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دکتریداللهجوانی

وزرای تراز انقالب اسالمی سرمقاله
۲

 نهضت حسینی
نگاهی به  تأثیر قیام امام حسین)ع( بر ابعاد زندگی بشر پرونده

۹-۸
حجت االسالم والمسلمین اختری در گفت وگو با صبح صادق

چرا جنگ مذهب علیه مذهب راه افتاد؟

ssweekly.ir

سیامکباقری

مذاکره تنها راه غرب  نگاه
۲

بیش از چهارده قرن از مصیبت عظمای 
10 محرم ســال 61 هجری می گذرد و 
حب حسین بن علی)ع( همچنان حرارت بخش 
قلوب احرار و آزادگان عامل اســت. حرکتی که 
مسیر تاریخ را تغییر داد و اجازه نداد تا سایه سیاه 
حاکمیت ظلم و کفر فراگیر شــده و نور هدایت و 
امید خاموش شــود! دربــاره این حرکت عظیم و 
اینکه هدف نهضت حضرت اباعبدالله)ع( چه بود 
و چه عاملی موجب شد تا فرزند رسول الله)ص( 
گام در مسیری بگذارد که شهادت خود و یارانش و 
اســارت خاندانش پایان بخش آن باشد، در طول 
تاریخ تحلیل های مختلفی ارائه شــده و هر کس 
تالش کرده است تا از منظر و خاستگاه خود به این 
حادثه پرعظمت بنگرد. برخی از تالش حضرت 
برای به دســت گیری حکومت ســخن گفته اند، 

برخی از قیام او برای شهادت و دیگرانی شهادتش 
را تقدیری الهی تفسیر کرده اند!

حقیقت آن اســت که روح و گوهر قیام امام را 
باید مقابله با بدعتی دانست که تسلیم و تمکین و 
سکوت در برابر آن مرادف با پایان اسالم بود! و آن 
تبدیل حکومت نبوی به حکومت سلطنتی اموی 
بود! هرچند در مکتب اهل بیت)ع( اداره حکومت 
و جامعه اســالمی پس از پیامبــر اعظم)ص( به 
فرمان الهی بر عهده امیرالمؤمنین)ع( و فرزندان او 
سپرده شده بود، اما با وجود انحراف ایجاد شده در 
طول نیم قرن از رحلت پیامبر اسالم)ص( خلفای 
متعــددی بر مســند خالفت اســالمی تکیه زده 
 مدعی تبدیل خالفت به 

ً
بودند، که هیچ یک رسما

سلطنت نبودند! و هیچگاه انحراف تا این حد زیاد 
نشــده بود که پست ترین افراد بر مسند عالی ترین 
جایگاه حکمرانی جامعه اسالمی تکیه زند! پیش 
از این خلفای جامعه اســالمی ادعای حکمرانی 
مبتنی بر ســنت پیامبر)ص( داشتند و مشروعیت 
خود را به انتخاب مسلمانان و سیره نبوی مستند 
می کردند، اما با صدرنشــینی یزیدبن معاویه، بنی 

امیه رسما خالفت اســالمی را به سلطنت اموی 
تبدیل کرد!

سلطنت نامشروع بنی امیه اعتباربخشی از سوی 
بزرگانی را نیازمند داشت که می توانستند جامعه 
اسالمی را با خود همراه کنند که در رأس آن بزرگ 
خاندان اهل بیت)ع(، حضرت حسین بن علی)ع( 
بــود. اینجا بود کــه بیعت گرفت از امــام)ع( به 
مهم ترین رکن تکمیل بخش پروژه کودتای اموی 
بدل شد! رهبر معظم انقالب اسالمی در شرح این 

ماجرا می فرمایند: 
ع داشــت که این امام هدایت پای 

ّ
»]یزید[ توق

حکومــت او را امضا کند؛ »بیعــت« یعنی این. 
می خواســت امام حسین)علیه الّسالم( را مجبور 
کند به جای این که مردم را ارشاد و هدایت فرماید 
و گمراهی آن حکومت ظالم را برای آنان تشریح 
نماید، بیاید حکومت آن ظالم را امضا و تأیید هم 
بکند! قیام امام حسین)علیه الّسالم( از این جا شروع 
شد... توقع کرد که امام حسین)علیه الّسالم( پای 
این ســیه نامه  تبدیل امامت اســالمی به سلطنت 
طاغوتــی را امضــا کند؛ یعنی بیعــت کند. امام 

حسین فرمود »مثلی ال یبایع مثله«؛ حسین چنین 
باید  امام حسین)علیه الّسالم(  امضایی نمی کند. 
تا ابد به عنــوان پرچم حق باقی بماند؛ پرچم حق 
نمی تواند در صــف باطل قرار گیرد و رنگ باطل 

بپذیرد.« )1381/1/9(
تبدیل حکومت اسالمی به سلطنت اموی بدان 
ســبب بزرگ ترین بدعتی بود که تسلیم در برابر 
آن جایز نبود، که از نگاه اســالم حکومت در نگاه 
اسالم مهم ترین نهاد اجتماعی است که بیشترین 
تأثیر را در هدایــت و ضاللت جامعه دارد! تعبیر 
»الناس علی دین ملوکهم«، بخشی از این حقیقت 
را بازگــو می کند؛ از ایــن رو دین آخرالزمانی که 
هدایت همه بشریت را در همه زمان ها و مکان ها 
بر عهده دارد، نمی تواند تنها به چند توصیه فردی 
و اجتماعی بســنده کند و برای در اختیار گرفتن 
مهم ترین عامل ســعادت و شــقاوت موجودی 
اجتماعی به نام »انسان« برنامه ای نداشته باشد و 

امر حکومت را به فساق و فجار بسپارد! 
در طول حــدود 250 ســال دوران مبارزات 
اهل بیت)ع( دســتیابی به حکومت و بهره گیری 

از آن بــرای هدایت جامعه در صــدر آرمان های 
مبارزاتی ایشان قرار داشت و تشکیالتی پیچیده، 
قدرتمند و ســامان یافته اهل بیــت)ع( در طول 
تاریخ برای فراهم کردن مقدمات آن تالش کرده 
و موفق شــد مرزهای حکومت اصیل اسالمی را 
از حکومت های انحرافی به نام دین پر رنگ کند؛ 
 امکان دستیابی به قدرت برای ایشان 

ً
هرچند عمال
فراهم نیامد! 

امروز به برکت قیام بزرگمرد از سالله حسین بن 
علــی)ع( و حمایت یک ملت از ایشــان، پس از 
چهارده قرن حکومتی شکل گرفته است که رنگ و 
بویی از حکومت علوی دارد و روزگاری حضرت 
اباعبدالله)ع( برای اعتبار بخشی به آن به شهادت 
رسیده است. امید آنکه همان آرمان و همان مرام 
همــواره به مثابه مانیفســت حرکــت جمهوری 
اسالمی در مسیر مبارزه با طاغوت و تحقق تمدن 
بزرگ اســالمی فرا راه مان باشــد و روزگاری نه 
چندان دور امر حکمرانی به منجی بشــریتی داده 
شود که عدالت را برای عالمیان به ارمغان آورده و 

منتقم خون ثارالله خواهد بود!

مرزداری از  اسالم اصیل
مهدی سعیدی

جریان شناس  سیاسی

فرهادمهدوی

تسریع در خدمت به مردم نگاه
۲

سپاه در کنار مردمسپاه در کنار مردم
پس از پیام فرمانده معظم کل قوا، نیروهای مسلح با همه توان به میدان مبارزه با کرونا آمدند
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   نیم نگاه    

سیامک باقری
عضو شورای سیاست گذاری 

صبح صادق

 تسریع در خدمت
 به مردم

یکــی از مهم ترین نکاتی کــه در بیانات 
رهبر معظم انقالب در مراسم تنفیذ حکم 
ریاســت جمهوری مطرح شد، ضرورت 
تسریع دولت و مجلس در تشکیل کابینه 
بود. تســریع در این امــر در بیان رهبری 
معظم چند قید مهــم دارد، اول: اقتضای 
نابسامان کشــور در مشکالت  وضعیت 
اقتصادی، معیشــتی و کرونا؛ دوم: شتاب 
رئیس جمهور در معرفی وزرایی که بتوانند 
این مشــکالت را حل کنند و سوم: نقش 
مجلــس در رأی به کابینه هم با صراحت 
و هم با ســرعت.دولت و مجلس چگونه 
می توانند به تشکیل کابینه سرعت بدهند؟

1ـ در اصل 135 قانون اساسی آمده است: 
وزرا از طریق رئیس جمهور تعیین و برای 
گرفتــن رأی اعتماد به مجلــس معرفی 
می شــوند و ماده 202 آیین نامه مجلس 
نیز اعالم شــده است که رئیس جمهور دو 
هفته بعد از مراسم تحلیف فرصت اعالم 
اسامی وزرا را دارد که البته رئیس جمهور با 
توجه به تأکید رهبر معظم انقالب بر تسریع 
در شــکل گیری دولت، اسامی یک هفته 

زودتر به رئیس مجلس تقدیم شده است.
2ـ رئیس مجلس مکلف است نامه معرفی 
هیئت وزیــران و ضمایــم آن را در اولین 
جلسه علنی اعالم وصول و قرائت کند و 
این موضوع در 23 مرداد در اولین جلسه 
پس از نامه رئیس جمهور اعالم شد، سپس 
معرفی نامه و مســتندات را برای بررسی 
به کمیســیون یا کمیسیون های تخصصی 
مرتبط ارجاع دهد. کمیسیون ها در فرصت 
یک هفته ای گزارش خود را به هیئت رئیسه 

ارائه کنند. 
3ـ بــرای رأی دهی به اعضای کابینه همه 
کمیسیون های مجلس فعال خواهند شد، 
اعضای کابینه معرفی شده رئیس جمهور 
با توجه به درخواســت کمیسیون ها برای 
ارائه برنامه ها در کمیسیون های تخصصی 
حضور می یابند و بخش هــای مهمی از 
شبهات و سؤاالت در این کمیسیون ها رفع 

خواهد شد.
۴- تســریع در این مراحــل خود کمک 
بزرگی به دولت اســت که به سرعت وارد 
فعالیت هــای عملیاتی بشــود و دولت تا 
این لحظه در معرفی کابینه تســریع الزم 
را داشته است و همین نشان دهنده اشتیاق 
دولت به خدمت رسانی به ملت ایران است 
و مجلس نیز با چکــش کاری برنامه های 
وزرا با صراحت و سرعت و رأی اعتماد به 
آنها در فرصت قانونی می تواند این انگیزه 

دولت را مضاعف کند.
5ـ جریان های خبری معاند، رســانه های 
ضد انقــالب و برخــی از رســانه های 
داخلی از هم اکنون در حال ســازماندهی 
پوشش های خبری خود برای اختالل در 
کابینه هستند و با انواع شگردهای رسانه ای 
در صدد تقابل دولت ـ مجلس هســتند تا 
بتواند پیوست داخلی تحریم ها را تکمیل 
کنند و ســایه ناکارآمدی و الینحل ماندن 
مشــکالت همچنان سبب آزار نارضایتی 
مردم شود؛ از این رو رسانه ها و جریان های 
سیاسی باید با نهایت دلسوزی و به دور از 
جناح بندی ها بــه دولت و مجلس کمک 
کننــد تا این مرحلــه به دور از حواشــی 

مالل آور و ناامیدکننده طی شود.
 وزرا نقاط قوت و ضعف هایی 

ً
6-  قطعــا

دارند و از جهتی نمی توان کابینه ای را که 
همه سالیق را پوشش بدهد، وارد هیئت 
دولت کرد؛ اما آنچه مهم اســت، انگیزه 
دولت و رئیس دولت برای حل مشکالت 

و برون رفت از وضعیت موجود است.

نگاه

در ادامه خلق حماســه بزرگ مردمی در 
انتخابات 28 خــرداد 1۴00،  آن هم در 
وضعیت بسیار سخت و کرونایی  و نظر به اقبال مردم 
به آیت الله رئیسی با بیش از 18 میلیون رأی به عنوان 
نماد تفکر انقالبی،  اکنون ملت پدیدآیی و شکل گیری 
یک دولــت جــوان حزب اللهی در تــراز انقالب 
اسالمی را در انتظار نشسته اند. این انتظار به حق، از 
آن روست که عبور از مشکالت کنونی و شتاب بخشی 
به حرکت انقالب اسالمی براساس بیانیه گام دوم با 
شاخصه های اصلی »خودسازی«، »جامعه پردازی« 
و »تمدن سازی«، فقط با تشکیل یک دولت انقالبی 
آن هم به معنای دقیق کلمه در عمل میسر است. رهبر 
حکیم انقالب اسالمی در سال های اخیر و به ویژه در 
آستانه انتخابات،  راه حل مشکالت کشور و مردم را، 
 در اتخاذ رویکردهای انقالبی و مدیریت جهادی از 
ســوی مدیران و کارگزاران دانسته،  بر همین مبنا و 
منطق فرمودند: »راه عالج مشکالت کشور،  تشکیل 
دولت جوان حزب اللهی است.« همچنین معظم له 
در عبــارت دیگری می فرمایند: »راه عالج دردهای 
مزمن کشور،  حضور پرشور مردم در انتخابات و بعد 

انتخــاب یک فــرد اصلح،  یک فرد مناســب برای 
ریاســت جمهوری اســت.« مردم خوب، مؤمن و 
وفادار به نظام اســالمی و کشور ایران، با وجود همه 
مشکالت،  نارضایتی ها و گله مندی ها،  به فراخوان 
رهبــر معظم انقالب اســالمی برای شــرکت در 
انتخابــات لبیک گفته و با انتخــاب فردی اصلح و 
شایســته برای ریاســت جمهوری در تراز انقالب 
اســالمی،  برای ورود به فردایی درخشان با کمترین 
مشــکالت لحظه شــماری می کنند. بدون تردید با 
تشــکیل یک دولت جــوان حزب اللهی از ســوی 
رئیس جمهور محترم که در ادبیات ایشــان،  دولت 
مردمی قوی تحول گرا نــام گرفته،  چنین آینده ای به 
زودی رخ می نماید. برای رسیدن به آینده ای درخشان 
و امیدآفرین و اعتمادســاز، به دو نکته اساسی باید 

توجه داشت:

 Bهوشیاری نسبت به توطئه ها 
 و کارشکنی های جبهه استکبار

جبهه اســتکبار با محوریت آمریــکا،  تمام توان 
و امکان خــود را برای جلوگیــری از موفقیت یک 
دولــت انقالبی در ایران،  برای عالج مشــکالت و 
درمان دردهای مزمن ناشی از تفکرات غیر انقالبی و 
غرب گرایانه به کار خواهد بست. به طور قطع جریان 
ضد انقالب،  معاندیــن،  برخی از جریان ها با تفکر 
غرب گرایی و دیگر عناصر قدرت طلب انحرافی و 
شبکه های مافیایی اقتصادی،  همگی با کارشکنی در 

مسیر دولت و ملت یاری کننده جبهه استکبار برای 
ناکام گذاشتن دولت آیت الله رئیسی در راستای حل 
مشکالت کشور خواهند بود. بنابراین هم دولت و 
هم مردم،  باید با هوشــیاری کامــل،  این توطئه ها و 

کارشکنی ها را خنثی کنند. 

 Bتوجه به الزامات 
 تشکیل دولت جوان حزب اللهی

تشکیل دادن دولت قوی مردمی و تحول گرا، یا 
همان دولت جوان حزب اللهی و انقالبی، یکسری 
الزامــات دارد که باید به آن توجه ویژه داشــت. از 
جمله این الزامات، آن است که تک تک وزرای دولت 
سیزدهم به لحاظ شاخص ها، معیارها  و ویژگی ها، 
 در تراز انقالبی اســالمی متناســب با شرایط گام 
دوم باشــند. اکنون رئیس جمهور محترم گام اول را 
برای شناســایی و معرفی وزرای پیشنهادی خود به 
مجلس محترم شــورای اســالمی برداشته،  و حاال 
نوبت نمایندگان محترم است که براساس صالحیت 
قانونی رأی اعتماد به هر یک از وزرای پیشــنهادی، 
 بــا رویکردی انقالبی و مبتنی بر نــگاه آرمان گرایی 
واقع بینانه،  به آیت الله رئیسی برای تشکیل دادن کابینه 
در تراز انقالبی اســالمی،  به طور شایسته و بایسته 
کمک کنند. برای تحقق این امر،  توجه به مالک ها 
و معیارها و ویژگی های وزیر تراز انقالب اســالمی 

ضرورتی اجتناب ناپذیر است. ویژگی هایی از قبیل:

1ـ ایمان قوی و اهل اخالص و عمل خالصانه؛
2ـ دارای رویکرد انقالبی و جهادی و کار شبانه روزی 

و با روحیه خستگی ناپذیری برای خدمت به مردم؛
3ـ معتقد و وفادار به مبانی،  اصول، آرما ن ها  و اهداف 
انقالب اسالمی به ویژه آرمان تمدن سازی اسالمی؛ 
۴ـ  معتقد به نظام والیی در نظر و والیت  محور بودن 

در عمل؛
5ـ داشتن سوابق شفاف در فسادستیزی و پاک دست 

بودن در رعایت و حفظ بیت المال؛
6ـ برخورداری از تخصص و تجربه الزم و متناسب 

با حوزه کاری با رویکرد تحول گرایی؛
7ـ برخــورداری از بصیرت نافــذ و انقالبی به ویژه 

درحوزه دشمن شناسی؛
8ـ داشــتن مواضع شفاف نسبت به جبهه استکبار، 

جریان ضد انقالب و فتنه؛
9ـ برخوردار از عزت نفس و خودباوری،  معتقد به 
ظرفیت های داخلی و به ویژه ظرفیت ها و توانایی های 
جوانان مؤمن انقالبی برای حل مشکالت با تکیه بر 

اصل خدشه ناپذیر »ما می توانیم«؛
10ـ ساده زیســت بودن و به دور بــودن از خصلت 
و  دنیا گرایــی  اشــرافی گری،  تجمل گرایــی، 

عافیت طلبی.
 به طــور قطع دولت برخوردار از چنین وزرایی، 
 همان دولت جوان حزب اللهی گره گشا خواهد بود. 

ان شاءالله

وزرای تراز انقالب اسالمی
   سرمقاله    

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

در حالی که اروپایی ها هیچ پیام تبریکی برای پیروزی 
آقای رئیسی ارسال نکرده بودند، مکرون رئیس جمهور 
فرانســه پس از تحلیف ریاست جمهوری و پیامی که 
از ناحیه انریکه مــورا، نماینده اتحادیــه اروپا در این 
مراسم به تروئیکای اروپایی منتقل کرد، با آقای رئیسی 
تماس تلفنی برقرار کرده و مواضع آقای رئیسی درباره 
مذاکرات برجام را جویا شده است. در این راستا به دو 
پرسش پاسخ داده می شود، چه عاملی سبب این تماس 
شده است؟ و با توجه به جابه جایی قدرت در قوه مجریه 
چه چشم اندازی برای دور بعدی مذاکرات وین متصور 

است؟ 
یکی از دالیــل اقدام مکــرون و مواضع مقامات 
آمریکایی و کشورهای انگلیس و آلمان می توان به نحوه 
مواجهه آقای رئیسی در خصوص مذاکرات اشاره کرد. 
وی پس از پیروزی تاکنون نه تنها موضعی در خصوص 
مذاکرات برجام نگرفته اند؛ بلکه حتی المقدور از به کار 
بردن واژه »برجام« نیز پرهیز کرده اســت، به گونه ای 
که حتی در مراســم تحلیف نیز درباره توافق هسته ای 
به صورت کلی موضع گرفت و بدون اشــاره به ادامه 
مذاکرات اعالم کرد، »هر طرح دیپلماتیک« که بتواند 
تحریم های ایران را با توجه به شــروط اعالم شده رفع 
کند، استقبال می کند. در واقع این رفتار برای غربی ها 
این پیام را داشــت که این مذاکرات به شیوه آمریکایی 
اهمیت ذاتی و اولی برای جمهوری اســالمی ندارد . 
آقای رئیسی در تماس تلفنی با مکرون نیز همین پیام را 
به وی منتقل کرد. او با اشاره به نقض تعهدات برجامی 
آمریکا و اروپا با قاطعیت اعالم کرد، در هر مذاکره ای 
باید حقوق ملت ایران اســتیفا و منافع ملت ما تأمین 
شود. عامل دیگری که موجب این تماس شد، محک 
زدن رئیس جمهوری جدید ایران پس از فضاســازی 
روانــی و تهدید ایران با توســل به ســناریوی حمله 
پهپادی به کشــتی رژیم صهیونیستی از یک سو و بیان 
تهدیدآمیز وزیر خارجه آمریکا، سخنگوی کاخ سفید و 
وزیر خارجه آلمان مبنی بر اینکه نامحدود نبودن درب 
مذاکرات با ایران در وین در دســترس  نبودن این گزینه 
برای همیشه، از سوی دیگر بود. عامل سوم را می توان 
ترغیب سازی دولت سیزدهم با وعده جدید ذکر کرد. 
مکرون در تماس یک ساعته خود با آقای رئیسی ضمن 
تأکید بر شروع فوری مذاکرات، دو طرح »ایجاد راه حل 
جدید و سریع« برای مذاکرات و »افزایش امنیت دست 
جمعی در منطقه« تالش داشت تا از این طریق متقاعد 
به باقی ماندن دولت سیزدهم در برجام و برگزاری هر 
چه سریع تر دور هفتم مذاکرات وین کند. این در حالی 
اســت که در رویه آقای رئیســی پس از این تماس در 
خصوص زمان و کیفیت مذاکرات هیچ تغییری ایجاد 
نشد و این پیام را رساند که دولت سیزدهم مسائل کشور 

را به برجام گره نخواهد زد.   
بــا این وصف آینــده مذاکرات هســته ای چگونه 

خواهد بود؟ تحلیلگران سیاســی غربی و نمایندگان 
کشورهای اروپایی و روسیه و چین در خصوص زمان 
آغاز احتمالی برگزاری مذاکرات، تاریخ هایی مانند 15 
یا 20 ماه آگوست، یا ماه سپتامبر و ماه اکتبر را گمانه زنی 
کرده اند، اما با توجه به شرایط جدید، گمانه زنی ها در 
این خصوص خیلــی قابل اعتنا نیســت و زمان آغاز 
مذاکرات تنها مشروط به پذیرش خواسته های ایران از 

سوی آمریکاست . 
با وجود این، ســناریوهای متعدد درباره مذاکرات 
آینده مطرح است. یکی از آنها، »رها کردن مذاکرات« 
اســت. با توجه به موضع آقای رئیسی در سال 1396 
مبنی بر اینکه برجام یک ســند ملی اســت و باید نقد 
شود. یا تحریم ها باید لغو شود و لغو آن منوط به رویکرد 
جدید در دیپلماسی اســت، می توان نتیجه گرفت که 
مذاکرات به طور کلی نفی و انکار نشود. سناریوی دوم 
»ادامه مذاکرات شش گانه گذشته« است. طرف غربی 
به شدت تمایل دارد مذاکرات پیش رو با همان شیوه طی 
شده در شــش دور قبلی ادامه پیداکرده و دولت جدید 
همان راه و روش دولــت دوازدهم را ادامه دهد؛ اما با 
توجه به مواضع آقای رئیسی در گذشته و پس از پیروزی 
و به ویژه موضع صریح رهبر معظم انقالب، این سناریو 
 
ً
با همان شــرایط قبل بعید به نظر می رسد؛ زیرا اساسا
یکــی از دالیل توقف مذاکرات و برگزار نشــدن دور 
هفتم، شــرایط غیرقابل قبول آمریکا و اروپا از ســوی 
ایران بود. سناریوی سوم »شروع مذاکرات وین از نقطه 
صفر« است؛ یعنی تیم جدید دولت سیزدهم با توجه به 
نقدهایی که به محتوای ادوار شش گانه مذاکرات وین 
داشــته اند، این مذاکرات را نفی و مذاکرات جدیدی 
را خواستار باشــد. این سناریو نیز دالیل نفی و اثباتی 
دارد؛ از جمله اینکه هدایت کننده در مذاکرات کمیته 
تشکیل شده در شــورای عالی امنیت ملی ایران بوده، 
فلذا احتمال صفر شــدن مذاکرات شش گانه ضعیف 
باشــد. ســناریوی چهارم »ادامه مذاکرات شش گانه 
گذشته با رویکرد جدید« اســت. در رویکرد جدید، 
همه انرژی سیاســت خارجی ایران به مذاکرات گره 
نخواهد خورد و شرایط خواســته شده در طرح اقدام 
راهبردی مجلس بــا قاطعیت و صراحت بیشــتری 
دنبال خواهد شد و براساس این سناریو آغاز دور هفتم 
مذاکرات زمانی خواهد بود که همه خواسته های ایران 
تأمین شده باشد. در این راستا، نماینده آمریکا در امور 
ایران اظهار داشت: »ممکن است دولت رئیسی شروط 
و تقاضاهای جدیدی را از ایاالت متحده درخواست 
کند.« در این میان یک ســناریوی پنجمی نیز از سوی 
برخی از آمریکایی ها مطرح است و آن »مذاکرات برای 
توافق جدیدی« است. در صورتی که آمریکا و اروپا بر 
این ســناریو پافشاری داشته باشــند، تردیدی نیست 
که ایران به چنیــن مذاکره ای هرگز تن نخواهد داد. به 
تعبیر اولیانوف، نماینده روســیه در مذاکرات، چنین 

سناریویی، تخیلی بیش نیست.
با توجه به ســناریوهای باال، این واقعیت آشــکار 
وجود دارد که آمریکا و اروپا به تجربه اذعان دارند فشار 
حداکثری شکست خورده و هیچ راهی جز دیپلماسی 

وجود ندارد.

پنج شنبه، هفتم مرداد ماه یک کشتی متعلق به شرکتی 
صهیونیســتی در سواحل کشــور عمان هدف حمله 
قــرار گرفت که در نتیجه این حملــه دو نفر از ملوانان 
این کشتی که یکی انگلیسی و دیگری رومانیایی بود، 
کشته شدند. کشتی »مرسر استریت« که با پرچم لیبریا 
درحرکت بود، تحت مالکیت یک شرکت ژاپنی بوده و 
اداره آن هم از طریق شرکت »زودیاک ماریتایم« رژیم 
صهیونیســتی صورت می گرفت. این رژیم بالفاصله 
جمهوری اسالمی را به دست داشتن در این حمله متهم 
کرد و مدعی شد، ایران با استفاده از هواپیماهای بدون 

سرنشین این کشتی را هدف قرار داده است. 
جمهوری اســالمی ایران هر گونه نقش داشتن در 
حمله به کشتی متعلق به اشــغالگران را رد کرد. اما با 
این حال دو کشور انگلستان و رومانی نیز ایران را متهم 
کردند و اعتراض رسمی خود را تقدیم سفیران تهران 

در لندن و بخارست کردند. 
در این میان آنچه در ماجرای کشــتی صهیونیستی 
جلب توجه می کند، موضع متفــاوت ایاالت متحده 
اســت؛ در فاصله بین فوریه تا ژوئیه گذشته سه کشتی 
دیگر صهیونســیتی هدف حمالتی قرار گرفته بودند 
کــه البته تلفات جانی درپی نداشــت و در تمام موارد 
صهیونیســت ها اتهاماتی را به ایــران وارد کردند. اما 
در همه موارد مقامات واشــنگتن موضعی نزدیک به 
بی طرفــی اتخاذ کرده بودند. ضمــن اینکه باید به این 
نکته هم اشــاره کرد که حمالت دریایی به کشــتی ها 
اقدامات یک سویه ای نبوده و چندین کشتی ایرانی هم 
در دریای ســرخ و مدیترانه هدف حمله قرار گرفته اند 
که جدی ترین آن حمله به یک کشــتی جنگی ایرانی 
در آوریل گذشــته در دریای ســرخ بود که ایران رژیم 
غاصب صهیونیستی را عامل آن دانست و تل آویو هم 
واکنش مشخصی به آن نشان نداد؛ هرچند رسانه های 
صهیونیستی به نقل از منابع امنیتی رژیم اعالم کردند 
این کشتی ایران تهدیدی برای حرکت کشتی های  این 

رژیم است. 
 علی ای حال، در ســایه ایــن تقابل های گاه به گاه 
بین ایران و رژیم غاصب صهیونیســتی، آنچه در مورد 
اخیر جلب توجه می کند، موضع تند مقامات آمریکایی 
است که از قطعی بودن پاسخ به اقدام خطرناک ایران 
سخن گفتند. درحالی که هنوز هیچ تحقیقی هم انجام 
نشده بود که تأییدکننده نقش ایران در حمله به کشتی 

صهیونیستی باشد. 
»آنتونی بلینکن« وزیر خارجــه ایاالت متحده در 
ســخنانی گفت: »آمریکا مطمئن اســت که ایران با 
یک هواپیمای بدون سرنشــین به کشتی ای که تحت 
اداره رژیم اشــغالگر صهیونیســتی  بوده و از آب های 
بین المللی نزدیک به سؤال عمال عبور می کرده، حمله 
کرده است و باید پاسخ جمعی به آن داده شود.« وزیر 
خارجه آمریکا گریزی هم به حوادث دریایی گذشته زد 

و بدون اینکه به حمالت صورت گرفته علیه کشتی های 
ایرانی اشــاره بکند، مدعی شــد: »ایران در ماه های 
گذشته تحرکاتی علیه بخش دریانوردی داشته است. 
هرچند مطمئن نیســتم این رخداد جدید ارتباطی با 
روی کار آمدن دولت جدید در ایران داشــته باشــد.« 
همسو با آمریکایی ها، انگلستان هم به این ماجرا غیر 

قابل قبول خواند. 
در این میان، آنچه درباره چرایی و پشت پرده رویکرد 
جدید آمریکایی ها و همســویی آنها با صهیونیست ها 
قابل توجه نشان می دهد، موضوع مذاکرات هسته ای 
و بحــث بازگشــت به برجام اســت. »جــو بایدن« 
رئیس جمهور آمریکا در تبلیغات انتخاباتی خود گفته 
بود، تمایل دارد به توافق هسته ای بازگردد که ترامپ در 
سال 2018 از آن خارج شده بود. اما این موضع بایدن 
خواسته صهیونیســت ها نبود که مخالف سرسخت 
توافق نامه ای بودند که در ســال 2015 امضا شده  بود.   
در همین راستا و درحالی که تهران و واشنگتن به همراه 
دیگر طرف های حاضر در توافق هسته ای )انگلستان، 
فرانسه، آلمان، روسیه و چین( تالش هایی را در آوریل 
گذشته برای احیای برجام آغاز کرده بودند و اختالفاتی 
هم همچنان بر ســر نحوه ورود به گفت وگوها وجود 
داشت، یک کشتی ایرانی در دریای سرخ هدف حمله 
 
ً
قرار گرفت که تأثیری روی مذاکرات نداشت؛ اما کامال
مشــخص بود که رژیم صهیونیستی در تالش است تا 
رویکرد کشــورهای حاضر در مذاکرات برای احیای 

توافق هسته ای را به شکست بکشاند.
در چنین فضایی و بــا وجود تمام تنش هایی که در 
ظاهر دیده می شــود، به نظر می رســد هدف اصلی 
آمریکایی هــا از رویکرد جدیدی که نســبت به حادثه 
رخ داده در دریای عمان نشــان می دهند، اعمال فشار 
به دولت جدید جمهوری اسالمی ایران برای بازگشت 
هرچه ســریع تر به میز مذاکره و امضای توافق نامه ای 
جدید باشد و نه کشیده شدن به لبه پرتگاه یا آغاز جنگی 
فراگیر با ایران.  به همین دلیل، این نکته را هم باید در 
نظر داشــت که اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر 
اینکه رژیم صهیونیســتی در پاسخ دادن به ایران آزادی 
عمل دارد، بدین معنا نیست که رژیم صهیونیستی وارد 
یک ماجراجویی شــده و بدون هماهنگی با واشنگتن 
به یک اقدام نظامی آشــکار و مســتقیم علیــه ایران 
دست می زند. گفتنی است، در وضعیت کنونی رژیم 
صهیونیستی در سطح نیروی دریایی توان ورود به جنگ 
با ایران در خارج از مناطق ساحلی خود را ندارد و در 
یک درگیری احتمالی، نیروی دریایی این رژیم اهداف 

مناسبی برای ابزارهای تهاجمی ایران خواهد بود. 
پایان ســخن اینکه شــرایط به گونه ای اســت که 
نمی توان انتظار داشــت که پیامدهای دیپلماتیک این 
رخداد در ســمت و سویی باشد که رژیم صهیونیستی 
خواستار آن است. ضمن اینکه دولت بایدن هم تمایلی 
به این ندارد که راه را بــه روی هدف راهبردی اصلی 
خود در قبــال ایران )احیای توافق هســته ای( به طور 
کامل ببندد و بنابراین، جنجال هایی که اکنون شــاهد 
آن هستیم، بیشتر لفاظی است تا اینکه به یک برخورد 

منجر شود.  

