوره شــاهد نشریاتی هستیم که یک شبه
سوپر انقالبی شده و با نامهای «زن»« ،رهایی»،
«رهایی زن»« ،برابری»« ،شنبه سرخ»« ،یکشنبه
سیاه»« ،مجاهد»« ،پیکار»« ،راه کارگر» و ...در
ظاهر گوی ســبقت را از دیگــر انقالبیها ربوده
بودنــد ،امــا نکته اینجاســت که بخــش عمده
ً
کمونیســتها در زنــدان بریده بودنــد و عمدتا
سلطنتطلبان ،این نشریات را اداره میکردند».
در هر صــورت اولیــن روزنامهای کــه به جرم
همکاری با کشــورهای بیگانه در هفدهم مرداد
 1358تعطیل شــد ،روزنامه «آیندگان» بود .امام
راحل در پاسخ به «اوریانا فاالچی» درباره چرایی
توقیف این روزنامــه ،فرمودند« :روزنامه آیندگان
همان بود که با دشمنهای ما روابط داشت .توطئه
بود در کار و با صهیونیستها روابط داشت .از آنها
الهام میگرفت و بر ضد منافع مملکت و کشــور
مینوشــت )1358/7/2( ».نمونــه دیگــر از
مطبوعاتی که در این زمان به عنوان نفوذی ساواک
توقیف شد ،مجله «تهران مصور» به مدیر مسئولی
«عبداللهواال»(عضوکلوپصهیونیستیروتاری)
و سردبیری «مسعود بهنود» بود.

سیاستنامه
ی ـ ۱۹
سیدمحمدکاظم یزد 

صفات رئیس جامعه

فتحالله پریشان
دبیر گروه اندیشه

صالحیــت حکمرانی در همه مکاتب و
نحلههای فکری و سیاســی جهان امری
مطرح و حتی ضــروری حکومت خوب
تلقی شده و از بدیهیات به شمار میآید.
در واقع ،ضــرورت حکومت و اینکه چه
کسی سزاوار و مســتحق اطاعتپذیری
اســت ،از دیرباز از ســؤاالت اساسی در
ارتباط با قدرت و حکومت بوده اســت.
این موضــوع ،در مکتب نورانی اســام
فصل مشعشــع و علیحدهای را به خود
اختصــاص داده اســت و اهمیــت این
موضــوع را در حد و اندازهای میداند که
معتقد است ،حکمرانان جامعه اسالمی
که میخواهند در پرتو عمل به آموزههای
اسالمی ســعادت و رفاه دنیوی و اخروی
مســلمانان را رقم بزنند ،جــز با نصب
مســتقیم یا غیرمســتقیم الهی مقدور و
پذیرفتنینیست.
در واقع ،از منظر اسالم و اندیشمندان
مســلمان ،رئیس و مدیر جامعه اسالمی
الزم است عالوه بر شرایط اولیه ،صفاتی
داشته باشــد تا بتواند عهدهدار مدیریت
جامعه شود و به خوبی بحرانها را پشت
سر گذارد .این صفات در افراد مختلف،
شــدت و ضعف دارد؛ ولــی به هر حال
الزمــ ه یک مدیریت ســالم برخورداری
از این صفات اســت .ســید یــزدی این
صفات را به خوبی برشمرده که در اینجا
به اختصار آنهــا را ذکر میکنیم .پیش از
شــمارش آنها گفته است« :البد للریاسه
مــن  ،1»...یعنی برای ریاســت چارهای
نیست از صفات زیر:
1ـ کیاست و زیرکی(کیاسه)؛
2ـ سیاست و زیرکی(سیاسه)؛
3ـ متانت و برخورد با احترام(متانه)؛
4ـ وزانــت و داشــتن شــخصیت
اجتماعی(وزانه)؛
5ـ دیانت و تعهد به اسالم (دیانه)؛
6ـ امانتداری و پرهیز از خیانت (امانه)؛
7ـ وقار و بزرگمنشــی بدون تکبر و خود
بزرگبینی (وقار من غیر استکبار)؛
8ـ آرامش خاطر بدون تجاهل (سکینه من
غیراستنکار)؛
9ـ صالبــت همراه با نرمخویی (هیبه فی
لین)؛
10ـ اقتدار در عین اینکه به سخن دیگران
نیز تن دهد (منعه فی تمکین)؛
11ـ آگاهــی بــه امــور جامعــه بــرای
تصمیمگیری متناســب (بصیره باالمور
لیوقعهامواقعها)؛
12ـ آگاهی در گزینش اندیشههای درست
(خیرهبالمطالبلیضعهامواضعها)؛
13ـ شناخت گروهها و طبقات اجتماعی
جامعه بــرای ایصال حق هر کس به طور
عادالنه (معرفه بطبقات لیعطی کال حقه)؛
14ـ بــه یاد خدا بــودن و نظر به بزرگی و
جالل و عظمت خدا داشــتن (مالحظه
جالل الله و هیبته و کبریائه عظمته).
در ادامــه این صفــات میافزاید« :به
درستی که نامه اعمال هیچ (گناه) کوچک
و بزرگی را فروگذار نکرده و هدف نهایی
و کمــال مطلوب در نظر داشــتن خدای
متعــال در همه حــاالت و اوقــات و در
تمامی حرکات و ســکنات است» 2و با
وجود این باید گفت ،به اعتقاد سید یزدی
کمال مطلوب در حکومت کردن بر مردم
همان رضایت حق تعالی است که رئیس
با رفتاری گویای صفات فوق میتواند به
آنها دست یابد .افزون بر این ،باید جامعه
را به گونهای اداره کند که همگان به سوی
این کمال مطلوب گام بردارند و این امر در
جامعه نهادینه شود.
منابع در دفتر نشریه موجود است.
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زندگی
مجازستان
سیاست
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آیا بالکچین به زودی در همه جا خواهد بود؟
نکتهگرام

محمد صالح نادری

عبدالرحیم انصــاری ،کاربر فضای مجازی:

طی کردن مسافت بیش از  ۱۳۰۰کیلومتر
از طریق پهپادها و موشکهای بالستیک
در روز روشــن ،و برخــورد دقیق آنها به
اهداف از پیش تعیین شده ،آن هم با توجه
به مجهز بودن پایتخت امارات به آخرین
سطح از تکنولوژیهای دفاع هوایی ،اعم
از آمریکایی و روسی کار سادهای نیست؛
اما یمن این کار را کرد!
علی بهــادری جهرمی ،ســخنگوی دولت:

رئیسجمهور در ســفر روســیه عالوه بر
دیدار با آقای والدیمیر پوتین ،در مجلس
دوما ســخنرانی خواهد داشــت .دیدار
بــا فعاالن اقتصــادی و نفتــی و حضور
در دانشــگاه از دیگر برنامههای ایشــان
در روســیه خواهد بود .محــور مباحث
و جلســاتتوســعه صادرات به روسیه
و تقویت ارتباطات تجــاری و اقتصادی
است.
حجتاللــه عبدالملکــی ،وزیر تعــاون و
کار:روز گذشــته در نشســتی بــا رئیس

ســتاد کل نیروهایمســلح از سند ملی
مهارتآموزی و اشــتغال سربازان وظیفه
که تدوین آن به تدبیــر رهبر انقالب بود،
رونمایی شد؛ براین اساس ،سربازان عزیز
مهارتهای تخصصی را فــرا گرفته و با
نیازسنجی ،استعدادیابی ،هدایت شغلی
و توانمندسازی تا مرحله اشتغال حمایت
میشوند.
عبدالمطهــر محمدخانــی ،رئیــس مرکز
ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران:

کارشناس فناوری اطالعات

ً
اگر بیتکوین را میشناسید ،احتماال در این
بالکچین هم به گوشتان خورده است.
بین نام
ِ
در چند سال اخیر افراد بیشماری درباره خرید
و فــروش بیتکوین و قابلیتهــای این ارز
دیجیتال صحبت میکننــد .از افراد تازهکار تا
حرفهایهای دنیای فناوری ارزهای دیجیتال،
همگی بــه این پدید ه نوظهــور و خاص قرن
حاضر عالقهمند شدهاند؛ اما افراد کمی درباره
اصلیترینفناوریزیرساختیبیتکوین،یعنی
بالکچین) )Blockchainـ که در واقع اساس
بیتکوین بر پایه این فناوری بنا شــده استـ
تحقیق کرده و اطالعــات کافی دارند .حتی
ت
در مورد این واقعیت که بالکچین فقط به بی 
کوین محدود نمیشود و هر نوع ارز دیجیتال
دیگر نیز بر پایه همین فناوری ســاخته شده،
اطالعات چندانی ندارند.

حســامالدین کاظمی ،کاربر فضای مجازی:

از لشکرکشــیهای شاه به عمان و اردن و
ویتنام و سوریه خبر داشتم تا اینکه فهمیدم
امروز ســالگرد فرســتادن نیروی هوایی
به کنگو در آفریقاســت! سلطنتطلبا با
تحــرکات منطقهای مشــکلی نــدارن،
مشکلشــون اینه که چرا بــه جای مهره
آمریــکا بودن ،سیاســتهای مســتقل
خودمون رو داریم.
عزتالله ضرغامی ،وزیر گردشگری:دیروز
معتقد بــودم که برای مواجهه با مخالفین
خود (اپوزیســیون) راهبرد نداریم .امروز
معتقــدم که بــرای مواجهه بــا موافقین
سرســخت خود هــم راهبــرد نداریم.
سیاســتهای کالن نظــام ،در نگاه بدنه
اصحاب قدرت جاری نمیشود.
علی شــمخانی ،دبیر شــورای عالی امنیت
ملی:آغاز اجرای موافقتنامه  ۲۵ســاله

میانایران وچین به عنوان دومین اقتصاد
بزرگ جهان آن هم در شرایطی کهآمریکا
همچنان با یکجانبهگرایی و تداوم فشــار
حداکثری به دنبال محروم کردن ایران از
تعامالت اقتصادی با دنیاست ،موفقیتی
راهبردی برای تهران به شمار میآید.

B

معایب بالکچین

بالکچین ســعی بر این است که یک ساختار
در
ِ
غیرقابل تغییر ایجاد شــود ،امکان خرج چندباره
پولها وجود نداشــته باشــد ،جعل امکانپذیر

B

مزایای بالکچین

بالکچیــن را گفتیم تــا اول با نقص این
معایب
ِ

B

بالکچین چیست؟

ما برای انجام یک تراکنش مالی از واسطهای ،نظیر
بالکچین این امکان
بانک اســتفاده میکنیم؛ اما
ِ
را به خریداران و فروشــندگان (ارســالکنندگان
و دریافتکنندگان پول مجــازی) میدهد که به
صورت مســتقیم با هم در ارتباط باشــند و نیاز
به یک شــخص ثالث بــه عنوان واســطه از بین
برود .این شــکل از تراکنــش را «همتا به همتا»
مینامند.
بالکچین از رمزنگاری به منظور ایجاد امنیت
در تبادالت و حتی خریــد و فروش ارز دیجیتال
اســتفاده میکنــد .برخالف شــبکههای بانکی

شــهردار تهران در صحن شــورای شهر
الیحــه بودجه  ۱۴۰۱را بــه آقای چمران
تقدیم کرد .مهمترین محــور این برنامه
منسجم و تحولی ،مردمیشدن مدیریت
شهری تهران و زمانمند شدن پروژههای
شهری در بودجه اســت .رویکردی که با
ایجاد شفافیت ،زمینههای بروز فساد را به
صورت جدی کاهش خواهد داد.
سیداحسان خاندوزی ،وزیر اقتصاد:جلسه
رئیسجمهور با مدیــرانبانکها پس از
یک دهه برگزار شــد .برگرداندن ســود
مــازاد دریافتی ،اعالم بدهــکاران کالن
بدحساب بانکی ،توسعه وام قرضالحسنه
و دسترســی مردم به وامهای خرد مبتنی
براعتبارســنجی (نه وثیقــه و ضامن) از
اولویتهــای وزارت اقتصاد بود که مورد
تأکید قاطع ایشان قرار گرفت.