فرهاد مهدوی
کارشناس رسانه

مذاکره تنها راه غرب 
تماس تلفنی مکرون و چشم انداز آینده مذاکرات هسته ای

کارت آخر صهیونیست ها
اهداف اتهام زنی ها به ایران در ماجرای کشتی مرسر استریت

محمدرضا بلوردی
کارشناس  مسائل منطقه
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ـ1  حیات حسینی 

 تفاوت بنیادین بنای حق و بنای باطل در آن 
است که باطل با ریختن مظلومان، ریشه در 
خون دیگران دارد و بنای حق در خون پاک 
اولیای خدا جوانــه می زند و از درون خون 
برمی خیزد. بنابراین شــهدا با اهدای خون 
پاک شان در بقا و استمرار حق  جریان حیات 
دارنــد و راز زنده بودن شــهید در جریان 
حیات بخشــی اســت که برای حق ایجاد 
می کند و چون حق ابدی و جاودانه و همیشه 
زنده است، خون حاضر در شریان های حق 
که باعث این حیات است،  نیز همیشه زنده 
است. اسالم اگر زنده است،  حیاتش مرهون 
خون پاک سیدالشهداســت که فرمود:  »ان 
کان دین محمد لم یستقم اال بقتلی فیا سیوف 
خذینی«. برپا خاستن اسالم لگدمال شده از 
طریق دستگاه انحرافی و بدعت ساز اموی 
از میان خاکســتر جهالت و شقاوت حاکم 
بر جامعه آن روز نیازمند انرژی فراوانی بود 
که به یک باره چنان عینیت و ارتفاع گیرد و 
دیدگاه بشریت را مبهوت خویش ساخته و 
با تابیدن بر محیط نجس شــده از بدعت و 
انحراف و شرک، آن را تطهیر کرده و برای 
حیات مجــدد اهل ایمان فضا را مهیا کند. 
ایــن انرژی عظیم در ذبح عظیم نهفته بود و 
آن هنگام که این خون پاک بر شریان اسالم 
دوید، سیل بنیان کنی شد که سرای حاکمیت 
پلید یزیدیان را منهدم و با تابش انوار تابناک 
خویش ظلمت کده ســاخته در تهاجم نرم 
دشــمنان را روشن و خفاشان دیو سیرت را 
ناچار به فرار از مسیر خویش ساخت. خون 
پاک امام و ســاالر شهیدان در مظلومیت و 
غربتــی وصف ناپذیر چنان جریان توفنده و 
پرشوری را ایجاد کرد که اثر آن در حرکت 
برای هدم و نابودی کاخ ظالمان و مشرکان 
هر روز شــتاب بیشــتری می گیــرد و این 
حرارت و جوشــش دائمی هرگز به سردی 
نمی انجامد. انقالب اسالمی ایران در مسیر 
آن خروش و جوشــش و حرارت به وجود 
آمده و نماد الگویی کربال و عاشورا نیست؛ 
بلکه در متن این جوشش و قیام همیشگی 
با نهضت حیســنی همراه گشته و با همان 
هدف الهی در مسیر حاکمیت جریان حق 
به ســوی روشــنی و هدایت جهان و رفع 
استیالی ظالمانه مســتکبران عالم به پیش 
می رود. سنت الهی حاکمیت مستضعفان 
بر مستکبران در جریان است و منتقم خون 
شــهیدان کربال و هادم ابنیه شــرک و نفاق 
منتظر این ســیل عظیم در وعــده گاه مقرر 
الهی است. او منتظر است که جریان پرشور 
حسینی را به سوی از بین بردن و تطهیر زمین 
از وجود ظالمان هدایت کند و تداوم نهضت 
حســینی را در حکومت عــدل خویش به 
نمایش گذارد. ما در فرآیند انقالب اسالمی 
تا حکومت جهانی عدالت گســتر مهدوی 
سربازان این نهضت بزرگ هستیم که باید 
زمینه ساز و شتاب دهنده این جریان با مال و 
جان و گاه آبروی خویش باشیم. سربازانی 
که بر اثر هدایت هــای داهیانه و حکیمانه 
یکی از فرزنــدان برومند و به معنای واقعی 
کلمه رشید اباعبدالله الحسین)ع( چشمان 
بصیرت شان باز شده و نگاه نافذشان به دور 
دست ترین نقطه این جبهه دوخته شده است 
و اهداف شــان در کلمات نافــذ و دل های 
پرشور سربازانی چون حاج قاسم سلیمانی 
و حســن طهرانی مقدم و... هزاران به خون 
خفته دیگر تجلی یافته است. بر اثر این شور 
و بصیرت از قرآن کریم الهام گرفته و جهت 
تقابل مان آشــکار گشــته و علیرغم جریان 
نفوذ و تحریف که ســعی در تطهیر شیطان 
دارنــد،  مــا ورای این چهره بزک شــده را 
 شناخته ایم و هرگز گول لبخند را نمی خوریم

 و می دانیم. 

   روزنه    

دیدگاه

   عکس و مکث   

ایــن موکــب با عشــق/ یکــی از روحانیــون منبــری در عــراق، زمانی کــودکان از او 
درخواست می کنند تا به هیئت آنها برود و محرم امسال برای آنها روضه بخواند و 
عزاداری کند، با عذرخواهی از ســایر هیئت هایی که بنا بوده به آنجا برود، ترجیح 
می دهــد در موکب کــودکان و نوجوانان برای آنها به منبر برود. ســیدضیا جابری، 
روحانــی این هیئت می داند که تک تک کودکانی که برای شــان منبر رفته اســت، 

فرشتگانی هستند که شاید پاک تر از آنها در هیچ هیئت دیگری پیدا نکند.

زکات سلبریتی بودن/ از ابتدای دهه نود که پیاده روی اربعین به مثابه یک مراسم 
باشــکوه ســاالنه برگزار شــد، مرحوم ســلیمانی یکی از مبلغان اصلی این مراســم 
در رســانه ها بــود. امکان نداشــت در محفل های رســانه ای و تلویزیونی علقه های 
مذهبی اش را مطرح نکند. وی طی یک دهه اخیر از این رویداد حمایت کرد و زکات 
شــهرت و ســلبریتی  بودن خود را با تبلیــغ پیاده روی اربعین ادا کــرد. مرحوم علی 

سلیمانی هفته پیش به علت ابتال به کرونا از میان ما رفت، روحش شاد.

مدیریــت میدانــی/ در پیــک پنجم همه گیری کرونــا، با افزایش بیمــاران و مراجعه 
مردم به داروخانه ها، بســیاری از داروهای بیماران کرونایی کم یاب و نایاب شــده 
اســت و مردم از صف های طوالنــی و انتظار زیاد برای دریافــت این داروها گله مند 
بودند که رئیس جمهور بر خالف عادت پیشــینیان خــود، با حضور در میان مردم از 
نزدیک مشکالت را دیده و دستور رفع آنها را داد. این رفتار موجب دلگرمی مردم 

حاضر در آن داروخانه  و تمام بیماران و افرادی که عزیزی از دست داده اند، شد.

کوچه به کوچه عشــقت را فریاد می زنم/ محرم امســال هم مانند سال گذشته 
در ســایه کرونــا و تأثیراتی که این ویــروس بر فعالیت های اجتماعی گذاشــته 
اســت، در حال برگزاری اســت. محرم امسال با احیای یک سنت قدیمی در ایام 
عزاداری ســاالر شــهیدان امام حســین)ع( و با مداحی حاج مهدی رســولی هر 
روز درب منــزل یک شــهید در محالت محروم شــهر زنجان عزاداری ســنتی برپا 

می شود؛ سنتی که دیگر مداحان هم به آن روی آورده اند.

ترویج علنی حرام/ یک رســتوران به تازگی به صورت علنی منوی غذاهای حرام 
را در فضــای مجازی تبلیغ می کند و برخی شــاخ های مجازی هم با حضور در این 
رســتوران، مردم را بــه امتحان این نوع غذاها ترغیب می کنند. این رســتوران 
گوشت کوسه و... را در منو قرار داده است. خوردن این نوع حیوانات دریایی 
در اسالم حرام است و این در حالی است که برخالف این اتفاق مصرف غذاهای 

حالل در دنیا روز به روز مشتریان بیشتری می یابد.

برخــورد انقالبی/ لوان جاگاریان، ســفیر روســیه و ســایمون شــرکلیف، همتای 
بریتانیایــی اش روی پله های ســفارت روســیه کنونی در تهران عکســی از خود 
شــبیه ســال 1320 منتشــر کردند که جای ســفیر ایاالت متحده خالی بود. این 
اقدام در فضای مجازی بازتاب بســیاری داشــت. پیام رسانه ای فعاالن رسانه 
ای به منتشــر کنندگان عکس این بود که اگر به این نوع رفتارها ادامه دهند 

سرنوشت شان شبیه همتای آمریکایی شان خواهد بود.

سیدرضا سرور
 مسئول دفتر نمایندگی 

ولی فقیه در قرار گاه 
منطقه ای ثامن االئمه)ع(

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

20 مرداد ماه پیام خیلی صریح و ساده ای مخابره شد؛ 
البته نه در قالب دستورالعمل و بخشنامه، بلکه در قالب 
یک پیام تلویزیونــی آن هم خطاب به همه بخش ها و 
مردم؛ اما این پیام فراز مهمی برای یک بخش از کشور 
ح 

ّ
داشــت؛ »یک نکته  بعد مسئله  کمک نیروهای مسل

ح ـ 
ّ
است. در ماه های اّول و در اوایل کار، نیروهای مسل

چه ارتش، چه سپاه ـ به جد وارد شدند و کارهای مهّمی 
انجام دادند، بسیج ]هم[ حضور خیلی خوب و قوی ای 
داشت. اگر چه االن هم مشــغولند و کارهایی انجام 
می دهند، اّما به نظر من االن هم هر چه می توانند بایستی 
توان شان را در این مسئله مصرف کنند و به کمک مردم 
بیایند.« اولین واکنش ها با صدور پیام از طرف رئیس 
ســتاد کل نیروهای مسلح همراه بود و از همان لحظه 
اول جنب و جوش شدیدی در ارکان نیروهای مسلح 
افتاد که همه اش به دلیل یک موضــوع، آن هم فرمان 
امام بــود. بالفاصله از فرماندهــان کل تا فرماندهان 
نیروها همه به خط شــدند، آن هم در خط مقدم دفاع، 
امام فرمودند باید در مقابل تهدید جدید دشمن آرایش 
جنگی جدیــد گرفت و این آرایش به ســرعت گرفته 
شد. 21 مرداد ماه همه اقداماتی که از قبل برای مقابله 
با کرونا در ســپاه طراحی شــده و در دست اجرا بود، 
سرعت گرفت.  همه این ماجراها در نقطه زمانی قرار 
گرفته است که دولت دوازدهم پایان یافته و کارها آرام 
آرام تحویل دولت سیزدهم می شود، و البته در شرایطی 
که تهدید زیستی در حال تغییر آرایش است، کشور هم 
درگیر تغییر آرایش سیاسی به نفع مردم شده است. در 
این کشاکش همه باید به کمک همه بیایند، بله همه به 

کمک همه، نه همه به کمک دولت.

 Bدستور کار جهاد ملی  
روز پنج شنبه، 21 مرداد ماه سردار سالمی، فرمانده کل 
سپاه یک روز پس از این پیام در نشست مشترکی با وزیر 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اشاره به بیانات 
رهبر معظم انقالب، در مــورد اولویت دادن به مبارزه 
با کرونا، اظهارکرد: »فرمایشات رهبر معظم انقالب، 
دستور کار جهاد ملی برای مقابله با کرونا بود. در همه 
عرصه ها مانند سرباز مطیع اوامر ولی امر هستیم و امروز 
هم امیدوارم نقش خود را متناســب با این عرصه ایفا 
کنیم. نباید اجازه بدهیم بیماری که امکان کنترل دارد، 
عزیزان ما را بگیرد، باید شروع مجددی برای مقابله با 
کرونا داشته باشیم و فراخوان ملی بدهیم تا همه مردم 
وارد شوند.« وی خطاب به فرماندهان سپاه های استانی 
هم اظهار داشــت: »قرارگاه های امــام رضا)ع( را در 
استان ها تشکیل دهید و به خانه ها رجوع کنید و اجازه 
ندهید مردم تا حد امکان جابه جا شــوند. حیات این 
ویروس در جابه جا شدن است. اگر جابه جایی صورت 
نگیرد، این ویروس در بدن می میرد و حیاتش ادامه پیدا 
نمی کند. هر کمکی می توانید انجام دهید. خریدهای 
مــردم را انجام دهید. امروز نیازمنــد جهاد و انقالب 
هســتیم، با جهادی بزرگ باید این ویروس را متالشی 
کنیم. طرح شــهید ســلیمانی را با قوت اجرا کنید و 
منتظر گزارش های شما هستیم. مردم اگر ببینند کاری 
با قوت انجام می شود آنها هم همکاری می کنند.« وی 
با بیان اینکه تجربیات مهمی درباره کرونا پیدا کرده ایم، 
گفت: »ویروس کرونا به خودی خود دچار مرگ و میر 
نمی شود، بلکه در مرحله تکامل مسیر خطرناکی طی 
می کند. این ویروس در طول زمان ضریب نفوذ خود را 
افزایش می دهد و پیچیده و مرموز عمل می کند. همه 
درک کنند که نمی شود این ویروس را به حال خود رها 
کرد و انتظار بهبود شرایط را داشت.« وی با بیان اینکه 
»بیماری مسری دیده بودیم، اما مرگ و میر مسری نه«، 
گفت: »امروز جان انسان ها به هم وابسته شده است. 
پایبندی به قواعد و شیوه نامه های بهداشتی، مؤثرترین 
عاملی اســت که می تواند در کنار سایر عوامل به مهار 

این بیماری کمک کند.«

 Bبیمارستان های صحرایی و سیار 
اما سردارمحمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه و به 
ویژه سردار اخوان، فرمانده بهداری رزم این نیرو که از 

فرماندهان پای کار در جنگ علیه کروناست هم با تمام 
توان همه تجهیزات ممکن را به صحنه درگیری با کرونا 
آورده اســت و تمام ظرفیت های ثابت و سایر بهداری 
رزم نیروی زمینی سپاه به میدان آمده است. میدانی که 
نیاز بود تا امکانات درمانی ترومایی همگی در خدمت 
بیماران کرونایی قرار بگیرد. بهداری های رزم منطقه ای 
نیروی زمینی سپاه و همچنین بیمارستان های ثابت زیر 
مجموعه این بهداری رزم و مجموعه بیمارستان های 
ســیار این بیمارســتان ها همگی در این عرصه فعال 
شدند. این نیرو تقریبا گسترده ترین شبکه درمانی سپاه 
و نیروهای مســلح را در کشــور در اختیار دارد و از با 
تجربه ترین یگان ها در برپایی بیمارستان های صحرایی 
و سیار است. به همه این ظرفیت ها باید مراکز تجمیعی 
بزرگ و منظم تزریق واکسن این مجموعه را اضافه کرد 
که به خاطر نظم و خدمات دهی خوب در خور تشویق 

است.

 Bتزریق واکسن در جزایر
نیروی دریایی ســپاه هم که مأموریت درگیری شدید 
با کرونــا را از یکی دو ماه قبل تجربــه کرده، پای کار 
آمده اســت. فرمانــده نیروی دریایی ســپاه هم بر این 
اســاس می گوید: »بــا بهره بــرداری حداکثــری از 
امکانات، تجهیزات و بسیج منابع انسانی متخصص، 
و اختصــاص بخش هــای قابل توجهــی از ظرفیت 
درمانی بیمارستان های استقراری نیروی دریایی سپاه 
در شــهرهای بوشهر، شــیراز، بندرعباس، چالوس، 
چاه مبارک و بندرلنگه بــرای درمان بیماران کرونایی 
و همینطــور بنا بر نیــاز مردم در مراکــز درمانگاهی 
ماهشــهر، چابهار،جاســک، چالــوس و بندرلنگه 
کلینیک حاد تنفســی راه اندازی و مجهز شده است و 
البته با درخواســت ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت 
بهداشــت و درمان، یک واحد بیمارســتان صحرایی 
مزیــن به نام شــهید فاطمی)ره( در کنار بیمارســتان 
شــهید محمدی)ره( بندرعباس بر پا و راه اندازی شده 
که هم اکنــون به طور میانگین روزانه بالغ بر ۴00 نفر 
مراجعه کننده کرونایی دارد.«  دریادار تنگســیری در 
موضوع همکاری در زمینه واکسیناسیون گفت: »تزریق 

واکسن در جزایر خلیج فارس از طریق بخش بهداشت 
فرماندهی بهداری نیروی دریایی سپاه انجام شده است. 
در شهر بندرعباس و برخی نقاط جنوبی نیز همکاران 
ما طبق نظام هماهنگ بهداشت درمان کشور در حال 
تزریق واکســن به مردم هستند و آمادگی داریم هر جا 
که نیاز باشــد بنا بر ظرفیتی که داریم، خدمات رسانی 

درمانی و ترزیق واکسن انجام دهیم.«

 Bتمام ظرفیت برای مقابله با کرونا 
سردار احمد عبداللهی، مسئول مستقیم دفاع زیستی 
در ســپاه نیز در این زمینه گفت: »در شــرایط فعلی 
دو اولویت مهم داریم: نخســت توســعه و گسترش 
واکسیناســیون عمومی در سطح کشور و دوم تقویت 
طرح شهید سلیمانی.« وی افزود: »یکسری از نیازهای 
این طرح در مراحل قبلی تأمین نشــد؛ به همین دلیل 
طرح کمرنگ شــد، اما اآلن با توجــه به فرمان رهبر 
معظم انقالب و دســتور فرمانده کل سپاه طرح شهید 
ســلیمانی از روز پنجشــنبه آغاز شد و حسب دستور 
فرماندهی کل ســپاه به تمامی سپاه های استانی طرح 
باید با شــدت و قوت عملیاتی شود.« معاون بهداری 
سپاه یادآور شد: »طرح شهید سلیمانی در گذشته بسیار 
موفق بود و نباید به سادگی آن را از دست داد، لذا طرح 
با همان شــیوه قبلی منتها با توان و قدرت بیشتر اجرا 
خواهد شد.« وی افزود: »سپاه با تمام توان در خدمت 
مردم اســت. عمل های الکتیو را در بیمارســتان های 
ســپاه لغو کرده و تمامی ظرفیت های بیمارستانی را 
بــه کرونا اختصاص داده ایم تا بهتر بتوانیم در خدمت 
بیماران بوده و قدمــی در جهت تحقق فرمایش های 
رهبر معظم انقالب برداشته باشیم.« عبداللهی یادآور 
شد: »چنانچه وزارت بهداشت یا دانشگاه های علوم 
پزشکی اعالم نیاز کنند، سپاه بیمارستان های صحرایی 
خود را در اختیار این دانشــگاه ها قرار خواهد داد. در 
روزهای اخیر نیز سه بیمارستان صحرایی در سه استان 
هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی برپا 

کرده ایم.«

 Bتقویت طرح شهید سلیمانی 
و اما تجربه موفق بسیج هم بر سر راه مجموعه بهداشت 
و درمان کشــور وجود دارد. طرح شــهید سلیمانی و 
واکسیناسیون سراسری در کشور تنها با تکیه بر بسیج 
قابل انجام اســت. در زمینه واکسیناسیون هم سردار 
سلیمانی، رئیس ســازمان بسیج مستضعفین آمادگی 
همه جانبه بســیج را برای افزایش مراکز واکسیناسیون 
اعالم کرده که بنابر شواهد در دو هفته آینده که ذخایر 
واکسن کشــور به میزان قابل اطمینان برای تزریق یک 
میلیون دوز رد روز برسد، بسیج طالیه دار ایجاد مراکز 
جدید واکسیناسیون در کشور خواهد بود. چنانکه این 
امر از هم اکنون شروع شده و تعداد این مراکز در حال 
پیشی گرفتن از سایر مراکزی است که سایر سازمان ها 
ایجاد کرده اند. نکته نهایی اینکه دفاع زیســتی عالوه 
بر همه ایــن تمهیدت به یک فرهنگ ســازی هم نیاز 
دارد، توجیه نســبت به تهدیدات ناشــی از از تهاجم 
زیستی، رعایت دســتورالعمل ها، زدن ماسک، قطع 
زنجیره انتقال، اهتمام به دریافت واکسن، بی توجهی به 
توصیه های غیر معتبر از منابع نامعتبر یا حتی مغرض 
چه در حوزه طب شیمیایی و چه در حوزه طب سنتی 
و... همه و همه ورود جریان رســانه های انقالب را به 

صحنه می طلبد.

سپاه در کنار مردم
پس از پیام فرمانده معظم کل قوا، نیروهای مسلح با همه توان به میدان مبارزه با کرونا آمدند
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   یادداشت    

 نقش آمریکا 
در تحوالت لبنان

برخالف تصور برخی تحلیلگران، راهبرد 
منطقه ای ترامپ درباره فلسطین و به ویژه 
لبنــان کمــاکان از کلیدی ترین عناصری 
است که ساختار سیاست خارجی بایدن 
در رابطه با این حوزه ها را شکل می دهد؛ 
چرا که این راهبرد ناشــی از طرح کالنی 
اســت که نه فقط رؤســای جمهور، بلکه 
ساختار کالن سیاســت خارجی آمریکا 

مبدع آن بوده است. 
 مصداق 

ً
درباره لبنان این موضوع کامال

دارد و بروز آن نیز راهبرد پنج بخشی پمپئو 
است که همچنان می توان تحوالت لبنان 
را بر اساس آن ارزیابی کرد؛ راهبردی که 
در یک کالم به دنبال حذف »حزب الله« 
از افق تحوالت سیاسی و اجتماعی لبنان 
است. این نکته به صراحت در سفر وی به 
رژیم صهیونیستی و سپس بیروت در اواخر 
ماه مارس سال 2019 میالدی اشاره شد و 
او ضمن تهدید تلویحی مردم و مسئوالن 
لبنان به تحوالتی که عرصه این کشور را با 
بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
و حتی موجودیتی مواجه خواهد کرد، تنها 
راه رهایی لبنان را کنار گذاشتن حزب الله 

از آینده این کشور دانست.
 از این رو سال 2019 را می توان نقطه 
عطفی دانســت که مبدأ رادیکالیزه شدن 
اقدامات دشمنان حزب الله است، بسیاری 
از رخدادهایی که امروز منشأ نابسامانی و 
تنش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
در کشور لبنان شده اســت و چشم انداز 
نگران کننده ای را پیش روی این کشــور 
قرار داده، مربوط به این دوره است. راهبرد 
مذکور آمریکا در دو سال اخیر را بر اساس 

این پنج بخش می توان تحلیل کرد:
 1ـ تــالش برای تکوین خأل سیاســی و 
ممانعــت از روی کار آمــدن دولت های 

مورد اجماع،
 2ـ تزلــزل در بنیان هــای اقتصــادی و 

زیرساخت های تولیدی و تجاری لبنان، 
3ـ تزریق نارضایتــی اقتصادی به جامعه 
مانند  بحران هایی،  برای  زمینه ســازی  و 
بیکاری و فقر از طریق کاهش ارزش پول 

ملی لبنان، 
۴ـ تشــدید بروز بیرونــی نارضایتی های 
اجتماعی و افزایش ناامنی و ســوق دادن 

نارضایتی ها به سمت حزب الله ؛
5ـ مداخله نظامی و درگیری مســتقیم با 

لبنان و به ویژه حزب الله.
تحــوالت اخیــر لبنان و گســترش 
غیرطبیعــی نارضایتی هــای اجتماعی، 
تشــدید بحران های اقتصادی و تزلزل و 
ناپایداری دولت های این کشور و به ویژه 
اتفاقات روزهــای اخیر همگی با راهبرد 
مذکــور تطبیــق دارد؛ از جملــه انفجار 
مشــکوک بندر بیروت که هنوز ماهیت 
آن در پــرده ای از ابهام قرار دارد یا ناتوانی 
میشــل عون برای معرفی نخســت وزیر 
مورد اجماع گروه های لبنانی و کارشکنی 
بازیگران خارجی و اذناب آنها و همچنین 
تحریم هــای اولیه و ثانویه ای که ســبب 
تشــدید بحران های اقتصادی این کشور 
شــده اســت یا برنامه ریزی دشمن برای 
تأثیرگذاری بر اذهان مردم لبنان از طریق 
محتوای تولیدی در شبکه های اجتماعی 
و ســلبریتی هایی که مأمور خواســته یا 
ناخواســته این رویکرد هســتند و عالوه 
بر این حمــالت اخیر جنگنده های رژیم 
صهیونیســتی به مواضع حزب الله که با 
قاطع و غافلگیرکننده مجاهدان  پاســخ 
حزب اللهی روبه رو شد، همگی در قالب 

این راهبرد طراحی شده است.

   رصد    

عین األسد جهنم 
راهبردروسیه

اندیشکدهبروکینگز: راهبرد امنیتی جدید روسیه 
عبارت است از بازدارندگی در برابر آمریکا، نادیده 
گرفتن اروپا، شــراکت با چیــن و هند که والدیمیر 
پوتین به تازگی راهبرد امنیت ملی جدید روســیه را 

امضا کرده است.

جهنمعیناألسد

رویترز: »آلن جانســون« که هنگام حمله موشکی 
ایران به عین االســد در این پایگاه حضور داشت، به 
CBS گفت: »)در پی مــوج انفجار( جریان هوای 

شدیدی به سمت من پرتاب شد. تمام شنوایی ام را از 
دست دادم. انگار زیر آب بودم. طعم خاک و مهمات 
را در دهانم حس می کردم. هر روز ســردرد دارم و 
هنوز کابوس می بینم.« »جان هاینس« نیز می گوید: 
»در اثر انفجار درب های خودرو کوبیده شد و فقط 
غبار و آتش می دیــدم.« »کنت مک کنزی« فرمانده 
تروریست های سنتکام هم گفت: »این حمله ای بود 

که هرگز مشــابهش را ندیده یا تجربه نکرده بودم. 
موشک های آنها دقیق هستند. ما این را می دانستیم، 

اما دیدنش متفاوت است.«

نگرانیتلآویو

روزنامــهعبــری»معاریو«نوشــت: مرزهای 
شــمالی با لبنــان طی هفتــه اخیر به ما یــادآوری 
کرد که هیچ چیز مانند گذشــته نیســت؛ شــلیک 
موشــک از لبنان برای پنجمین بار متوالی طی سه 
ماهه اخیر برای اســرائیل بســیار گران تمام شد و 
این مســئله را که مرزهای شــمالی خط مقدم نبرد 
خواهد بود، گوشــزد کرد. همچنین ارتش اسرائیل 
از این حمالت متوجه تغییرات بنیادی در آن ســوی 
مرزها شــد؛ تغییراتی که برای تل آویو شامل نکاتی 
نگران کننده است. مشــاهده کلیپ هایی از سقوط 
موشــک ها در »کریات شــمونا« نگران کننده بود و 
 ساکنان مناطق مرزی باید بفهمند که واقعیت تغییر 

کرده  است.

ترسصهیونیستهاازحزبالله

»ناعومامیر«تحلیلگــرنظامیطیمقالهایدر
روزنامه»مکــورریچون«دربــارهبازدارندگی
ارتشصهیونیستیدربرابرحماسوحزبالله
نوشــت: در حالی که اسرائیل]رژیم صهیونیستی[ 
بالن های آتش زا از غزه را بــا حمالت هوایی علیه 
غزه پاسخ می دهد؛ اما با آرامش از موشک هایی که 
از لبنان شلیک می شوند، استقبال می کند. دلیل این 
تفاوت و دوگانگــی در واکنش به حمالت، ترس و 

وحشت از پاسخ متقابل از شمال]لبنان[ است.

افزایشسرکوبدرعربستان

روزنامهاســپانیایی»پوپلیکو«درگزارشــیاز
افزایشنقضحقوقبشــردرعربســتانپساز
پایاندورهریاســتریاضبرگروه2۰خبرداد:
در گزارش این روزنامه آمده اســت، رژیم آل سعود 
بار دیگر روی ســرکوبگر خود را بــا اعدام یکی از 
زندانیان در شرق عربستان نمایان کرد؛ حکم اعدامی 

که هشتمین مورد در کمتر از یک ماه گذشته است. 
پیشتر سازمان عفو بین الملل نیز در گزارشی نسبت 
به افزایش سرکوب و نقض حقوق بشر در عربستان 
 پس از پایان ریاســت ســعودی بر گروه 20 هشدار 

داده  بود.

تحریمبیاثر

دیفنسنیوز: مقام هــای آمریکایی به تازگی اعالم 
کرده اند که در حال بررسی تحریم هایی علیه زنجیره 
تأمین قطعات الزم در ساخت پهپاد در ایران هستند، 
اما بعید اســت تحریم ها مؤثر واقع شــوند. ایران 
قطعات هواپیمای بدون سرنشین را از منابع متعدد 
 برای کاربران 

ً
تهیه می کند. برخی از قطعات عمدتا

تجاری و تفریحی تولید می شــوند. قطع دسترسی 
ایران بــه بازارهای مالی مبتنی بــر دالر نیز چندان 

امیدوارکننده نیست.

مســئوالن عراقی قصد دارند یک نشست امنیتی 
برای کشورهای همسایه عراق و دیگر کشورهای 
منطقه برگــزار کنند تا طی آن، پرونده های مرتبط 
با عراق و دارای ابعاد سیاسی، امنیتی و اقتصادی 
بررســی شــود. زمان برگزاری این نشســت به 
احتمال زیاد در پایان ماه جاری آگوســت یا اوایل 
سپتامبر)شهریورماه( خواهد بود. به نقل از »العربی 
الجدید« یک مقام مسئول در وزارت خارجه عراق 
گفت، هدف از این نشســت که در بغداد برگزار 
خواهد شــد، ایجاد همگرایی میان کشــورهای 
همسایه عراق در زمینه پرونده های مهم امنیتی و 
سیاسی است. تاکنون براســاس اعالم رسانه ها، 
کشورهای همسایه عراق، از جمله ایران، ترکیه، 
عربســتان ســعودی، کویت و اردن، نمایندگانی 
از دولت ســوریه و شماری از کشورهای عربی و 
نمایندگانی از اتحادیه اروپا به این نشست دعوت 
شده اند.  در رابطه با برگزاری این نشست و اهداف 

آن ذکر چند نکته قابل ذکر است:
عراق به دنبال نقش آفرینی به منزله یک 

منطقه ای ۱ در سطح  تأثیرگذار  بازیگر 
است؛ به همین دلیل طی ادوار گذشته مشاهده 
شده است، عراق تجربه های زیادی در این زمینه 
داشــته اســت. برای نمونه، نشست سه جانبه 
اردن، کویت و عراق در کنار مذاکرات ایران و 
عربســتان و نقش عراق به عنــوان یک بازیگر 

مداخله ای در این عرصه قابل ذکر است.
عراق به دنبال حل مشکالت منطقه ای 

خود با همسایگان اســت. از جمله 2
مســائل مهم، پرونــده آبی با ترکیــه و ایران، 
فعالیت های )پ.ک.ک(، تردد تروریست ها در 
مرزهای عراق و ســوریه، بدهی های عراق به 
کویت و توافقات تجاری و نفتی با اردن است. 
گفتنی است، این نشست مقدمه ای برای پایان 

دادن به این چالش هاست.
براســاس رویکرد انفتــاح منطقه ای  الکاظمی که ابتدا بــا رویکرد انفتاح 3

عربی شکل گرفته، اکنون مترصد گسترش این 
راهبــرد به ســطوح منطقــه ای و بــا حضور 
کشــورهایی غیرعربی اســت. در این راستا، 
حضور ایران و تأکید عراق بر گسترش مناسبات 
امنیتی با کشورهای منطقه ای نقش انکارناپذیر 

ایران را نشان می دهد. 
بســیاری این نشســت را در راستای 

بهبــود وجهــه الکاظمی بــه منظور 4
حضور حداکثری در قدرت می دانند. با توجه به 
نزدیک شــدن به موعد انتخابــات در مهرماه، 
الکاظمی از هــم اکنون اوضاع را برای حضور 
دوبــاره خود در قدرت مهیــا می کند. تصدی 
دوباره پست نخست وزیری نیازمند همگرایی و 
همکاری سایر کشــورهای منطقه ای است. به 
نوعی حمایت کشــورهای مهــم  منطقه ای از 
الکاظمی شرایط را برای حضور دوباره وی در 

قدرت فراهم می کند.
عراق با برگزاری این نشســت از یک 

سو به دنبال نقش میانجی و تأثیرگذار ۵
منطقه ای خود است و از سوی دیگر به دنبال از 
بین بردن این نگاه نســبت به عراق است که به 
مثابــه یک بازیگر نیابتی عمــل می کند. نقش 
مستقل دادن به عراق و حضور و بروز منطقه ای 
آن در قالب چنین نشست هایی نشان دهنده نقش 

مهم عراق در تحوالت آتی منطقه است.
دنبال حــل اختالف های  بــه  عراق 

منطقه ای اســت؛ زیرا بــروز هر نوع ۶
بحــران منطقه ای بــر روند تحــوالت عراق 
تأثیرگذار است. عراق با برگزاری این نشست ها 
از یک سو مشکالت اقتصادی، امنیتی و سیاسی 

خود را با سایر بازیگران حل خواهد کرد.
در مجموع می توان گفت، هرچند رویکرد 
حل مشکالت کشورها با اتکا به ظرفیت های 
منطقه ای و همســایگان بر تکیه بر قدرت های 
خارجــی و فرامنطقه ای ارجحیــت دارد؛ اما 
به نظر می رســد دولت کنونــی عراق خالف 
سیاست های منطقه ای آمریکا قدم بر نخواهد 
داشــت و باید منتطر روشن تر شــدن اهداف 
برگزارکنندگان این نشســت به ویژه در آستانه 

انتخابات مهرماه عراق بود.