که دارای یک موقعیت مشــخص هســتند و به
اصطالح متمرکز عمل میکنند ،مرکز دادهای که
ً
بالکچینهــا در آن قرار دارند ،کامال غیرمتمرکز
بوده و در سراسر جهان پخش هستند.
محل نگهداری بالکچینهــا را به اصطالح
«دفتر کل توزیع شده» مینامند .این دفتر کل برای
همه اعضای شبکه و با جزئیات در دسترس است
و حتی حســاب و کتابها برای همه بهصورت
شفاف وجود دارد .در واقع ،این شبکه زنجیرهای
از رایانههایــی اســت که درســتی تراکنشهای
صورت گرفته بین شما و طرف مقابلتان را تأیید
بالکچین اضافه
کــرده و پس از تأیید ،آن را نیز به
ِ
بالکچین در فارسی «زنجیره بلوکها
میکند .به
ِ
یا بلوکی» هم میگویند.

نباشــد ،هویت افراد مخفی باشــد ،بدون نیاز به
مدیریت یکتا باشد و . ...در ساختار بانک سنتی،
دفترکل بانک برای بانک ایجــاد قدرت میکند
بالکچین همه از همه چیز
و فسادزاســت ،اما در
ِ
باخبرند! هرچند برای از بین بردن امکان فســاد
بالکچین معایب دیگری را
در مدیریت متمرکز،
ِ
بالکچین،
معایب
ترین
م
مه
از
ایجاد میکند .یکی
ِ
حمله  51درصد است .این حمله زمانی است که
بالکچین در اختیار یک نهاد
بیش از نصف شبکه
ِ
قرار بگیرد ،در این صــورت آن نهاد حتی امکان
دستکاری در تراکنشهای کاربران را هم به دست
بالکچین بدون مدیریت
میآورد! از آن جایی که
ِ
مرکزی اســت ،در صورت ایجــاد درگیری بین
ً
کاربران عمال قانونی برای حمایت از آنها وجود
ندارد .بنابراین ،حمله  51درصد یکی از معایب
مهم در این شبکه است.

بالکچین
شبکه آشــنا شوید و در ادامه بگوییم که
ِ
چگونــه میتواند به کمــک ما بیایــد؟ فناوری
بالکچین و کاربردهایش بینظیر و نامحدود است
ً
و تقریبا میتواند در هــر چیزی که تراکنشپذیر
باشــد؛ از جمله نقل و انتقال پول ،کاال یا امالک
کاربرد داشته باشــد .بالکچین بزرگترین مانع
کالهبرداران اســت؛زیرا هر نوع معامله صورت
گرفته با تمام جزئیات آن در دفتر کل ثبت شــده
و همه طرفین معامله میتواننــد به این جزئیات
دسترسی داشته باشند.
هر کسی در هر جای دنیا که به اینترنت دسترسی
دارد ،میتوانــد از آن در تراکنشهــای خــود
اســتفاده کند .ایجاد ارتباطات خــودکار و بدون
بالکچین به شــمار
ناظــر ،از مهمترین مزایای
ِ
میآید.

B

آینده بالکچین

پژوهشهای صورت گرفته ،نشاندهنده افزایش
اســتفاده از این فناوری در دهه آینده است .عالقه
به حوزه بالکچین در دنیا رو به افزایش اســت و
ارائه دورههای دانشــگاهی بالکچین ،برگزاری
انواع نشستها و همایشهای این حوزه ،استفاده
بانکها و مؤسســات مالی ،شرکتهای بیمه و
شــرکتهای فناوری از آن به مثابــه ابزاری برای
کاهش هزینهها ،کاهش خطاهای سیســتمی و
افزایش کیفیــت ارائه خدمات خود دلیلی بر این
مدعاست.
فــرض کنید برای پایــا کردن پــول ،به ناظر
انسانی و صبر تا چند ســاعت دیگر نیاز نباشد،
بالکچین همین اســت.
ملموستریــن ویژگی
ِ
بلیطهای ســینما ،فرودگاهها ،مترو ،قراردادهای
هوشــمند ،آموزش و بســیاری از مــوارد دیگر
بالکچیــن همه آنهــا را متحول
کــه در آینــده،
ِ
خواهد کرد.

راهاندازی  ۲ ۰میلیون پورت فیبر نوری از دهه فجر
امیرمهدی صالحی
کارشناس فناوری

بــه گفته وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات،
پروژه «فیبر نوری نقاط» از دهه فجر امسال کلید
میخورد و تا پایان دولت ســیزدهم  ۲۰میلیون
پورت پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری برای منازل و
کسبوکارها راهاندازی میشود .عیسی زارعپور
در صفحه خود در اینستاگرام نوشت« :نامهای را
یکی از دوستان با واسطهای برای من فرستاده بود.
نامه دو فرزند خردســالش خطاب به من و گله از
بیکیفیتی اینترنت منزلشان بود .وقتی خواندم،
ً
واقعا متأثر شدم و خب حق دارند».

وی ادامــه داد« :وضعیتی که ایــن عزیزان به
آن اشــاره کردهاند ،وضعیت نابهسامان اینترنت
خانگی است که با سیاستهای غلط و تلمبارشده
در یک دهه گذشــته به وجود آمده ،بهگونهای که
حاال بین  ۱۸۱کشور رتبه  ۱۴۲را داریم .وضعیت
تلفن همراه هم اگرچه بهتر از ثابت اســت (رتبه
)۷۰؛ اما آن هم نیازمند بهبود است که به صورت
مستمرپیگیریمیکنم».
وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات گفت:
«اصــاح این رویــه در کوتاهمــدت امکانپذیر
نیســت ،اما برنامههای میانمــدت و بلندمدتی
برای افزایش کیفیت و ســرعت شــبکه ارتباطی
کشــور تدارک دیدهایم .پروژه «فیبر نوری نقاط»

از دهه فجر امسال کلید میخورد و تا پایان دولت
ســیزدهم  ۲۰میلیون پورت پرسرعت مبتنی بر
فیبر نوری برای منازل و کسبوکارها راهاندازی
میشود».
به گفته زارع پــور ،تحقق این پــروژه بزرگ
نیازمند عزم ملی اســت که دولت سیزدهم خود
را برای آن آماده کرده اســت .مردم ما شایســته
سرعتهای چند صد مگابیتی اینترنت هستند که
دور از دسترس نیست.
تالش برای افزایش سرعت اینترنت خانگی
در دولت جدید ســر و شــکلی جــدی به خود
گرفته اســت و با این حال هر از گاهی کاربران با
کندی مواجه میشــوند .برای نمونه ،هفته پیش

 ۱۰۰۰گیگ از ظرفیت اینترنت بینالملل کشور،
بهعلت قطع دو مســیر فیبر نوری در گرجســتان
قطع شــد .این اتفاق موجب اختالالت شــدید
اینترنت کاربران در سراســر کشور شد .هرچند
این اتفاقها را میتوان نوعی حادثه به شمار آورد؛
ی
اما وضعیت مراکز مخابراتی نیازمند توجه جد 
است و به احتمال زیاد شما هم با مشکل تکمیل
بودن ظرفیت مخابرات محل خود برای دریافت
اینترنت ثابت مواجه شد ه و در دوران کرونا مجبور
شــدهاید هزینه گزافی را صرف خرید بستههای
اینترنت موبایل کنید .امید است با به روزرسانی
تجهیزات مخابراتی ،این مشــکالت زودتر رفع
شود.

نرمافزار

پژواک

خبرخوب

آنچور

جریمه روی جریمه

آندوسکوپ ایرانی

پادکست خودتو بساز

گوگل بری چندمین بار جریمه شد

بومیسازی یکی از مهمترین وسایل پزشکی

اگر به ســاخت پادکست عالقه
داریــد »Anchor« ،یکــی از
بهترین اپلیکیشنهای اندروید
و آســانترین روشها برای این
منظور اســت .با استفاده از این
اپلیکیشــن میتوانیــد صدای
خود را به همراه چهــار نفر از
دوســتا ن در هر کجــای دنیا،
ضبط کنید و کل مراحل ساخت
اپیزودهای پادکســت را بهطور
کامل و رایگان با گوشــی موبایل یا تبلت انجام بدهید .آنچور
شامل ابزارهای ویرایش صدا ،موسیقی پسزمینه ،ترنزیشن و
افکتهای صوتی است .پس از ساخت اپیزودها میتوانید آنها
را در محبوبترین پلتفرمهای مخصوص این کار منتشر کنید.

دادگاهی در مســکو به شرکت
گــوگل دســتور داد 4 ،میلیون
روبــل جریمه بپــردازد .علت
این مســئله تداوم دسترسی به
محتوایی است که از نظر روسیه
نامناســب و غیرقانونی است.
روسیه تا به حال بارها گوگل را
به علت حذف نکردن دسترسی
به محتواهای غیرقانونی جریمه
کرده و این بار نیز معادل 52526
دالر جریمه برای این شــرکت آمریکایی در نظر گرفته است.
روسیه قوانین نظارتی سختگیرانهای را علیه شرکتهای فناوری
آمریکایی اعمــال میکند و بارها آنها را به علت انحصارطلبی
بیتوجهی به حریم شخصی و...جریمه کرده است.

آندوســکوپهای انعطافپذیر
قابلیتهای بسیاری در مقایسه با
نوع ساده خود دارند .تولید بومی
این محصول پرکاربرد ،کشــور
را از واردات آن بینیــاز کــرده
است.
بــا توجه بــه هزینــه باالی
ایــن تجهیــز و کاربــرد آن در
بسیاری از زمینههای تخصصی
پزشکی ،از جمله گوش ،حلق،
بینی ،ریه ،گــوارش ،مجاری ادراری و مغــز و اعصاب ،تهیه
چنین محصولی برای مراکــز درمانی دولتی میتواند اهمیت
بسیاری داشته باشــد 83 .درصد از این محصول بومیسازی
شده است.

گزارش صبح صادق از دومین همایش سراسری روحانیون نیروهای مسلح
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نهضت ترجمه
ضرورت آینده
مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی
ترجمان فتح ،در مرکز همایشهای موزه
ملی انقــاب اســامی و دفاع مقدس
برگزار شد.

عکس :سید محمد موسویمنش

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

همایــش روحانیون نیروهای مســلح با حضور
روحانیون منتخب سازمانهای نیروهای مسلح در
ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد .بخش اصلی
این همایش به سخنرانی فرمانده کل سپاه ،رئیس
دفتر عقیدتیـ سیاسی فرماندهی کل قوا و نماینده
ولی فقیه در سپاه اختصاص داشت.