 اهداف متفاوت یک نشست
   پنجره    

افغانســتان همواره از جایگاه قابــل توجهی در 
سیاســت خارجــی و دکترین هــای امنیتی ملی 
روســیه برخوردار بوده است. در دیدگاه روس ها، 
افغانســتان به منزله کشــوری که از یک سو منبع 
صدور تروریسم، افراط گرایی و مواد مخدر است 
و از ســوی دیگر هم مرز با منطقه خارج نزدیک 
روسیه اســت، برای مسکو اهمیت ویژه ای داشته 
و دولتمــردان کرملین به طور عمــده ای به دنبال 
تخفیــف و تضعیــف امواج تهدیــدزا از جانب 
افغانســتان بوده اند. به عبارت دیگر، نگاه روسیه 
به افغانستان ذیل نگاه این کشور به آسیای مرکزی 
تعریف می شــود که از دوردست ها این منطقه را 
حیاط خلوت خود می داند و نســبت به هرگونه 
کنش های مخرب و ســرایت ناامنی و بی ثباتی به 
این مناطق که یک زمانی جزء جغرافیای روســیه 
به شــمار می آمد، حساســیت دارد. اهمیت این 
موضــوع به اندازه ای اســت کــه روس ها تالش 
کرده اند با ایجاد و تقویت ائتالف های منطقه ای و 
سایر ترتیبات چندجانبه امنیتی، سیاسی و اقتصادی 
و نیز تحکیم روابط دوجانبه امنیتی خود، مانع از 
گسترش تهدیدهای افغانستان به عمق استراتژیک 
و ســرریز آن به مرزهای خود و همچنین محدود 
کردن نفوذ ایاالت متحده آمریکا در آسیای مرکزی 
شوند. سیاست خارجی روسیه در قبال تحوالت 
افغانســتان از منظر »ژئوپلیتیکی« قابل ارزیابی 
است. کاخ کرملین به »خروج نیروهای آمریکایی 
از افغانســتان« و »تضعیف دولــت مرکزی« در 
کابل که به »تقویت طالبان« انجامیده اســت، به 
مثابه یک »فرصت« مغتنم می نگــرد که باید در 
راســتای منافع و امنیت ملی و منطقه ای روســیه 
مورد بهره برداری قرار گیرد. سیاســتی که روسیه 
در حــال حاضر در افغانســتان پیگیری می کند، 
تالش برای پر کردن خأل ناشی از خروج آمریکا 
از این کشــور است. برخالف چین که با استفاده 
از سازوکارهای اقتصادی و برنامه های توسعه ای 
و سرمایه گذاری در زیرساخت های افغانستان در 
 
ً
صدد پر کردن خأل مذکور اســت، روسیه عمدتا

از طریق ســازوکارهای سیاسی و امنیتی به دنبال 
تقویت حضور و نفوذ خود در افغانستان در دوران 
پساخروج آمریکا از این کشور است. در این راستا 
روس ها نه در ماه های اخیر که از سال های قبل که 
موضوع اخراج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 
دســتور کار بوده است، اقدام به برقراری تماس با 
طالبان و برخی تبادالت اطالعاتی و سیاســی با 
این گروه کرده اند که این روند در ماه های گذشــته 
و همزمان با تشــدید تحوالت افغانستان شدت 

یافته است.
روســیه از برچیده شــدن پایگاه های نظامی 
آمریکا از افغانســتان احســاس خوبی دارد، اما 
همچنان نســبت به پیامدهای ناشــی از خروج 
آمریکایی ها از افغانســتان و اینکــه این خروج با 
حضور و نفــوذ خزنده امنیتی جایگزین شــود، 
نگرانی دارد. روســیه دنبال یک دولت همسو با 
خود در افغانستان است؛ دولتی که بتواند تروریسم 
و افراط گرایی را به خصوص در شمال این کشور 
کــه با مرزهای جنوبی شــرکای روســیه مجاور 
است، مهار کرده و منافع اقتصادی روسیه به ویژه 
در بخش انــرژی را تضمین کند. در این زمینه از 
تضعیف دولت غنی که وابستگی آن به آمریکا یک 
واقعیت ثابت شده است و تقویت طالبان که نگاه 
مثبتی به مسکو دارد، ابایی ندارد. روسیه به طالبان 
به عنوان یک »نیروی توانای سیاسی« نگاه می کند 
کــه در گذر زمان میانه روتر شــده و تهدیدات آن 
برای روسیه کمتر شده است؛ لذا از آمادگی الزم 
برای ورود به حکومت و سیاســت در افغانستان 
برخوردار اســت. این چیزی اســت که »ضمیر 
کابل اف« نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان بر 
آن تأکید دارد: »افغانستان باید یک دولت ائتالفی 
جدید با حضور نمایندگان تمامی احزاب سیاسی 
از جمله طالبان ایجاد کند و این تنها راه برون رفت 
از بحران کنونی در این کشور محسوب می شود.«

در مجموع سیاست روسیه در افغانستان مبتنی 
بر گســترش نفوذ و حضور سیاســی، اقتصادی 
و امنیتــی در این کشــور و همچنیــن دفع امواج 
ضدامنیتی با هدف مهار تروریســم در این کشور 
و جلوگیری از تســری افراط گرایی به کشورهای 

آسیای مرکزی است.

 سد امنیتی
   فراسو    

نگاهی به رویکرد روسیه و تحوالت جاری افغانستاننگاهی به مذاکرات بغداد در آینده نزدیک

برسام محمدی
کارشناس بین الملل محمدرضا فرهادی

کارشناس  مسائل منطقه

منطقه

محمدصادق مصطفوی
کارشناس بین الملل
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 سویه قیامت

نشــریه »نیوزویک« در جدیدترین شماره 
خود تیتر بســیار جالبی را برای تیتر یک 
خود انتخاب کرده اســت: »ســویه روز 
قیامت«! اشــاره این نشــریه به سویه های 
جدیدی اســت که هنوز از ویروس کرونا 
منتشر نشــده و می تواند امید جهانیان به 
از بین بردن این ویــروس یا جلوگیری از 
شیوعش را به ناامیدی تبدیل کند. تحلیلگر 
این نشریه در گزارش خود نوشته است، از 
همان ابتدا نیز دانشــمندان ویروس کرونا 
را زیــاد جــدی نگرفتند. از همــان ابتدا 
بیشتری  سویه های جدید، هرکدام تعداد 
از افراد را به کام مرگ برد و شیوع بیشتری 
پیدا کرد؛ اما حاال به نظر می رسد با شیوع 
گسترده سویه دلتا، هم زمان با واکسیناسیون 
گسترده در سراسر جهان، امیدها برای از 
بین بردن ویروس یا حداقل کارآیی واکسن 
زیر سؤال رفته اســت. این نشریه در ادامه 
تحلیل خود نوشــت، اســتفاده گسترده 
از واکســن در برخی از کشــورهای دنیا، 
همزمان با اوج گرفتن ســویه دلتا، نشــان 
داده است که واکسن نمی تواند امید نهایی 
باشد. اگر اقدامی سریع برای واکسیناسیون 
سراسری در سراســر دنیا انجام نگیرد تا 
 
ً
میزان شیوع این ویروس کم شود، مطمئنا

سویه های جدید که از مناطق پرجمعیت 
دنیا آغاز می شوند، می توانند تعداد بیشتری 

از انسان ها را به کشتن دهند.

کد قرمز برای بشریت

روزنامــه »ایندیپندنــت« هفته گذشــته 
تیتر یک جالبی دربــاره گرمایش زمین و 
آتش سوزی های گسترده در سراسر جهان، 
به خصوص در کالیفرنیا و یونان داشــت. 
هفتــه پیش دانشــمندان و کارشناســان 
ســازمان ملل در بیانیــه ای اعالم کردند، 
دمــای زمین تــا ســال 20۴0 میالدی، 
1/5 درجــه دیگر افزایــش می یابد و این 
 به آتش سوزی های بیشتر، 

ً
مسئله مطمئنا

سیل های بیشــتر و تغییرات آب و هوایی 
بیشتر ختم خواهد شــد و حیات بر روی 
کره زمین را بــا خطر مواجه می کند. این 
دانشمندان از تمام کشورها و دولت های 
جهان خواســته اند اقدامی فوری و قطعی 
برای کاهش میزان استفاده از سوخت های 
فســیلی انجــام دهند. عکــس یک این 
روزنامه، اما به آتش سوزی در کالیفرنیا و 
یونان اختصاص داشت؛ یونان که حدود 
دو هفته است جنگل های خود را در آتش 
مهیب از دست می دهد و بسیاری از مردم 
مجبور به ترک خانه های شان می شوند و 
در کالیفرنیا که ماه هاست درگیر خاموش 
کــردن جنگل هایی اســت که هر ســال 
در فصل تابســتان آتش عظیمــی در این 
ایالت برپا می کنند. این روزنامه هشــدار 
دانشمندان سازمان ملل را »کد قرمز برای 

بشریت« دانسته است.

جهان

پیشخوان

جهان

رئیــس پارلمان و جنبــش النهضه تونس در ســخنانی گفت، 
اقدامات ریاست جمهوری این کشور دیپلماسی در تونس را با 
خطر جدی مواجه کرده اســت. این صحبت ها پس از برکنار 
کردن نخست وزیر به دستور رئیس جمهور این کشور و انحالل 
کابینه صورت گرفته اســت؛ اقدامی که بســیاری از کشورها 
معتقدند تونــس را به زمان پیش از اعتراضــات و انقالب این 
کشور در سال 2011 می برد.راشد الغنوشی در ادامه بیان کرد، 
به دنبال اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده از سوی قیس سعید، 
رئیس جمهوری تونس انتخابات، پلورالیســم سیاسی، فضای 
آزادی، شفافیت و پاسخگویی همه با خطر جدی مواجه شده اند. 

نگران دموکراسی 
فرمانــدار دموکرات ایالــت نیویورک که پیــش از برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شائبه رفتارهای نامناسبش 
با زنان، به تیتر یک رســانه ها تبدیل شــده بود، سرانجام هفته 
گذشته اعالم کرد، به دلیل گزارش دادستان کل درباره اتهامات 
جنسی آزار 11 زن از ســمت خود کناره گیری می کند.»اندرو 
کومو« فرماندار دموکرات ایالت نیویورک پس از آن استعفا داد 
که »لتیتیا جیمز« دادستان کل نیویورک در گزارشی اعالم کرد، 
وی 11 زن را از جملــه افرادی کــه در دفتر وی کار می کردند، 
مورد آزار جنســی قرار داده که بر خالف قوانین ایالتی و فدرال 

است.

جنجالی استعفای   
دبیر کل ســازمان ملل متحد، با ابراز نگرانــی از افزایش آمار 
مبتالیان به کرونا گفت: »با توجه به افزایش ســویه های جدید 
کرونا و نابرابری غیرقابل قبول در توزیع واکســن کرونا، نباید 
مراقبت ها کاهش یابند.«»آنتونیو گوترش« دبیر کل ســازمان 
ملل متحد در توئیتی در این زمینه نوشــت: »شمار کل موارد 
ثبت شــده ابتال به کرونا از 200 میلیون نفر فراتر رفته است. 
نباید بگذاریم مراقبت ها، به ویژه با توجه به افزایش سویه های 
جدید و نابرابری غیرقابل قبول در توزیع واکسن کرونا کاهش 
یابد«وی گفت: »ما در جنگ با ویروس هستیم و برای تقویت 

خود به منطق و اقتصاد دوره جنگ نیاز داریم.«

یع غیرمنصفانه  توز

هفته گذشــته دومین ســالگرد لغو خودمختاری 
کشمیر به دســت دولت »نارندرا مؤدی« در هند 
بود. دســتوری که موجــب ایجــاد ناآرامی های 
گوناگونی در منطقه شــده و درنهایــت کار را به 
محاصره اقتصادی این منطقه و درگیر شدن مردم 
با مشکالت بیکاری و معیشــتی کشاند. دو سال 
پس از ســرکوب شدید معترضان در کشمیر و در 
محاصره قرار گرفتن ایــن منطقه، دیگر نمی توان 
صدای چندانــی از مردم این منطقه شــنید و در 
حالی  که ســرمایه گذاران برای بقای تجارت شان 
می کوشند، حقوق مردم این منطقه، هر روز بیش از 
گذشته در معرض تهدید و سرکوب قرار می گیرد. 
آخرین انتخاباتی که در منطقه کشمیر هندوستان 
انجام شد، متعلق به سال 2015 است؛ انتخاباتی 
کــه در آن  یکــی از احــزاب طرفدار هنــد به نام 
حزب مردمی دموکرات با حزب بهاراتیا جانتای 
هندوســتان با هم ائتالف تشــکیل داده و به نفع 
دولت هندوستان دولت تشکیل دادند. گروه های 
طرفدار دولت هندوستان که از سال 2015 قدرت 
را در دســت دارند، دیگر مجالــی برای فعالیت 
گروه های اسالمی یا گروه هایی که خواهان جدایی 
و استقالل از هندوستان بودند، نگذاشتند. گزارش 

78 صفحه ای که به تازگی یک گروه حقوق بشری 
در هندوستان منتشــر کرده است، نشان می دهد 
وضعیت امنیتی در این مناطق به شدت بدتر شده 
اســت؛ نقش حقوق بشــر در این منطقه از سوی 
دولت هندوستان ادامه دارد و مخالفان هندوستان 
به شدت سرکوب می شوند. این گزارش همچنین 
تأکید کرده اســت، همه رسانه های مستقل نیز در 
این منطقه تحت کنترل و ســرکوب شدید دولت 
هندوســتان قرار دارند و نیروهــای امنیتی برای 
سرکوب رسانه ها کمترین میزان پاسخگویی را از 
خود نشان می دهند. در این گزارش همچنین تأکید 
شده اســت، از دو سال پیش دســت کم هزار نفر 
همچنان در زندان به سر می برند. بازداشت شدگان 
ماه ها بدون هیچ اتهامی در زندان می مانند و قضات 
در دادگاه ها نیز از خشــونت پلیس در برخورد با 
مخالفان حمایت می کنند. مســئله دیگر در این 
خصوص که اعتراضات و نگرانی های زیادی را با 
خود به همراه داشته است، تالش دولت هندوستان 
برای تغییر جمعیتی در این منطقه است؛ به گونه ای 
که از ســال 2019، 55 هــزار و 931 خانوار که 
 سیک یا هندو هســتند، به این منطقه برده 

ً
عمدتا

شدند تا تغییر جمعیتی آن به سرعت اتفاق بیفتد.

    کشمیر؛ دو سال پس از لغو خودمختاری

تمدید بحران

   تحلیل    

در جنگ تجاری و رقابت های جنگ سرد بین 
چین و آمریــکا، مناطق گوناگون از جهان درگیر 
می شوند. این بار نیز رســانه های غربی با اشاره 
به نفوذ چین و گســترش فناوری های چینی در 
کشورهای حوزه بالکان، هشــدار داده اند که به 
نظر می رسد فناوری های پیشرفته، توانسته است 
چیــن را در بخش های گوناگونــی از جهان از 
آمریکا جلوتر بیندازد. در گزارشــی که به تازگی 
منتشر شده، مشخص شده است که در بسیاری 
از فناوری های مرتبط با تلفن های همراه و اینترنت 
5G، این پکن اســت که گوی سبقت را در بازار 

از واشــنگتن ربوده اســت. پروژه هایــی، مانند 
»شــهر امن« و »شهر هوشــمند« مدت هاست 
که در شهرهای صربستان، بوسنی و هرزگوین، 
مونته نگرو، مقدونیه شمالی، آلبانی و کوزووو از 
طریق شــرکت های چینی به راه افتاده است. از 
این منظر می توان گفت، کشورهای حوزه بالکان 
غربی، مدت هاست که به بخشی از پروژه جاده 
ابریشــم دیجیتال تبدیل شــده اند؛ پروژه ای که 
بخش کوچکی از پــروژه بزرگ »کمربند و راه« 
چین برای گســترش تجارت خود در قاره آسیا 
و اروپاســت. برای اروپا، این منطقه از اهمیت 

بســیار زیادی برخوردار اســت، این منطقه هم 
در همســایگی اروپا قــرار دارد و هم اینکه تمام 
این کشورها در صف پیوســتن به اتحادیه اروپا 
قرار دارنــد؛ بنابراین حضور و نفوذ چین در این 
کشورها، در شــرایطی که اروپا به شدت درباره 
به کارگیری فناوری 5G محتاط اســت، بســیار 
نگران کننده اســت. در عین حال کشــورهایی 
مانند مونته نگرو، آلبانی و مقدونیه شمالی به جز 
تالش برای عضویت در اتحادیه اروپا، هم اکنون 
عضو ناتو نیز هستند و نفوذ چین در این کشورها 
می تواند تهدیدی برای آمریکا نیز به حساب آید. 
این خطر باعث همکاری اروپــا و آمریکا برای 
بیرون کردن چین از این کشــورها شــده است. 
تاکنون مقدونیه شمالی و کوزووو اعالم کرده اند 
از دریافت فناوری های ارتباطی چینی صرف نظر 
می کنند تا روابط خود با آمریکا را بهبود بخشند. 
با این حال دنیای غــرب، فناوری جایگزینی در 
این خصوص به آنها ارائه نکرده است و به همین 
دلیل گمــان می رود این تردیدها در اســتفاده از 
فناوری های نوین ارتباطی به زودی به پایان خط 
رسیده و کشورهای حوزه بالکان به یکباره به مرکز 

اصلی استفاده از فناوری چینی تبدیل شوند.

 نگرانی غرب از نفوذ چین در منطقه بالکان

فتح با تکنولوژی

   گزارش    

 دومینوی شکست کمپین های فشار حداکثری 

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

کمپین های فشار حداکثری به  مثابه نوعی دیپلماسی 
اجبار در روابط بین الملل استفاده می شوند و فرمول 
و طبقه بندی اجرایی خاص خود را در علم سیاست 
 این کمپین ها با فشارهای بسیار زیاد 

ً
دارند. معموال

اقتصادی آغاز شده و در نهایت فشارهای دیپلماتیک، 
اقتصادی و سیاسی باید طی مدت محدودی، یعنی 
بین ســه یا چهار ماه، بتواند بازیگر بین المللی مورد 
هدف را به اعمال تغییرات در سیاست هایش وادارد. 
اگــر این تغییرات در رفتار بازیگر دیده نشــود، این 
کمپین ها شکست خورده خواهند بود و دیگر کارآیی 

چندانی نخواهند داشت.
کمپین فشار حداکثری ترامپ در مقابل ایران، از 
جمله این کمپین ها بود که نه تنها پس از سه تا شش 
ماه، بلکه از زمان آغاز تاکنون، یعنی در حدود چهار 
سال بعد، نتوانســت رفتار جمهوری اسالمی ایران 
را تغییر دهــد؛ به همین دلیــل مهم ترین بحث در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 
در خصوص ایران، به مسئله شکست کمپین فشار 
حداکثری ترامپ اختصاص داشت. این کمپین قرار 
بود ایران را به تســلیم در برابر آمریکا وادار کند، اما 

در رسیدن به هدف خود بازماند. کمپین دوم که علیه 
ونزوئال شکل  گرفته بود، با همکاری های اقتصادی 
ونزوئال با ایران دوباره با شکست روبه رو شد و حاال 
رسانه ها از شکست این کمپین در مقابل کره شمالی 
خبر داده اند. کره شمالی نیز سال ها تحت  فشار بود تا 
سیاست های خود در دستیابی به سالح هسته ای را 
تغییر دهد؛ اما هیچ گاه کمپین فشار حداکثری علیه 
این کشور کارگر نیفتاد و با کمک های چین، مسئوالن 
کره شمالی نیز توانستند »پیونگ یانگ« را از گرداب 
تحریم ها به سالمت عبور دهند. با این حال در زمانی 
که ترامپ و کیم جونگ اون مشغول رد و بدل کردن 
نامه های محبت آمیز به یکدیگر بودند، کمپین فشار 
حداکثری بــا هدف قرار دادن کارگــران کره ای در 

کشورهایی، مانند کویت همچنان ادامه داشت. بنا 
به گزارش »فایننشال تایمز«، در این زمان، کویت به 
هاب و مرکز اصلی جذب کارگران از کره شــمالی 
تبدیل شــده بود و فرســتادن کارگران به کشورهای 
مختلف ازجملــه کویت، ســاالنه در حدود 500 
میلیون دالر آمریکا برای کره شمالی درآمد داشت. 
بعد از مدتی دولت کویت بــا توجه به تحریم های 
سازمان ملل مانع از کار کردن این کارگران در کشور 
خود شــد و پیونگ یانگ بیشــتر درآمد خود از این 
طریق را از دســت داد. بااین حال هنوز هم راه های 
مختلفی برای این کشور وجود داشت تا بتواند درآمد 
ارزی داشته باشد و آن، اســتفاده از درآمدزایی رمز 
ارزهای دیجیتال و اقدامات سایبری بود. این روزها 

درآمدهای مختلف کره شمالی با فعالیت در حوزه 
رمز ارزها و فضای سایبری به حدی رسیده است که 
دیگر مسئله کرونا نیز چندان آسیبی به این کشور وارد 
نمی کند. کره شمالی که نزدیک ترین روابط را با چین 
دارد، در دو سال اخیر به دلیل گسترش شیوع کرونا 
در جهان، مجبور به بستن کامل مرزهایش شده بود 
و دیگر رفت وآمد چندانی حتی با چین نیز صورت 
نمی گرفت؛ امــا درآمدهای دیجیتالی تا حد زیادی 
توانســت این کشور را همچنان سر پا نگه دارد و در 
عین حال نشان دهد کمپین فشار حداکثری نمی تواند 
تأثیــری بــر روی تصمیمات رهبران کشــورهای 
مختلف در پیاده کردن خواست آمریکا ایجاد کند. 
در عین حال پژوهش ها نشان می دهد، میزان آزمایش 
موشــک های با قابلیت حمل کالهک هسته ای در 
کره شمالی در فاصله سال های 2015 تا 2020 که 
تحت شدیدترین تحریم های بین المللی و آمریکایی 
قرار داشته، به شــدت افزایش داشته است و همین 
مسئله شکست خورده بودن کمپین فشار حداکثری 

را به خوبی به نمایش می گذارد.
تحریم هــا قرار بود بــه مثابه ابزاری در دســت 
سیاســت خارجی آمریکا قرار گیرد تا این کشور را 
به اهداف خود در دنیا برساند؛ اما گویا در وضعیت 
فعلی و بی اثــر بودن آنها، تحریم ها نــه ابزار، بلکه 
هدف نهایی هستند؛ هدفی که البته نتیجه خاصی در 
سیاست های کشورهای تحریم شده ایجاد نمی کند. 

 نگاهی به شکست سیاست های آمریکا علیه پیونگ یانگ
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  کاهش هزینه  تولید
با افزایش تولید 

 ظرفیــت تولید ما در حــوزه تخم مرغ به 
گونه ای اســت که همین االن می توانیم به 
راحتی ســالیانه حداقل بین 100 تا 150 
هزار تن صادرات تخم مرغ داشــته باشیم. 
 این صادرات افزون بــر عواید آن 

ً
طبیعتــا

در بحــث ارزآوری خودش بــرای تنظیم 
بــازار داخلی، نقش رگالتــوری را بازی 
می کند. در کشــور ما در برخی از فصول 
ســال، مصرف تخم مرغ بــا افزایش قابل 
توجهی مواجه می شود و در فصل گرمای 
هوا مصرف و تقاضــای تخم مرغ کاهش 
می یابد؛ نوســانات مصرفی که می توانیم 
آنها را بر مبنــای صادرات مدیریت کنیم؛ 
چرا که هم ظرفیت و امکان صادرات بین 
5 تا 15 هزار تنــی در ماه وجود دارد و هم 
تجربه انجــام این کار را داریــم. در حال 
حاضر در بسیاری از کشــورهای اطراف 
ایــران از جمله گرجســتان، ارمنســتان، 
تاجیکســتان، کویت، امــارات، عراق و 
افغانســتان بازارهایی برای تخم مرغ ایران 
وجود دارد و تجار این کشــورها خواستار 
این هســتند که قراردادهــای بلندمدت با 
ایران در حوزه صــادرات تخم مرغ به این 
کشورها منعقد شــود. برای نمونه، طرف 
عراقی می گوید قراردادی ببندیم که شــما 
طی آن در سال پنجاه هزار تن تخم مرغ به 
این کشــور صادر کنید؛ اما متأسفانه قطع 
و وصل هایی که به واســطه تنظیم بازار و 
آیین نامه ها و بخشنامه های صادر شده در 
حوزه صادرات شــاهد آن هستیم، باعث 
می شود آنها نیازهای خودشان را از ترکیه 
یا از کشورهایی، مانند اکراین یا بالروس 
تأمین کنند. در واقع همین قطع و وصل های 
ایجاد شــده در صادرات تخم مرغ به این 
کشــورها خســارات دوجانبه ای را برای 
طرفین در پی داشــته اســت. متأســفانه 
رایزن های مــا در کشــورهای خارجی، 
 دانش اقتصادی ندارند. جالب است 

ً
عموما

که وزارت امور خارجه ما در کشــورهای 
برزیل، روسیه و عراق در بخش اقتصادی  
 حضور نــدارد ؛ در حالی که دولت 

ً
اصال

ترکیه به منزله یکی از رقبای صادراتی ما، 
افزون بر فراهم کردن زیرساخت های اولیه 
برای تولیدکنندگانش، به صادرکننده ها نیز 
مشــوق های صادراتی می دهد؛ اما دولت 
مــا، نه تنها این کار را نکرده اســت، بلکه 
حتی وقتی کسی هم می خواهد تخم مرغ 
صادر کند، می گوید بــرای این صادرات 
باید به دولت جریمه بدهید؛ یعنی نه تنها 
صادرکننده در ایران تشــویق نمی شــود، 
بلکه دولــت به او می گوید به ازای هر کیلو 
صادراتی که انجــام می دهید باید 5000 
تومان جریمه پرداخت کنید. در واقع اصول 
 
ً
تنظیم بازار در ایران رعایت نمی شود و واقعا
مسیر گم شده است. ما در بحث تخم مرغ، 
ســالیانه حداقــل صدهزار تــن ظرفیت 
صادرات داریم  که این حجم می تواند حتی 
تا دویست یا ســیصد هزار تن نیز افزایش 
پیــدا کند. حتی یکی از دالیــل باال بودن 
قیمت تمام  شده بســیاری از محصوالت 
ما این اســت که برای مثال واحد تولیدی 
ما ظرفیت تولید یک میلیون واحد را دارد، 
اما با پانصد یا ششــصد هزار تن ظرفیت 
 در چنین شــرایطی 

ً
کار می کنــد، طبیعتا

تولیدکننده مجبور است هزینه های واحد را 
در این میزان تولید سرشکن کند . در واقع 
اگر برنامه صادراتی داشته باشیم، ظرفیت 
 
ً
افزایش تولید در کشــور وجود دارد. قطعا
چه در حوزه مصرف داخلی و چه در حوزه 

صادرات مشکلی نخواهیم داشت.

 BBBBنرخارزطیهشتسالگذشتهحدود
هفــتبرابرشــدوازحــدود3۵۰۰
تومانبهحدود2۵۰۰۰تومانرسید.
وضعیتارزیکشــوردراینمدترا

چطورارزیابیمیکنید؟
عمــده تحوالتی که در هشــت ســال دولت آقای 
 با محوریت تعامل با 

ً
روحانی رخ داد، اصطالحــا

سیستم بین المللی و موضوع برجام بود. حاال اینکه 
چقدر باید به این مسئله اهمیت داده می شد، بحث 
 در 

ً
دیگری اســت. بحث من این اســت که طبیعتا

چنین شرایطی، فضای ارزی کشور نیز تحت تأثیر 
این موضوع قرار داشت. برای همین پاسخ به پرسش 
شما، نیازمند بیان مقدماتی است. ابتدا باید بررسی 
کنیم که از اول انقالب تا زمان آقای روحانی فضای 
ارزی کشور چگونه بوده است؟ نگاه همه دولت ها 
طی این سال ها به موضوع نرخ ارز یک نگاه حیثیتی 
 دولت ها به این فکر می کنند که ارز 

ً
بوده و معمــوال

را در چه زمانی و با چــه مبلغی تحویل گرفته اند و 
باید در چه زمانی و با چه مبلغی تحویل بدهند. در 
طول این سال ها نیز سه بار بحث یکسان سازی نرخ 
ارز مطرح شده که دو بار آن اتفاق افتاده است. دفعه 
اول طی ســال های 1371 و 1372 و دفعه بعدی در 
سال 1380 بود. دفعه آخر که موضوع یکسان سازی 
نرخ ارز مطرح شد، سال های مدیریت آقای سیف 
در بانــک مرکزی بود که به یکسان ســازی نرخ ارز 
نزدیک شدیم، حتی نرخ ارز به 300 تا 500 تومان 
فاصله از بازار آزار ارز هم رســید، اما با وجود همه 
این اتفاقات یکسان سازی نرخ ارز انجام نشد. البته 
در اینجا الزم است بگویم که باید در ابتدا مبانی کلی 
 یکسان سازی 

ً
یکسان ســازی را تعریف کنیم، اصال

چیست؟ چرا که نمی توانیم یکسان سازی را با تک 
نرخی شــدن ارز جمع کنیم. چون دو موضوع جدا 
هستند. یکسان سازی شرایط خاص خودش را دارد 

و محدودیت ارزی بر آن مرتبط نیست.

 BBBBالبتهیکسانسازیدردهه7۰شکست
خــوردوخیلیزودنظــامچندنرخی

حاکمشد.
بله در ســال های 1371و 1372 یکسان سازی نرخ 
ارز در زمان ریاســت آقای عادلی بر بانک مرکزی 
شــروع شد؛ اما ادامه پیدا نکرد، چون پس از جنگ 
بازسازی ها شروع شده بود و واردات کشور از رقمی 
حــدود 8 میلیارد دالر به حــدود 2۴ میلیارد دالر 
رســیده بود. بنابراین از سال 1372 تا 137۴ کشور 
تعهدات ارزی زیادی داشت. به تبع آن نرخ تورم نیز 
به شدت افزایش یافت و در نهایت دولت نتوانست 
یکسان سازی نرخ ارز را حفظ کند؛ به گونه ای که نرخ 
ارز ابتدا با ارز رقابتی 65 تومانی شروع شد و بعد به 
1۴5 تومان و سپس 300 تومان و در نهایت به ۴00 
تومان هم رســید. همان طور که می دانید در نهایت 
در ســال 137۴ با تورم باالی ۴9 درصدی مواجه 
شدیم؛ اما نکته مهم این است که در تمام دولت ها 

نرخ ارز رســمی اعالمی بانک مرکــزی همواره از 
نرخ واقعی ارز کمتر بوده است. این موضوع به دلیل 
نگاه حیثیتی بوده که در تمام دولت ها به موضوع ارز 
وجود داشته و این مسئله برای رؤسای بانک مرکزی 
مهم بوده اســت؛ یعنی برای رؤسای بانک مرکزی 
مهم بوده که ارز را با چــه قیمتی تحویل گرفته و با 
چه قیمتی تحویل می دهند، در صورتی که نرخ ارز 
متأثر از تورم و نقدینگی است. البته این به معنای اثر 
نداشتن نرخ ارز در تورم نیست؛ ولی اگر نقدینگی و 
 ارز 

ً
تورم باال نباشند و با افزایش مواجه نشوند، طبیعتا

نیز به عنوان یک کاال گران نمی شود.