B

واقعیت در میدان تابع یک واقعیت ذهنی

فرمانده کل سپاه در این همایش با بیان اینکه ایامالله
مدام تکرار میشوند ،اظهار داشت ۲۲« :بهمن ۵۷
یک ایامالله بود ،اما هر  ۲۲بهمن سالهای بعداز آن
یومالله متفاوتی نسبت به این سال بوده است ،همانند
نمازهای روزانه که در ظاهــر تکرار روزهای قبلی
است؛ اما خودش یک نماز مستقل با اثری جداگانه
اســت که امتداد آن یک جریان اســت که اسالم را
جاری میکند».
وی با اشــاره به ایــن واقعیت کــه پیروزیها و
شکســتها ابتــدا در عالم ذهن رقــم میخورد و
سپس در میدان تبلور پیدا میکند ،افزود« :واقعیت
در میدان همــواره تابع یک واقعیــت در ذهنها و
قلبهاست و اگر ذهنها و قلبها به درستی شکل
بگیرد ،این خود عامل رقم خوردن پیروزی خواهد
بود».
ســردار ســامی در ادامه گفت« :علما بر این
اساس نقش مهمی در مرمت دلها ،تعمیر قلبها،
تحکیمباورها،استحکاماجتماعها،تذکرمحبتها،
بیان سنتهای الهی ،القای آرزوها ،مستحکم کردن
روحها و جسمها دارند و اگر مقاومت در اینجا شکل
میگیرد ،به این دلیل است که قبل از آن ایمان و باور
به مقاومت در ذهنها و قلبها شکل گرفته است؛
روحانیون سازندگان درون هستند».
وی بــا بیان اینکه  ۴۳ســال اســت که موضوع
اصلی در جهان انقالب اسالمی و تأثیرات آن روی

موضوعات مختلف جهانی است ،افزود« :در متن
این جریان نصرتهای شــگفتانگیز الهی وجود
دارد ،یک مولود تازه متولد شده با همه قدرتهای
جهان مقابله کــرد ،قدرتهایی که زمیــن از بدو
پیدایش تــا آن روز ،مثل آن را نــه در حجم و نه در
توانایی ندیده و تکرار هم نخواهد شد».
فرمانده کل سپاه ادامه داد« :انقالب اسالمی در
میانه یک جنگ بلندمدت و فرسایشی بین دو قطب
عظیم قدرت جهانی در کشــاکش جنگ سرد بروز
پیدا کرد و تنها نقطه اشتراک دو بلوک عظیم و انباشته
قدرت و تســلیحات تقابل با انقالب اسالمی بود و
شاید بتوان گفت یکی از نابرابرترین فضاهای تقابل
بعد از عاشورای سال  ۶۱هجری در انقالب اسالمی
اتفاق افتاد و نمیتوان فرامــوش کرد که در این ۴۳
سال از انقالب درخشــش تاریخ امامت و والیت
اتفاق افتاده است».
وی ادامه داد« :در ابتدای انقالب و دفاع مقدس
شهیدان ما از داخل مرزهای خودمان در دهالویه،
شــلمچه و ســرزمینهای مرزی بودند ،اما امروز
شهیدانمان در عراق ،سوریه ،لبنان ،یمن و ...هستند
و جبین و پیشانی این جبهه روز به روز عمق بیشتری
پیدامیکند».
سردار سالمی با اشاره به برخی دیدارهای خود
با مسئوالن انصارالله یمن افزود« :یمنیها میگویند
که جمهوری اســامی برای ما به مثابه یک ستون و
تکیهگاه محکم است که با تکیه بر آن در این مقاومت
پیروز خواهیم بود ،در شــرایطی که در حصر یمن
حتــی نمیتوانیم به دارو یا امکانــات اولیه زندگی
دسترســی داشته باشــیم ،این یک نقطه قوت برای
ماست».
وی در فراز دیگر سخنان خود با اشاره به برخی
ابعاد توســعه توان دفاعی و فواید آن گفت« :امروز
تواناییهای ما در دریا به جایی رسیده است که حتی
در آبهای دور دست توان اعمال اراده و بازدارندگی
ً
نسبت به کشتیهای جنگی دشمن را داریم و عمال
همه خطــوط مواصالتی و تجــاری دریایی ما در
آبهای آزاد جهان برای تبادالت تجاری امن است
و این قابلیت وجود دارد که در صورت نیاز هر نقطه

گزارش

قاصدان آسمانی

محفل انــس و مودت رزمنــدگان دفاع مقدس
مخابرات تیپ  29نبی اکرم(ص) به همت ستاد
یادواره شهدای بیسیم چی تیپ  29نبیاکرم(ص)
گردان لیلهالقدر به پاس قدردانی از پیشکسوتان
عرصه جهاد و شهادت در یک تاالرپذیرایی و به
صرف میوه ،شیرینی و شام و با حضور رزمندگان
هشــت ســال دفاع مقدس این تیپ برپا شد .در
این مراســم محسن حاجی میرزایی ،وزیر سابق
آموزش و پرورش ،ضمن تشکر و اهتمام از برپایی
چنین محافل و مراسمهایی ،خاطراتی از دوران
جنگ و رشادتهای رزمندگان جوان و مؤمن نظام
جمهوری اسالمی در این عرصه بیان کرد .حسن
ختام این برنامه نیز خاطرهگویی از ســوی راوی
دفاع مقدس آقای واعظی ،بیســیمچی و همرزم

شــهید حاج غالمعلی یاوری بود .این مراســم
چند سال است که با مساعدت علی محمدزاده،
جانشــین مخابرات و مســئول مخابرات تیپ
اکرم(ص) برگزار می شــود .مهمترین دستاورد
این محفل انس ،تقویت همدلی و وحدت بیش از
پیش رزمندگان انقالب اسالمی است.
ستاد یادواره شــهدای بیسیمچی گردان لیله
القدرتیــپ  ۲۹نبیاکرم(ص) در ســال ۱۳۹۰
شــروع به فعالیــت کرده و تعداد  ۷۴شــهید در
عملیاتهای مختلف تقدیم انقالب اســامی
کرده اســت و تاکنون هشت یادواره در شهرهای
مختلف استان کرمانشاه و چهار محفل انس در
تهران و هفت محفل انس در کرمانشــاه برگزار
کرده است.

از هر کشتی یا شناوری را به صورت نقطهزنی دقیق
مورد هدف قرار دهیم که این خود یک فناوری بزرگ
و یک قدرت باالی فناوری را میطلبد».

B

به بار نشستن اقدامات امروز

حجتاالسالموالمسلمینعلیسعیدیشاهرودی،
رئیس دفتر عقیدتیـ سیاسی فرمانده کل قوا نیز در
این همایش با بیان اینکه از زمان استقرار خود در این
مســئولیت موضوع برگزاری همایشهای مشترک
بین عقیدتی ـ سیاسیهای ســازمانهای نیروهای
مســلح را پیگیری کرده اســت ،اظهار داشــت:
«توفیق داریم تا دومین همایش روحانیون نیروهای
مسلح را به میزبانی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
در خدمت عزیزان باشــیم و این سلســه جلسات
کــه با بــرکات زیادی هــم همراه اســت ادامهدار
خواهد بود».
وی با تشــریح وضعیت موجود کشــور اظهار
داشــت« :استقرار دولت جدید عالوه بر تغییر ریل
سیاســی در کشــور همراه با یک سلسله تحوالت
اجتماعی بوده اســت که ناشی از بیم و امیدها و نیز
دمیدنهای دشــمن در برخی تنورهاست ،بخشی
از این تحوالت اجتماعــی تجمعات صنفی برای
افزایش حقوقهاست که اکثرا هم به دلیل نابرابری
در پرداختها و عمل نکردن درست به مسئولیتها
در گذشــته بــوده که با وجــود قانون نظــام جامع
هماهنگــی و یکسانســازی پرداختها یک عدم
توازن در حقوقها بعد از چندین ســال ایجاد شده
که دولت و مجلس فعلی درصدد رفع این ایرادات
هستند».
حجتاالســام والمسلمین ســعیدی با اشاره
به گشــایشهای اقتصادی و نقش مدیریت دولت
انقالبی در این گشایشها گفت« :توافقات با چین
و اجرای قرارداد  ۲۵ساله که ابعاد عمرانی ،فروش
نفت ،توسعه خطوط ریلی و ...آن کمک شایانی به
توسعه اقتصادی کشور خواهد کرد ،در کنار افزایش
فروش نفت و بازگشــت پول آن و همچنین کاهش
تنشهای منطقهای و توافقــات اقتصادی جدید با
کشــورهای همســایه و منطقه و عزم دولت برای

مبارزه با فساد و نیز کاهش فاصله مردم و حاکمیت،
صعود تجارت خارجی و نیز عدم استقراض از بانک
مرکزی و عدم کســری بودجه و چاپ پول و مقابله
جدی دولت با فرار مالیاتی نشانههای بسیار مثبت
اقتصادی اســت که میتوان نتایج آن را تا شش ماه
آینده به خوبی در ســفره مردم و وضعیت اقتصادی
کشور دید».

B

مجاهدان عرصه تبیین

همچنین در این همایش حجتاالسالم والمسلمین
عبدالله حاجیصادقــی ،نماینده ولی در ســپاه با
اشــاره به صدور فرمان جهاد تبیین از ســوی رهبر
معظــم انقالب ،مــوج اول مخاطبان ایــن فرمان
جهاد را روحانیت دانســت و افــزود« :روحانیت
به عنوان وارثان انبیا ســه مأموریــت تبلیغ و ترویج
دین ،دفــاع از دیــن و اقامه دین خــدا را بر عهده
دارند و بر این اســاس روحانیت در امر جهاد تبیین
در نوک پیشــانی این جبهه قرار دارد و ایفای نقش
میکند».
وی افزود« :حکم جهاد تبیین دو هدف را دنبال
میکند که بصیرتافزایی و آگاهیبخشــی به مردم
اســت تا مردم در برابر دشــمن منفعل نشوند و در
هدف دوم هدایت گرایش و تعلقات مردم است که
اگر برای سرنوشــت امتها دو موضوع را در نظر
بگیریم ،دو موضوع همان آگاهیها و تعلقات است
که سرنوشت ملتها را میسازد».
نماینــده ولی فقیه در ســپاه ادامــه داد« :حکم
جهــاد در اســام جهاد دفاعی اســت و این حکم
در برابر دهها حملهای اســت که شده؛ از تحریف
گرفته تا شبهانگیزی ،تغییر اصول و باورها ،کمرنگ
کردن غیــرت دینی ،غیر کارآمد جلوه دادن گفتمان
مقاومــت  ،نادیده گرفتن و غفلــت از وضع خراب
دشمن و منفعل کردن مدیران و مردم و». ...
وی افــزود« :حضرت زهرا(س) اولین شــهید
جهــاد تبیین بود که بــه ما آموخت ایــن جهاد دو
شــرط اساســی دارد؛ اول دیدن خطــر و بصیرت
نســبت به خطــر و دوم مجاهدت و ایثــار جان در
این مسیر».