 BBBBیعنــیتورموافزایــشنقدینگیدلیل
اصلیافزایشنرخارزوکاهشارزش

پولملیاست؟
به نظر من تضعیف یا تقویــت پول ملی هیچ کدام 
درست نیســت؛ چرا که باید هر دو به نحوی باشند 
که سایر پدیده های اقتصادی را حرکت دهند. برای 
نمونه، در دولت گذشته، نگاه به تعامل با کشورهای 
دنیا محوریت داشــت؛ در حالی که اگر محوریت 
 نتایج بهتری 

ً
مســائل داخلی قرار می گرفت، قطعا

کسب می شد. دولت فکر می کرد نگه داشتن نرخ ارز 
در ســال های 1392 تا 1396 بین 3500 تا 3600 
تومان موفقیت است و به آن افتخار می کرد؛ در حالی 
 با وجود تورم دو 

ً
که این موفقیت نبود؛ چرا که طبیعتا

رقمی در آن سال ها ثابت نگه داشتن نرخ ارز اشتباه 
بود. موضوعی که در نهایت باعث شد دولت به نرخ 
۴200 تومانی برسد. در واقع در دولت روحانی بعد 
از خروج آمریکا از برجام فشار زیادی به نرخ ارز آمد 
و باعث شــد ارز از 3500 تومان به حدود 10000 
تومان برسد؛ اما خطایی که آنجا اتفاق افتاد، این بود 
که دولت آمد و از ارز ۴200 تومانی رونمایی کرد. 
نظر شــخصی من این است که هر تصمیمی که در 
دولت روحانی گرفته شــد، منبعث از تحریم ها بود 
که البته بسیاری از این تصمیمات نیز غلط بودند؛ اما 
نمی توانم یا نمی خواهم بگویم تصمیم ارز ۴200 
تومانی که منجر به بخشنامه ۴200 تومانی دولت 

شد و به کشــور ضربه زد، تعمدی بود؛ بلکه دولت 
به اشتباه می خواســت این اتفاق بیفتد؛ یعنی با ارز 
۴200 تومانی تمام نیازهای اقتصادی کشور تأمین 
شود، در حالی که ارز حرکت خودش را دارد. اشتباه 
بزرگ روزی بود که گفتند ما به همه افراد و فعالیت ها 
ارز ۴200 تومانــی می دهیــم؛ در حالی که وقتی 
محدودیت ارزی وجود دارد و ارز ۴200 تومانی به 
عنوان ارز تک نرخی مطرح می شود. به این معناست 
که بایــد به همــه ارز بدهید، دولــت فکر می کرد 
می تواند با عالمت تک نرخی کــردن ارز، بازار را 
هدایت کند در صورتی که ۴200 تومان عدد واقعی 
نبود، از طرفی بازار و نقدینگی هم باهوش است و 

راه خودش را پیدا می کند.

 BBBBیعنیچه؟
یعنی دولت نباید درباره نرخ ارز اعالم نظر کند؛ بلکه 
بازار، کارخانه ها، ورود سرمایه های جدید و رضایت 
مردم از قیمت کاالها و... باید نرخ ارز را تعیین کند. 
برای نمونه، نرخ ارز برای امارات و عربستان و دیگر 
کشــورهایی که وفور درآمــد ارزی دارند، اهمیت 
چندانی ندارد حتی اگر به تولیدشان هم ضربه بزند، 
خیلی برای شان مهم نیست؛ اما برای اقتصادی مانند 
ما که در حال حاضر وفور درآمد ارزی نداریم، این 

طور نیست. 
زمانی که فــروش 100 تــا 120 میلیارد دالری 
نفت داشــتیم، درآمدهای ارزی کشور نیز زیاد بود 
و می توانســتیم ارز را با هر قیمتی بــه بازار عرضه 
کنیم. بنابراین بسیار مهم است که بدانیم مقررات و 
سیاست های ارزی ما که زیر مجموعه سیاست های 
پولی کشور هستند، می توانند چه شرایط و اهدافی را 
دنبال کرده و اعمال کنند. از نظر من نگاه مستقل به 
بانک مرکزی و دیدگاه کسی که می خواهد ریاست 
بانک مرکزی را بر عهده بگیرد، بسیار مهم است. در 
زمان ریاســت آقای همتی بر بانک مرکزی با وجود 
حمایت ســران سه قوه از ایشان، ارز از زیر 10 هزار 
تومان در زمان ورود وی به 32 هزار تومان در زمان 
خروج او از بانک مرکزی رســید. اینکه گفته شود 

تمام این جهش ها و نوسانات متأثر از تحریم ها بوده 
درست نیست. پس نگاه سیاستگذار و سهم او چه 

می شود؟

 BBBBبــهنظرتــاندولــتآینــدهبایدچه
راهکاریرادرپیشبگیردتاکشوردچار

شوکهایارزینشود؟
نکته اول اینکه باید بدانیم انتظارات تورمی چیست 
و چــرا نباید به آن دامن زد. وقتی که نرخ ارز را نگاه 
می کنیم و اخبار و وقایــع رخ داده و تأثیرگذار روی 
نــرخ ارز را رصد می کنیم، می بینیم مثال با انتخاب 
شدن بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا، قیمت ارز 
از 30 هزار تومان به حدود 21 هزار تومان می رسد؛ 
اما با یک بخشنامه بانک مرکزی که بدون انتقال ارز 
آزاد نیز صورت گرفت نــرخ ارز باال رفت و به 25 
هزار تومان رسید، یا وقتی ترامپ به دلیل کرونا راهی 
بیمارستان شد قیمت ارز هزار تومان کاهش یافت و 
وقتی از بیمارستان مرخص شد 1500 تومان افزایش 
یافت. در اینجا سؤال این است که بانک مرکزی چه 

کاره است؟
نکته دوم اینکه بایــد کاری کنیم تا رانتی توزیع 
نشود و کسی از خرید ارز منتفع نشده و همه ارزها 
 به داخل کشور برگردد. برای این کار باید نرخ 

ً
حتما

ارز را به نرخ بازار نزدیک کرد و انتظارات تورمی را به 
طریق اولی پایین آورد. یکی از مسائل دیگری که در 
ارتباط با انتظارات تورمی وجود دارد، سطح تسلط و 
تجربه تیم اقتصادی دولت و رئیس  کل بانک مرکزی 
به فضای ارزی و ریالی و اقتصادی کشور است؛ چرا 
که فعال اقتصادی ما نگاه می کند که آیا اقتصاددانان 
کشور، شخصی که رئیس کل بانک مرکزی می شود، 
به منزله یک اقتصاددان یا متخصص پولی قبول دارند 
یا خیر؟ پس انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بسیار 
مهم است و اقتصاددانان باید او را قبول داشته باشند؛ 
چون آنها هســتند که به فعاالن اقتصادی ســیگنال 
می دهند که وضعیت بهتر یا بدتر می شود. در واقع 
بسیار مهم اســت که بتوانیم در ارتباط با انتظارات 

تورمی بازار را مدیریت کنیم.
عالوه بر اینها چند مسئله در بانک مرکزی وجود 
دارد؛ اول اینکه نرخ واقعی ارز چقدر اســت؟ باید 
بدانیم چندین عامل در بیرون از بانک مرکزی نرخ 
ارز را تعیین می کنند. وقتی ساالنه 10 میلیارد دالر 
خروج ســرمایه و بین 10 تا 15 میلیارد دالر قاچاق 
کاال اتفاق می افتد، این یعنی 50 درصد از کاســه 
ارزی کشور پر می شود، بنابراین قیمت ارز در بیرون 
از بانک مرکزی هم تعیین می شــود. از اول انقالب 
تا امروز خروج سرمایه، ســفته بازی و قاچاق کاال 
داشته ایم و هرگز نتوانسته ایم کنترلش کنیم. تمامی 
تصمیماتی که از ســال 1397 تا به امروز هم گرفته 
شــده و شامل پیشگیری از پولشــویی و... بوده نیز 
نتوانســته جلوی خروج ســرمایه را بگیرد. یکی از 
اقدامات این است که مسئوالن کشور ما به مسئله ارز 

و کال مسائل اقتصادی به صورت کالن نگاه کنند.

بازار

یادداشت 

یکی از اقداماتی که باید در راســتای بی نیازی کشور از درآمدهای 
نفتی انجام داد، تحول در نظام آموزشــی کشــور اســت. ایجاد 
هماهنگی میان سیاست های آموزشی نظام آموزش رسمی و غیر 
رسمی، همکاری متقابل دســتگاه ها و وزارتخانه های تولیدی و 
آموزشی، بازنگری و هماهنگ سازی شاخص های ارتقای اعضای 
هیئــت علمی و معلمان بــه منظور بهره بــرداری از ظرفیت های 
دانشــگاه ها در ارتقای بخش های اقتصــادی، بازنگری در نظام 
برنامه ریزی آموزشــی، تدوین نظام دیده بانی نظام آموزش عالی و 
آموزش های مهارت، ایجاد و بهره برداری متقابل از سازوکارهای 

اجرای آموزش ها از جمله راهکارهای این تحول دانست.

 تحول در آموزش
منهای نفت

به گزارش کوین مارکت، هفته گذشته 776 هزار بیت کوین به 
ارزش 3۴ میلیارد دالر در بازار جهانی جابه جا شــده و تعداد 
بیت کوین های جهان نیز از 18 میلیون و 780 هزار و 756 عدد 

فراتر رفته است.
 امــا کاردانو و ریپل، هــر یک حدود یــک درصد ارزش 
خود را از دســت داده انــد و 1/۴6 دالر و 80 ســنت معامله 
شــده اند. بیشــترین افت در میــان رمزارزها نیــز مربوط به 
دوج کویــن با 7 درصد منفــی بود. ارزش کل بــازار ارزهای 
 مجازی نیــز 2/3 درصد افت کرده و بــه 1788 میلیارد دالر

 رسیده است. 

 نوسان ارزهای مجازی
شاخص

»مزارعه« یکی از عقود بانکداری اسالمی است که طی آن یکی 
از طرفین، زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که 
در آن  زراعت کند و در آمد حاصل شــده میان آنها تقسیم شود. 
طبق آیین نامه های موجود، بانک ها زمانی می توانند تســهیالت 
مزارعه را در اختیار کشــاورزان قرار دهند که اراضی مزروعی 
در مالکیت یا تصرف آنها باشد. در این صورت عالوه بر اراضی 
مزروعی، حتی می توانند وسایل تولید و حمل و نقل را نیز طبق 
قرارداد تأمین کنند. البته این عقــد در حال حاضر و به دلیل در 
 اختیار نداشتن زمین های زراعی از سوی بانک ها کاربرد چندانی 

ندارد.

 عقد ُمزارعه  چیست؟
افزوده

وج سرمایه از دست می دهیم منابع ارزی را با قاچاق و خر
میالد شکری

خبرنگار

هدایت الله اصغری
مدیر عامل اسبق 

اتحادیه مرغداران میهن

معاون ارزی رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت وگو با صبح صادق

نرخارزدراقتصادایرانهموارهیکیازپارامترهایتعیینکنندهوتأثیرگذاربررویشاخصهایدیگری،چونمیزانصادرات،نرختورمو...بودهاست؛بهگونهایکههمواره
تورمهایباالدراقتصادایرانهمزمانبانوســاناتنرخارزبودهاست.شکینیستکهاینموضوعواهمیتنرخارزدردولتسیزدهمنیزپابرجابودهودولتسیزدهمبرای
موفقیتدرحوزهکنترلتورموتأمینکاالهایاساسیبایدبرنامهمشخصیدربارهنرخارزداشتهباشد.صبحصادقدرگفتوگوییبا»سیدکمالسیدعلی«کهسابقهمعاونت

ارزیبانکمرکزیرانیزدرکارنامهدارد،موضوعنرخارزدراقتصادایرانرابررسیکردهاست.
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خشوع با گریه و تضرع

چند آیه در قرآن به موضوع گریه و تضرع 
اشاره مســتقیم دارد. گریســتن در قرآن 
تقســیماتی دارد. گریه از خوف، گریه به 
امید رحمت خدا، گریــه از فقدان توفیق 
جهاد و حتــی گریه فریب کارانــه و... . 
خداونــد در قــرآن گریــه را راهی برای 
رسیدن رحمت و برکت و آمرزش معرفی 
کرده و از بندگان خواسته است که او را با 
گریه، تضرع و خشوع بخوانند؛ اما در آیه 
83 سوره مائده تعریف دیگری از آثار گریه 
آمده اســت و آن گریه پس از پذیرش حق 
است. در این آیه آمده است: »َوِإذا َسِمُعوا 
فیُض ِمَن 

َ
ْعُیَنُهْم ت

َ
ری أ

َ
ُسوِل ت ی الرَّ

َ
 ِإل

َ
ْنِزل

ُ
ما أ

نا آَمّنا  وَن َربَّ
ُ
ول

ُ
َحقِّ َیق

ْ
وا ِمَن ال

ُ
 ِمّما َعَرف

ِ
ْمع

َّ
الد

ــاِهدیَن«؛ و هر  زمان آیاتی 
ّ

اکُتْبنا َمَع الش
َ
ف

را که بر پیامبر]اسالم[ نازل شده بشنوند، 
چشمان آنها را می بینی که از شوق حقیقتی 
که دریافته اند اشک می ریزد، در  حالی که 
می گویند پــروردگارا! ایمان  آوردیم؛ پس 
ما را با گواهان ]و شــاهدان حق، در زمره  
یــاران محّمــد[ بنویس. در این آیه ســه 
نکته آمده اســت. اول: شنیدن و پذیرش 
حق؛ دوم: خاشــع شــدن در برابر حق با 
گریستن و سوم: اعالم پذیرش حق. یکی 
از برکات گریه باال بردن خشوع و خضوع 
است در برابر عظمت و قدرت خداوند. 
همان طور در آیه 109 ســوره اسراء آمده 
ُهْم 

ُ
قاِن َیْبکوَن َو َیِزید

ْ
ذ

َ ْ
وَن ِلأل است: »َوَیِخرُّ

«؛ آنهــا ]بی اختیــار[ به خاک 
ً
ــوعا

ُ
ش

ُ
خ

می افتنــد و گریه می کننــد و ]این آیات، 
همواره[ بر خشوع شــان می افزاید. پیامبر 
فرمایشات شان  در  اســالم)ص(  گرامی 
یکی از نشــانه های مؤمــن را اهل گریه 
بودن می دانند و کسی را که اهل تضرع و 
گریه نیست، سنگدل و به دور از رحمت 
خداوند معرفی می فرمایند.) بحاراألنوار، 
ج7۴، ص80( نکته مهم در آیه 83 سوره 
مائده این است که مخاطبان پیامبر)ص( 
اول حق را شنیده و می پذیرند، سپس گریه 
می کنند؛ یعنی استدالل عقل با احساسات 
پاک گره می خورد و هویتی مستقل ایجاد 
می کند. هویتی که ماندگار و مســتحکم 
است و انســان ها را به سمت اعالم قبول 
حق می برد. اینکه حــق را بپذیریم، ولی 
اعالم نکنیم با اینکــه آن را اعالم کنیم و 
پای آن بایســتیم، مراتــب متفاوتی دارد. 
درصد زیادی از معارف اسالمی به اعالم 
کردن با صدای بلند و حضور در اجتماع 
نیاز دارد. اگــر حق را پذیرفتیم باید برای 
اشــاعه آن هم اقدام الزم را داشته باشیم. 
در تاریخ اسالم بسیار مشاهده می شود که 
مردم اهل بیت)ع( را دوست داشتند، اما 
به دلیل اینکه این دوستی و محبت را اعالم 
نکردند ائمه معصوم)ع( نتوانستند بساط 

ظلم دشمنان دین را جمع کنند. 
نمونه بارز این رویداد کالم کسانی بود 
که از کوفه خارج شدند و امام حسین)ع( 
را مالقــات کردنــد و به ایشــان عرض 
کردند که مردم دل شــان با شماست، اما 
شمشیرهای شان علیه شما! البته در معنای 
دقیق تر مردم دل شــان با امام حسین)ع( 
بــود، ولی سکوت شــان باعث می شــد 
دشمنان اســالم قدرت مند به نظر برسند 
که نتیجه اش را هم می دانیم. پس یکی از 
عواملی که می تواند یک انسان را به سمت 
خدا ببرد، خشــوع است. خشوعی که با 
گریستن بیشتر می شود و از بین نمی رود. 
خداوند در آیه ۴5 سوره بقره می فرماید: 
کِبیَرٌة 

َ
ل َها  َوِإَنّ ِة 

َ
ال َوالَصّ ْبِر  ِبالَصّ »َواْسَتِعیُنوا 

اِشِعیَن«؛ از صبر کردن و نماز 
َ

خ
ْ
ی ال

َ
 َعل

َّ
ِإال

یاری جویید و این  دو کاری دشوارند، جز 
برای اهل خشوع.

آیت الله حاج میرزا عبدالکریم حق شناس: مقام ورع اقسامی دارد. 
یک قسم آن برگشتن از نادانی، فسق و عمل بد به عمل صالح است. 
اگر این مرحله ورع را به کار بستی، از علی)ع( پیروی کرده ای و به 
مقام توبه نصوح  دست  یافته ای. معنای محبت پیروی از امیرمؤمنان 
و مقام عترت)ع( است. مرحله دوم ورع، پرهیز از مشتبهات است. 
مرحله سوم هم مقام متقین است که شخص حرف نمی زند، مبادا 
اگر تعریف کسی را بکند، یک کسی بگوید: این طور نیست )و غیبت 
پیش بیاید(. خطاب آمد که ای خاتم الرســل! باید به توبه کنندگان 
سالم کنی! به به! به به! شــخص اول امکان ـ اول ما خلق الله نوری ـ 

باید به استقبال توبه کنندگان برود و به آنها سالم بکند! )انعام/5۴(

دین

آیه

خداوند خودش »حق« اســت، همه عالم را بر 
پایه حق آفریده است و دلیل ماندگاری این عالم 
را همین حق بودن معرفی می کند. آنچه موجب 
دوام و قوام هر چیزی می شود، حق بودن آن است. 
هر حرفــی، هر عملی و هر تفکری برای بقا باید 
حق باشــد. اینکه می بینیم برخی مسائل به عنوان 
یک اصل علمی و ثابت شــده است، ولی بعد از 
مدتی باطل می شــود و دلیل دیگری جای آن را 
می گیرد، به این دلیل است که حق نبوده ،اگرچه 
حق نبودنش دیر اثبات شده است؛ اما اینکه گاهی 
نمی توانیم حق و باطل را ببینیم دلیلش چیست؟ 
امیرمؤمنان علی)ع( به این ســؤال پاســخ داده  و 
فرموده اند: »اگر باطل با حق مخلوط نمی شــد، 
بر طالبان حق پوشــیده نمی مانــد و اگر حق از 
باطل جدا و خالص می گشــت، زبان دشــمنان 
قطع می گردید. اّما قســمتی از حّق و قسمتی از 
باطل را می  گیرند و به هم می آمیزند؛ آنجاست که 
شیطان بر دوستان خود چیره می  گردد و تنها آنان 
 که مشــمول لطف و رحمت پروردگارند، نجات 

خواهند یافت.«)نهج البالغه، خطبه 50( 
آری دشمنان دین و انسانیت تمام تالش خود را 

به کار می بندند تا حق و باطل را با یکدیگر مخلوط 
کنند و دوســت داران دین و انسانیت تمام تالش 

خود را می کنند که حق را از باطل جدا کنند. 
ســؤال دیگر آنکه چرا باطل در بعضی اوقات 
ماندگاری باالیــی دارد؛ در صورتی که خداوند 
 

َ
باِطل

ْ
 ِإنَّ ال

ُ
باِطل

ْ
می فرماید: »جاَء الَحقُّ َو َزَهَق ال

«؛ حق آمد و باطل نابود شــد. حقا که 
ً
کاَن َزُهوقا

باطل نابودشدنی بود.)اسراء/81( همچنین فرمود: 
ِلَماِتِه«؛ و خدا 

َ
َحَقّ ِبک

ْ
 َوُیِحُقّ ال

َ
َباِطل

ْ
ُه ال

َّ
»َو َیْمُح الل

باطل را محو و حقیقــت را با کلمات خویش پا 
برجا می کند.)شوری/2۴( و تأکید امیرالمؤمنین 
 َو 

ٌ
ة

َ
باِطــِل َجْول

ْ
علــی)ع( کــه می فرماینــد: »ِلل

«)غررالحکــم، ح7317( این دوام و 
ٌ
ة

َ
َحقِّ َدْول

ْ
ِلل

مانــدگاری باطل چه دلیلی دارد؟ یعنی این عالم 
حق است و نباید باطلی در آن باشد؛ اما می بینیم 
که بســیاری از اوقات باطل حیات پیدا می کند و 
قوام می گیرد و این دوام باطل باعث می شود مدام 
انسان ها آگاهانه یا ناآگاهانه به آن گرایش پیدا کنند. 
شاید مهم ترین دلیلش این است که رفتار انسان ها 

باعث دوام باطل می شود. 
مانند همین بیماری که از طریق انســان های 
بیمار به اقصــی نقاط جهان انتقــال پیدا کرده و 
فراگیر شــده است؛ یعنی منشأ رشد و دوام باطل 
خود انســان است که آن را دریافت می کند، به آن 
عمر می دهــد و آن  را به عنوان حق به دیگران نیز 
 اگر انســان ها در زنجیره 

ً
انتقال می دهد. طبیعتا

انتقال باطل حضور نداشــته باشند، باطل رشد 
نمی کند. اکنون تکلیف ما به عنوان کسی که مدام 
در مواجهه با جوالن باطل هستیم و گاهی اوقات 
نمی توانیم باطل را از حق تمیز دهیم، چیســت؟ 
خداوند راه هایی برای این تشــخیص در اختیار 
ما قرار داده اســت، از جمله »عقل« که در باطن 
انسان و حجت های متعددی مانند پیامبران و اهل 
بیت)ع(، مشاهدات، تجربه ها، عبرت ها و... که 

در مقابل دیدگان مان است. 
امام کاظــم)ع( می فرمایند: »به درســتی که 
خداوند دو حجت بر بندگانش دارد؛ یکی حجت 
ظاهــری و دیگری حجت باطنــی؛ اما حجت 
ظاهری همان رســوالن و انبیا و ائمه هستند و اما 
حجت باطنی، همان عقل است.«)اصول کافی، 
ج1، ص16( اما این عقل چه عقلی باید باشــد؟ 
یعنی از کجا بفهمیم که عقل ما مســیر درستی را 
پیموده اســت؟ امام صادق)ع( در این خصوص 
ْحَمُن   ِبِه الرَّ

َ
می فرمایند عقل آن است که: »َما ُعِبد

ِجَنان«؛ عقل آن است که خدای 
ْ
ل
َ
ُتِســَب ِبِه ا

ْ
ک

ُ
َو ا

رحمان به آن، عبادت و بهشــت جاویدان با آن، 
کسب می شود.)اصول کافی، ج1، ص11( 

مراجعه به عقل برای تشــخیص حق و باطل 
الزم است و ما باید عقل خود را برای این کار قوی 
کنیم و در هــر موضوعی به آن مراجعه کنیم. اگر 
در طی مسیر دیدیم که عمل مان در خدایی بودن 
پررنگ می شود یعنی مســیر را درست رفته ایم، 

اما اگر خداوند کم رنگ شــد در وجود ما، یعنی 
مسیر را اشتباه رفتیم. خداوند عقل و فطرت انسان 
را حقیقت دوســت و حقیقت یاب آفریده است. 
اما اگر کســی از عقل خود درست استفاده نکند 
و با اســتفاده از عقل حقیقــت را پنهان کند خود 
را تباه کرده اســت؛ زیرا جمیع آیات و روایات بر 
این گواهی می دهند که عقل و قلب انســان ها در 
تشخیص حق اشــتباه نمی کنند و آن کسی که در 
مســیر باطل قدم گذاشــته، به سخنان قلب خود 
توجه نکرده است و در حال اصرار بر باطل نشان 

دادن حق است.
 در کنــار عقل بهتریــن و کوتاه ترین راهی که 
معرفی شــده است، تمسک به ســیره و سنت و 
ســخنان اهل بیت)ع( است. زیرا آنان جداکننده 
حق و باطل هســتند و زندگی شان سراسر اشاعه 
حق بود و نابود کننده باطل. ایشان راه های زیادی 
در تشــخیص حق به ما آموخته اند که باید به آن 
مراجعه کنیم. سخن ســنج بــودن، دوری کردن 
از لجاجــت و اصرار، جدیت داشــتن، دوری از 
تفرقه، تحمل سنگینی حق، فریب شیرینی باطل را 
نخوردن، یاری دادن حق و تداوم آن و... از جمله 
این راه هاست. ائمه معصوم)ع( می فرمایند باطل 
همیشه چهره اش عیان است و حق هم به راحتی 
شناخته می شود پس وظیفه انسان هاست که آن را 
بشناسند و گرفتارش نشوند و در حیات آن نقش 

نداشته باشند.

کمک به ابطال باطل و احقاق حق
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

در روایــت هســت که امــام رضــا)ع( در روایت 
ریان بن شــبیب فرمود: چهار هزار ملک نازل شدند 
و در ملکوت کربال هســتند و پریشــان و گریان تا 
زمان ظهور ولی عصــر)ع( که این چهار هزار ملک 
با شعار »یا لثارات الحسین« آماده کمک و امداد به 
حضرت ولی عصر هستند که او به هر حال انتقام این 
خون ها و این ظلم هایی که شده را بگیرد. این چهار 
هزار ملک عزاداران امام حســین)ع( هستند از آن 
مالئکه ای که نازل شــدند؛ و اال تمام آن مالئکه بر 
وِد 

ُ
َمْمد

ْ
ْسَرِة ال

ُ ْ
َعْبَرِة َو َسیِد األ

ْ
ِتیِل ال

َ
غم او گریستند. »ق

ِة«...؛ این تعبیر »قتیل العبره« را در  کرَّ
ْ
ْصَرِة یْوَم ال ِبالنُّ

روایت زیاد داریم. مرحوم محدث نوری از خود امام 
حسین)ع( در »مستدرک الوسائل« نقل کرده است 
که اباعبدالله)ع( فرمود: »انا قتیل العبرة« من کشته 
اشک هســتم...؛ باید توجه داشــته باشیم که گریه 

اباعبدالله با گریه های دیگر فرق می کند.

من تقاضا می کنم دوســتان بزرگــواری که اهل 
مطالعه هســتند، کتابی به نام »البکاء للحسین« را 
بخواننــد. آیت الله عالمه میرجهانی کــه کنار قبر 
مرحوم مجلسی دفن هســتند و خیلی سال نیست 
از دنیا رفته است. تشــرفاتی هم خدمت حضرت 
ولی عصر)ع( داشته و آدم بسیار با عظمتی بود. یکی 
از کتاب هایش این کتاب اســت که دوســتان آنجا 
 
ً
بخوانند و ببینند بحث گریه و اشــک چیست؟ اوال
گریه عالم بر امام حسین)ع( را بدانند. بعد گریه ما 
بر امام حسین)ع( تا این جمله دعا که امام حسین)ع( 
کشته اشک اســت، بفهمند که این اشــک بر امام 
 اشکی است که یک انفعال درونی و 

ً
حسین)ع( صرفا

رقت قلب برای کسی که از دنیا رفته نیست.
 این اشک یک تنفر و اعتراضی به ظلم است. آن 
کسی که گریه می کند، از درون آنچنان دچار هیجان 
اســت که از کســانی که این کار را کرده اند، بدش 

می آید. از دستگاه باطل بدش می آید. 
یعنی خود این اشــک یک تولی و تبری 

عملی اســت. یک اعالن جبهه اســت 
که من در جبهه حســین)ع( هستم. در 
جبهه باطل نیستم. این کم چیزی است! 
آنوقت اشــکی که تمــام وجود تحت 

تأثیرش اســت. چون آدم تا رقت قلبی 
پیدا نکند، اشک نمی آید.

 تا تمام وجــودش یک اهتزاز پیدا نکند 
و ارتقایی پیدا نکند، این روح برای آن انســان 

بزرگ اشک نمی ریزد. اشک یک اشک حماسی 
اســت. لذا نتیجه  این اشک تاریکی و سنگینی 

نیست. نتیجه اش نشاط است. یعنی نتیجه  
نتیجه اش سبک شدن  ســرور دارد. 

است. بعد از روضه ها این را تجربه 
کرده ایم.

 من کشته اشکم به چه معناست؟
   منبر    

 توبه نصوح
سلوک

 تنفیذ رأی مردم
راهنما

حجت االسالم والمسلمین حسین جوان آراسته: در جمهوری 
اسالمی ایران جمع میان »انتخاب از سوی مردم« و »انتصاب 
از ســوی ولی فقیه« در گرو تنفیذ حکم اســت و با این تنفیذ 
است که مردم  ســاالری دینی تحقق می  یابد؛ بدین صورت که 
»ولی فقیه« کســی را به ریاست جمهوری منصوب می  کند که 
 از طریق انتخابات احراز شده است؛ 

ً
مقبولیت مردمی وی قبال

بــه این ترتیب پیش از تنفیذ حکم، آنچه در عرصه سیاســی با 
انتخاب رئیس جمهور اتفاق افتاده، »مردم  ســاالری« و پس از 
تنفیذ با اضافه شدن مؤلفه مشروعیت دینی به انتخاب مردمی، 

»مردم  ساالری دینی« به  بار نشسته است.

پرسش:در بعضــی از مناطق، موقعیت کاری به گونه ای است 
که اگر مواضع انقالبی محض نداشته باشند، بهتر می توانند کار 
سازمان را پیش ببرند یا بر اوضاع شهر و منطقه خدمت تسلط 
داشــته باشــند، آیا در این موارد باید مواضع صریح و شفاف 

داشت یا طریق احتیاط را در پیش گرفت؟     
پاسخ: این نوع از موارد اهم و مهم است که مکلف باید ارزیابی 
کند و هرکدام اهم باشــد بر مهم ترجیح دهــد. در جایی که 
برخورد محتاطانه مؤثرتر از شیوه و روش دیگری باشد، اتخاذ 

شیوه آرام و با احتیاط عاقالنه تر به نظر می رسد.

برگرفتهازکتاباحکامهدایتسیاسی

 مواضع صریح و شفاف  
حکمت

گفتاری از  حجت االسالم والمسلمین مسعود عالی

محمدرضا قضایی
کارشناس مسائل دینی و قرآنی
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پرونده

نهضت 
حسینی

نگاهی به  تأثیر قیام امام حسین)ع(
بر ابعاد زندگی بشر

حقیقت خواهی

قیام امام حسین)ع( را نمی توان یک موضوع 
 رویدادی در تاریخ ارزیابی کرد؛ بلکه 

ً
صرفا

جایگاه قیام ساالر شــهیدان در تاریخ بشر 
و تاریــخ دین قابل بیان اســت. تحوالت و 
قیام های بعد از عاشورا نشــانه بیدار شدن 
مردم را هرچند دیرهنگام بود، در پی داشت. 
پیامدهــای قیام عاشــورا در شــکل گیری 
قیام های زنجیره ای شیعیان اگرچه اغلب با 
ســرکوب امویان و عباسیان روبه رو شد؛ اما 
شــعله حقیقت خواهی و مبارزه با دستگاه 
ظلم را روشــن نگه داشت. به گونه ای که با 
بررسی وضعیت مسلمانان قبل و بعد از قیام 
 تغییر قابل مشاهده 

ً
امام حســین)ع(، کامال

است و فرهنگ عاشــورایی سیدالشهدا در 
جای جای زندگی بشــری دیده می شــود. 
یکی از مصدایق تأثیرگذاری قیام حسینی، 
انقالب اســالمی اســت. حضــرت امام 
 خمینــی)ره( فرهنگ عاشــورا را گنجینه 
عظیم سیاسی دینی و پشتوانه فرهنگ غنی 
و انسان ساز اسالم می دانست و با بهره  گیری 
از آموزه  های عاشورایی، حماسه حسینی را 
اساس قیام و مبارزه خویش قرار داد. امام با 
شناخت دقیق سیاست  های استکبار جهانی 
در تحمیــل و حمایت رژیم پهلوی در ایران 
و مشابهت های فراوان این رژیم با حاکمان 
اموی با الهام از فرهنگ احیاگر عاشــورا و 
بهره گیــری از دو عنصر تحرک  آفرین دینی، 
یعنی امر به معروف و نهی از منکر و تکلیف 
الهی که شالوده و اساس شکل گیری حماسه 
عاشورای حسینی را پایه  ریزی کردند؛ رژیم 
دو هزار و پانصد ســاله شاهنشاهی را فرو 
ریخت و مکتب انسان ساز اسالم را حیات 
د بخشید و غبار تحریف و بدعت را از 

ّ
مجد

چهره دین زدود. از مهم ترین دالیل موفقیت 
امــام)ره( در پیــروزی انقالب و تشــکیل 
حکومت جمهوری اسالمی احیای نگرش 
سیاسی ایشان به آموزه  های دینی و آمیختگی 
دین با سیاســت بود. اینکه امام خمینی)ره( 
فرمودنــد: »محرم و صفر را زنده نگه دارید 
که با زنده نگه داشتن آن نهضت شما آسیبی 
نمی بیند.« )صحیفه امام، ج 15، ص: 330( 
و از سوی دیگر می فرمایند: »پشتیبان والیت 
فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد«، 
ارتباط موجود میان زنده نگه داشتن عاشورا 
و پیــروی از والیت را نشــان می دهد)28 
شهریور 1358 در جمع افسران، همافران(. 
می توان گفت این دو الزم و ملزوم یکدیگرند 
و زنده نگه داشتن عاشورا با حکومت دینی 
شــدنی اســت و دوام حکومت دینی هم با 
والیت میسر است. سیره عملی ایشان قبل 
از قیام و پس از آن مبّین این حقیقت اســت 
که امام بر پایه فرهنگ عزت آفرین عاشورا، 
راهکارهایی را بستر تشکل  بخشی به شیعه 
قرار داده اســت. عاشورا ســمبل تجلی و 
تبلور ارزش های ناب اسالمی در تمام ابعاد 
سیاســی، فرهنگی و اجتماعی آن است که 
نقش مهمی در گسترش فرهنگ اسالمی در 
جامعه شیعه داشته است؛ از همین رو امام 
درباره مهم ترین عامــل موفقیت و پیروزی 
قیام  انقالب اســالمی می فرماینــد: »اگر 
حضرت سیدالشهدا)سالم الله علیه( نبود، 

امروز هم ما نمی توانستیم پیروز شویم.«

پیش درآمد 

محمد صمدی
پژوهشگر علوم اسالمی

رئیس شــورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع( 
گفت: »امپریالیســم جهانی به سرکردگی آمریکا و 
رژیم جناتکار صهیونیســتی که دیدند این حرکت 
اســالمی منافع آنها را به خطر می اندازد و دســت 
آنها را از کشورهای اســالمی کوتاه کرده و جلوی 
نفــوذ و سیطره شــان را می گیرد، شــروع به توطئه 
کردن علیه این اندیشــه حکومت اسالمی و اندیشه 
اسالم خواهی کرده و لذا گروهک های ترویستی را 

به وجود آوردند.«
حجت االســالم و المســلمین »محمدحسن 
اختری« در گفت وگو با صبح صادق با اشاره به زنده 
نگه داشتن واقعه کربال بعد از 1۴00 سال ابراز کرد: 
»مسئله مهمی که امروز در دنیا باید به آن توجه داشته 
باشــیم، یادآوری خاطره عاشورای امام حسین)ع( 
و برگزاری مراســم عــزاداری، هیئات و خیمه ها و 
سوگواری کردن ها به عنوان یکی از وظایفی است که 

بر عهده داریم.«
وی ادامــه داد: »چون انقالب امام حســین)ع(

برای امروز ماست؛ یعنی ما برای حضرت اباعبدالله 
و یارانش که 1۴00 سال پیش به شهادت رسیدند، 
این مناسبت را زنده نمی کنیم؛ بلکه چون با مسئله 
امروز جامعه ما ارتباط دارد و آن واقعه امروز به عنوان 
یک واقعه زنده و روز به حساب می آید، به آن توجه 

می کنیم.«
مدیر عامل بنیاد بین المللی عاشورا عنوان کرد: 
»به تعبیر دیگــر ما از آن حرکت امام حســین)ع( 
و شــرایطی کــه در آن زمان به وجود آمــده، امروز 
الگــو می پذیریم و با یــادآوری آن قیام و نهضت به 
این فکر خواهیــم بود که چطور باید به این نهضت 
ادامه بدهیم؛ چرا که این نهضت الزمه دنیای امروز 
ماســت. امروز همه جامعه فعلی بشر مانند همان 
زمان امام حسین)ع( در دوقطب جبهه حق و باطل 

قرار دارند.«

 Bجبهه الرحمان 
 در مقابل جبهه طاغوت

وی ادامــه داد: »جبهــه الرحمــان در مقابل جبهه 
طاغوت و طاغوتیــان؛ یعنی دوقطب و جبهه ای که 
همین امروز هم در میان جامعه وجود دارد. لذا توجه 
و پیروی ما از آن نهضت و گرفتن آن درس ها امروز 
برای ما راهکار و برنامه است و آن راهکار و برنامه را 

ما باید به منصه ظهور برسانیم.«
حجت االســالم اختــری افــزود: »قیــام امام 
حسین)ع( در شرایطی اتفاق افتاد که جبهه باطل و 
کســانی که به زور قدرت و با نیرنگ و فریب روی 
کار آمده بودند؛ مثل معاویه و به دنبال آن یزیدی که 
می خواستند به ملت ها مسلط شود و بدون دلیل به 
عنوان خلیفه در میان مردم معرفی شــد! چرا که به 
هیچ یک از موازینی که حتی درخالفت خلفای بعد 
از پیامبر)ص( انجام گرفته هم اعتنا نکرده و آنها را 

هم کنار زده بودند.«
وی با بیان اینکه به هیچ دلیلی که بتواند ادعا کند 
یزید قابلیت و صالحیتی برای خلیفه شدن دارد، او 
را روی کار آوردنــد گفــت: »بعد هم به عنوان یک 
حکومت وراثتی و امپراتوری و سلطنتی و بر پایه زور 
و سرنیزه ادامه یافت و جامعه و ملت مسلمان را به 
ذلت کشــاند؛ چنانچه حقایق ایمانی و اسالمی را 
نادیده می گرفتند و دروغ و فریب و نیرنگ را در میان 
جامعه گسترش داده و هیچ بهایی به ارزش های دینی 

و اسالمی نمی دادند.«

 B)امام حسین)ع 
 برای دفاع از دین کشته شد

این کارشــناس ابراز کرد: »امام حســین)ع( برای 
دفاع از اسالم و احیای اسالم و خنثی سازی توطئه ها 
و حرکت های ضددینی و ضد اســالمی و احقاق 
حقوق اکثریت جامعه که حقوق شــان پایمال شده 

بود، قیام کرد.«
مدیر عامل بنیاد بین المللی عاشورا گفت: »امام 
حسین)ع( به عنوان دین کشته نشد؛ بلکه برای دفاع 
از دین کشته شد و کسانی که در مقابل ایشان بودند. 
حضرت پیامبر)ص( طبق روایاتی که همه شــیعه 
و ســنی آن را قبول دارند، وقتی خبر شــهادت امام 
حسین)ع( را از جبرئیل دریافت می کند، گریه کرده 
و در پاسخ پرســش کنندگان می گوید، فرزندم امام 
حسین)ع( را دشمنانش و گروهی طغیانگر و بقات 

امت من خواهند کشت.«
اختری تأکید کرد: »امام حســین)ع( کشته دین 
اســت؛ یعنی بــرای دین قربانی شــد و خودش با 
حرکت های ضددینی و ضدبشــری و حرکت های 

شیطانی که آنها دنبال می کردند، مقابله کرد.«

 B پیروزی انقالب 
و ترس از حکومت اسالمی

رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل البیت)ع( با 
اشاره به آنچه امروز در جاهای مختلف دنیا به اسم 
دین و مذهب در حال روی دادن بوده و به عبارتی در 
حال نشــان دادن چهره ای ناخشنود و خشن از دین 
است، گفت: »ما شــاهدیم که از پیروزی انقالب 
اســالمی که اســالم به عنوان یک قدرت، نظام و 
یک حکومت اجرا شــد و تحقق یافت و جمهوری 
اســالمی شــکل گرفت، در همه دنیای اسالم این 
امید به وجود آمد که پس می شود در دنیا حکومت 
اســالمی برقرار کرد و نظــام اســالمی را پایدار 

ساخت.«

وی ادامه داد: »این اندیشــه به عنوان اندیشه بزرگ 
امــام خمینــی)ره(، اندیشــه حکومت خواهی و 
حکومت داری و عزت حکومتی اســالمی در میان 
جامعه مسلمانان دنیا منتشــر شد؛ حتی می توانیم 
بگوییم که این اندیشــه به عنــوان حکومت دینی 
حتی در میان غیر مسلمانان هم شکل گرفت و احیا 
شــد تا جایی که غیر مســلمانان هم به فکر افتادند 
 کــه پس می توانیــم حکومت دینــی در دنیا ایجاد

 کنیم.«
حجت االســالم اختری گفت: »ایــن تفکر به 
سرعت در دنیا گســترش یافت که می توان در برابر 
حکومت های کمونیســتی، امپریالیستی، لیبرالی، 
امپراتــوری، ســلطنتی و جمهوری هــای کذایی 
 حکومــت دینی و مردم ســاالری دینــی به وجود

 آورد.«

 Bمخالفت حاکمان کشورهای اسالمی 
 با گسترش بیداری اسالمی

مدیر عامــل بنیاد بین المللی عاشــورا اظهار کرد: 
 در برابر طغیانگران حتی حاکمان 

ً
»این اندیشه قطعا

کشــورهای اســالمی که اجرای اسالم و گسترش 
اســالم به ضرر آنهاست، سنگین بود؛ لذا با این امر 
مخالفت می کنند و وقتی ما می بینیم بیداری اسالمی 
در کشورهای منطقه گســترش پیدا می کند همان 

حاکمان دربرابر این بیداری اسالمی ایستادند.«
ایــن کارشــناس عاشــورا ادامــه داد: »خود 
امپریالیســم جهانی به ســرکردگی آمریکا و رژیم 
جنایتکار صهیونیستی که دیدند این حرکت اسالمی 
منافــع آنها را به خطر می اندازد و دســت آنها را از 
کشــورهای اســالمی کوتاه کرده و جلوی نفوذ و 
سیطره شــان را می گیرد، شروع به توطئه کردن علیه 
این اندیشه حکومت اسالمی و اندیشه اسالم خواهی 
 کــرده و لذا گروهک هــای ترویســتی را به وجود 

آوردند.«

 Bتولد گروهک هایی 
 با رویکرد خشونت

وی ابــراز کرد: »گروه هایی را بــه نام دین به وجود 
آوردند تا بتوانند به اســم دین بــا دین مقابله کنند؛ 
لذا گروه القاعده، طالبان و گروهک های داعشــی 
را بــه وجود آوردنــد تا با نشــان دادن یک رویکرد 
خشونت زایی و خشونت خواهی و خشونت گرایی و 
اندیشه های تحجر مذهبی اسالم ناب را خدشه دار 

کنند.«
حجت االســالم اختری تأکید کرد: »درسی که 
امروز از قیام امام حسین)ع( می گیریم، این است که 
 ما باید بصیرت داشته و تشخیص بدهیم راه حق 

ً
اوال

و باطل کدام اســت و ویژگی های حق کدام و باطل 
 ویژگی های دینی که خدا برای 

ً
کدام اســت؟ و ثانیا

مردم خواسته و ویژگی های اسالم اصیل را بدانیم و 
آن را بشناسیم.«

وی افزود: »بدانیــم در دین، اطاعت از رهبری 
و امام شــرط اســت و امروز که امــام زمان)عج( 
غایب اســت ما باید از نایب آن امام غایب اطاعت 
و پیروی داشته باشیم و اگر بخواهیم هر کدام یا هر 
گروه براثر خواسته های نفسانی خودمان و براساس 
حکومت طلبی خودمــان در جامعه علم دســت 
بگیریم و بگوییم، ما امام مردم و پیشوا هستیم و مردم 
با ما بیعت کنید؛ مانند آنچه داعش و طالبان گفتند با 

انتخاب امام و داشتن رهبر منافات دارد.«
مدیر عامل بنیاد بین المللی عاشــورا ابراز کرد: 
»رهبر و امام و پیشوا در میان جامعه اسالمی حتی 
در زمــان غیبــت ویژگی هــا و خصلت هایی دارد 
که عدالــت، مخالفت با هوای نفــس، آگاهی بر 
شــرایط زمان، دانایی و علم و فقاهت از شرایط آن 
است. مردم زمان امام حسین)ع( از امام و پیشوای 
معصوم و پیشوای به حق شــان حمایت نکردند و 
گرفتار دشمنی و قلدری دشمنان شان از عبیدالله ابن 
زیاد تا شــمر و معاویه و متوکل و حجاج و اینگونه 

جنایتکاران شدند.«

 Bلزوم پیروی 
 از والیت و رهبری

حجت االســالم اختری عنوان کرد: »ما امروز باید 
دنباله روی یک رهبر صالح، شایسته، با تقوا، پاک و 
پاک دامن، آشنا، مدیر و مدبر باشیم. همچنین مانند 
یاران امام حسین)ع( ما باید از خط اصیل و اندیشه 
اصیل اسالمی و رهبری اسالمی حمایت و پشتیبانی 

کنیم.«
وی ادامــه داد: »تبعیت به ایــن معنا که باید در 
برابر دشمنان و نقشه های آنها از رهبر و خط رهبری 
حمایت و پشتیبانی کنیم؛ لذا اینها چیزهایی است که 
ما در این انقالب امام حسین)ع( درس می گیریم و 
این حرکت عاشورا که ما هر سال این عزاداری ها را 
به پا می کنیم و عشق و عالقه به امام حسین)ع( نشان 

می دهیم الگویی برای جامعه امروز ماست.
 ما را از دچار شدن به دشمنان اسالم، نیرنگ ها 
و توطئه ها دور می کند و ســبب می شود بتوانیم راه 
حق را تشخیص بدهیم و به انحراف کشیده نشویم؛ 
بتوانیم اسالم را دنبال کنیم. این راه شناخت خط 
اصیل و نگهداری و حفاظت و ادامه راه امام 

حسین)ع( است.«

 چرا جنگ مذهب
علیه مذهب راه افتاد؟

حجت االسالم والمسلمین اختری در گفت وگو با صبح صادق

ملیحه زرین پور
خبرنگار



 B برخی چیزها معیار نیستند
این کارشناس و مشــاور خانواده تأکید کرد: »اینکه ما 
چطور می توانیم امام حسین)ع( و سبک زندگی ایشان 
را الگو قرار دهیم، چند نکتــه دارد؛ اما نکته مهمش 
این اســت که ما برخی چیزهــا را می توانیم بگوییم 
که اقتضائات شــرایط آن زمان اســت؛ یعنی اگر امام 
حســین)ع( یا پیامبر)ص( یا هر کــدام از اولیای خدا 
در جامعه دیگری زندگــی می کردند لباس آن جامعه 
را می پوشیدند، به جز برخی جنبه هایی که نامطلوب 
و ناپســند باشــد که حذف می کردنــد؛ ولی فرهنگ 
و عــرف آن جامعه در پوشــش لبــاس و خیلی موارد 
دیگر را رعایــت می کردند؛ یعنی لباس عربی که امام 
می پوشــیدند به خودی خود ویژگی خاصی ندارد که 

بگوییم شرافت و برتری بر سایر لباس ها دارد.«
حجت االسالم ســعیدی افزود: »پس ما در برخی 
از خصوصیات که خــود اولیای خدا هم آنها را معیار 
نمی دانســتند و به ما نگفتند که شما در این جنبه ها به 
ما اقتدا کنید، الزم نیســت که الگوســازی کنیم؛ اما 
جنبه های انســانی و رفتاری که روح محتوا و اصیل و 
مرام و فرهنگ و اخالق و اعتقادات و ســبک زندگی 

امام حسین)ع( است، باید برای ما الگو قرار گیرد.«

 Bتفکیک سازی اصول ثابت و امور متغیر
وی با اشــاره به لزوم تفکیک بین آنچه مقتضای زمان 
اســت و به الگوسازی نیاز ندارد، با آنچه الگو و معیار 
شناخته می شود، گفت: »پیشنهاد می کنم مشتاقان به 
این امر کتاب »اسالم و مقتضیات زمان« مرحوم شهید 
مطهری را در این مورد مطالعه کنند؛ ایشــان تحلیل 
بســیار خوبی در این زمینه دارند. مــا باید از جمود و 
تحجــر و افراطی گری در الگوســازی ائمه معصوم و 

اقتدا به سبک زندگی ایشان پرهیز کنیم.« این کارشناس 
مذهبــی با تأکید بر برخی ساختارشــکنی ها در الگو 
گرفتن از ائمه معصوم)ع(، گفت: »گاهی هم افراد یک 
حالت بی پروایی و برخورد سلیقه ای را دنبال می کنند و 
این گونه نشــان می دهند ما هر طور که دل مان بخواهد 
به دین اضافه یا از آن کم می کنیم، این هم غلط است! 
بنابراین الگو گرفتن ما از امام حســین)ع( باید با یک 

تحلیل دقیق و قوی همراه باشد.«

 Bشرایط زمان و مکان را بشناسیم
حجت االسالم سعیدی ابراز کرد: »باید شرایط زمان 
و مــکان را بشناســیم و بدانیم احکام امام حســین و 
جهت گیری های آن حضــرت دقیقا روی چه عناوینی 
 اگر امام با یزید مبارزه کردند چه ویژگی ای 

ً
بوده؛ مثال

در یزید باعث شد که امام در برابر او بایستد؟
 آیا ما در برابر هر حاکم و هر مسئولی در جامعه باید 

بایستیم یا باید با همه سازگاری داشته باشیم؟
 یا اینکه یک خصوصیاتی اگر در هر حاکمی ایجاد 
شــود آن را منفی می کند و طبیعتا وقتی حجت خدا و 
امام معصوم در برابر او باشــد بــه او اعتراض و با وی 

مبارزه می کند؟
 ما باید روح و حقیقت مســئله را در همه عرصه ها 
بشناســیم و طبیعتا این اقتدای واقعی و الگو گرفتن از 
امام حسین)ع( است.« وی با بیان اینکه حاال ما چطور 
باید امام حسین)ع( را به عنوان یک الگوی مطلوب و 
قابل فهــم در جامعه کنونی مطرح کنیم، گفت: »مثال 
یک ویژگی ای که در شخصیت امام حسین)ع( وجود 
دارد، جامعیت آن حضرت است؛ یعنی تمامی فضایل 
و خصوصیات مثبت در آن حضرت در باالترین سطح 

خود است.«

 B)جامعیت در امام حسین)ع
این کارشناس تلویزیونی ادامه داد: »امام مظهر علم و 
آگاهی، معنویت، ایمان، عبادت و بندگی خداســت، 
امام مظهر اخالق و ادب اســت، امــام نمود عینی و 
مصداق تام و تمام آرمان خواهی و هدف داری اســت؛ 
احساس مسئولیت اجتماعی و نوع دوستی و شجاعت 
در امام در باالترین سطح خود متجلی است؛ چنانچه 
در عرصه زندگی فــردی، اجتماعی و خانوادگی و در 
همه مناسبات سرآمد است.« این مشاور خانواده عنوان 
کرد: »ما مشــاهده می کنیم که امام حسین)ع( نه یک 
انسان سیاســی محض بودند و نه در زمینه های مادی، 
اقتصادی و اجتماعی و... افراط و تفریط می کردند؛ اما 
امروز شاهد افراط گرایی برخی در عرصه های سیاسی 
و اجتماعی هســتیم؛ به گونه ای که انگار جز این مورد 
چیز دیگــری در زندگی وجود نــدارد. برخی ممکن 
است صرفا به عبادت بپردازند و بی خیال از سایر وقایع؛ 
یعنی دنیــا را آب ببرد آنها را خــواب می برد و چیزی 
برای شان مهم نیست.« وی افزود: »برخی افراد حقوق 
همســر و فرزندان و والدین خود را نادیده می گیرند و 
برخی به شــدت به خانواده خــود اهمیت می دهند؛ 
طوری که انگار هیچ موضــوع دیگری در عالم وجود 
ندارد، درست است که تک تک این مسائل همه مهم 
است، ولی همه باید در کنار هم باشد! در مجموع یک 
شاخصه مهم امام حسین)ع( جامعیت ایشان و تعادلی 
اســت که در ابعاد مختلف زندگی و ارزش ها برقرار 

کردند و از افراط و تفریط پرهیز داشتند.«

 B!دین معیار است نه ابزار
این کارشناس مذهبی گفت: »مسئله دیگر اینکه ما باید 
دین را معیار بدانیم نه ابزار؛ یعنی دین شاخصی است 

که به ما خوب و بد، درست و غلط و باید و نباید را نشان 
می دهد؛ لذا دین نباید ابزاری باشد که ما اهداف دنیایی 
خود را براساس منافع و نفسانیت خودمان و در دستگاه 
محاسبات مستقل از دین تعیین کنیم و آنگاه بخواهیم از 

دین در جهت رسیدن به اهداف مان بهره ببریم.«
وی افزود: »دین باالترین ارزش اســت و چنانچه 
امام این انتقــاد را به جامعه دارند که مردم بندگان دنیا 
هستند و دین برای آنها صرفا یک لقلِقه زبان است وقتی 
مردم منفعت شــان  از طریق دین تأمین شود، با آن کار 
دارند؛ ولی وقتی گرفتار بال و مشکلی شوند، دین داران 

واقعی کم هستند.«

 Bمأمور به تکلیف یا نتیجه؟
حجت االســالم ســعیدی با بیان جملــه ای از امام 
خمینی)ره( گفت: »این بیان حضرت امام بسیار دقیق 
است و به تبیین و تحلیل نیاز دارد که فرمودند ما مأمور 
به تکلیف هستیم، نه مأمور به نتیجه؛ یعنی ما باید ببینیم 
دیــن برای ما چه ارزش هایــی را تعریف می کند و در 
هر مقطعی و هر شرایطی چه دستورالعمل هایی دارد 
یا تکلیف ما از منظر دین در هر شــرایط و مناســباتی 
و در هر زمانی چیســت؟« وی عنــوان کرد: »ما باید 
همــان آرمان ها و اهداف دینــی را دنبال کنیم و نیاییم 
اهداف و معیارهای مان را خارج از دین طراحی کنیم 
و بعد بخواهیــم از اهرم های دینی در راه رســیدن به 
اهداف مان، اعم از قدرت، ثروت، شــهرت و هر چیز 
دیگری که در نظر داریم بهره ببریم.« این کارشــناس 
ابراز کرد: »بنابراین شیوه الگو گرفتن از امام در جامعه 
امروز می تواند این باشد که ما حقیقت روح و راه امام 
را بشناسیم و معرفت مان را باالتر ببریم. این قابل اثبات 
اســت که در جامعه و جهان امروز ما واقعا می توانیم 
معیارهای دینی را به عنوان شاخصه های پیشرو، مترقی 
و پاســخگو معرفی کنیم که در برابــر جهان موجب 
ســرافرازی و ســربلندی ما شــود.« حجت االسالم 
ســعیدی با بیان اینکه عده ای احســاس می کنند دین 
پاسخگو نیســت و در دنیای امروز نمی تواند راهنمای 
بشر باشد، ادامه داد: »این تفکر به دلیل عدم شناخت 
دین است، یا اینکه دینی که آنها شناخته اند دین ناقص 
و غلطی اســت که این توانمنــدی را ندارد وگرنه دین 
حقیقی یعنــی آنچه محتوای واقعی قرآن و تعالیم اهل 
بیت)ع( اســت، به تمام معنا نه تنها می تواند پاسخگو 
باشد؛ بلکه پیشرو و در همه زمینه ها راهنمای سعادت 

فردی و اجتماعی انسان باشد.«

حجت االسالم محمدتقی رهبر عضو جامعه روحانیت مبارز

پیامبر)ص( در روایتی فرموده اند: »مصباح الهدی و سفینه النجاه«؛ 
حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است. ماندگار شدن حادثه 
کربــال در تاریخ احیای تمام رسالت هاســت. در زیارت وارث 
ْیک 
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َ
ــالُم َعل همانطور ادامه می دهیم تا به »السَّ

ِه« می رســیم؛ امام حســین)ع( و عاشورا در حقیقت 
َّ
َحِبیِب الل

تجلی رســالت های الهی هستند که از آغاز آمده اند تا مردم را به 
خداپرســتی دعوت کنند و بشــریت را از انحراف، کج روی ها، 
ظلم و زور و زورمداری نجات دهند. رسالت های انبیا با عاشورا 
احیا شــد و رســالت پیامبراکرم)ص( که خاتم رسالت ها بود، 
ماندگار شد. بعد از پیامبر)ص( کسانی رأس کار آمدند که وارثان 
جاهلیت بودند؛ امثال معاویه ها، یزیدها، عبدالملک ها و کسانی 
بودند کــه وارث بت گران بودند و نه وارث انبیا و می خواســتند 
جهالت و جاهلیت را احیا کنند و بشــریت را بــه دوران قبل از 
اسالم برگردانند؛ امام حسین)ع( آمدند تا رسالت پیامبر را احیا 
کنند و فرمودند من خارج شدم برای احیا کردن دین جدم. ایشان 
خود را برای شهادت آماده کرده بودند، یعنی می دانستند که مردم 
کوفه وفادار نیستند و در حقیقت دعوت مردم کوفه بهانه بود، واال 
شهادت ایشان مسلم بود. بنابراین از آنجایی که نهضت عاشورا 
احیاگر دین، شریعت، خداپرســتی، توحید، مبارزه و جهاد فی 
سبیل الله است، باید باقی بماند، لذا هیچ یک طاغوت های زمان 
نتوانستند این نهضت را خاموش کنند و هر چه زمان جلوتر آمد، 
دامنه آن گســترده تر شــد. با نگاه به عصر حاضر می بینیم که در 
حقیقت انقالب اســالمی ایران نیز با تکیه بر همان نهضت امام 

حسین)ع( ماندگار شــد، یعنی بر پایه شهادت طلبی، فداکاری، 
مبارزه با ظلم و زیربار ظلم و زور نرفتن بود؛ به همین دلیل نهضت 
اسالمی ما با رویکرد به اسالم و مبارزه با طغیان و طاغوت بود و بر 
نهضت اباعبدالله الحسین)ع( تکیه دارد و بسیاری از نهضت های 
بعد از امام حسین)ع( تا به امروز از کربال درس گرفته بودند و بر 
همین اساس دشمنان از نهضت امام حسین)ع( می ترسند. یکی 
از نویسندگان غربی در یکی از نوشته های خود در مجالت، نوشته 
بود ما نمی توانیم ایرانی ها را شکســت دهیــم؛ چراکه ایرانی ها 
عاشورا دارند. عاشــورا به جز اینکه برای همه مسلمان هاست، 
برای همه انسان های آزاده عالم است. در مراسم اربعین که یکی 
از بزرگ ترین راهپیمایی های جهان به شمار می آید، از دین های 
مختلف در آن شــرکت می کنند؛ یک مرتبه یک کشــیش که از 
آمریکا در این مراسم شرکت کرده بود، وقتی به وطن خود بازگشته 
بود، گفته بود می خواهم اسم کلیسا را حسینیه بگذارم، این یعنی 
عاشــورا برای همه حتی مسیحیت درس اســت. این نهضت 
در تاریخ ماندگار اســت و باید ماندگار بماند و هیچ کســی هم 
نمی تواند آن را از بین ببرد. البته نگه داشت نهضت عاشورا فقط 
مربوط به عزاداری نمی شود و عزاداری بهانه ای برای آن است که 
کتاب کربال و نهضت عاشورا، آزادی و آزادگی حسین بن علی)ع( 
را مرور کنیم، بهانه ای برای مرور فداکاری هاست تا در دین خود 
محکم و در حفظ کشور و ملت و خدمت به مردم استوار باشیم. 
در حقیقت، عاشــورا زنده کننده دین و نگه دارنده است و خونی 
است که در خون امت اسالم به ویژه جامعه شیعه و کسانی که با 
حسین بن علی)ع( و اهل بیت بیشتر ارتباط دارند تزریق می شود، 
بنابراین عاشورا از بین رفتنی نیست. در حال حاضر که با بیماری 

کرونا روبه رو هســتیم؛ مردم بایــد در عزاداری ها رعایت کنند و 
سالمت مردم مهم اســت، اما می بینید که تمام شهر سیاه پوش 
شده است؛ چراکه به گفته سردار شهید حاج قاسم سلیمانی »ما 
ملت امام حسینیم«. همه اینها برگرفته از نهضت عاشوراست که 
باید مانــدگار بماند و برای این ماندگاری به جز عزاداری باید به 
عزت مندی امام حسین)ع(، نماز روز عاشورای امام حسین)ع( و 
انسان دوستی ایشان و صفات این خانواده و مکتب عاشورا نگاه و 
دقت کنیم. عاشورا و کربال در حقیقت یک مکتب و یک مدرسه 
اســت؛ در این مدرســه درس های مختلفی به ما می آموزند، از 
مردانگی مردان شان تا جوانان و بچه 13 ساله تا طفل خردسال؛ 
همه افرادی که در کربال حضور داشتند از پیر و جوان و زن و مرد 
از مکتب امام حســین)ع( درس می آموزند، درس خداآموزی، 
نماز، توحید، آزادگی و درس زیربار زور و ســتم نرفتن. در زمان 
راهپیمایی های قبل از پیروزی انقالب اسالمی مردم ما با تأسی از 
نهضت کربال شعار می دادند که »زیر بار ذلت، نمی کنیم زندگی، 
جان فدا می کنیم در ره آزادگی« بنابراین درس نهضت عاشــورا 
ماندگار اســت. در این ایام بیماری، عزاداری ها باید به سمت و 
ســویی باشــد که طبق توصیه های هیئت پزشکی و رهبر معظم 
انقالب باشد و اگر اجتماعات بزرگ برگزار نمی شود، در خانه ها 
یا در برخی مســاجد مراســم عزاداری را با حفظ پروتکل های 
بهداشــتی برگزار کنند و به گونه ای باشــد که از رهگذر عاشورا 
صدمه ای به جان و ســالمت مردم وارد نشــود. امروز که در این 
شرایط خاص قرار گرفته ایم با مراعات عزاداری می کنیم، اما امام 
حســین)ع( از دل های مردم جدا نخواهد شد و نهضت عاشورا 
با خون مردم آمیخته است و ان شاءالله به برکت امام حسین)ع( 

این بیماری در همه جهان از بین برود؛ اما باید به یاد داشــت که 
زنده نگه داشتن این مکتب و مدرسه و درس های عاشورا باید باقی 
بماند؛ ستم ســتیزی، زیربار ظلم نرفتن و نماز باید بماند، چراکه 
امام حسین)ع( در روز عاشورا زیر رگبار تیر دشمن نماز خواندند. 
عاشــورا کالس و مکتب انسان ساز است و باید بماند و باقی هم 
می ماند و تا امروز هیچ کســی نتوانسته نهضت کربال و عاشورا 
را از بین ببرد و ان شــاءالله تا روزی که امام زمان منتقم خون امام 
حسین)ع( ظهور می کنند، این نهضت باقی است و خون ها برای 

آن می جوشد. 

یت ماندگار خواهد ماند نهضت عاشــورا تا ظهور منجی عالم بشر

حجت االسالم محمدحسن سعیدی  در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

الگوگیری و الگوسازی از امام حسین)ع( 
حجتاالسالم»محمدحسنسعیدی«درگفتوگوباصبحصادقبااشارهبهلزومتبیینسبکزندگیسیدالشهدا)ع(درجامعهامروزعنوانکرد:»اولیننکتهایکهبایدبهآنتوجهشود،ایناستکهمابایدجایگاهامامحسین)ع(رابهعنوان
یکیازمعصومینواولیاوبهعنوانحجتخدادررویزمین،یعنیکسیکهازطرفخداوندبهعنوانشاخصومعیاربرایمامعرفیشده،بشناسیموبدانیمکهامامیعنیپیشواومقتداوکسیکهجلوداروالگووراهبرانساناست.«ویادامه
داد:»قرآنکریمتبلورکتبیونظریانسانکاملاستوحقیقتانسانکاملرابرایماتبیینمیکند؛اماممعصوم)ع(همتحققعینیدین،یعنیمصداقپیادهشدهوفعلیتیافتهدیناستکهمامیتوانیمتمامدینوهمهارزشهاوخوبیهایی

کهازطریقدینتبیینشده،بایدهاونبایدهاوهمهچیزرادروجود،کالمورفتاراماممشاهدهکنیم.