روی خط

حضور رئیسجمهور دلگرممان کرد
 /09380003158حضــور رئیسجمهــور
مردمی ،بالفاصله پس از بازگشت از روسیه در
استان ما(کرمان) موجب خشنودی و دلگرمی
مردم سیل زده شد« /احمدی» از کرمان.
ً
 /09390000026لطفا مسئوالن نظامی توجه
بیشتری نسبت به پروژههای مسکن کارکنان
داشتهباشند!
 /09140006268چرا هشــت سال سنوات
ارفاقی فرزندان شهدا شاغل در برخی نهادها
و سازمانها اجرایی نمیشود.
 /09170004660ســام ،طرح نقدی شدن
یارانه اتــکا خیلی به ضرر کارکنان اســت؛
حداقل به نسبت تورم باید افزایش یابد .این در
حالی است که اجناس اتکا خیلی گران است.
 /09110004821بــا ســام و صلــوات به
روح بلند سردار شــهید جهان اسالم .رئیس
ً
و مدیران محترم رسانه ملی لطفا برنامههای

روایت فتح بــه ویژه عملیات والفجر 8با رمز
یا زهرا(س) ،عبور نیروهــا از اروند که حاج
قاسم خیلی دلنشین روایتگری کرده را پخش
کنند /.رزمنده دفاع مقدس« ،حسین اسدی»
از لنگرود
 /09150006780یارانــه نقدی اتکا خوب
است؛ فقط مبلغ آن خیلی خیلی کم است.
 /091100۰0544ســپاه همرزمان و دوستان
حاج قاسم ســلیمانی عزیز را به ردهها برای
خاطرهگویــی و روایتگــری اعــزام کند که
میتواند بسیار تأثیرگذار باشد« /.معلمی» از
زیباکنار گیالن .دانشگاه ندسا
 /09120007311از پاســداران عزیز که در
زلزله و ســیلهای اخیر با جانفشانی در کنار
مردم بودند سپاسگزاریم ،در حالی برخی از
همین عزیزان خود جز آسیب دیدگان حادثه
بودند به کمک مردم شتافتند.

۳ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۰ ۰ ۳ ۳
سامانه پیامکی هفتهنامه صبح صادق

سردار ســرتیپ دوم پاســدار دکتر حسنی
آهنگــر ،فرمانــده دانشــگاه جامــع امام
حســین(ع) ،در ابتدای این مراســم اظهار
داشــت« :ایده اصلی شکلگیری نهضت
ترجمه انقالب اســامی در دانشــگاه امام
حســین(ع) پس از آن شــکل گرفت که در
جلســات متعدد ،رهبر معظــم انقالب بر
مســئله ترجمه ،در مورد آثار مکتوب فاخر
تأکید فراوان کردند ».وی افزود« :این تأکید
در ســالهای دهه  90اوج گرفت و در سال
 1395پروژه نهضت ترجمه در دانشگاه کلید
خورد .نهضــت ترجمه برای حرکت آینده
ضروری اســت و باید میراث بلند انقالب
اسالمی که در بخشهای اخالقی ،تربیتی،
علمی ،فرهنگــی ،اجتماعی و دینی ایران و
ایرانیان در طول  43سال از بهمن  57تاکنون
تولید شــده اســت ،به جهانیان شناسانده
شود ».سردار آهنگر در ادامه اظهار داشت:
«شورای علمی جشنواره در آبا ن ماه 1399
تشــکیل شــد و در دیماه  1399فراخوان
آثار منتشر شــد .همزمان پیشنشستهای
جشنواره به عنوان بازوی فکری و نرمافزاری
حرکت نهضت ترجمه آغاز شدند و اولین
نشســت در اول بهمن  1399در ســالروز
نامه رهبر معظم انقالب(مدظلهالعالی) به
جوانان غربی با مدیریت مؤسسه پژوهشی
فرهنگــی انقالب اســامی بــا محوریت
این نامه برگزار شــد .تأکیــد و توصیه آقا به
جوانان غربی در آن نامه تاریخی این بود که
باید اســام از منابع اصیل آن شناخته شود
و به اســام از پنجره سیاهنماییهای غرب
و رســانههای غربی نگریسته نشود .در این
میان نقش اصلی در شــناخت بیواســطه
از اســام بر عهده ترجمه اســت ».سردار
آهنگر در ادامه افــزود« :پس از این طلیعه،
 22نشســت تخصصی دیگر هم در چهار
محور اصلی «گزینــش و انتخاب کتاب»،
«عملیــات زبانی (ترجمــه)»« ،قالبها و
بســترهای انتشار» ،و «نشــر و بازاریابی»
برگزار شد .هر یک از این مراحل چهارگانه،
جزئیات بسیار دقیق و پیچیدهای دارد که کم
و بیش در ســالهای اخیــر متخصصان در
نشستهای تخصصی بر آن تأکید کردهاند.
نشســتهای تخصصی جشنواره ترجمان
فتح بســتری را فراهم کرد تا این سخنان به
صورت دستهبندی و سازماندهیشده بازگو
شود ،سؤاالت و ابهاماتپاسخ داده شوند و
در نهایت همه آنها به عنوان سندی مکتوب،
نقشه راهی برای فعاالن عرصه ترجمه و نشر
به عالقهمندان عرضه شود که به لطف خدا
هماکنون در پایان اولین جشــنواره ترجمان
فتح این مهم تا حد زیادی محقق شــده و به
زودی این اثر مکتوب کــه در بیش از 130
محور تخصصی ارائه محتوا داشــته است،
در اختیار عزیزان قرار خواهد گرفت ».وی
افزود« :پس از پایان مهلت ارســال آثار در
مجموع تعداد  167اثــر به تفکیک ذیل به
دبیرخانه جشــنواره ارســال شد .در بخش
کتاب 99 ،اثر در زبانهای عربی ،فرانســه،
اردو ،انگلیسی ،اســپانیایی ،آذربایجانی و
روســی ،در بخش داستان کوتاه 35 ،اثر در
زبانهای عربی ،فرانســه و انگلیســی ،در
بخش ترجمه گزیدههای ادبی چهار اثر در
زبان انگلیسی و در بخش یادداشت تحلیلی
و مقاله کوتاه  29اثر در زبانهای انگلیسی،
عربی و فارسی ».قابل توجه است که برخی
برگزیدگان این حوزه شامل برخی کتابهای
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس ،دکتر
میثم مطیعی ،مداح و اســتاد دانشگاه امام
صادق و برخی دیگــر از تولیدات مراکز و
استادان بسیجی در کشور بودند.
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یادداشت

کمتر از دو سال
قاسم عباسی
جانباز و نویسنده کتاب
پوتینهای ساقهبلند

«سیدعلیاکبر عدل» آنقدر خوشاخالق
و بذلهگو بود کــه وقتی با اصابت تیری به
کمرش نقش بر زمین شد ،هر چه بچهها
را صــدا زد که نمیتوانم بلند شــوم و تیر
خوردهام تا چند دقیقه همه فکر میکردند
شوخی میکند! با اصابت همان تیر نزدیک
سی سال ویلچرنشین شد؛ یعنی از زمستان
 1363در عملیــات بدر .گمانــم آنروز
هجده سال بیشتر نداشت که برای همیشه
قطعنخاعشد.
بعد از قطعنخاعشدن و پس از جنگ،
گاهگاهی موفق به دیدارش میشدم .سال
 1383با هم بیمارســتان ساسان بستری
بودیم .من طبقه نهم بودم و او طبقه ششم.
عالوه بر بیماریهای متعدد ،کلیهاش
هم به مشکل جدی خورده بود .صبحها که
وقت مالقات نبود ،اگر سرم نداشتم ،پیش
اکبر میرفتم .اتاقهــا دو تخته بود و هم
اتاقی اکبر جانباز اعصاب و روان بدحالی
ً
بود که قبال در تلویزیــون او را دیده بودم.
جانبازی که حافظهاش را از دســت داده
بود و در حیاط بیمارستان اعصاب و روان
صــدر از او برنامهای ضبط کــرده بودند.
ســر بیمو و عینک تهاستکانی داشت و با
ِ
شهید چمران همرزم بود .فقط مادرش به
عیادتشمیرفت.
دقایقــی بعد دکتــر جوانــی در را باز
کــرد و همانطور که با موبایلش ســخت
مشــغول گفتوگو بود ،پیش تخت اکبر
آمد .کروات بد رنگ ســبز روشن و کت
تنگ مشــکی با راهراه سفید به تن داشت.
نیم نگاهی به برگه آویــزان به تخت اکبر
انداخت و ســؤال کوتاهی هم پرســید.
همانطور که به صحبت گرمش با موبایل
ادامه میداد ،از اتاق خارج شــد .در حال
خروج اکبر با دلخوری گفت« :همین؟»
دکتر که به طرف در میرفت ،حتی سؤال
اکبر عدل را هم نشنید .مالقات بعدیام،
عدل گفت جانباز همکــه آن روز دیدی،
ُمرد .حالم گرفته شد.
مهر  1391در بهشــت زهرا همدیگر
را دیدیم .گمانم شنیده بود بابت بیماری،
روحیــه خوبی نــدارم .صدایم کــرد و با
تبسمی حالم را پرسید .پس از روبوسی و
احوالپرسی سفره دلم را باز کردم .دستم در
گچ بود و با نگرانی ،بیماریام را با جزئیات
کامل تعریف کردم .انگشــتان دستش را
به نشــانه عدد پنج باز کــرد و با لبخندی
گفت نگران نباش قول میدهم حداکثر تا
پنج ســال دیگر زندهایم و تا آن زمان تمام
مشکالت حل شده و زیر خاک آرمیدهایم.
ک ســال بعد ،یعنی شهریور
کمتر از ی 
 1392شنیدم مدتی است در آیسییوی
بیمارســتان ساسان بســتری است .برای
مالقات کوتاه به نوبت اجــازه میدادند.
کاوری روی کفشم کشیدم و داخل بخش
شدم .حال مناسبی نداشت .عالوه بر ِس ُرم
کیســهای خون هم به رگش وصل بود .رو
به من عدد پنج را با دســتش نشان داد و با
تبسمی گفت چقدر مانده؟ بغض گلویم را
گرفت و بهزحمت جلوی اشکم را گرفتم.
این آخرین دیدارم بود.
چند ماه بعد ،یعنی زمستان  1392یک
شب از چند نفر پیامک رسید که حاج اکبر
به لقاءالله پیوست .صبح تنها بودم .لباس
پوشیدم که عازم بهشت زهرا شوم .هر چه
تالش کردم نتوانســتم راهی شوم؛ بسیار
غمگین بودم .او حاال کمتر از یک ســال
و نیم از پنج ســالی را کــه به من قول داد،
میهمان مظلوم این دنیا بود.

به بهانه نهم بهمن سالروز شهادت سرداران رشید اسالم ،حسن باقری و مجید بقایی

شماره چهلم در فهرست شهادت
میثم
رشیدیمهرآبادی

دبیر گروه دفاع مقدس

صبح روز یکشنبه ،نهم بهمن  1361پیش از عملیات
والفجر مقدماتی ،فرمانده کل سپاه پاسداران با گروهی
از فرماندهان جنگ در حسینیه جماران به حضور امام
خمینی(ره) رسیده بودند .ساعتی بعد علی شمخانی
از اهواز تماس گرفت و خبر مهمی را به اطالع محسن
رضایی رســاند« :حسن باقری شــهید شد ».در این
حادثه« ،مجید بقایی» هم به شهادت رسیده بود.
چیزی نگذشت که این خبر به سراسر کشور رسید
و شخصیتها و نهادهای مختلف با انتشار اطالعیهها
و بیانیهها به ایــن حادثه واکنش نشــان دادند .مردم
فهمیدند حادثه تلخی در جنگ به وقوع پیوســته؛ اما
در نظر فرماندهان ارشد جنگ این تنها یک خبر تلخ
نبود؛ بلکه رویداد هولناکی بود که آنان را با این پرسش
بزرگ و دشــوار روبهرو میکرد :اکنون بدون حســن
باقری جنگ چگونه ادامه خواهد یافت؟
«غالمحسین افشردی» مشهور به «حسن باقری»
در نخســتین روز مهرماه  1359و با آغاز جنگ وارد
خوزستان شد .همان روزی که محسن رضایی تلفنی
او را به علی شمخانی ،فرمانده سپاه خوزستان معرفی
کرد .او تا روزی که شــمخانی خبر شــهادتش را به
رضایــی داد 28 ،ماه از عمر خــود را در میدانهای
جنگ گذراند .در این مدت نه چندان طوالنی ،حسن
باقری به مرتبهای از تأثیرگذاری رسید که اطالعات،
طراحی و نیز اجرای عملیاتهای کوچک و بزرگ به
او متکی شد و فرمانده کل سپاه تنها او را به عنوان مؤید
تصمیمگیریهایشمیشناخت.فرماندهشهیدارتش،
علی صیادشیرازی هوش سرشــار ،نبوغ ،استعداد،
تحرک ،قدرت تجزیه و تحلیل آمیخته با تعهد و روحیه
انقالبی او را میستود.
حســن باقری را میتوان منشأ تحولی انقالبی در
جنگ دانســت .عالوه بر این ،شهید باقری با استفاده
از فرهنگ غنی اسالمی سهم مهمی در تغییر ادبیات
و فرهنگ گفتاری جنگ داشت .عناوین عملیاتها،
رمز بیســیمها و عملیاتها و اســامی یگانها همه
برگرفته از همین فرهنگی اســت که او با گذاشتن نام
امام مهدی(عج) بر این عملیات ،آغازگر آن بود.
اگر چه از شــهید حســن باقری ،آنطور که باید و
یار همراهش به مراتب کمتر
شاید گفته نشده؛ اما ِ
یاد ِ
مورد توجه واقع شــده اســت .در آستانه نهم بهمن و
سیونهمین ســالگرد شــهادت این دو سردار رشید
ی زندگی شــهید مجید بقایی را روایت
اسالم ،اندک 
میکنیم و او را از منظر خاطرات حاج صادق آهنگران
به نظاره مینشینیم.
مجید بقایی متولد  1337در بهبهان بود .ســال
 1358وارد جهاد شــد و در آســتانه جنگ به ســپاه
پیوســت .او مدتی نماینده سپاه در اتاق جنگ لشکر
 92زرهی ارتش بود .پس ا ز آن فرمانده ســپاه شوش
شد .در عملیات فتحالمبین فرماندهی قرارگاه فجر

را بر عهده داشــت؛ سپس جانشــین حسن باقری
در قرارگاه کربال و پــس از عملیات محرم ،فرمانده
قرارگاه کربال شــد .بقایی نهم بهمــن  1361همراه
حسن باقری حین عملیات شناسایی در منطقه فکه به
شهادت رسید.
حاج صادق آهنگران درباره او میگوید :با مجید
بقایی در سپاه اهواز آشنا شدم .مجید اهل بهبهان بود
و در رشته فیزیوتراپی دانشــگاه اهواز درس خوانده
بود .او از ســال  1354مبارزات دانشــجویی را در
دانشگاه رهبری میکرد .در سالهای پایانی سلطنت
رژیم پهلوی عضو گروه منصورون شــد و کنار برادر
محســن رضایی بود .به دلیل نگاه دلسوزانه و شوقی
که برای خدمت به مناطق محروم داشت ،وارد جهاد
سازندگی بهبهان شد .بعدها با دعوت آقا محسن به
سپاه آمد و در بخش تحقیق و بازرسی سپاه خوزستان
ً
مشغول به کار شــد .البته او تا اوایل جنگ ،تقریبا با
همه ارگانهای انقالبی در ارتباط بود و با راهکارها
و ابتکارهای جالب توجهش ،به همه تحرک و نشاط
میداد .او در طراحی،نقاشی و خطاطی تبحر داشت
و با توجــه به ذوق و عالقهای که به کارهای تبلیغاتی
داشــت ،پوستر ،نوار ســخنرانی ،فیلم و ویدئو تهیه
میکرد .یک بار نمایشــگاهی از اســناد ساواک در
شــهر بهبهان برپا کرد .مجید ،احادیث ائمه اطهار
را مینوشــت و روی دیوارهای شهر نصب میکرد.
زمانی که به ســپاه آمد ،ابتدا به واحد روابط عمومی
ســپاه امیدیه رفت .بعد که دفتر هماهنگی و تحقیق
و بازرسی در سپاه خوزســتان تشکیل شد  ،به اهواز
رفت و در آنجا مشــغول شد .مجید در اوایل جنگ،
نماینده سپاه در اتاق جنگ بود .او تالش میکرد بین
ارتش و سپاه،هماهنگی ایجاد کند .این کار با وجود
شخصیت خودمحوری مثل بنیصدر خیلی سخت
بود .بقایی بعدها به شــوش رفت و مســئولیت سپاه
شــوش را بر عهده گرفت .در آن مقطع به اسماعیل
دقایقی هم در ســازماندهی سازمان رزم سپاه کمک
میکرد.
مجیــد خیلی مخلص و مؤمن بــود .اطرافیانش

نمیدانستند که او در جبهه چه میکند .به خانوادهاش
گفته بود در اهــواز میگردیم! چند بــار هم زخمی
شــد؛ اما خانوادهاش خبردار نشدند .او به عنوان یک
رزمنــده عــادی در عملیــات طریقالقدس حضور
داشت .اینکه با عنوان یک رزمنده عادی بود ،نشان از
اخالص و بیریاییاش داشت .در این عملیات حتی
تا آســتانه اســارت هم پیش رفت .چند روز کسی از
او خبر نداشــت .او با زیرکی و زرنگی از دام دشمن
فرار کرده بود .نیروهای خودی او را تشنه و گرسنه در
نخلستانهای شمال بستان پیدا کردند.
داســتانش را برای من تعریف کرده بود« :به دلیل
اینکه محورهای چپ و راســت ما نتوانســته بودند
پیشروی کنند و ما در عمق منطقه عراق جلو رفته بودیم،
نزدیک امامزاده زینالعابدین در محاصره دشمن قرار
گرفتیم .هر طرف که نگاه میکردیم ،تانکهای عراقی
را می دیدیم که به سمت ما میآمدند .حدود  60نفر
بودیم و در یک کانال پناه گرفتیم .صدای عراقیها را
میشــنیدیم که از ما میخواستند تسلیم شویم؛ ولی
آلوگردی از محاصره فرار
ما با رشادت محمدحسین ِ
کردیم و هر طور بود خودمان را به سوسنگرد رساندیم.
البته عدهای از بچهها شهید و زخمی شدند».
بقایی عالقه عجیبی به نیروهای بسیجی داشت.
هر جا مشــکلی پیش میآمد ،از آنهــا دفاع میکرد
و میگفت یکی از رمزهــای موفقیت ما قدردانی از
نیروهای مردمی است.
در عملیات طریقالقدس ،عــدهای از جوانهای
اهواز و مســجد جزایری به شــهادت رســیدند .در
مراســمهایی که برای این شهدا برگزار شد ،چند بار
همدیگــر را دیدیم .یک بار هم از من دعوت کرد که
برای نوحهخوانی به بهبهان بروم .در مسیر ،از دوستان
مبــارزش در دوره قبل از انقالب و شــهدای بهبهان
تعریف کــرد .مجید بقایــی در عملیاتهای بعدی
خیلی رشــد کرد و در کنار فرماندهــان بزرگی مثل
حســن باقری قرار گرفت .او در عملیات فتحالمبین
به عنوان فرمانــده قــرارگاه در طرحریزی و هدایت
یگانهــای عملکننده بــرای آزادســازی ارتفاعات

ابوصلیبیخــات نقش مؤثری داشــت .با تالش او و
درایت حسن باقری (فرمانده قرارگاه نصر) موفقیت
عملیات در محور آنها تضمین شده بود .در طراحی
عملیات بیتالمقدس هم کنار حسن باقری بود و با
برنامهریزی دقیق و هماهنگ ،نیروهای تحت امرش را
با همکاری هوانیروز از شمال فکه به جنوب انتقال داد.
او در آزادسازی خرمشهر هم نقش داشت.
بقایی بعد از عملیات رمضان معاون حسن باقری
در قرارگاه کربال شــد .او بعــد از عملیات محرم که
حســن باقری جانشــین فرمانده نیروی زمینی سپاه
شــد ،فرماندهی قرارگاه کربال را بر عهده گرفت .به
گفته برادر غالمپور ،بقایی اولین کسی بود که در بین
جوانان خوزســتان در جایگاه فرمانده قــرارگاه قرار
گرفت .مجید چون در کنار حســن باقری به شهادت
رسیده بود ،خبرش خیلی زود بین فرماندهان پخش
شد .من در فراق او خیلی گریه کردم .بعدها از دوستان
مشترکمان شنیدم که مجید در ساعت آخر حیاتش
ســوره فجر را حفظ میکرد .یک دفترچه داشت که
اسم  39نفر از دوستان شــهیدش را در آن یادداشت
کــرده بود و در تنهایــی در فراق آنهــا گریه میکرد.
نفرآن فهرست شد.
خودش چهلمین ِ
بقایی مجرد بــود؛ چون جنــگ برایش اولویت
داشــت و فرصتی پیدا نمیکرد که به تشکیل خانواده
فکر کند ،به همین دلیل هــم خیلی از حقوق عقب
افتادهاش را از سپاه نگرفته بود .با بیشتر حقوقش کتاب
خریده بود.
نوحهای به طور مشترک برای حسن باقری و مجید
بقایــی خواندم که بخشــی از آن در ذهنم باقی مانده
است.
بقایی و باقری ای عزیزان یادتان جاودان
رزمنده سرداران جیش ایمان ،یادتان جاودان
مرغان قدسی این قفس شکستید
بر باره مجد و شرف نشستید
راه تجاوزکار دون ببستید
در جبههها فتح شما نمایان
فرماندهانصحنههایپیکار
در یاری دین جان نموده ایثار
خون شما را ذات حق خریدار
رفته فراتر از کمال انسان
یادم هست در سالگرد شــهادت این دو فرمانده
شجاع هم این دو نوحه را خواندم:
بقایی  ،باقری مردان ایمان
دو سردار رشید جیش قرآن
بقایی مهربان و باصفا بود
دلیر لشکر روح خدا بود
سپهدار قوای کربال بود
دلش آکنده از عشق یزدان
حسن در راه حق مردانه کوشید
چو حیدر بر صف دشمن خروشید
شراب وصل حق مستانه نوشید
روانه شد به سوی باغ رضوان
بقاییباقریهارستگارند
مقیم اندر جوار ِکردگارند...

قاب

تازهها

خاطره

شوخی و خنده

آوینی افغانستان

فرمانده لشکر و شکار تانک

کتاب «خو ن شــریکی»؛ مجموعه یادداشتهای مطبوعاتی
محمدسرور رجایی ،نویســنده و شاعر افغانستانی به کوشش
پژمان عرب است که انتشــارات «راه یار» آن را چاپ و روانه
بازار نشر کرده است.
مرحوم محمدسرور رجایی ،بیست سال آخر عمر با برکتش
را صــرف جمعآوری اطالعات و خاطرات مربوط به شــهدای
ایرانی جهاد افغانســتان و شهدای افغانستانی دفاع مقدس کرد.
«از دشت لیلی تا جزیره مجنون» خاطرات رزمندگان افغانستانی
دفــاع مقدس« ،مأموریــت خدا» هفت روایــت از احمدرضا
سعیدی شهید ایرانی جهاد اسالمی افغانستان و کتاب «در آغوش
قلبها» اشعار و خاطرات
مــردم افغانســتان از امام
خمینی(ره) ،آثار منتشرشده
ی اســت.
از مرحــوم رجای 
آوینی افغانستان
برخی او را ِ
میدانند و مــزارش نیز در
قطعه  29بهشــت زهرای
تهران و کمــی آنطرفتر
از مزار شهید سیدمرتضی
آوینی قرار دارد.