گروه پرونده
صبح صادق
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  الگوی توسعه نامتوازنی که پهلوی دوم 
در دوران حاکمیتش پس از کودتای 28 
مردادماه 1332 و با آغاز دهه 13۴0 کلید خورد، 
پروژه ای بود که نه تنها دســتاوردی برای مردمان 
این ســرزمین نداشــت، بلکه حاصل آن شدت 
یافتن اختالفات طبقاتی و توزیع نابرابر ثروت در 
کشور بود. آثار ســوء این سیاست را می توان در 
عرصه های مختلف مشاهده کرد که یکی از این 
عرصه ها مسئله نابودی روستاها و آغاز مهاجرت 
روستاییان به شهرها و بحران حاشیه نشینی بود! 
علت این بــود که تصویــر آرمانــی از زندگی 
 امکاناتی برای 

ً
شهرنشینی تبلیغ می شد و عمال

رشد روستاها کنار گذاشته نمی شد و زندگی در 
 
ً
روستا روز به روز سخت  تر از گذشته شده و عمال
روستاییان و به ویژه جوانان را ترغیب می کرد که 
زندگی روستایی را رها کرده و برای دستیابی به 
آرزوهای بزرگ زندگی در حاشــیه شــهرها را 

برگزینند!  
در همین راســتا »حسین فردوست« دوست 
صمیمی و مشــاور ارشــد شــاه اذعــان دارد، 

محمدرضا در طول ســلطنت خود 
بافت جامعــه را به هم ریخت 
و این امــر عواقب وخیمی به 
بــار آورد که چاره آن بســیار 
دشوار اســت. او می گوید به 
بافــت اجتماعی  هم ریختن 
ایران از طریق انقالب ســفید 

محمدرضا و به ویژه اصالحات 
ارضــی او صــورت گرفت. به 
محمدرضا  فردوســت،  گفتــه 

تمام درآمد هنگفت نفــت را صرف پروژه های 
بــزرگ و کوچک کرد کــه در واقع بخش عمده 
آن به جیب شــرکت های آمریکایی، انگلیسی 
و اروپایی می رفت. حســین فردوست با استناد 
به تحقیقات دفتــر ویژه اطالعات درباره معضل 
شهرنشینی در سال 1355، در کتاب خاطراتش 
که با عنوان »ظهور و ســقوط سلطنت پهلوی« 
در انتشــارات »اطالعات« انتشــار یافته است، 
می نویسد: »ظرف 5 سال 2 میلیون و 700 هزار 
نفر به جمعیت تهران، 500 هزار نفر به جمعیت 
مشــهد، 500 هزار نفر بــه جمعیت اصفهان و 
300 هزار نفر به جمعیت شــیراز افزوده شــده 
است. این افراد در اراضی موات، حومه شهرها 
در کپر یــا خانه های گلی که خود می ســاختند 
زندگی می کردند. در تهران 13 شهرک کپرنشین 
ایجاد شده بود و شــهردار تهران در مواردی این 
کپرها را شــبانه با بولــدوزر تخریب می کرد که 
تلفاتی هم وارد می آمد، ولی دوباره این کپرها برپا 
می شد. به این ترتیب جمعیت شهرهای بزرگ 
به ویژه تهران به طور غیرمنتظره افزایش یافت و 
چون هیچ برنامه ای برای گسترش 
شــهرها وجود نداشت، نظم 
شهرها به هم خورد. مسئله 
ترافیــک و آلودگــی هوای 
تهران به یک معضل اساسی 
مملکتی بدل شد و نیروی کار 
مفید و مولد جامعه به نیروی 
انگلی و مصرفی که در تهران 
و سایر شهرها انباشته شده بود 

تبدیل شد.«

ن کپرنشینا
   دهلیز    

 در شماره گذشته از هجمه همه جانبه اصالح طلبان 
به تدابیر و عملکرد سیاســت داخلــی دولت نهم 
اشــاره کردیم. این سیاســت تهاجمی تنها به این 
عرصــه اختصاص نداشــت و سیاســت خارجی 
را هــم در بر می گرفت.  سیاســت خارجی دولت 
نهــم، تفاوتی بنیادیــن با آنچــه در دولت خاتمی 
در جریان بود، داشــت. احمدی نــژاد به گفته خود 
آمده بود تا »سیاســت انفعالی« دولت اصالحات 
در برابــر غرب را به »سیاســتی تهاجمی« در برابر 
زیاده خواهی استکبار جهانی تبدیل کند و این البته 
مورد مخالفت سرســخت جریان چپ و حامیان 
دولت اصالحات قرار گرفت. جریان چپ به شدت 
نسبت به اولویت های سیاست خارجی دولت نهم 
معترض بود و در نوشــتارهای متعــدد به آن حمله 
برد. اصالح طلبــان آنقدر توهین آمیــز وارد میدان 
مقابله با جریان اصولگرا شــدند کــه باصراحت 
اعالم می داشتند دولت نهم از اصول اساسی فرآیند 
تصمیم گیری در سیاست خارجه بهره ای نبرده است! 
لذا کم و بیش به همه برنامه های سیاســت خارجی 

دولت تاختند!

 Bسیاست خارجی تهاجمی 
یکی از نشــانه های اصلی روی کارآمدن دولت نهم 
و پایــان عمر دولت اصالحات، تغییراتی بود که در 
سیاســت خارجه جمهوری اســالمی آشکار شد. 
سیاســت خارجی خاتمی کــه تنش زدایی و ایجاد 
رابطه با همه کشورها و حتی غرب را محور قرار داده 
بود، جای خود را به سیاســتی داد که بیش از تأکید 
بر عمل گرایی و انفعال، بر آرمان گرایی و ایستادگی 
در برابر زیاده خواهی های غرب تأکید می ورزید. این 
سیاست به شدت با مواضع اصالح طلبان در تعارض 
بود، لذا تالش کردند تا با حمله ای همه جانبه، این 
سیاســت را نقد و تخریب کرده و مقاالت متعددی 
در مقابله با آن منتشــر کنند. بــرای نمونه، دبیرکل 
ســازمان مجاهدین انقالب در نقد سیاست دولت 
نهم گفت: »با اتخاذ سیاســتی تحت عنوان »ایجاد 
تحرک و خالقیت در عرصه دیپلماسی و برخورد از 
موضع اقتدار با جهان« و به عبارت دیگر »سیاست 
تهاجمی« و با قرار دادن تمام مناسبات خارجی در 
سبد مسئله هسته ای، مسیری را انتخاب کرد که نتایج 

زیر به بار آمد: 

1ـ تصویب سه قطعنامه ظرف سه سال اخیر از سوی 
شورای امنیت ســازمان ملل متحد علیه ایران و به 
دنبال آن تحریم های رسمی و غیررسمی اقتصادی 
ایران، 2ـ قطع روابط بیشتر بانک های معتبر جهان 
با ایــران، 3ـ تضعیــف روابط دوســتانه با برخی 
کشورهای منطقه و نیز تقویت موضع گیری برخی 
کشــورهای اروپایی و غیر اروپایــی به نفع آمریکا، 
۴ـ تبلیغات گســترده علیه ایران، با مستمسک قرار 
دادن اظهار نظرهای نســنجیده برخی مسئوالن و 
دســت اندرکاران، 5ـ تغییر موقعیت ایران به منزله 
یک کشور قابل اعتماد و قابل پیش بینی، به کشوری 
غیر قابــل اطمینان و پیش بینی ناپذیــر؛ 6ـ کاهش 
میزان جذب ســرمایه های خارجی و 7ـ تشــدید 
فضای تبلیغاتی علیه ایران و بدبین کردن بســیاری 
از دولت ها نسبت به جمهوری اسالمی.«   دشمنی 
با سیاست خارجه دولت نهم تا آنجا ادامه یافت که 
اصالح طلبان تالش کردند با بزرگنمایی فشارهای 
بین المللی ناشی از زیاده خواهی استکبارجهانی و 
القای ناامیدی و ناامنی به افکار عمومی، سیاست های 
احمدی نژاد را تهدیدی برای منافع ملی معرفی کنند. 
سیاست هایی که بهزاد نبوی در مصاحبه با تلویزیون 
هما درباره آن می گوید: »ترجیح می دهم سیاســت 
خارجی کنونی را سیاست آقای احمدی نژاد ندانم؛ 
بلکه سیاســت خارجی کنونی و همه سیاست های 
مهم داخلی را نتیجه حاکمیت مطلقه ای می دانم که 
با عملکرد غیرقانونی حزب پادگانی تازه به قدرت 

رسیده، اتخاذ شده است.«   

 B شعارهای غیرواقعی 
یکی دیگــر از ادعاهــای جریان چــپ در جهت 
تخریب دولت نهم آن بود که شعارهای اصولگرایانه 

و آرمانی دولت واقعی نبوده و تنها برای فریب افکار 
عمومی و خــارج کردن رقیب از صحنه سیاســی 
کشور مطرح می شود. شعارهای مطرح در سیاست 
خارجی نیز از همین قیبل بوده و به تدریج دولت نهم 
شعارهای مطروحه را کنار خواهد گذاشت. از جمله 
در همان ابتــدای آغاز به کار دولت نهم در مقاله ای 
با عنوان »حاکمیت اقتدارگرا و آینده کشور« نوشته 
شــده در مطبوعات جریان چپ پیش بینی می کند: 
»در عرصه سیاست خارجی به رغم شعارهای تند 
ضدآمریکایی، که نه از ســر اعتقاد، بلکه به خاطر 
مقابله با شــعار تنش زدایی و عادی ســازی روابط 
خارجی خاتمی و بــرای جلوگیری از توفیق دولت 
اصالحات در حل مشکل با آمریکا مطرح می شد، 
رهبری جریــان اقتدارگرا به دنبال بهبــود رابطه با 
آمریکا به هر قیمــت و دادن هر نوع امتیاز، باهدف 
تثبیت موقعیت داخلی خود می باشــد.« )عصر نو، 

ش 6، 138۴/5/۴( 

 B هولوکاست 
یکی از مسائلی که به طور جدی دستگاه دیپلماسی 
جمهوری اســالمی در دولت نهم مطــرح کرده و 
واکنش های فراوانی را در ســطح جهانی به همراه 
داشته است، موضع گیری در قبال مسئله هولوکاست 
بود. هولوکاست به فرآیند کشتار جمعی یهودیان در 
جریان جنگ جهانی دوم به دست آلمان نازی گفته 
می شود منابع صهیونیستی غرب تعداد جانباختگان 
این نسل کشــی را تا 6 میلیون نفر ذکر می کنند و در 
برخی کشورهای اروپایی، انکار هولوکاست جرم به 

شمار می آید.
احمدی نژاد نخستین بار در سال 138۴ در نشست 
»جهان بدون صهیونیســم« ضمن افسانه خواندن 

هولوکاست، خواســتار محو رژیم صهیونیستی از 
نقشــه جهان شده بود. وی نظراتش را در طول عمر 
چهار ساله دولت نهم بارها تکرار کرد و صهیونیسم 
بین الملل و حامیان آن را به شــدت عصبانی کرد. 
ســخنان وی در آن مقطــع، صرف نظــر از تبعات 
 متفــاوت را در میان 

ً
بین المللــی دو واکنش کامال

فعاالن و ناظران سیاسی داخل کشور در پی داشت. 
جریان اصولگرا از این ســخنان اســتقبال کرد و آن 
را نشان دهنده شــجاعت و صراحت رئیس دولت 
نهم در بیــان حقایق تلقی کرد. اما در مقابل جریان 
اصالح طلــب، طرح چنین موضوعی را از ســوی 
باالترین مقام اجرایی نظــام، موجب فراهم کردن 
زمینه بهره بــرداری طرف های متخاصم خارجی و 
زمینه ســاز تحمیل هزینه های بی دلیل بر منافع ملی 
ارزیابــی کردند. آنها معتقد بودنــد این اظهارات و 
اقدامات بــه مذاق جنگ ســاالران جهانی خوش 
آمده و ثمری جز درگیر کردن هر چه بیشــتر کشور 
در بحران به همراه نخواهد داشــت. اصالح طلبان 
بارها در قبال آن موضع گیری کردند و آن را ناشی از 
روحیه رادیکال و سبک سرانه رئیس جمهور خواندند 
و چنین نوشتند: »همایش »جهان بدون صهیونیسم« 
نشان داد که عده ای کماکان در فضای 27 سال قبل 
 تغییر و تحوالت جهان پس 

ً
ســیر می کنند و اصوال

از فروپاشــی شــوروی و حادثه 11 سپتامبر را درک 
نکرده اند.«  و در جایی دیگر در وصف رئیس جمهور 
نوشتند: »او که تالش می کند با سوار شدن بر امواج 
رخدادهــای روز، بخشــی از آرای ملت را جذب 
کند، کاری به شــعار زیانبارش در نفی هولوکاست 
که بیشترین سود مالی و سیاســی را برای اسرائیل 
غاصب در طول تاریخ اشغال فلسطین به دنبال داشته 
است نیز ندارد.«   اصالح طلبان معتقد بودند: »طرح 
شعار امحای اســرائیل از نقشه روزگار در شرایطی 
که کشــور در آن به ســر می برد، حاکــی از فقدان 
حداقل شــناخت در دولت از ظرفیت های کشور« 
بوده و نتایــج زیر را به همراه خواهد داشــت: »1ـ 
تهییج و بسیج افکار جهانی علیه ایران و فلسطین، 
2ـ توجیــه مظلوم نمایی دروغین اســرائیل دربرابر 
فلسطین و تروریســم افراطی«؛ این در حالی است 
که احمدی نژاد تنها شعارهای حضرت امام)ره( را 
علیه رژیم صهیونیستی تکرار کرده بود. سازمان در 
ادامه ادعا می کند: »اگر اسرائیل میلیون ها دالر خرج 
تبلیغات و مظلوم نمایی خود در جهان می کرد، قادر 

به کسب چنین موقعیتی نبود.«

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ تقویم انقالب

جنایت در پاوه

 از 1۴ مــرداد کــه انتخابــات 
اساسی  قانون  خبرگان  مجلس 
برگزار شد تا 28 مرداد که این مجلس آغاز 
به کار کرد، حوادث و اتفاقات متعددی رخ 
داد که یکی از آنها غائله خونین پاوه بود. از 
همان نیمه دوم مرداد حــزب دموکرات 
برای اشغال پاوه فراخوان داده بود و گروه 
گروه از شــهرها و گروه هــای مختلف، 
نیروهای ضد انقالب به سمت پاوه سرازیر 
شــده بودند. در این باره شهید چمران در 

کتاب »کردستان« خود آورده است:
»نیروهای دشــمن، مثل ســیل پیش 
می آمدنــد و چون عده زیــادی از دزدان 
جوانرودی و مزدوران پالیزبان و ســردار 
جاف در میان مهاجمان بودند و برحسب 
عادت خود می خواســتند خانه های شهر 
را غــارت کنند، لــذا بیــن مهاجمان و 
صاحبخانه ها درگیــری به عمل می آمد، 
شــیون زن ها و بچه ها به گوش می رسید 
و قتــل و غــارت و آتش ســوزی خانه ها 
انتشار می یافت و مشــاهده می شد موج 
آتش ســوزی لحظه به لحظــه نزدیک تر 
می شد و از خط پیش قراول جبهه دشمن 
خبر می داد، حدود ساعت ۴ صبح آنچنان 
قتل و غارت همه شهر را فراگرفته بود که 
گویی نیروهای وســیع دشمن در باتالقی 
فرورفته انــد و هیچ نیرویی قادر نیســت 
مهاجمان را از قتل و غــارت خانه ها باز 
دارد و به سمت معرکه اصلی، یعنی خانه 
پاسداران معطوف کند؛ لذا چند ماشین با 
بلندگو آوردند و بلندگوها در وسط شهر به 
حرکت درآمدند و ندا سر دادند: »هرکس 
وفاداری خود را به حزب دموکرات اعالم 
کند در امن و امان است، ما فقط آمده ایم 
که پاسداران و دکتر چمران را سر ببریم.« 
در واقــع از 23 مــرداد هــر لحظه به 
فاجعه آفرینی و جنایت  دموکرات افزوده 
می شد؛ به گونه ای که مصیبت های زیادی 
وارد شد؛ از قبیل سقوط هواپیمای فانتوم 
که برای شناســایی به کمــک آمده بود، 
سقوط بالگرد 21۴ که به شهادت بهترین 
فرزندان این آب و خاک منجر شــد و از 
پاوه  بیمارستان  فاجعه آمیزتر سقوط  همه 
که در آن 25 پاســدار مجروح وحشیانه 
به شهادت رســیدند! وضعیت پاوه بسیار 
بحرانــی شــده بود کــه از اطــراف و از 
کانال هــای مختلف خبر فاجعــه پاوه به 
امام رســید و کاسه صبرشــان لبریز شد 
و امــام)ره( پیام انقالبی و تاریخی شــان 
را صادر کردنــد: »به دولــت و ارتش و 
ژاندارمری اخطار می کنم اگر با توپ ها، 
تانک ها و قوای مجهز تا 2۴ ساعت دیگر 
به ســوی پاوه حرکت نکنند، من همه را 
مسئول می دانم! من به عنوان ریاست کل 
قوا به رئیس ســتاد ارتش دستور می دهم 
که فورا با تجهیز کامل عازم منطقه شوند 
و به تمــام پادگان های ارتش و ژاندارمری 
دستور می دهم که بی انتظار دستور دیگر، 
بدون فوت وقــت با تمــام تجهیزات به 
سوی پاوه حرکت کنند و به دولت دستور 
 
ً
می دهم وسایل حرکت پاسداران را فورا

فراهم کنند. تا دستور ثانوی من مسئول این 
کشتار وحشیانه را قوای انتظامی می دانم و 
در صورتی که تخلف از این دستور کنند، 

با آنان عمل انقالبی می کنم!« 
با صدور این پیام انقالبی، ایران از جا 
کنده شد و هیچ کس جز امام کنترلش را 
در دست نداشت. پس از این فرمان ضد 
انقــالب و اعضاب حزب دموکرات پا به 
فرار گذاشــتند و در کوه ها پناه گرفتند یا 
به سمت عراق عقب نشــینی کردند و در 

کمترین زمان پاوه آزاد و پاکسازی شد.

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

بررسی فساد و ناکارآمدی های رژیم پهلوی
 در شماره پیشین از حوادث و حواشی سیاسی 
المپیک 1908 لندن ســخن گفتیم. اما یکی از 
سیاسی ترین المپیک های تاریخ در سال 1936 
در برلیــن آلمان برگزار شــد. در روزگاری که 
هیلتر نازی از برتری نژاد ژرمن سخن می گفت 

و خود را آماده جنگ جهانی دوم می کرد! 
هیتلر همه تالش خود را کرد تا میدان رقابت 
المپیک را به فرصتی برای به تصویر کشــاندن 
قدرت ملت آلمان بدل ســازد کــه البته در این 
مسیر ناکام بود! اوج ناکامی و شکست هیتلر را 
می توان در قدرت نمایی »جسی اوِونز« دونده 
سیاه پوست آمریکایی مشاهده نمود که به تنهایی 
توانست در مهم ترین رشته ورزشی المپیک ـ که 
دو میدانی باشد ـ نژادپرستان آلمانی ها را تحقیر 
کرده و صاحب چهار مدال طالی المپیک گردد!  
در اولین روز مسابقات دو و میدانی، هیتلر تنها 
به برندگان آلمانی تبریک گفت و به »کورنلیوس 
جانسون« دونده سیاه پوست آمریکایی و برنده 
طالی پرش ارتفاع توجهی نکرد. هنگامی که 
مقامات کمیته بین المللی المپیک به هیتلر گفتند 
که یا باید به تمام مدال آوران تبریک بگوید یا به 
هیــچ یک، وی گزینــه دوم را انتخاب کرد. در 
روزهای بعد هنگامی که »جسی اوونز« طالها 
را یکی پــس از دیگر صید کرد، هیتلر پیش از 
مراسم اهدای جوایز، اســتادیوم را ترک کرده 
بود. برگزارکنندگان بازیها قبل از مسابقه با وعده 
و وعید و سپس با تهدید و ارعاب سعی کردند 
تا وی را وادار به تبانی و قبول شکست تقلبی در 
مقابل دوندگان آلمانی بکنند. او در ظرف ســه 
روز، سه مدال طال گرفت. چهار روز بعد او در 

ترکیب تیم امدادی 100×۴ متر ایاالت متحده 
شرکت کرد. آنها رکوردی را به جای گذاشتند 
که 20 سال در المپیک ها بدون تغییر باقی ماند.

البتــه نباید فراموش کرد که نژادپرســتی و 
محرومیت ســیاهان مختص ژرمن هــا نبود! 
قهرمانان سیاه پوســت حتی در خود آمریکا نیز 
مورد بی اعتنایی و تبعیض قرار داشتند. جسی 
اوِونز می گوید پس از همه این ماجراها با هیتلر، 
وقتی به کشور خودم برگشتم حق نداشتم جلوی 
اتوبوس ســوار شوم. من برای دســت دادن با 
هیتلر دعوت نشــدم، ولی برای دست دادن با 
رئیس جمهور خودمان هم به کاخ سفید دعوت 
نشدم! به واقع وی برخالف روالی که برای ارج 
نهادن به مــدال آوران المپیکی در آمریکا وجود 
دارد، هیچ گاه به کاخ ســفید دعوت نشد. 19 
ســال بعد، دوایت آیزنهاور بــرای دلجویی از 

اوونز، وی را »سفیر ورزشی« نامید.

   حافظه    

 ماراتن سیاهان و نژادپرستان
نگاهی به سیاست در المپیک ـ ۲

 هجمه به سیاست خارجیتاریخ
مواجهه احزاب و گروه های سیاسی با دولت نهم  ـ ۸
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فشــار  اقتصادی)تحریــم(،  فشــار 
روانی)جنگ روانی ـ رســانه ای( و فشار 
عملی)ایجاد آشوب( ســه گانه  و مثلث رویارویی 
نظام ســلطه با انقالب اسالمی در شرایط کنونی 
است.)بیانات رهبر معظم انقالب،1397/3/1۴( 
اگر بخواهیــم این ســه گانه را در ذیل یک عنوان 
مختصر خالصــه کنیم، آن چیــزی جز »جنگ 
شناختی« نیست؛ جنگی که در آن تالش می شود با 
برساختن واقعیت های خاصی، ادراکات عامه در 
مسیری از پیش تعریف شــده کانالیزه شده تا در 
نهایت، منجر به خطای محاسباتی آنها شود. براین 
اساس، آنچه دشــمن در جنگ اقتصادی، جنگ 
روانــی ـ تبلیغاتی و ایجاد آشــوب در داخل ایران 
دنبال می کند، معطوف به یک نقطه  اساسی است؛ 
جمهوری اسالمی نمی تواند جامعه را اداره کند و 
برای حل مشکالت کشور باید به تسلیم در مقابل 
فشارهای خارجی تن بدهد. دشمن در این جنگ 
شــناختی، با ابزار تحریم، جنــگ روانی و ایجاد 
آشوب، درصدد حک کردن این گزاره در ذهنیت 
عامه مردم و نخبگان ایران است. آنچه در این میان، 
مکمل جنگ شــناختی دشــمن اســت، وجود 
مشکالت و نارســایی هایی در کشور است که با 
مستمســک قرار گرفتن آنها، به افــکار عمومی 
بی تدبیری  و  احســاس »رهاشــدگی« کشــور 
مســئوالن و ضعف و ناتوانی آنها در اداره  کشور 
تلقین می شود. با ابعاد و زوایای مختلف این جنگ  
شناختی تحمیلی در کنار جنگ اقتصادی دشمنان 

انقالب بیشتر آشنا می شویم. 

 Bپیشران های جنگ شناختی دشمن
پیشــران ها یا عواملی که ســبب شــده تا جنگ  
شناختی دشمن هم به راحتی قابلیت اجرایی پیدا 

کند و هم به راحتی باورپذیر شود، به طور کلی در 
پنج دسته تقسیم  می شود:

1ـ مشکالت موجود: مشــکالت موجود کشور 
که به طور عمده در ضعف هــا و ناکارآمدی های 
دستگاه های مسئول در انجام کارآمد وظایف شان 
ریشه دارد، مهم ترین عامل در سوق یافتن دشمن 
به سمت جنگ شناختی و در عین حال، مهم ترین 
عامــل در تقویت این جنگ اســت. به راســتی 
اگر مشــکالتی مانند بیکاری، تــورم لحظه ای و 
بی سروسامان، مشــکالت قطعی برق و آب و... 
وجود نداشته باشد، آیا کسی تحت تأثیر عملیات 
روانی ـ رسانه ای دشمن قرار می گیرد و آیا دشمن 
می تواند مستمسکی در دست داشته باشد تا با علم 
کردن آن، مردم را به فراخوان و تجمع دعوت کند؟ 

 خیر. 
ً
قطعا

2ـ رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی مجازی: 
البته این به معنای آن نیســت که رسانه ها و فضای 
مجازی، فی نفســه کارگــزار یا پیشــران جنگ 
شناختی دشمن باشند؛ بلکه اگر از نقش آنها سخن 
می گوییم، به دلیل ماهیت ابزاری آنهاست؛ یعنی 
نقش آفرینی این ابزارهــای ارتباطی به طراحان و 
اتاق های فکری وابسته اســت که در بستر آنها به 
عملیات روانی ـ رسانه ای می پردازند. گفتنی است، 
به واسطه رسانه ها و شبکه های مجازی، اکنون یک 
جنبش رســانه پایه در ایران شــکل گرفته که خود 
 در مقابل نظام تعریف کرده و مأموریت 

ً
را کامــال

خود را اعتبارزدایی از سیاست ها، ایده ها، رفتارها، 
کارگزاران و نهادهای نظام و در کل، هر آن چیزی 
می داند که ارتباطی با نظام دارد. مســلم است که 
ماهیت کار این جنبش رسانه پایه)ناجنبش( بیشتر 
رنگ و بــوی تحریف واقعیت های مرتبط با ایران 

را دارد.
3ـ بی تدبیری ها و ســوءمدیریت ها: اعم از آنچه 
هم اکنون رخ داده یا مربوط به گذشته است؛ مانند 
احداث صنایع آب بــر در مناطق کویری یا انتقال 
آب از سرشــاخه های دز و کارون در خوزستان به 
استان های دیگر و پاره ای دیگر از اهمال کاری ها و 

سستی ها و سوء مدیریت ها علت  شرایط نابسامان 
امروز هستند.  

۴ـ مسائل زیســت محیطی: این قبیل مسائل هم 
نقش تعیین کننده ای در رخداد وقایعی، مانند آنچه 
در خوزســتان صورت گرفــت، دارد. البته عمده  
دالیل رخداد این قبیل مسائل مانند کمبود بارش 
 
ً
یا گرمی زودهنگام هوا در ابتدای امسال، معموال

خارج از کنترل و مدیریت عوامل انسانی است. 
5ـ بیماری کرونا: تأثیرهای متعدد محدودکننده این 
بیماری بر اقتصاد کشور و مشکالت مردم مبرهن 
است و به توضیح چندانی نیاز ندارد. درواقع، متأثر 
از کرونــا و پیامدهای آن ماننــد مقررات قرنطینه 
و محدودیــت عبور و مرور، ابعــاد و دامنه  برخی 
مشــکالت به ویژه در بعد اقتصادی تشدید شده 
و همین امــر، زمینه نارضایتی هــای خاموش را 
تقویت کرده است. به طور طبیعی، افراد ناراضی 
و لطمه دیده از این بیماری، اثرپذیری بیشتری در 

مقابل عملیات روانی دشمن خواهند داشت. 

 Bاهداف دشمن در جنگ شناختی
اهداف دشــمن در این جنگ  شــناختی، همان 
اهدافی است که از ابتدای انقالب و به ویژه از یک 
دهه گذشته بر آنها تأکید داشته و به فراخور شرایط 
و موقعیت، در تاکتیک دست یابی به آنها یا در شیوه 
بیان این اهداف، تغییراتی ایجاد کرده است. براین 
اساس، مهم ترین اهداف دشمن از جنگ شناختی 

کنونی عبارتند از:
1ـ ناامید و تسلیم ســازی ایران: نقشــه و راهبرد 
کالن دشمن در قبال جمهوری اسالمی، تضعیف 
حوزه های قدرت بازدارندگی و راهبردی آن است 
تا به راحتی بتواند جمهوری اســالمی را تسلیم 
خود کند. حال از آنجا که جمهوری اســالمی در 
مقابل تضعیف این حوزه های قدرت خود مقاومت 
می کند و در این راستا، در مذاکرات هسته ای وین 
حاضر بــه پذیرش معامله بر ســر این حوزه های 
قدرت خود نشده است، بنابراین دشمن با تکمیل 
آرایش جنگی خود، با تمرکز بر جنگ شــناختی 

درصدد اســت زمینه هــای الزم را از داخل ایران 
برای تســلیم جمهوری اســالمی در مقابل خود 
فراهم کند. ســاز و کار عمل در این حوزه نیز این 
گونه اســت که از طریق جنگ شــناختی تالش 
می کنند با تغییر ادراک و محاســبه  مردم نسبت به 
نظام و مسئوالن و همچنین، ترسیم نگاه به بیرون 
به عنوان راه حل مشــکالت، قدرت اجتماعی را 
در مقابل نظام قرار دهند تا در نهایت، این نگاه که 
مشکالت ایران جز با نگاه به خارج حل نمی شود، 
نــزد مردم ایــران پذیرفته و مطالبه شــود. در این 
شرایط، جمهوری اسالمی بر سر یک دوراهی قرار 
می گیرد؛ یا باید مطالبه  عمومی را بپذیرد که در این 
صورت، یعنی پذیرش تســلیم در برابر آمریکا یا 
اینکه نپذیرد که باید در مقابل مردم قرار بگیرد و با 

ابزار سرکوب با آنها مواجه شود. 
2ـ ناکارآمدسازی دولت جدید: با توجه به اینکه 
دولت جدید، دولتی با ســمت و سوی ارزشی و 
انقالبی است، موفقیت آن در حل مشکالت مردم 
و کشور به معنای موفقیت و کارآمدی انقالب در 
حل مسائل اجتماعی ـ اقتصادی کشور است. در 
این صورت، هم غرب گرایان وطنی طرد شده و در 
حاشیه قرار می گیرند و هم نگاه به غرب و آمریکا 
برای حل مشکالت کشور رنگ می بازد. از این رو، 
دشمن از بدو استقرار دولت جدید در تالش است 
تا با مسئله سازی های مضاعف، امکان و فرصت 

حل مشکالت را از آن سلب کند. 

 Bسخن پایانی
بــرای مقابله با ایــن جنگ، عالوه بــر اقدامات 
رسانه ای به منظور تشریح نقاط قوت نظام و ارائه  
روایت دقیق و واقعی از مشکالت کشور، باید اقدام 
جهادی، انقالبی، قاطع، سریع، مقتضی و متناسب 
برای حل مشــکالت از یک ســو و برخورد بدون 
مماشــات و مالحظه با اخالل گران و مفسدان در 
امور کشور از سوی دیگر در دستورکار قرار گیرد. 
تشکیل سریع تر دولت مردمی گام مؤثری در این 

راستاست.

 در آخرین بخش  از بررسی فراز و فرود 
در  موســوی خوئینی ،  سیاسی  زندگی 
صدد بررســی پاره ای از تناقضات سیاســی وی 
هســتیم که زیربنای عبرت آموز دگردیســی های 
فکری وی تا مــرز انکار والیت مطلقه فقیه پیش 
می رود. موســوی خوئینی به درستی به مرد پشت 
پرده و خاکستری اصالحات موسوم گشته است؛ 
و  تصمیم گیری هــا  از  بســیاری  در  زیــرا 
تصمیم سازی ها بدون آنکه اصرار به دیده شدن و 
طرح اسم و عنوانش داشته باشد، حرف و موضع 
خود را به کرسی نشانده است. او در بهمن 1387 
رهنمــود می دهد که »باید اختیــارات رهبری را 
محدود کــرد«، اما در نشســتی دیگر می گوید: 
»نمی توان بــه خاطر مصالح نظــام از مطالبات 
سیاسی خویش کوتاه آمد و راه دیگری جز اصالح 
ســاختار نظام باقی نمی ماند.« از این رو، وی در 
دیدار با نامزدهــای اصالح طلب توصیه می کند 
تغییر در قانون اساسی را در دستور کار قرار دهند. 
حال به نظراتی کــه وی در دیدار جمعی از یاران 
خویش قبل از حوادث سال 1388 بیان کرده، نگاه 
کنید: »از نظر حضرت امام)ره( واجب ترین مسئله 

این است که نظام حفظ شود تا کشور سر پا بماند. 
حفظ نظام از اوجب واجبات است، یعنی باید از 
برخی واجبات و محرمات)اگر الزم باشد( عبور 
کرد تا نظام حفظ شود.«1 فصل دیگر این تناقضات 
را می توان در نگاه خوئینی به اندیشه های امام)ره( 
در سیاست خارجی و مسئله والیت مطلقه فقیه 
جســت وجو کرد. خوئینی ها که در جایگاه مغز 
متفکر قضایای تسخیر النه جاسوسی و مدیریت 
دانشجویان خط امام)ره( بیشترین دفاع را از بحث 
قطع ارتبــاط با آمریکا به عمــل آورده و هر گونه 
نرمش و مدارا با این قدرت را مســاوی عدول از 
انقالب و راه امام می دانست، یکی دو دهه بعد در 
نشســت با دانشــجویان دیدگاهی متناقض با آن 
نطق های آتشین ضد آمریکایی دهه شصت خویش 
ارائه کرد و گفت: »در یک نگاه منطقی و تحلیلی 
موضوع رابطه با آمریــکا به عنوان یک معضل به 
حساب نمی آید. این مسئله توسط برخی افراد به 
یک مســئله بزرگ تبدیل شده اســت. ما زمانی 
انقالب کردیم و آمریکا با انقالب ما مخالفت کرد 
 پاس آن را دادیم؛ اما نباید تا ابد با 

ً
و ما نیز متقابال

آمریــکا در یــک وضعیــت ثابت مانــد.«2 اما 
دگردیسی های مواضع سیاسی وی به اینجا محدود 
نمی شــود؛ بلکه به حوزه فکری و بنیادهای نظام 
دینی نیز سرایت می کند؛ به گونه ای که وی در یکی 
از کالس هــای درســش در یکــی از واحدهای 
دانشگاه آزاد اسالمی به دانشجویان عنوان می کند 
 والیت مطلقه فقیه را غیر عقالنی 

ً
که من اساســا

می دانم، امــا به دلیل شــاگردی امــام و جاذبه 
فوق العاده اش روی مان نمی شد مخالفت کنیم.3  

منبع در دفتر نشریه موجود است.