اولین روز عملیات والفجر،8
دوشــکاهای تانکهــا روی
خاکریــز مــا را تیرتــراش
میکردند و اجازه عکسالعمل
چندانی به مــا نمیدادند؛ به
گونهای که ســه نفر از فرمانده
گردانهای لشکر من در آنجا
از کمر به باال تکه تکه شدند.
آمدم یک کاله آهنی روی ســرم گذاشتم و یک گونی هم روی آن
کشیدم و به دو سه نفر از بچهها گفتم« :کسی دیگر به خط نرود».
سرخاکریز و با گفتن
چون هر کس میرفت ،شهید میشد .رفتم ِ
هر یا زهرا(س) گلوله آر .پی.جی را شلیک میکردم .حدود  ۱۹تا
 ۲۰تانک را زدم .منطقه به آتش کشیده شد .بعثیها تا این صحنه را
دیدند ،شروع به عقبنشینی کردند و آنهایی هم که تانکهایشان
مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود ،از آنها پیاده شده و فرار کردند و
در عین حال بچههای ما آنها را هدف تیرهای خود قرار دادند .در
این زمان ســاعت حدود  ۱۰صبح بود .درواقع دشمن در این تک
عقبههای ما را در فاو بست و ما نیروی آماده کافی برای ترمیم خط
مقدم خود نداشتیم.

معموال هر جا «سیدعلیاکبر عدل» بود ،شوخی و خنده را هم
با خود میآورد .عصر یک روز خوش بهاری با دوربینش جلوی
چادر دسته ما آمد .عکس اول معمولی و با خنده بود؛ ولی سر و
کله مجید محمودوند که پیدا شد ،فیگور عکس عوض شد و همه
به هم پیچیدند .با بلند شــدن صدای شوخی و خنده ،چند نفر
دیگر هم از چادر بیرون زدند و خود را جلوی دوربین انداختند.

عکس از قاسم عباسی

راوی :سردار مرتضی قربانی ،فرمانده لشکر  ۲۵کربال در دوران دفاع مقدس
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مدیرعامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص)

 40درصد راه آهن شهری را میسازیم
در سالهای اخیر ،کریدورهای جدیدی در منطقه ،آغاز به کار کردهاند که درآمد ترانزیت ایران به منزله یکی از مهمترین مؤلفههای توسعه پایدار کشور را تحت تأثیر قرار دادهاند که اصلیترین راه احیای این موضوع ،توسعه
زیرساختهای کشور است .در همین زمینه گفتوگویی با مهندس محمدرضا رحمانی ،مدیرعامل هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص) انجام شد تا از اقدامات و دستاوردهای سپاه
در این حوزه بیشتر مطلع شویم.

   B

مهندسرحمانیلطفابفرماییدهلدینگ
راه و شهرســازی قرارگاه ســازندگی
خاتماالنبیــاء(ص) در چه حوزههایی
فعالیت دارد و تاکنون چه دستاوردهایی
برای کشور به ارمغان آورده است؟
هلدینــگ تخصصی راه و شهرســازی قــرارگاه
ســازندگی خاتماالنبیاء(ص) در گرایشهای راه،
راهآهن ،مترو ،پل و تقاطع غیرهمســطح ،تونل راه
و راهآهن ،ابنیه و ســازههای فضایی فعالیت دارد و
تاکنون توانسته اســت در هر یک از این گرایشها،
پروژههای قابل توجهی را اجرا کند که عبارتند از:
ـ طراحی و اجرای بیش از  2500کیلومتر بزرگراه
و راه اصلی در کشــور (معــادل  13درصد ظرفیت
ساختهشده)؛
ـ طراحی و اجرای بیش از  4000کیلومتر راه آهن
در کشور (معادل  30درصد ظرفیت ساختهشده)؛
ـ طراحــی و اجرای بیــش از  200پــل و تقاطع
غیرهمسطح به طول حدود  74کیلومتر؛
ـ اجرای بیش از  150کیلومتر تونل راه و راهآهن در
کشور؛
ـ طراحی و اجرای بیش از  338کیلومتر خطوط مترو
در کشور (معادل  40درصد ظرفیت ساختهشده)؛
ـ طراحی و اجرای بیش از  120ایســتگاه مترو در
کشور؛
ـ اجرای راهآهن سریعالســیر بــه عنوان اولین قطار
پرسرعتکشور؛
ـ توســعه سرانه تختهای بیمارســتانی در مناطق
کمبرخوردار در هشت استان کشور با ظرفیت بالغ
بــر  5400تختخواب (معــادل  4درصد ظرفیت
ساخت ه شده)؛
ـ طراحــی و اجــرای ½ میلیــون مترمربــع ابنیه
ساختمانی خاص در کشور؛
ـ افزایش بیــش از ½ میلیــون مترمربع به ظرفیت
فرودگاهیکشور؛
ـ طراحی و اجرای بیــش از  1/000/000مترمربع
سازه فضایی.
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مهمتریــن پروژههای اجراشــده و در
دست اجرای قرارگاه در حوزه راهآهن
کدام پروژهها هستند؟
از مهمترین پروژههای قرارگاه در این حوزه میتوان
به راهآهن چابهارـ زاهــدان به طول  634کیلومتر،
راهآهن کرمانشاهـ خسروی به طول  330کیلومتر،
راهآهن گرگانـ اینچهبــرون به طول  110کیلومتر و
راهآهن سریعالسیر تهرانـ قمـ اصفهان به طول 410
کیلومتر اشاره کرد.
پروژه راهآهن چابهارـ زاهدان اســتراتژیکترین
و بزرگترین پروژه ریلی کشــور به شمار میآید که
نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا خواهد کرد .این
خط آهن به طول  634کیلومتر از شهرهای چابهار،
نیکشهر ،ایرانشهر ،خاش و زاهدان عبور میکند
که طول آن با احتســاب ایستگاهها به  750کیلومتر
میرســد .از مهمترین اهداف این پروژه ،توســعه
حملونقل ریلی در راســتای ایجــاد کریدور ریلی
شرق کشور ،اتصال کشورهای آسیای میانه و مرکزی
به آبهای آزاد و تســهیل و توسعه ترانزیت کاال از
سواحل مکران و بندر شهید بهشتی چابهار است.

همچنین زیرســازی قطعه اول و دوم و روسازی
ً
قطعه ســوم راهآهن خوافـ هرات مجموعا به طول
 138کیلومتر از دیگر پروژههای قرارگاه در این حوزه
است که مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
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از جمله ملموسترین پروژههای قرارگاه
برای مردم جامعــه ،پروژههای گرایش
پل و تقاطع غیرهمسطح این مجموعه
لطفا اشــارهای هم به مهمترین
استً .
پروژههای قرارگاه در این حوزه داشــته
باشید؟
قــرارگاه در این حــوزه پروژههای بســیاری را در
اســتانهای گوناگون کشــور اجرا کرده است .پل
طبقاتی بزرگراه شــهید صدر تهران به عنوان اولین
پل تکپایه کشــور به طول  11کیلومتر از مهمترین
پروژههــای قرارگاه در این حوزه اســت .این پروژه
از حد فاصــل تقاطع بزرگراههای مدرس– صدر در
شمال غرب شروع میشود و تا تقاطع بزرگراههای
باباییـ امام علی(ع) در شــمال شرق تهران امتداد
مییابد .عملیات اجرایی این پروژه ظرف مدت دو
سال و بدون قطع آمد و شد در محل اجرای پروژه کار
بسیار مشکلی بود که با اراده متخصصان جوان ایرانی
در مجموعه قرارگاه ســازندگی خاتماالنبیاء(ص)
انجام شد .پل شهید محمدعلی جناح در تهران به
طول  1/5کیلومتر ،پل کاروانسرای سنگی  1و  2در
تهران ،پل ولیعصر شیراز ،پل و تقاطع غیرهمسطح
قدس قزوین و تقاطعهای غیرهمسطح مختلف در
شهر کرمان و اراک نمونهای از توانمندی و تخصص
قرارگاه در این حوزه است.
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با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور و
لزوم ایجاد تونل در بسیاری از مسیرهای
راه و راهآهــن ،آیا قــرارگاه در احداث
تونل هم توانســته اســت به این حوزه
خدمت کند؟
بله .قــرارگاه با در اختیار داشــتن ماشــینآالت و
تجهیزات منحصر به فرد ،از جمله دستگاههای حفار
مکانیزه تمام مقطــع  ) )TBMدر قطرهای مختلف
توانسته اســت در کنار نیروی انسانی متخصص و
کارآمد خود ،شگفتیهای زیادی در حوزه حفاری
تونل راه و راهآهن را خلق کنند .برای نمونه ،میتوان

به احداث دو رشته تونل رفت و برگشت در آزادراه
اراکـ خرمآباد اشاره کرد که طول آن در مجموع به
 6180متر میرسد و به عنوان بزرگترین تونل سه
خطه آزادراهی کشور شناخته میشود و نقش میانبر
را در مســیر بروجرد به خرمآباد ایفــا میکند .این
تونلها با دارا بودن پارکینگهای توقف اضطراری
و تجهیز به تمامی سامانههای الکترونیکی هدایت
ترافیــک ،تهویه و اطفای حریق ،ســطح باالیی از
ایمنی ترافیکی را ایجاد کردهاند.
همچنین طراحی و احداث تونل راهآهن دورودـ
خرمآباد به طول  4500متر به عنوان طویلترین تونل
راهآهن کشور ،تونل نیایش به طول  3کیلومتر ،تونل
دو قلوی شهید حکیم در مجموع به طول  2کیلومتر،
تونل امامزاده هاشــم(ع) به طول  3کیلومتر و تونل
کوهسار فضیلت شیراز به طول  600متر نیز از دیگر
پروژههای مهم قرارگاه در این حوزه به شمار میآید.
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بــا توجه به نقش مهم متــرو در نقل و
انتقاالت شــهری ،بفرماییــد قرارگاه
ســازندگی خاتماالنبیاء(ص) در این
حوزه چه دستاوردهایی داشته است؟
در حوزه مترو نیز اجرای چندین پروژه مترو در تهران
و سایر مراکز کشــور به طول  338کیلومتر با 120
ایســتگاه از افتخارات قرارگاه به شــمار میرود که
تعدادی از آنها اجرا و تعدادی در دست اجراست.
از میان این پروژهها میتوان به خط  2قطار شــهری
مشهد به طول  14کیلومتر ،خط  3متروی مشهد به
طول  28کیلومتر ،خط  2متروی تبریز به طول 22
کیلومتر ،خط  2متروی شیراز به طول  17کیلومتر،
خط  7متروی تهران به طــول  27کیلومتر ،خط 8
متــروی تهران به طول  52کیلومتر و خط  Aمتروی
قم به طول  14کیلومتر اشاره کرد.
خط  10متروی تهران به طول  43کیلومتر با 35
ایستگاه و همچنین خط  ۴مترو مشهد به طول 17/5
کیلومتر با  15ایستگاه از جمله پروژههایی هستند که
عملیات اجرایی آنها در سال  1400آغاز شده است.

   B

در ابتدا اشــارهای به توســعه ســرانه
تختهای بیمارستانی از سوی قرارگاه
داشــتید .لطفا در این باره هم توضیح
دهید.

یکــی از حوزههایی کــه برای قرارگاه ســازندگی
خاتماالنبیاء(ص) و سپاه پاسداران انقالب اسالمی
از اهمیت ویژه برخوردار اســت ،حوزه ســامت
جامعه اســت .بر این اســاس ،تفاهمنامهای مابین
قرارگاه ســازندگی خاتماالنبیــاء(ص) و وزارت
بهداشــت امضا شــد و ایــن وزارتخانــه احداث
پروژههای بیمارســتانی و ســایر ابنیه بهداشــتی،
درمانــی و آموزشــی در نقاط مختلف کشــور را
بر اســاس نیازســنجی از طرف وزارت بهداشت
به قــرارگاه واگذار کرد .افزایــش ظرفیت پذیرش
بیمــاران ،کمــک به افزایش ســطح ســامت و
افزایش ظرفیت آموزشیـ پزشــکی از اهداف این
طرح است.
اگرچه پیش از این نیز قرارگاه پروژههای دیگری
در این حــوزه انجام داده بودند؛ اما بر اســاس این
تفاهمنامــه ،به صورت نظاممنــد ،احداث چندین
پروژه بیمارستانی در دستور کار قرارگاه قرار گرفت
که میتوان به این موارد اشاره کرد:
ـ بیمارستان شهدای تجریش تهران؛
ـ بیمارستان پوست رازی تهران؛
ـ بیمارستان تبریز؛
ـ بیمارستان خرمآباد؛
ـ بیمارستان ارومیه؛
ـ بیمارستان یزد؛
ـ بیمارستان شهید باهنر کرمان؛
ـ بیمارستان دیر بوشهر.
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یکی دیگر از شــاهکارهای مهندسی
قــرارگاه که همواره پیش چشــم مردم
تهران است ،پل طبیعت است .لطفا در
باره این پروژه هم توضیح دهید.
یکــی از حوزههــای کاری قــرارگاه ســازندگی
خاتماالنبیاء(ص) ،حوزه ســازههای فضایی است
که برای احداث بناهای ویژه اســتفاده میشود .از
پروژههای قرارگاه در این حوزه میتوان به پل طبیعت
اشاره کرد .پل طبیعت ،پلی تفریحی و گردشگری
در شــهر تهران و در غرب اراضــی عباسآباد و بر
فراز بزرگراه مدرس اســت که مساحت آن  7هزار
مترمربع و در  3طبقه ساخته شده است .وزن سازه
فلزی پل در حدود  2هزار تــن ،طول آن در حدود
 270متر و حداقل عرض آن  10و حداكثر  40متر
اســت و حداكثر ارتفاع آن از ســطح زمین  34متر
است .پل طبیعت افتخارات متعدد ملی و بینالمللی
را در حوزه فنی و معماری کســب کرده که عناوین
سازه برتر فوالدی کشــور ،خشت طالیی سازمان
ملل و جایزه مدیریت پروژه از مؤسسه  PMIاز جمله
آنهاست.
گنبد مینا یا آسماننمای بزرگ تهران نیز از دیگر
پروژههای قرارگاه در این حوزه اســت که به عنوان
بزرگترین آسماننمای آســیای غرب ،در جنوب
اراضی عباسآباد واقع شده و در فضایی به وسعت
هزار و  ۸۰۰مترمربع در دو بخش گالری و ســالن
نمایش به ظرفیت  ۱۵۰نفر احداث شده است .گنبد
مقبرهالشهدای شهرک شهید محالتی تهران ،تاالر
قرآن همــدان ،موزه دفاع مقدس زاهدان و تبریز ،از
جمله پروژههای حوزه ســازههای فضایی قرارگاه
است.
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توسعهپایدار
با ترانزیت کاال
مجید ترابی
سرپرست روابط عمومی قرارگاه

در طــول تاریخ ،موقعیــت راهبردی و
ژئوپلیتیــک ایــران همواره مــورد توجه
کشــورهای بــزرگ جهان بوده اســت؛
به گونــهای که همواره از ایــران به عنوان
چهارراه ترانزیتی جهان و نقطه مواصالتی
شرق و غرب منطقه یاد شده است.
دسترسی ایران به سواحل طوالنی در
خلیج فارس ،دریای عمان ،دریای مکران
و ســواحل دریای خزر در سالهای اخیر
بســیار مورد توجه تولیدکنندگان بزرگ
اقتصادی جهان بوده است که نمونه بارز آن
را میتوان در توافقنامه کریدور حملونقل
بینالمللی شمالـ جنوب که در شهریور
ماه  ۱۳۷۹در ســن پترزبورگ به امضای
وزرای حملونقل سه کشور ایران ،هند و
روسیه رسید ،مشاهده کرد.
کریدور شمالـ جنوب مهمترین حلقه
تجارت بین آسیا و اروپاست که در مقایسه
با مسیرهای سنتی از نظر مسافت و زمان
تا  ۴۰درصد کوتاهتر و از نظر هزینه تا ۳۰
درصد ارزانتر است.
اما در ســالهای اخیــر کریدورهای
جدیــدی در منطقه آغاز بــه کار کردهاند
که درآمــد ترانزیت ایران بــه منزله یکی
از مهمترین عناصر توســعه پایدار کشور
را تحت تأثیر قــرار دادهاند و اصلیترین
راه احیــای ایــن موضــوع ،توســعه
زیرساختهای کشور است.
توسعه زیرساختهای مناسب بخش
حملونقل از این منظر که امکان دسترسی
آســان به بازارهای داخلــی و خارجی را
ممکن میکنــد و زمینه تســهیل مبادله
در ســطوح ملی و بینالمللــی را فراهم
میآورد ،از جایگاه ویژهای در سیاستهای
اقتصادی کشــورمان برخوردار اســت و
میتواند موجب ارتقای شــاخص سطح
توسعه اقتصادی کشورشود.
نگاهی به سیاستهای ابالغی اقتصاد
مقاومتــی بیانکننده این نکته اســت که
تحقق بیشتر بندهای ذکرشــده در آن ،به
صورت مســتقیم یا غیرمستقیم منوط به
توســعه زیرســاختهای حملونقل در
سراسر کشور است که این امر نشاندهنده
اهمیت این عرصه است.
وجود شــبکه ایمن و سراسری راهها،
عالوه بر اینکه ســبب توزیع عادالنه کاال
و خدمات به تمام نقاط کشــور میشود،
بهرهمندی کل کشــور از توان و ظرفیت
اقتصــادی را در پی خواهد داشــت که
این موضــوع موجب رونــق اقتصادی و
مشــارکت جمعی در توســعه و پیشبرد
اهداف اقتصاد ملی خواهد شد.
در دیــد کالن نیــز تقویــت ارتباط و
تعامالت اقتصادی با جهان ،امری حیاتی
به شــمار میآید که نیازمند شــبکههای
ارتباطی ایمن و سراسری است تا صادرات
و واردات کاال و خدمات با کشــورهای
دیگر به ویژه کشــورهای همجوا ر به نحو
مطلوب انجام شود.
قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص)
نیــز با درک ایــن مهــم وارد این عرصه
شــد و در حوزههای مختلــف ،از جمله
احداث آزادراه ،بزرگــراه ،خطوط ریلی
درونشــهری و برونشــهری ،پلهــا و
تقاطعهــای غیرهمســطح ،تونلهــای
ترافیکی و قطار سریعالسیر کارنامه زرینی
از خود باقی گذاشته است.
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صاحب امتیاز
معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

صبحانه

صادقانه

مسئول خودت باش

فهم عمیق

تا وقتی به این فکر چسبیدهاید که دلیل خوب زندگی نکردنتان بیرون از وجودتان است ،هیچ تغییر مثبتی
رخ نمیدهد .تا وقتی مسئولیت خود را به دوش دیگران بیندازید که با شما بیانصافی میکنند ،وضع شما
خود شما مسئول جنبههای قطعی زندگی خود هستید و فقط خودتان
همچنان در بنبست میماند .تنها ِ
قــدرت تغییر دادن آن را دارید .حتی اگر با محدودیتهای بیرونی همهجانبهای درگیرید ،هنوز آزادی و
حق انتخاب نسبت به این محدودیتها را دارید.

حضرت امام موســیکاظم(ع) :در دین خدا ،دنبال فهم عمیق باشــید؛ زیــرا فهم عمیق در دین ،کلید
بصیرت و کمال عبادت و ســبب تحصیل مقامهای واال و مراتب شکوهمند در امور دین و دنیاست؛ و
برتری فقیه بر عابد ،مانند آفتاب است بر کواکب ،و کسی که در دینش فهم عمیق نجوید ،خداوند هیچ
عملی را از او نپسندد.
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کتیبه سبز
نوید فتح وظفر

داستان

به بهانه فرا رسیدن ماه بهمن
خوش آمدی به وطن ای مجاهد ای رهبر
گران مبادت بر جان خسته رنج سفر
خوش آمدی که به سوغات دوستان داری
ز استواری ایمان نوید فتح و ظفر
خوش آمدی پی ترحیب ملتی که گذشت
به پاس حق و فضیلت ز دست و سینه و سر
خوش آمدی پی تحسین مردمی که کنون
به پا خاسته بر محو ظلم و فتنه و شر
خوش آمدی پی تعلیم امتی که زجان
تو را شناسد تنها تو را تو را رهبر
جماعتی بنگر استوار در ره حق
به سان کوه سرافراز و آهنین پیکر
ز یک طرف همه نابخردان دیو آیین
ز یک طرف همه آزادگان دانشور
ز یک طرف همه کفر و ز یک طرف اسالم
ّ
ز یک طرف همه حنظل ز یک طرف شکر
بیا فضیحت اشرار بین در این میدان
بیا فضیلت احرار بین در این سنگر
که توپ و تانک فرو ماند پیش سینه و دست
که دیو صحنه تهی کرد و بست بار سفر
بزرگوار زعیما هم از زعامت توست
قیام خلق بدین پایه اتفاق نظر
تویی تو موجب این انقالب در ایران
توی تو مایه این اتفاق در خاور
تویی که در همه جا موج اعتصاب از توست
همی ز ساحل اروند تا کران خزر
تویی که لرزه فکندی به کاخ استعمار
تویی که شعله فکندی به جان مستکبر
تویی که عزم تو بر کند بیخ ظلم از ملک
چنانکه دست علی در ز قلعه خیبر
همه به حکم تو گردن نهادهایم همه
تو امر کن که به امر توییم فرمانبر
تمام ملت شد گوش تا مگر شنود
پیام روح فزای تو از بر منبر
اال خمینی ای نایب امام زمان
اال خمینی ای رهبر خردپرور
بریز در خط اسالم طرح جمهوری
که مسلمیم و به امالکتاب مستظهر
حکومت اینجا محکوم حکم قرآن است
که هست قرآن منصوص حضرت داور
در این مجاهده بادا خدا تو را همراه
در این مبارزه بادا خدا تو را یاور
ترا درود که شایسته درود تویی
ترا سالم که اسالم را تویی یاور
حمید تا که ثنای تو بر زبان دارد
سزد که سر بفرازد ز فخر بر اختر
حمیدسبزواری