 فراز و فرود سیدمحمد موسوی خوئینی ـ بخش پایانی  

تا مرز  انکار   والیت مطلقه فقیه!

   ریزش ها    

 
 عملیــات اخاللگری یکــی از مأموریت های ویژه 
در  اطالعاتی قدرت هــای هژمون  ســرویس های 
سیاســت بین الملل، برای تضعیف و تغییر قدرت 
بازیگــران حریــف و رقیب اســت. بخش عمده 
ایــن نوع از عملیات کــه ـ در واقع یکی از مصادیق 
چهره های پنهان سیاســت در نظام سلطه است ـ از 
ســوی نفوذی ها در دولت حریف و رقیب صورت 
می گیــرد. تأثیرگذاری بر کارکرد ســازمان، ایجاد 
اختالل در شــبکه های مالی و پولی حکومت، نفوذ 
و از کار اندازی )هک کردن( پایگاه های اطالعاتی، 
برهم زدن ثبات و پیشــرفت اقتصادی، کارشکنی و 
اختالل در پیشــرفت فناوری ها و بر هم زدن نظم، 
انســجام و هماهنگی درونی آنهاست. برای نمونه، 
شرکت زیمنس در سال 1993 در بستن یک قرارداد 
میلیاردی با دولت کره جنوبی به دلیل نفوذ سازمان 
اطالعات فرانســه در ارتباطات مخابراتی مدیریت 
زیمنس با مســئوالن کره جنوبی با شکست مواجه 
شد. )وزارت اطالعات، 1393/10/23( مأموریت 
اخاللگری ســرویس های اطالعاتی غربی و عبری 
و ضد انقالب علیه ایران بسیار وسیع تر و با اهداف 
چند منظوره ای دنبال شــده و می شــود. به اعتراف 
مجله »اسپات الیت« سازمان ســیا طی سال های 
1980 ـ 1982 نزدیک به دویست نفر از مقامات را به 
قتل رساند و از طریق نفوذی خود دفتر نخست وزیری 
جمهوری اسالمی ایران را منفجر کرد. در سال های 

پس از یازده سپتامبر سازمان »سیا« و موساد مرکزی 
ویژه برای جاسوسی و خرابکاری علیه ایران تشکیل 
داده اند. این سازمان ها تاکنون اقدامات اخاللگری 
بســیار زیادی را علیه ایران انجام داده اند که تنها در 
مورد برنامه هسته ای ایران در طول 15 سال گذشته 
می تــوان به پنج عملیات اخاللگری بزرگ اشــاره 
کرد. از جمله ایــن عملیات ها، پــروژه بازی های 
المپیک است. در این پروژه، نفوذی متصل به دستگاه  
اطالعاتــی هلنــد در داخل ایران، به درخواســت 
ســازمان های جاسوسی آمریکا)ســیا( و اسرائیل 
)موساد( به خدمت گرفته شد و سرویس های آلمان 
و انگلیس نیز همکاری داشــتند. مأموریت نفوذی 
این بود که ویروس اســتاکس نت را با هدف اختالل 
و جلوگیری از پیشرفت تأسیســات هسته ای ایران 
وارد این تأسیسات کند. مورد دیگر ایجاد اختالل در 
سیستم برق مجتمع غنی سازی شهید احمدی روشن 
نطنز بود که آســیب هایی را به جا گذاشــت. مورد 
جدیدتر ایجاد اختــالل و قطعی های مکرر برق در 
یکی از نیروگاه های مهم کشور در سال 1۴00 است 
که وظیفه تولید و برق رســانی به شهرهای بزرگ را 
فارس1۴00/۴/17(  داشــت.)خبرگزاری  برعهده 
عالوه بر تأسیسات هسته ای نشریات و کارشناسان 
غربــی مدعی اند که آمریکا برنامه های مخفی برای 
خراب کاری در صنایع موشکی و برنامه های فضایی 
ایران دارد. مرور مثال های دیگری که در زمینه هایی 
نظیر اختــالل در بــازار ارز و ربایش فرصت های 
اقتصادی ایران وجود دارد، از جدیت سرویس های 
اطالعاتی دشــمن در این حوزه و ضرورت رصد و 
صیانت مداوم حکایت دارد.)ر.ک.مرکز حراست 

وزارت اقتصاد، 1397/6/22( 

چهره پنهان سیاست  ـ ۸

اخاللگری! عملیات   

   آفاق    

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی فضل الله نوری-۳۵

 مخالفت با مشروطه 
سکوالر!

 مرور و بررســی آثــار و آرای سیاســی و 
اجتماعی شیخ شهید نوری نشان می دهد که 
منطق صائب وی در مخالفت با مشروطه، 
به ماهیت و خاســتگاه آن برمی گشــت که 
ماهیتی ســکوالر و جدا شده از دین اسالم 
با خاســتگاه غربی داشت. به عبارت دیگر، 
یکی از نکات مهم، اشــکاالت سیاســی ـ 
اجتماعی شیخ شهید بر مشروطه سکوالر 
بود؛ یعنی مهم ترین دلیل شیخ و همفکران او 
)مثل میرزا ابوتراب شهیدی قزوینی(، عدم 
تناسب نســخه با مزاج بیمار بود. این نگاه 
در کتاب »تذکره الغافل« وی قابل مالحظه 
است. اما در اثر طراحی ها و مساعی مبتنی 
بر عملیات روانی و تحریف مخالفان دیروز 
و امروز شــیخ، چنین وانمود می شــود که 
گویا وی و دیگر مشروعه خواهان ذاتا دنبال 
استبداد و نظام شاهنشاهی و انحطاط ملت 
و کشور بودند و جناح دیگر )مثل تقی زاده و 
یپرم ارمنی( اساسا شأنی جز آزادی خواهی 
و آرزویی جز پیشــرفت مردم نداشتند. این 
تصور، اولین مانع فهم ما در شناخت دوران 
مشروطه است. شــیخ هیچ گاه با مشروطه 
به معنــای عدالتخانه و مشروطه مشــروعه 
مخالف نبود. مســلم است که در طرح این 
موضوع باید به زمانــه و زمینه های فکری و 
فرهنگی و اجتماعی عصر مشــروطه توجه 
داشت. االن بیش از یک قرن است در ایران 
ما مجلس شورا دایر است و به ویژه با انقالب 
اسالمی و شــکل گیری نظام مردم ساالری 
دینی از دوران تأسیس و گذار پارلمانی عبور 
و در مرحله تثبیت و تکامل آن قرار داریم اما 
در سخن گفتن از روزگار مشروطه، صحبت 
از دوران گذاری است که ایران از نظر سابقه، 
هزاران سال تحت سیســتم استبداد فردی 
بوده و حاال در چنین شــرایطی تقی زاده ها 
پیدا شــدند و می گفتند: راه عالج این است 
که یک شبه تمام این بساط را کنار بگذاریم 
و به جای آن دموکراســی چهارصدســاله 
اروپایی بیاوریم؛ آن هم از نوع پارلمانتاریسم 
مطلقه غربی! و معتقد بودند که باید از فرق 
سر تا نوک پا غربی شویم! اما به اعتقاد شیخ، 
نسخه پارلمانتاریســم مطلقه غربی )اگر به 
فرض درست و دقیق هم، اجرا می شد( باز 
هم با مزاج و طبع خاص سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی جامعه آن روز در ایران مســاعد 
نبود و استقرار آن در این کشور، حاصلی جز 
بسط دامنه آشوب، فروپاشی قدرت مرکزی، 
 هموارشدن راه سلطه بیگانه نداشت. 

ً
و نهایتا

شیخ، اســتقرار نظام پارلمانتاریسم غربی، 
و رواج آزادی هــای بی حد و حصر اروپایی 
را در کشــورمان، گذشته از مغایرت جدی 
آنها با موازین اســالمی، به دلیل وجود سه 
خصوصیت در ایــران آن روزگار، حتی از 
حیث سیاسی و مادی، زیان بخش می دید و 
»منشأ هرج و مرج فوق الطاقه« می دانست: 
»وجــود مذاهب مختلــف، ضعف ارتش 
مرکــزی، و کثــرت ایالت و عشــایر.« به 
نظر شیخ، تا این ســه خصوصیت در ایران 
بود، اســتقرار آن نظام، مایه اغتشــاش در 
کشــور می گردید و جز با کشتارهای وسیع 
و طوالنی نمی شــد بر آن فائق آمد. از سوی 
دیگر شــیخ، اجماال از مفاد قرارداد 1907 
بو برده بود و نقشــه کلی اســتعمار را برای 
تقســیم ایران می دانســت. از این رو، شیخ 
معتقد بود ایران احتیاج به دوران گذار دارد 
و در همین راستا، طرح »عدالتخانه« و بعد 
»مشروطه مشروعه« را برای عبور از استبداد 
و اســتعمار، با بومی ســازی در یک قالب 
ایرانی ـ اسالمی مطرح کرد. ولی افسوس که 
دشمنان، دغدغه ها و هشدارهای او را جدی 

نگرفتند و نهایتا، پاسخ او را با »دار« دادند.

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

 نا امیدسازی مردم
 و ناکارآمدسازی دولت

بازنمایی ابعاد و اهدف جنگ شناختی جدید دشمنان علیه ایران
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

محققان جوان شرکتی دانش بنیان 
با بومی ســازی کیت تشخیصی 
ACT کــه درجراحی های قلب و 

عروق کاربرد دارد، انحصار تولید 
آمریــکا را شکســتند. این کیت 
نقش مهمی در جراحی های قلب 
باز دارد، چرا که در این جراحی 
برای انجــام بای پس قلبی ریوی 
به علت تماس خون بیمار با یک 
احتمال لخته  سیســتم خارجی 

شدن بســیار باالست. ساخت و تولید این کیت پس از دو سال و 
نیم تحقیقات علمی و آزمایش های بالینی به نتیجه رسیده است؛ 
 
ً
این در حالی اســت که به دلیل تحریم و کمبود این کیت ها بعضا
شاهد لغو یا تعویق جراحی های مهم قلب در بیمارستان ها بودیم.

 تولید کیت بومی
انحصار شکنی از آمریکا

یک مطالعه هشــدار داده است 
که نشستن طوالنی مدت جلوی 
تلفن  همــراه می تواند  و  رایانه 
بــر ســالمت روان تأثیر منفی 
بگذارد؛ ضمن اینکه آسیب های 
ناشی از آن با ورزش منظم نیز از 
بین نمی رود. نشستن برای مدت 
طوالنی سبب می شود میزان قند 
خون باال برود و خطر مرگ در 
اثــر بیماری های قلبی و عروقی 

بیشــتر شود. حتی افرادی که در هفته 150 دقیقه فعالیت بدنی 
متوسط یا شدید انجام دهند هم از آسیب روانی ناشی از نشستن 
طوالنی مدت در امان نیستند و این نشان می دهد، برای مقابله 
با افزایش سبک زندگی بی تحرک، ورزش بیشتری الزم است.

نمانید بی تحرک   
سالمت روان تان در خطر است

»آسانیســم« بســتری فعال در 
حوزه ســالمت و مراقبت است 
پرســتار،  به  نیازمند  افــراد  که 
پزشــک و خدمات مراقبتی را 
به مؤسســات معتبــر مراقبتی 
و پرســتاری متصــل می کند و 
شــما می توانیــد در کوتاه ترین 
را  افــراد  مجرب ترین  زمــان، 
برای خدمات مــورد نیاز خود 
پیدا کنید. کاربــران این برنامه 

می توانند خدماتی، مانند تزریق در منزل، ویزیت در منزل، تزریق 
ســرم و... را از مجرب ترین افراد در کوتاه ترین زمان و با خیالی 
آسوده بدون اینکه نیازی باشــد از منزل خارج شوند، دریافت 

 ارائه خدمت در تهران و کرج است.
ً
کنند. گفتنی است، فعال

آسانیسم  
خدمات پرستاری و پزشکی

عبداللهگنجی،روزنامهنگار: در سیاســت 
داخلی خصوصا انتخابات زیاد شنیدید که 
حافظه مردم ما کوتاه مدت است و گذشته 
را فراموش می کنند؛ اما انتشــار تصویر 
کذایی دو ســفیر نشــان داد در سیاست 
خارجی حافظه بلندمدت فعال اســت. 
روشنفکران با تاریخگرایی مخالفند، اما 
ملت ایران به شدت تاریخ گراست. ظلم، 
تحقیر و افتخــارات تاریخی را فراموش 

نمی کند.

علینیکزاد،نایبرئیــسمجلس: صندلی 

خالی آمریکا بین سفرای روسیه و انگلیس، 
گویای خیلی چیزهاست. ساده ترینش آنکه 
در دوران پــس از انقالب، هر کس پایش 
را از گلیمش برای ملت ایران درازتر کند، 
صندلیش خالی می شود. حاال این دو هم 
خود دانند. وزارت خارجه البته باید هر چه 

سریع تر به مسئولیت خود عمل کند.

محمدمخبر،معــاوناولرئیسجمهور: از 

اعتماد جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور 
محترم کشورمان جهت دعوت به همکاری 
اینجانــب تشــکر می نمایم و بــا خدای 
خویش، همرزمان شهیدم و ملت سرافراز و 
صبور ایران زمین پیمان می بندم که هرآنچه 

در توان دارم در طبق اخالص نهم.

محمدمهدیرحیمی،کاربرفضایمجازی:

ســریع، فوری، انقالبی؛ همین دیروز بود 
که تصاویــر داروخانــه 29 فروردین در 
فجازی منتشر شــد و امروز مردم خسته، 
نگران و مضطرب آقای رئیس جمهور را 
میان خود دیدند که آمده بود بی واســطه 
از مشکالت شــان مطلع شــود. رئیسی 
این روزها جلســات کارشناسی کرونایی 
بســیاری دارد، اما از حضور میدانی هم 

غافل نیست.

آیتاللــهمیرباقری: هیــچ فرصتی بهتر و 

مبارک تر از عاشــورا بــرای تصمیم های 
بزرگ و تسویه  حســاب با همه  تعلقات 
نیست. انسان، کار و آرزوهایش را پشت 
ســر بگذارد و بــه امام حســین)ع( گره 
بخورد و بقیه را هم به ایشــان بســپارد. 
بخصوص چون مــا تجربه  اصحاب امام 
را دیده ایم،باید این کار را به  راحتی انجام 

دهیم.

علیسیســتانی،فعالمجازی: آقای برانداز 
ما آنقدر قوی هستیم که به عکس یادگاری 
دو تا سفیر)بدون آمریکا( اعتراض کردیم 
و بازخواست شدند. ببین شاه چقدر حقیر 
بوده که بدون اجازه و اطالعش این سه تا 
اومدن تهران توافق کردن و برای چرچیل 
جشن تولد گرفتن! تازه اینا نرفتن پیش شاه، 

همایونی شما خودش رفته پیش شون!

حسینعباسیفر،تهیهکنندهرادیو:در جریان 
پــروژه نرم افزار ثارالله که دانشــنامه امام 
حسین)ع( اســت، علی سلیمانی بازیگر 
اصلی کار بود. حقیقتا در فضای سکوالر 
ســینما دیدِن کســی که تمام گریمش رو 
پاک کنه و وضو بگیره و بایسته برای نماز، 
روحم رو شاد کرد. روحت شاد علی آقا... 

مهمون ارباب بی کفن باشی...

احمــدنادری،عضــوکمیســیونآموزش

مجلــس: رأس برنامه وزیر علــوم و وزیر 

آموزش و پــرورش آینده باید بازگرداندن 
این دو وزارتخانه به ریل عدالت آموزشی 
باشــد. غلبه نگاه نئولیبرال در دولت های 
بعد از جنــگ بر آموزش، ســبب ایجاد 
آنومی در سیســتم آموزشی شده و نتیجه 
آن شــکاف آموزشــی و ناعدالتی عظیم 
شده است. مجلس با این دیدگاه بررسی 

خواهد کرد.

درآستانهماهمحرموفرارسیدنایامعزایساالر
شــهیدانویارانباوفایش،مانندســالگذشته
همچنانویروسکرونادرکنارماستوامسالبا
شیوعسویههایجدیدتروبهمراتبخطرناکتر،
بازهــمبحثتعطیلیهیئتهاومراســمهای
ســوگواریداغشدهاســت.همهمادرمکتب
عاشورارشدپیداکردهایموحتیهموطنانیهم
کهکمتربهآیینهایمذهبیپایبندهستند،احترام
خاصیبرایاینماهقائلند،موضوعیکهحتی
دربینمســیحیانوپیرواندیگرادیاندرکشور

دیدهمیشود.
یکیازدوقطبیهایــیکهدرفضایمجازی
دراینچندسالایجادمیشود،دوقطبیهیئت
رفتنوســفررفتناســت.عدهایهیئترفتن
خودرادرمقابلشمالوکیشرفتندیگرانقرار
میدهندوعدهایدیگرهمکهســرهربزنگاهی
ازجــادهچالوسســردرمیآورند،هیئتهاو
مناسکدینیراعاملتشــدیدکرونامیدانند.
ایندوقطبی،شایدبسیاربیشترازبرگزارنشدن
مراسمهایمحرم،براعتقاداتمردمتأثیرمنفی
بگذاردوموجبچنددستگیبینمردمدراین
ایامشود؛درحالیکهماهمحرمامامحسین)ع(
ازسالیانپیشهموارهزمانیکرنگیوهمدست
شدنمردمبودهاست،نهمحلیبرایبرچسب
زدنوتفرقــهبینمردم،کهبهقطعبههمیندلیل
بایدازمقایســهســفررفتنوبازبودنپاساژهاو

دیگرمکانهایعمومیبامراسمهایمذهبیدر
محرمخودداریکرد.اماواقعابایدچهکارکرد؟
آیاتعطیلکردنتنهاراهکارپیشرویماست؟

تعطیــلکــردن،اولینراهکاراســت،اما
همیشــهاولینراهکار،بهترینراهکارنیست،
تعطیلیمراســمهایمحرمهمنسنجیدهترین
راهکارممکناســت.هنگامیکــهازایجاد
تغییراتــیدراینمراســمهاحــرفمیزنیم،
منظورمانرهاکردنمراســمهایحضوریو
فیزیکینیســت،همانطورکهدرهمینشرایط
امروزهرویدادهایمختلفیمانندمســابقات
ورزشــی،ازجملهمســابقاتالمپیکوحتی
مســابقاتفوتبالهایداخلــیوبینالمللی،
آزمونهــایکنکــورو...برگــزارشــدندو
میشوند،امامانندهمانرویدادهاکهدرسایه
کرونــاباتغییراتــیروبهروشــدهاند،میتوان
مراســمهایمذهبیرابهگونــهایبرگزارکرد
کــههمپیکپنجمکرونارازودترپشــتســر
بگذاریموهمعاشــقانامامحسین)ع(دراین
ماهبتوانندبراینابودیاینویروسدعاکنند.
بســیاریازتکیههایمحلیکههرسالهبرگزار
میشوند،میتواننددرفضایبازمراسمبرگزار
کنند.نذوراتیهمکهدرایستگاههایصلواتی
پخشمیشــوندوهرســالهبرتعدادآنهاهم
اضافهمیشود،میتواندربستههایغذاییو
بهداشــتیبینمردمتقسیمکرد.همچنینباید
ازتجمــعودورههمیهایحاضرانقبلوبعد
ازمراسمدرهیئتهاجلوگیریکرد.مهمترین
نکتهایکهامسالدرســویهجدیدکرونانمود
دارد،قدرتباالیســرایتآناست،بههمین
دلیلحفظفاصلهاجتماعیواستفادهازماسک

بســیارضروریاســت.عالوهبراینازمدت
زمانبرنامههیئتهامیتوانکمکرد.

امادرزمانهایقرارداریمکهفضایمجازی،
تماممحیطواطرافمارااحاطهکردهاستوما
دربسیاریازنیازهایخودبهگونهایبهاینفضا
وابستهشدهایم.پسچرابرایبرگزاریآیینهای
محرمهمازاینفضاکمکنگیریم؟بسیاریاز
بسترهایپخشزندهوجودداردکهبابهرهگیری
ازآنهابهصورترایگانمیتوانمراســمخود
رابههزارانبینندهایکهدرسراســردنیاوجود
دارند،نشــانداد.درگذشــتهاگرمنبرروحانی
هیئتتانرافقطاهالیکوچهشمامیشنیدند،
امروزهمیتوانصــدایاورابهصدهاوهزاران

نفررساند.
اســتفادهازامکاناتیکهفضــایمجازیدر
اختیارماقــرارمیدهد،افزونبرحفظهیئتها
مانندقبلوباهمانشوروشوق،زمینهورودبچه
مذهبیهاوهیئتیهاراهمبهاینفضابازمیکند.
فضایمجازیوبرخط،باآمدنکرونا،بیشاز
پیــشبرزندگیمردماحاطهپیداکردهاســتو
یکیازخللیکههموارهدراینفضابودهاست
وباشدتگرفتناستفادهمردمازاینفضابیشتر
احساسمیشــود،نبودروحمذهبیوحسینی
دراینفضاســت.تعدادکانالهایموجوددر
فضایمجازیکهآهنگوترانهمنتشرمیکنند،
چندینبرابرکانالهاییاستکهمحتوایمذهبی
منتشــرمیکنند.یکیازســختترینکارهادر
فضایمجازی،پیداکردنروضههایمحرمسال
گذشتهاست،امادرهمینفضابهراحتیمیتوان
آرشیویازآهنگهای۵۰سالگذشتهتابهحال
راپیــداکرد!ایندرحالیاســتکهعاشــقان

اباعبداللهوائمهبسیارزیادندواینموضوعدر
سالهایگذشتهکهکرونانبودوانبوهجمعیتی
کهدرمراســمهایمذهبیحضــورمییافتند،
مشــهودبود؛امــاغفلتازخــودهیئتیهاو
هیئتدارانبودهاســتکهکارخودرابهفضای
مجازینکشاندهاندوشایدکرونازمانآنباشد
کهفضایمجازیماهمرنگوبویحســینی
بگیردکهاگراینچنینشــودودوستدارانامام
حسین)ع(بتوانندبهراحتیدرخانه،بهصورت
برخطدرمراسمهاحضوریابندوافرادیهمکه
بههیئتهایفیزیکیدرمحالتمیروند،نکات
بهداشتیرارعایتکنند،امسالهمشورحسینی
خواهیمداشــتوهمدغدغهمندبودنعزادار
حسین)ع(نسبتبهکرونارابهدیگرانگوشزد

خواهیمکرد.
عالوهبــراینکهمیتــوانازفضایمجازی
برایبرگزاریهیئتهاکمکگرفت،باپررنگتر
کردنبیشازپیشکارهاییمانندپرچمسیاهزدن
برســردرخانهها،ماشیننوشتهاییکهچند
سالاسترواجپیداکرده،کارهایفرهنگیکه
شهرداریهامتولیآنهســتندوظاهرشهررا
سیاهپوشمیکنند،محرمرازندهنگهداشت.به
یادداشتهباشیمکهصاحباینعزاداریهایما
درمحرم،امامعصر)عج(استواوخودبهتراز
مایادجدبزرگوارشرازندهنگهمیداردکهاگر
اینچنیننبود،دراینهزارواندیسال،محرم
وصفرفراموششدهبود؛امابالیاییعظیمتراز
کروناهمنتواســتهانددرزندهنگهداشتنمحرم
خللیایجادکنندوانشــاءاللهبــهدعایمردم
عزاداراینآخرینمحرمیخواهدبودکهدرسایه

کرونابرگزارمیشود.

    نکته گرام    

 اپل به تازگی اعالم کرده است، قصد دارد آیفون ها 
را برای تصاویر ســوء استفاده جنسی از کودکان 
بررسی کند؛ اما محققان امنیتی می ترسند اپل با 
این بهانه از هوش مصنوعی برای جاسوســی از 

شهروندان سوء استفاده کند.
طبق اعالم اپل، این شــرکت از پایگاه  داده ای 
از تصاویر شناخته شده ســوء استفاده جنسی از 
کــودکان برای این کار اســتفاده می کند که مورد 
تحسین گروه های حامی کودکان قرار گرفته است؛ 
اما این فرآیند عبور از خطی است که فعاالن حریم 
 شخصی هشدار می دهند که می تواند پیامدهای 
خطرناکی داشته باشــد. در این فرآیند، اپل برای 
اولین بار محتویات پیام های رمزگذاری شده را، 
 اعالم می کرد با آنها کاری ندارد، بررسی 

ً
که قبال

می کند. ابــزار اپل برای این کار که تطابق عصبی 
)با استفاده از هوش مصنوعی( نام دارد، تصاویر 
را قبل از بارگذاری در سرویس برخط اپل اسکن 
می کند و آنها را با پایگاه  داده ای از تصاویر شناخته 
شــده از سوء استفاده از کودکان مقایسه می کند و 
اگر تصویر مشکوکی یافت، کارکنان اپل می توانند 
تصاویر گزارش شده را به صورت دستی بررسی 
کنند و در صورت تأیید کودک آزاری، حســاب 
کاربر غیرفعال می شــود و به پلیس گزارش داده 
خواهد شــد. »متیو گرین« محقق رمزنگاری در 
دانشــگاه جان هاپکینز، هشــدار داده است این 
سیستم می  تواند برای ارسال تصاویر مشکوک به 
افراد بی گناه استفاده شود تا آنها را گناهکار نشان 
دهد و برای وی پاپوش ساخته شود. عالوه بر این، 
سوء استفاده های دیگری که می تواند انجام شود، 
نظارت دولت ها بر مخالفان اســت. چه اتفاقی 
می افتد وقتی به اپل گفته می شود در اینجا لیستی 
از پرونده هایی است که ما می خواهیم شما آنها را 
اسکن کنید. آیا اپل نه می گوید؟ امیدوارم آنها نه 

بگویند، اما فناوری آنها نه خواهد گفت.
در کنار این تصمیــم، اپل قصد دارد پیام های 
رمزگذاری شده کاربران هنگام ارسال و دریافت 
را اسکن کند و بهانه او برای این کار یافتن تصاویر 
جنســی در تلفن های  همراه کــودکان و اعالم به 
والدین آنهاســت. اپل یکی از اولین شرکت های 
بزرگ بود که از رمزگذاری سراســری اســتفاده 
کرد و در آن پیام ها به گونه ای تنظیم شــده اند که 
فقط فرســتندگان و گیرندگان آنها می توانند آنها 
را بخوانند. مجریان قانون مدت هاســت که این 
شرکت را برای دسترسی به این اطالعات تحت 
فشار قرار داده اند. اپل سال ها تحت فشار دولت 
آمریکا بوده اســت تــا امکان نظارت بیشــتر بر 
داده های رمزگذاری شــده را فراهم کند. با اتخاذ 
تدابیر امنیتی جدید، اپل ملزم به انجام یک عمل 
متوازن ظریف بین برخورد با اســتثمار کودکان 
و حفظ تعهــد خود بــرای حفاظــت از حریم 
خصوصی کاربران خود شده است و باید دید اپل 
واقعا حافظ اطالعات کاربران خود هست یا خیر؟

 حفاظت از کودکان یا جاسوسی ؟

محمد صالح نادری
کارشناس فناوری اطالعات

 هیئت برخط
ضرورت حضور فعال تر هیئتی ها در فضای مجازی 

الکس هرن
دبیر بخش فناوری گاردین
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نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

فرهنگ

دودکشی که خانه ها را 
گرم کرد

 پرونــده »دودکش2« هــم در روزهای 
گذشته بسته شــد، تا این سریال نیز مانند 
برخی ســریال های دیگر به مجموعه ای 
چند فصلی تبدیل شــود. سریالی که این 
بار نیز توانســت مخاطبان زیادی را پای 
شبکه اول سیما بنشاند و محبوبیتی را که 
در فصل اول به دست آورده بود، ادامه دار 
کند. البته شــاید بتوان گفت این قسمت 
از دودکش، فصل ســوم این سریال بوده، 
چراکه »پادری« نیز به نوعی ادامه دودکش 
اول بود.  یکی از نکات مثبتی که در فصل 
دوم نیز رعایت شد، شخصیت پردازی های 
فصل اول بود. فیروز مشتاق، همان فیروز 
بود و نصرت سوزنچیان، همان نصرت. 
البته کمی تغییرات جزئی در رابطه با هر 
شــخصیت دیده می شــد که آن هم قابل 
درک بود، زیرا گذشت زمان می توانست 
دلیل خوبی برای این اندک تغییرات باشد.  
برخی تغییرات نیز بیشتر از آن بود که انتظار 
داشته باشیم؛ مانند شخصیت بهروز که با 
وجود باال رفتن ســنش، بیشتر از گذشته 
تصمیمات اشتباه می گرفت و در یک کالم 
ِخنگ تر به نظر می رسید؛ البته این موضوع 
در مورد فیروز هم صدق می کرد، اما نه به 
بودن  برجسته. وجهه خانوادگی  صورت 
سریال و تناسبش با مسائل روز نیز از دیگر 
نقاط قوت سریال بود. همه شخصیت ها 
از جنــس مردم بودند، مشکالت شــان، 
غم ها و غصه های شان و لحظات شادشان 
برای مردم عادی ناآشــنا نبود. در ضمن، 
در این میان نوآوری و خالقیت در به روز 
بودن مسائل را نیز فراموش نکرده بودند. 
مانند »یــک ام« فالوور پیــج نصرت یا 
مســابقه »زو« که نســبت به ورزش های 
دیگر با وجــود قهرمانی های ایران در این 
رشته در آثار نمایشی کمتر به آن پرداخته 
می شود. بنابراین سریال با تمامی این نقاط 
مثبت  کاری، بســیار ارزشمند و مناسب 
برای وضعیت کنونی بــود. وضعیتی که 
مــردم به دلیل غم ها و مشــکالت پی در 
پی، دل شــان طنزی می خواست که آنها 
را بــرای لحظاتی از همه چیز فارغ کند و 
 »دودکــش2« در این امر موفق بود، 

ً
قطعا

اما شــاید نه به اندازه »دودکش1« یا حتی 
»پــادری« و بزرگ ترین مشــکل آن نیز، 
نبودن یک داســتان واحد یا بهتر بگوییم 
پیرنگی است که کل قسمت ها پیرامون آن 
بچرخد. بنابراین شاهد خرده داستان هایی 
بودیم که هر چند در جای خودش جذاب 
بود، اما نمی توانســت بیننده را مشتاق به 
دنبال کردن سریال کند و این موقعیت های 
کمدی و بازی های خوب بازیگران بود که 
بیننده را مشتاق تماشا می کرد؛ به طوری 
که اگر سریال ادامه پیدا می کرد، به علت 
نبود داســتان واحدی که در انتظار پایان و 
اوجش باشیم، ممکن بود مخاطب دل زده 
و خســته شــود. در هر حال، نباید از یاد 
برد که دودکش قدمی بســیار مؤثر را در 
وضعیت کنونی برداشت و نمره قبولی را 
هم گرفت و با وجود تمام نقاط ضعف و 
قوتش، توانســت کمی از روزمرگی های 
مردم را با خاطره ای شیرین در هم آمیزد؛ 
لحظاتــی در کنــار خانواده و بــه دور از 
مشکالت. این همان نیاز امروز رسانه ملی 
است؛ هرچند ایام محرم و عزای حسینی، 
اقتضائات دیگری برای برنامه سازی دارد، 
اما فراتــر از آن، ســریال های خانوادگی 
دارای داستان ســازنده و آرام بخش ـ اعم 
از طنز و غیرطنز ـ یکی از نیازهای جدی 
رادیو و تلویزیون در وضعیت کنونی است.