خانه

نفیسه محمدی

دبیر گروه جوان

گفتم« :قبول داری بعضیا چقدر شانس
میآرن ،بعضیام مث من هیچ ...همونی
که بــودن هســتن!» خندید و گفــت« :فهمیدم
منظــورت اینه که مــن خوششانســم به خیال
خودت ،تو بدشانســی ،ولی چیزایی که من دارم
هیچکدوم ربطی به شــانس نــداره »...نگاهش
کــردم .خطــوط خنــدهاش ،بیشــتر از چین و
چروکهای صورتش بود ،از بس که میخندید.
ً
جالل کال آدم خوشخنده و راحتی بود .با اینکه
فقط لیسانس خشکوخالی گرفته بود ،کار خوبی
داشــت و بعــد از ظهرها که به خانه میرســید
میزهای کوچک رزین و چوب درســت میکرد،
خودش میگفت نیاز مالی ندارد ،اما برای اینکه
هنری را در کولهبار تجربیاتش بگنجاند ،به دنبال
آموزش رفته بود و بعد هم بازارش حســابی سکه
شده بود .در کل جالل به هرچه که دست میزد،
طال میشد .از بچگی میشناختمش و شاید کمتر

پیش میآمد که در کارهایش بــه گره بخورد ،به
نظرم خوشبین بودنش بیتأثیر نبود .خودم را بارها
با او مقایسه کرده بودم ،اما به نتیجه نمیرسیدم .با
هزار ســختی تز دکتــرا را دادم و برای مهاجرت
خودم را به در و دیوار زدم و باالخره ویزا به دست،
ســراغ جالل آمدم .گفتم« :جالل به نظرم با این
شانســت برای مهاجرت اقــدام میکردی ،االن
اونطرف داشتی با دمت گردو میشکستیا !...مث
من هزار جا بدو بدو نمیکردی»...
با طمأنینه نگاهم کرد و گفت« :من خوشــم
نمیاد برم ،اینجا خونمه ،برم اون سر دنیا چه کنم؟
همینجا چشــه؟» با نگاه عاقل اندر سفیه سر تا
پایش را برانداز کردم.
ـ توروخدا جالل قصه نگو ،آخه به چی اینجا
دلت خوشــه؟ چیش به قاعدهاس و درسته؟ من
که تو این ســاال نه کار درستوحســابی داشتم
نه برنامــهای ،حتی تو این مدت خونه باب میلم
نداشتم ،دلمم خوشه دکترا دارم...
میز کوچک تاشــویی را که با دست خودش
درســت کرده بــود ،داخل جعبه گذاشــت ،به
ســمتم گرفت و گفت« :چون تو اینجا رو خونه

نمیدونی ،اینجا برات هتله ،خدمات گرفتی که
آخرش بری ،حتی یه تابلو برای اتاقت نخریدی،
تمام ذهنت ایــن بود که درســتو بخونی و ویزا
بگیری بری ،اینجا کاروانسراس ،براش زحمت
نکشــیدی که بمونــی ...من فــرش زیرپام کار
مادرمه ،گلدونامو ببین ،رنگ اتاقو ،برای خرید
این خونه زحمت کشــیدم ،بــرای کارم ،برای
زندگیم ...برم کجا؟ تــوأم برای ویزات زحمت
کشیدی ،حاال برات عزیزه»...
به فرش اتاقش خیره شــدم ،دوران کودکی و
نوجوانی و شلوغبازیهای جوانی را به یاد آوردم.
مــادر و پدرم را و همه خاطراتــم را ،دلم را آرام
کردم و به رویاهایی که در سر داشتم فکر کردم.
نباید بعد از این همه تالش سســت میشدم .به
هر ســختی که بود از جالل خداحافظی کردم،
جلوی در عکسی قاب گرفته از دوران کودکی را
در کیفم جا داد و با بغض گفت« :هیچجا خونه
خود آدم نمیشه ،برو ولی زود برگرد ،اینجا تا ابد
خونه توئه»...
داشــتم میرفتم ،اما تمام ذهنم از کلمه خانه
پر شده بود.

راه نرفته

سالمت

پذیرش عذرخواهی

فستفود کم ضرر!

محمد مفیدی
مشاور خانواده

در زندگی مشترک گاه پیش میآید که زوجین در مقابل یکدیگر
دچار خطا ،کوتاهی ،مشــکل یا اشتباهی میشوند که افزون بر
صحبــت کردن و توضیــح دادن ،باید عذرخواهی نیــز صورت بگیرد.
عذرخواهی سه مرحله دارد :اول پذیرش خطا ،دوم عذرخواهی با زبان و
سوم تکرار نکردن! اما چگونه در مقابل عذرخواهی کسی که مرتکب خطا
شــده ،باید رفتار شود؟ واکنش شخص در مقابل معذرتخواهی همسر
باید چگونه باشد تا تأثیر منفی بر دو طرف نگذارد و این روند به خوبی طی
شــود؟ گاهی پیش میآید که شخص خطاکار سه مرحله عذرخواهی را
رعایت میکند ،اما فرد مقابل آن را نمیپذیرد و این باعث ایجاد مشکالت
بیشتر بین زوجین خواهد شد .سختگیری زیاد در پذیرفتن عذرخواهی
همسر ،میتواند موجب شود که او کمتر برای عذرخواهی پیشقدم شود.
نباید توقع داشت که همسرتان با الفاظ خاص مورد نظر شما ،عذرخواهی
کند .همینکه او اشتباهش را بپذیرد و با پشیمانی به دنبال جلب نظر شما
باشد ،باید آن را بپذیرید .گاهی حتی برخی رفتارها ،چراغ سبزی به معنای
عذرخواهی است .پس ســریع عذر زبانی یا رفتاری همسر را بپذیرید و
ً
ً
واقعا او را ببخشید .واقعا بخشــیدن ،یعنی او را دیگر به دلیل اشتباهش
سرزنش نکنید و مدام در بحثهای مختلف ،خطایش را به رویش نیاورید.
در زندگی مشــترک خواهید فهمید که چطور همســرتان اظهار ندامت
میکند و شیوه او را میشناسید ،پس به محض تشخیص ،بپذیرید .گاهی
دیر پذیرفتن عذر همســر ،زمینه ایجاد کینه ،ســوءظن و سردی روابط را
ایجاد میکند .مواظب باشــید در پذیرش عذرخواهیّ ،منت نگذارید و
حفظ ّ
عزت همسرتان را در نظر بگیرید .محبت را کم نکنید .اگر با او بعد
از عذرخواهی ،سرد باشید و مانند قبل رفتار نکنید ،در واقع مسیر تکرار
اشتباه او را هموار کردهاید.

رسول همزمان با مبارزه و حضور
در میان مردم ،با دوربینی ساده و
ضبطصوتــی کوچــک بــه مصاحبه با
رزمنــدگان و تهیه و ارســال اخبار جنگ
مشــغول بود .بعد از تشکیل بسیج هم در
خط مقدم تمــام گزارشهای جنگ را به
تهران ارســال میکرد و رســالت خود را
عالوه بر دفاع ،در بازتــاب اخبار و وقایع
میدانهای دفاع حق علیه باطل با جدیت
تمام انجام میداد.
رســول در آخریــن دیــدار دوربیــن
عکاســیاش را بــه من یــادگاری داد .به
خانواده بسیار ابراز محبت کرد و از تکتک
خانوادههای فامیل در شــیراز سرکشــی
کرد و شــب را در کنار پدر گذراند و روز
بعد راهی شــد .این رفتن بدون بازگشت
ماند و ســام دوبــاره ما روز تشــییع در
شیراز بود.
به نقل از عبدالغفور مصطفایی
برادر شهید
شهید رسول مصطفایی متولد  ،۱۳۳۷از
مبارزان نوجوان قبــل از انقالب و گوینده
تلویزیون بعــد از انقالب بــود .از همان
اوان کودکــی عشــق و عالقه به اســام
داشــت  .
رسول برای اینکه بیشتر به جنایات رژیم پی
ببرد و با درد و رنج مردم مستضعف بیشتر
آشنا شود به حلبی آبادهای تهران ،شیراز،
آبادان و سایر نقاط کشور سر میزد .بعد از
شروع جنگ به دلیل آشنایی با خبرنگاری
و گزارشــگری ،بــه خــط مقــدم اعزام
شد.
خبرنگار رزمندهای کــه از ابتدای جنگ
بــا وجــود اصــرار برخــی از افــراد در
صداوسیمای مرکز و استان فارس ،حضور
در جبهه را بر ماندن ترجیح داد و در سال
 1359و در خــط مقدم دفاع ،بعد از چند
بار مجروح شدن ،باالخره بال شهادت را
گشود و در گلزار شهدای دارالرحمه شیراز
آرام گرفت.

زهرا وحیدی نیا

حسن ختام

کارشناس علوم تغذیه

مصرف بیرویه فســتفودها میتواند مشكالتی را برای سالمت ایجاد
كند .چاقی و اضافهوزن ،بیماریهای قلبی و عروقی و اختالالت گوارشی
و کبد از عوارض مصرف این مواد اســت؛ زیرا این نوع غذاها با كالرى،
نمک و چربى به ویژه اسید چرب اشباع باال و ویتامین و مواد معدنى اندک،
در درازمدت خطر ابتال به فشارخون باال را افزایش میدهند.
ً
منظور از فستفود غذای آمادهای است که عمدتا به شکل ساندویچی
مصرف مىشود .فســتفودها یا «غذاهای آماده» ،غذاهایی هستند كه
خیلی آسان و سریع تهیه میشوند و شامل پیتزا ،انواع ساندویچ ،هاتداگ،
چیپس ،پنیر ،مرغ سرخ كرده ،ناگت مرغ به همراه سیب زمینی سرخ كرده
و ...هستند .با به كارگیری روشهایی میتوان فست فودی مصرف كرد كه
ارزش تغذیهای بیشتری داشته باشند.
برای نمونه ،از میوهها و سبزیهای سالم و تازه(گوجه فرنگی ،خیار،
كاهو ،كلم و فلفل دلمهای) همراه با آنها اســتفاده کنید .مصرف مقادیر
مناسب این مواد میتواند ویتامینها و امالح مورد نیاز بدن را تأمین کرده و
فیبر موجود در آنها با كاهش جذب چربی از اضافه وزن و چاقی پیشگیری
میكند .انواع سسها و پنیر پیتزا مملو از چربی است .سس گوجه فرنگی
را كه چربی كمتری دارد ،جایگزین سس مایونز کرده و پنیر پیتزا را به میزان
کمتری استفاده کنید.
به این ترتیب ،چربی كمتری مصرف میكنید .به جای ســیب زمینی
سرخ شده میتوان از سیب زمینی تنوری استفاده كرد .مصرف نوشابههای
گازدار را به حداقل برسانید و به جای آن از آب ،دوغهای کمنمک و بدون
گاز یا انواع آب میوه طبیعی و تازه استفاده کنید.

دنیای حرکتها
حسن نوروزی
نویسنده

میخواهــم در نگاهم روشــنی باشــد.
میخواهم اندیشهام شاخ و برگ بگیرد و
بارور شود تا در برابر درد و رنج فراگیر که
نتیجه من و دنیاست ،مقاوم باشم.
دنیــا دنیای حرکت و بهار و تابســتان
و پاییــز و زمســتان اســت .دنیــا دنیای
فصلهاســت و هنر آدمی همین اســت
که آنقدر مقاوم شــود که از پس فصلها و
حرکتها به خود رنگ نگیرد.
و چقدر زیباست این استقامت! و چقدر
زیباتر ،دل نبستن به این تکرارها و تنوعها و
گذشتن از تنهاییها و خمودگیها و روی
آوردن به حرکتها و رفتنها.
موالجان ،یا صاحبالزمان(عج) ،ای
خورشید تابان هدایت ،این نور که نگاهم
را روشن و اندیشهام را بارور میکند ،نور
هدایت شماست که تکرار و تنوعها را پس
میزند و حرکتها را جان میدهد.