یادداشت
 1۴ قرن از واقعه خون بار عاشــورای سال 61 هجری 
قمری می گذرد و این واقعــه همچنان در قلب تاریخ 
قرار دارد و الهام بخش اســت، پس از این هم تا چرخ 
روزگار در گردش است، عاشورای اباعبدالله)ع(، ُپر 
از راز و رمز اســت و الهام بخش بندگان صالح و آزاده 
خداوند. در این 1۴ قرن، تالش های بسیاری از سوی 
عالمان و اندیشمندان مســلمان و حتی غیرمسلمان 
برای شــناخت حقیقت نهضت کربال صورت گرفته 
که نتیجــه اش در قالب آثار تاریخــی، مقاتل و کتب 
تحلیلی ثبت و ضبط شــده است، اما در قرن معاصر، 
آثار ادبی نیز به دریچه جدیدی برای معرفت به واقعه 
عاشورا و شناخت حقیقت آن تبدیل شده اند.  این آثار 
ادبی، چه در قالب رمان و داستان کوتاه و بلند و چه در 
قالب مقاله های ادبی، تالش می کنند حقایق حرکت 
تاریخی و انسان ساز حضرت اباعبدالله الحسین)ع( 
را با روشــی نرم و متفاوت به مخاطب عرضه کنند و 
به دلیل بهره گیری از عناصر ذوقی و ادبی، در این کار 
موفق هم هستند. در سال های پس از پیروزی انقالب 
اســالمی تاکنون، جهش های چشــمگیری در حوزه 

ادبیات عاشورایی رخ داده و استعدادهای درخشانی در 
این میدان شکوفا شده اند که آثار تولیدی آنها، امروز در 
زمره سرمایه های ادبیات عاشورایی به شمار می آیند. 
همزمان با ایام عزای ســاالر شــهیدان عالم، مرور و 
گــذری کوتاه بر چند نمونه از این آثار ماندگار، خالی 

از لطف نیست.

 Bنامیرا؛ شرح پیش از واقعه 
»نامیرا« عنوان رمانی به قلم »صادق کرمیار« اســت 
و حال و هــوای کوفه پیش از واقعــه  کربال را روایت 
 تخیلی است، اما بر بستری 

ً
می کند. روایت قصه کامال

از واقعیت و با شــخصیت های واقعی بنا شده است. 
داســتان درباره دختر و پســر جوانی اســت که برای 
حمایت از امام حســین)ع( و یزید تردیــد دارند. در 
ادامه داستان، این دو جوان به حقانیت امام حسین)ع( 
پی می برند.  نویســنده، کتاب را به ســبک رمان های 
کالسیک با شــروعی آرام آغاز می کند، تصویرسازی 
می کنــد، شــخصیت ها را یک به یک وارد داســتان 
می کند، آنها را معرفی می کند و با داستان پیش می برد. 
نامیرا سعی می کند درگیر اختالف روایت های تاریخی 
نشود، با این حال از عقبه تحقیقی هم بهره برده است.

 B »شرح راز مصیبت، در »فتح خون 
»فتح خون« )روایت محرم( نوشــته ســید شهیدان 

اهل قلم، شهید سیدمرتضی آوینی و روایتی تحلیلی 
از واقعه کربال و چرایی این واقعه اســت که در قالب 
مقاله ادبی نگارش شــده است. روایت این کتاب، از 
شــهر مدینه در ســال ۴9 هجری قمری و از شهادت 
امام حسن مجتبی)ع( آغاز می شود. کتاب از دو بخش 
کلی تشکیل شده است ؛ قسمت نخست، شرح وقایع 
و ماجراهــای پیش  آمده از رجب ســال 60 تا محرم 
ســال 61 هجری و شهادت امام حســین)ع( و یاران 
باوفای ایشان است و قسمت دوم اثر که از زبان راوی  
روایت می شــود، تحلیل و رازگشــایی همان وقایع و 

ماجراهاست.

 B»روایتی متفاوت در »پس از ۲۰ سال 
رمان »پس از 20 ســال« به قلم »ســلمان کدیور«، 
درباره سلیم بن هشــام اســت که فرزند یکی از یاران 
علــی)ع( در یمن بوده و ابتدا در گــروه یاران معاویه 
قرار داشته، اما با گذشت سال ها، خود را به سپاه امام 
حسین)ع( می رســاند. این  رمان تالشی است برای 
یافتن پاسخ این پرسش که شرایط جامعه اسالمی به 
کدام سمت رفت که فرزند پیامبر)ص( و جگرگوشه 
او به دســت امتش به شهادت رســید؟!  این رمان از 
کربال آغاز می شود و با یک چرخش زمانی، به روزگار 
خالفت خلیفه سوم و حکمرانی معاویه در شام می رود 

و دسیسه های پســر هند را به خواننده نشان می دهد. 
نویســنده ابتدا با یک داســتان کوتاه شش  صفحه ای 
مخاطب را بــا خود همراه می کند و ســپس او را به 
حدود 20 سال قبل برمی گرداند و چگونگی بالندگی 
سلیم در دل دشمنان علی)ع( و زمینه های پیوستن او 
به موالیش و حوادث و جریانات مختلف زندگی او 

را روایت می کند.

 B»از شام به روم، در »شّماس شامی
کتاب »شماس شامی« نوشته »مجید قیصری« در 28 
فصل کوتاه به حوادث پس از واقعه  عاشورا اختصاص 
دارد. تمــام روایت کتاب در قالــب نامه نگاری هایی 
است که شخصیتی به نام شماس با دربار امپراتور روم 
دارد و مدام از تالش بــرای پی گیری احوال اربابش 
می نویســد. در این میان، به عنوان یک راوی ســوم 
شخص هر آنچه را که در دربار شام می بیند و از گوش 
مردمان شــام درباره آنچه بر خانــدان رهبر قیام رفته 

است، بازگو می کند. 
در خالل صحبت های شماس، نویسنده بسیاری 
از حوادث کربال را بــا روایتی نو به مخاطب معرفی 
می کند؛ از حکایت شــگفت انگیز ســر مبارک امام 
حسین)ع( در صندوقچه خولی و دیر راهب گرفته تا 

ورود بازماندگان اهل بیت)ع( به شهر شام. 

برج  هنری  فرهنگی ـ  مجموعه 
آزادی از 19 تا 28 مرداد همزمان 
با دهه اول محرم میزبان مجلس 
تعزیه امام حســین)ع( خواهد 
بود. گروه تعزیه سیدالشهدا)ع( 
به سرپرستی استاد احمد عزیز 
)هنرمند پیشکسوت موسیقی و 
تعزیه و عضو مؤسسه هنرمندان 
پیشکســوت( بــا اجــرای 15 
سه شــنبه  روز  از  شــبیه خوان 

19 مــرداد ماه به مدت 10 شــب در فضای بــاز میدان آزادی 
روی صحنه می رود. زمان اجرای این تعزیه ها از ســاعت 18 
 تا 20 بــوده و حضور در این برنامه بــرای تمامی عالقه مندان

 آزاد است.

حماسه وایت  ر
اجرای تعزیه در میدان آزادی

   تعزیه    

انتشــارات »عهــد مانــا« در 
از  آســتانه ماه محــرم، رمانی 
نسیبه اســتکی را با عنوان »گره 
خورده ام به نام تو« منتشر کرد. 
ایــن رمان، داســتان زندگی دو 
دختر اســت با فاصلــه ای 90 
ساله. عامل پیوند این دو، فقط 
نیست.  خونی  وابســتگی های 
یک قالیچــه کــه گره هایش با 
اشک و عشــق زده شــده اند، 

نماینــده اســت تــا پیامــی را در دل تاریــخ جابه جــا کند.
انتشــارات عهدمانــا ایــن کتــاب را در 22۴ صفحه رقعی 
 و بــا قیمــت ۴5 هزار تومان منتشــر و راهی کتابفروشــی ها 

کرده است.

گره خورده ام به نام تو
انتشار اثر محرمی نسیبه استکی

   رمان    

با آغاز ماه محرم 1۴۴3 مدیریت 
فرهنگی ـ  موســیقی ســازمان 
هنــری شــهرداری تهــران با 
مشــارکت مرکز موسیقی صدا 
اسالمی  جمهوری  ســیمای  و 
و تک آهنگ  نماهنــگ  ایــران 
»خیمه غم« را تولید و منتشــر 
کرده اســت. ایــن اثــر که در 
فضایی عاشورایی به ابعاد حادثه 
عظیم عاشــورا می پــردازد، با 

آهنگسازی و تنظیم علی مهربان، شعر و دکلمه سعید بیابانکی، 
آواز مهدی عبدلی و ســاخت کلیپ به دســت علی ســیف 
 تولید شــده است. طراح پوســتر این اثر سیدمحسن حسینی

 است.

     نوا    

 خیمه غم
نماهنگی برای ماه عزای امام حسین)ع(

کربال  حقیقت  به  معرفت  یچه های  در
حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

 

 وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی در حالی از 
سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی می شود که 
انتظارات و مشــکالت زیادی در حوزه فرهنگ و 
هنر کشور وجود دارد و این در حالی است که در 
دو ســال اخیر، به واسطه شیوع کرونا، مشکالت 
انباشته شده قبلی، به بحران های بزرگ تری بدل 
شده است که نه تنها معیشت و زندگی هنرمندان 
و اهالی فرهنگ و هنر را با تهدید روبه رو کرده که 

حاال به تهدید جدی برای ادامه جریان فرهنگی و 
هنری در کشور نیز بدل شده است. 

شــاید اولین توانمندی و فعالیت جدی وزیر 
جدید باید توجه به اقتصاد فرهنگ و هنر در کشور 
باشــد. از صنعت چاپ و نشــر گرفته تا سینما و 
تئاتر و موسیقی و هنرهای تجسمی، همگی زیر 
بار فشار تورمی و مشکالت اقتصادی، کمر خم 
کرده اند و اگر به زودی کسی به داد آنها نرسد، بعید 
است که بتوانند به این سادگی ها کمر راست کنند 

و به جریان فرهنگی کشور کمک کنند. 
واقعیت این اســت که جریان فرهنگی کشور 
به اهالی فرهنگ و هنر وابســته اســت و اگر این 
هنرمندان و فعاالن فرهنگی کنار روند، چیزی از 

جریان فرهنگی و هنری در کشور باقی نمی ماند 
که وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی بخواهد کاری 
برای آن انجام دهد و حاال همین اهالی فرهنگ و 
هنر، به صورت جدی، زیر بار مشکالت اقتصادی 

وامانده اند. 
دومیــن توانمندی وزیر جدیــد، لزوم تعامل 
جدی با همــه بخش های فرهنگــی و هنری در 
کشور اســت. متأســفانه در دوره های مختلف، 
همواره توجه وزیران و مدیران رده باالی فرهنگ و 
ارشاد، تنها به یک یا دو حوزه خاص معطوف بوده 
و همین مسئله موجب سرخوردگی سایر فعاالن 
حوزه فرهنگ و هنر شــده است. در شرایطی که 
جامعه امروز به لحاظ مشــکالت و فشارها، یک 

گسست اجتماعی جدی را تجربه می کند، ابزار 
فرهنگی و هنری، مهم ترین دستاویز برای ایجاد 
وفاق بیشتر در کشور اســت و از این رو، توجه به 
همه زمینه های فرهنگی و هنــری می تواند یک 
جریان قوی در کشــور ایجاد کــرده و در جهت 

توسعه اجتماعی کشور مد نظر قرار گیرد. 
سومین توانمندی وزیر جدید باید معطوف به 
چانه زنی های ســطح باال، برای توسعه و تمرکز 
توجهات به موضوعات فرهنگی و هنری کشــور 
باشــد تا از ایــن ظرفیت برای حل مشــکالت 
اقتصادی این حوزه و البته استفاده از ظرفیت های 
فعــاالن فرهنگی و هنــری برای توســعه وفاق 

اجتماعی در کشور استفاده کند.

   برداشت    

 فرهنگ و هنر در انتظار کشتی بان دیگر
نگاهی به شاخصه های وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

مروری بر آثار فاخر ادبیات عاشورایی
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۱4
جبهه

   یادداشت    

زیارتگاهی برای عاشقان

سیداحمد قبل از آن هم به سوریه 
رفته بود، امــا وقتی در آخرین ماه 
سال 1393 برادرش سیدقاسم سادات، یک 
روز قبل از ابوحامد )فرمانده لشکر فاطمیون( 
به شهادت رسید، تصمیم گرفت آنقدر سالح 
برادرش را باال نگه  دارد تا به او بپیوندد. سید 
با وجود اصــرار خانــواده اش، حتی برای 
مراســم چهلم برادرش هم در ایران نماند و 
راهی فرودگاه دمشق شــد. به یگان ادوات 
لشــکر فاطمیون رفت تا جای برادرش را پر 
کنــد و در همانجــا، کار را از مراتب پایین 

شروع کرد تا به فرماندهی رسید.
»سیداحمد سادات«  بیش از 2300 روز 
سابقه دفاع از حرم داشت و از پرسابقه ترین 
رزمنــدگان فاطمیون به شــمار می آمد؛ به 
گونه ای که بیشتر رزمندگان این یگان، او را 
دیده بودند و با او خاطره داشتند. سیداحمد 
که پسرش ســیدمصطفی را هم همراه خود 
به ســوریه برده بود، در حادثــه ای مجروح 
شد و لباس زیبای جانبازی پوشید. پسرش 
هم در این حادثــه، با موج انفجار، از ناحیه 
اعصاب و روان جانباز شــد. حاال او مانده 
بود با تنی مجروح، برادری شــهید و پسری 
که روزگارش با موج گرفتگی به کلی آشفته 

شده بود. 

هنــوز تعطیلی های نــوروز 1۴00 تمام 
نشــده بود که سیداحمد از مأموریت سوریه 
برگشــت و هنوز عرقش خشــک نشده بود 
کــه حالش دگرگون شــد. با پــای خود به 
بیمارستان اشتهارد رفت و چیزی نگذشت 
که به شــهادت رسید. فراق ســید با آن قد و 
قامت رشــیدش باورکردنی نبود؛ اما اثرات 
شیمیایی بر روی ریه هایش، کار او را ساخته 
بودند. داغ ســید که پشتوانه محکمی برای 
دختران و پســرانش بود خیلــی زود جای 
خود را به داغ جدیدی داد. داغ خاکســپاری 
پیکر ســید در بیابان های اطراف اشــتهارد! 
شهرداری اشتهارد، چند سال پیش مصوب 
کرده بود پیکر اموات افغان در قبرستان های 
شهر دفن نشــود و حاال سید هم با این همه 
رشــادت و رزمندگی، شامل همین مصوبه 
غیرانسانی شــده بود. پیکر شهید سادات را 
به گلزار شــهدا راه ندادند و حتی نگذاشتند 
در قبرستان چمران و کنار پدر مرحومش به 
خاک سپرده شود. عده ای اوباش در غفلت 
مسئوالن، تهدید کردند که پیکر شهید را در 
صورت خاکسپاری، خوراک حیوانات درنده 
می کنند! پســران شــهید که حاال یکی شان 
به دلیــل مجروحیت حال و روز خوشــی 
نداشت، بیل و کلنگ را برداشتند و 6 کیلومتر 
دورتر از شهر و در بیابان های اطراف، آرامگاه 
ابدی پدرشــان را حفر کردند. داغ توهین به 
پیکر سید، داغ نبودنش را زیر سایه برده بود 
و مسئوالن دلسوز شهر از جمله فرماندهان 
ناحیه مقاومت شهر، وقتی از موضوع خبردار 
شدند که کار از کار گذشته بود. حاال همین 
پاســداران انقالب اســالمی قول و بشارت 
داده اند ضمن پیگیــری برای لغو آن مصوبه 
ظالمانه، کاری کنند تا مزار ســیداحمد، به 
زیارتگاهی برای عاشــقان شــهادت تبدیل 

شود.

جنگ که تمام شد، مسئوالن اردوگاه خواستند اسرا 
را به زیارت امام حسین)ع( ببرند. خدا خدا می کردم 
که من در این برنامه نباشم. با خودم می گفتم ممکن 
اســت در کربال کسی از اقوام، دوستان و همسایه ها 
یا هر آشنای دیگری مرا ببیند و بعد از این همه سال 
باالخره موضوع عراقی بودنم لو برود. بر عکس همه 
کســانی که آرزوی رفتن به حرم سیدالشهدا)ع( را 

داشتند، من مدام دغدغه نرفتن داشتم.
اســرایی که از کربال می آمدند، با خودشــان از 
آنجا ُمهر می آوردند و با ذوق و شوق به دوستان شان 
می دادند. از زیارت شــان تعریف می کردند و حال و 
هوای حرم امام حسین)ع( را شرح می دادند. نوبت 
آسایشگاه ما که رسید، اسرا همه غسل کردند و آماده 
رفتن به زیارت شدند. من غســل نکردم. توی دلم 
گفتم: »خدایا کمکم کن. من نمی خوام برم کربال.« 
هنوز چیزی نگذشــته بود که مأمــوران خبر دادند 
زیارت منتفی اســت. توی دلم خدا را شکر کردم و 
دیگر آرام گرفتم، بیــن ایرانی ها زمزمه هایی بود که 
می گفتند حجت االســالم ابوترابی و عده ای از اسرا 
موقع رفتن به کربال فعالیت سیاســی انجام داده اند. 
می گفتند آنها از پنجــره اتوبوس عکس هایی از امام 
را که خودشــان درســت کرده بودند، به مردم نشان 
داده اند یا شــعارهای ضد صدام نوشته، داخل حرم 
گذاشــته اند. آنها حتی موقع پیاده شدن از اتوبوس، 
مسیر حرم امام حسین)ع( را سینه خیز رفته یا در حال 
عبور از بین الحرمین سینه زنی کرده اند که این کارشان 

بر احساسات مردم آنجا اثر گذاشته است.
چند ماه بعد، وقتی خبر رحلت امام خمینی)ره( 
پخش شــد، دوباره فضای آسایشگاه ها رنگ غم و 
ماتم گرفت. ایرانی ها پتوهای ســیاه را دور ســتون 
آسایشــگاه ها بستند و حتی یک تابوت نمادین برای 
رهبر انقالب خود ســاختند. ســه روز مراسم ختم 
برگزار کردنــد که در آن قــرآن می خواندند و چای 
 دور و بر آنها 

ً
می دادند. بعثی ها در این مــدت اصال

نیامدند. آنها حتی آمار اسرا را هم نمی گرفتند؛ چون 
می ترســیدند ایرانی ها دردســر یا شورشی درست 

کنند. 
یک چهارشــنبه، خبر جدیــدی از بلندگوهای 
اردوگاه پخش شــد. درباره روابط بین ایران و عراق 
بود. همه گوش های مان را تیز کردیم. خبر که به توافق 
دو کشــور رسید، همه خوشحال شــدیم و با سر و 
صدا داخل حیاط آمدیم. آن طور که رادیو می گفت، 
قرار بود هر روز هزار نفر اســیر بین دو کشــور رد و 
بدل شوند. شروع تبادل اسرا از اردوگاه های موصل 
بود. اســرای ایرانی خیلی خوشحال بودند و سر از 
پا نمی شناختند. دیگر می توانســتند پس از سال ها 
انتظار به خانه های شان برگردند و خانواده های خود 

را ببینند.
نوبت مبادله همین تعداد اسیر از کمپ دو رسید. 
من و عده ای دیگر جزء بیماران اعالم شــدیم و قرار 
شد با هواپیما به ایران برویم. مخالفت کردیم و گفتیم 
می خواهیم مثل بقیه اســرا زمینی برویم. بعدازظهر 

یکی از اولین روزهای شــهریور سال 1369 بود که 
از در بزرگ کمپ دو بیرون آمدم تا ســوار ماشــین 

بشوم... .«
آنچه خواندید، برشــی از خاطــرات مجاهدی 
اســت که توفیق نگارشش با من بود. »زمینی که مرا 
باال بــرد« یک کتاب قابل توجه بــا دقت و ظرافتی 
ویژه در ثبــت و ضبط خاطرات آزادگان اســت که 
صداقت، ایمان و خلوص راوی در ســطر به ســطر 
صفحات آن به چشــم می خــورد و در زمینه اثبات 
ریشه های مشترک دو کشــور دوست و برادر، ایران 
و عراق، اثری مثال زدنی اســت و خواننده با مطالعه 
آن درمی یابد باورها، انگیزه ها و اعتقادات دو کشور 

در جهت اعتالی اسالم تنها با دوستی و همراهی و 
در یک کلمه اتحاد قابل دسترسی است. ویژگی هایی 
چون رعایت زبان، لهجه و گویش و نزدیکی های متن 
تنظیم شده با لحن و بیان راوی، متن را به اثری زیبا در 
حوزه خاطرات شفاهی تبدیل کرده است که همزمان 
پاســخی در خور به ترســیم دقیق مجاهدت های 

رزمندگان عراقی داده است. 
مجاهــدان عراقی یکی از نیروهای ایثارگر کمتر 
دیده شــده در دوران دفاع مقدس هســتند که پا به 
پای برادران رزمنده ایرانــی در جبهه های نبرد حق 
علیه باطل جنگیده اند و در این مسیر حتی به درجه 
رفیع شهادت و جانبازی رسیده یا به اسارت دشمن 

مشترک بعثی درآمده اند. »سیدرسول موسوی« که 
کتاب »زمینی که مرا باال برد« بر اســاس خاطرات 
او تنظیم و تدوین شــده است، یکی از افرادی است 
که البته ســابقه مبارزاتی او با صدام و رژیم بعث به 
ســال های پیش از جنگ ایران و عراق و حتی قبل از 

پیروزی انقالب اسالمی ایران برمی گردد. 
زمانی که در کودکی پدر وی به مبارزه مسلحانه 
علیــه حکومت ظالم عــراق و پناه یا فــراری دادن 
بــه مخالفــان آن می پرداختــه و از همــان روزها 
سیدرسول)محمد( را آماده و مهیای چنین روزهایی 
کرده است. سیدرســول)محمد(، پدر و برادرانش 
همزمان با شــروع جنگ تحمیلی بــه هیچ عنوان 
رویارویی در مقابل کشوری شــیعه را که دوست و 
برادر خــود می دانند، بر نمی تابند و همگی با هم به 
ایران می گریزند. آنها سال هاست که تحت رهبری 
عقیدتــی و مرجعیــت امام خمینی)ره( هســتند و 
پناه آوردن به دامان همســایه ای که سرزمین آمال و 
آرزوهای آنان است، فرصتی مغتنم و شیوه آشکارا و 

جدید در تقابل شان با رژیم بعث است. 
در راه نیــل بــه این مقصــود ســیدعلی، برادر 
سیدرســول)محمد( به شهادت رســیده و هجرت 
آنهــا ردایی ســرخ به خود می پوشــاند. پیوســتن 
سیدرسول)محمد( به جمع مسجدی های جزائری 
اهواز و نیروهای شناســایی »قــرارگاه نصرت« به 
فرماندهی »شهید علی هاشمی« و دوستی نزدیک 
با »شهید حمید رمضانی« از برکات همین هجرت 

خونین است. 
سیدرسول به مدت یک سال با انجام بیش از صد 
مأموریــت برون مرزی در حالی به یکی از زبده ترین 
نیروهای قرارگاه نصرت تبدیل می شــود که وجب 
به وجب »هورالعظیــم« و مناطق کلیدی و مهم آن 
را به خوبی می شناســد و می شناساند. با وجود این 
شایستگی ها، اما روزگار تقدیر او را طور دیگری رقم 
می زند تا در نخستین ساعات آغاز »عملیات خیبر« 
به اســارت دشمن مشترک بعثی در آمده و در ادامه، 

مبارزه او شکل جدیدی به خود می گیرد. 
هفت سال اسارت سیدرسول)محمد( در اردوگاه 
موصل2 جزء سخت ترین سال های مبارزه او مقابل 
رژیم بعثی است؛ زیرا انتخاب هویت جعلی»رسول« 
کــه در ظاهــر نجات دهنــده اوســت، مصائب و 
مشکالتی را برای وی پیش می آورد که بسیار سخت 
و جان فرساست. شکنجه زجرآور استخباراتی ها با 
شــک به عراقی بودنش یا خائن خواندن او از طرف 
مأموران اردوگاه و کتک ها و مجازات های پیاپی و نیز 
در ســال های اولیه اسارت، اثرات جبران ناپذیری را 
به روح و روان سیدرسول وارد می کند که ارمغان آن 

برای او سی درصد جانبازی شده است. 
با آنکه کتاب »زمینی که مرا بــاال برد« در ادامه 
با آزادی سیدرسول)محمد( و خدمت او در »مرکز 
اطالعات جنوب« و »ســپاه بدر« و نیز بازگشــت 
به عراق و شــروع زندگی و تالشــی دوبــاره همراه 
اســت، اما مطالعه این کتاب که بخش اعظم آن به 
خاطرات وی در اردوگاه موصل مربوط می شــود، 
 به شــدت در روزهــای مزین به نــام ورود آزادگان 

توصیه می شود.  

بعثی ها از دست پاسدار ها خشمگین بودند و منتظر هر فرصتی 
بودند تا بتوانند آنها را شناسایی و با آنها برخورد جدی کنند و آنها 
را به باد کتک بگیرند یا به بهانه های مختلف سر به نیست شان 
کنند؛ این، نتیجه تبلیغات منفی و حساسیت شدید علیه نیرو های 
سپاهی بود. بیشتر از اینکه نگران اوضاع و احوال خودم باشم، 
نگران برادرم و دیگر اقوام بودم که اسیر شده بودند. همه مان را 
از سوله بیرون بردند و سوار کامیون کردند. داخل کامیون تاریک 
بــود و گرم، طوری که هیچ منفذی برای نفس کشــیدن وجود 
نداشت. ما را هدایت کردند به داخل یک سوله بزرگ که کف 
آن سیمانی بود. سوله ظرفیت تعداد ما را نداشت. مجبور بودیم 
بنشینیم، حتی جا نبود دراز بکشیم. 2۴ ساعت ما را آنجا نگه 
داشتند. حتی اجازه نمی دادند برویم دستشویی. بعضی از اسرا 
که تحمل تشــنگی را نداشتند، سر و صدا راه می انداختند، اما 
خبری از آب نبود. آینده مبهم و نامعلوم خودمان از یک طرف 
و فکر خانواده و شــهرمان از طرف دیگر ذهن مان را به شدت 

مشغول کرده بود.

راوی:آزادهحسینعزیزی)۱۰سالاسارت(

 حساسیت علیه سپاهی ها
   خاطره    

همه شاد بودند. هر کسی دوست داشت کاری بکند و شادی اش 
را فریاد بزند. یکی با گل، یکی با شــیرینی، یکی با شــربت. 
اصرار داشتند آزاده ها شیرینی و شربت بخورند. معده های شان 
ســال ها بود چنین چیزهایی ندیده بود. هر چه می خوردند باال 
می آوردند. غم بزرگی دوباره می نشست توی دل ها و چشم ها... 

ینی و شربت  شیر
   قاب    

اگر مشکل قلبی دارید،  فصل اول این کتاب را نخوانید! کتاب 
»این پسر من است« روایتی داستانی است که فراز و فرودهای 
مهم زندگی پدر و پسری افغانستانی به نام های رسول و مهدی 
جعفری را روایت می کند. فراز و فرودی که ابتدایش مهاجرت 
از افغانستان به ایران است و بعد تالش برای زندگی در ایران و 
سپس رزم در سوریه. جنگ چکیده  زندگی این پدر و پسر است 
و گویی در سراســر زندگی آنها ســایه افکنده و هر بار به نوعی 
خودش را نمایان می کند. در بخش هایی از این کتاب به روایاتی 
از زندگی مردم جنگ زده  ســوریه نیز اشاره شده که تأثیرگذار 

است.

 رسول و مهدی
   تازه ها    

میثم 
رشیدی مهرآبادی

دبیر گروه دفاع مقدس

پای حرف های یک آزاده متفاوت در آستانه سالروز ورود آزادگان به میهن اسالمی

 آزادی  وطن ندارد
محبوبه سادات رضوی نیا

نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس



شماره ۱۰۱۱ |  دوشنبه  25 مرداد ۱۴۰۰

سیاست
۱۵

   روی خط    

 اجناس تولید داخل 
در اتکا خیلی گران است!

۰93۶۰۰۰8973/ رشــته تحصیلی ام با 
جایگاه شغلی ام همخوانی ندارد. قسمت 
مربوطه به دلیل کمبود نیرو و تجربه کاری ام 
اجازه نمی دهد در راستای رشته ام خدمت 
کنم. تکلیف ما چیست که 10سال از این 
موضوع می گذرد، ولی درجه و جایگاه و 

حق و حقوقم را نمی دهند؟
۰9۱8۰۰۰2۶۶۰/ متأســفانه از وقتی که 
بانک انصار با بانک سپه ادغام شده است، 
ارسال نکردن به موقع لیست کسورات به 
بانک مشــکالت زیادی را برای کارکنان 

ایجاد کرده است.
۰9۱۱۰۰۰3۶72/ تعجــب مــی کنــم 
چرا بعضی ها کرونا را شــوخی گرفته اند! 
خبرهای تلخی کــه از دور و اطراف مان 
می شنویم زنگ خطر است. عدم رعایت 
اصول بهداشــتی حق الناس است و باید 

پاسخ بدهیم!
بخش نامه ای  باسالم   /۰9۱۶۰۰۰۶2۱۰
که با 25 ســال ســنوات و حقوق کامل 
است، چرا در نیروی زمینی ابالغ و اجرا 

نمی شود؟
۰9۱4۰۰۰2۱۵8/ مبلــغ واریزی کارت 
 پیگیر 

ً
حکمت خیلی کم است، خواهشا

یارانه کارت حکمت کارکنان باشید.
 پیگیر وام مسکن 

ً
۰9۱۶۰۰۰7۱79/ لطفا

باشــید، با صد میلیــون در روســتا هم 
نمی توان زمین خرید.

۰9۱4۰۰۰۵7۶7/ پنج ماه اســت پرونده 
وام کاال را تکمیل کــرده ام و به خدمات 
کارکنان همدان فرستاده ام و چند ماه است 
اقساط کســر می شود، ولی خبری از کاال 

نیست!
۰9۱2۰۰۰۵۱79/ چرا به کارکنانی که با 
کارشناسی وارد ســپاه شده اند، ارشدیت 

تعلق نمی گیرد؟
۰9۱۵۰۰۰2۵42/ چرا دوره تحصیالت 
دانشــگاهی افــرادی که خارج از ســپاه 
تحصیل کرده اند و به استخدام در آمده اند، 
جزء ســنوات مثبت خدمت به حســاب 

نمی آید؟
۰9۱2۰۰۰3۰7۰/ خیلــی از همــکاران 
باتوجه به کم بودن حقــوق و گرانی های 
اخیر و نداشــتن درآمد دیگر به ســختی 

زندگی می کنند. 
آمــدن  بــا روی کار   /۰9۱7۰۰۰2۱۶9
دولت انقالبی به حل مشــکالت امیدوار 
شــده ایم. امیدواریم با تدابیر درســت و 
اقدامات جهادی باری از روی دوش مردم 

برداشته شود.
به فکر  ۰99۱۰۰۰2۶92/ چرا مسئوالن 
پروژه مسکن پاســداران زنجان نیستند. 
فقط چند مــاه صرف گودبرداری شــده 

است!
 پیگیری کنید 

ً
۰993۰۰۰278۰/ خواهشا

چرا اجناس فروشــگاه اتــکا وقتی تولید 
داخل اســت، اینقدر گران دست مشتری 

را می گیرد؟ 
۰9۱2۰۰۰87۱۵/ لطفــا در خصــوص 
شــارژ حکمت کارت کــه مبلغ ناچیزی 

است، به گوش مسؤالن برسانید.
۰9۱۵۰۰۰893۱/ ایام عزای سید و ساالر 
شــهیدان و نام مبارک امام حسین)ع( و 
اهل بیت)ع( نقطه توسل ماست که باید با 
اتکال به آنها از خداوند بخواهیم که بالی 

بزرگ کرونا را از سر مردم کم کند.

پاسدار

۳۵۲۳۴۵۰۶
۳۵۲۳۲۴۲۲

ارتباطباسردارصفریمشاورامورایثارگرانفرماندهکلسپاه

۳ ۰ ۰ ۰ 9 9 ۰ ۰ ۳ ۳
سامانهپیامکیصبحصادق

 BBBBدربارهچراییتشــکیلقــرارگاهمرکزی
مهارتآموزیکارکنانوظیفهبگویید.

اهداف تشــکیل این قرارگاه را بــه صورت خالصه 
عرض می کنــم؛ اما ابتــدا باید بگویم ایــن یکی از 
دغدغه های مهم رهبر معظم انقالب است که همواره 
به فرماندهان نیروهای مسلح تأکید کردند؛ اما اهداف:  
1ـ اجرایی سازی تدابیر معظم له در امر ارتقای خدمت 
وظیفه عمومی؛ 2ـ تأمین نیازهای نیروهای مسلح در 
به کارگیری ســربازان ماهر و متخصص در مشاغل 
ســازمانی؛ 3ـ تمرکــز بر ارتقای جذابیت و نشــاط 
و ســربازی در بین آحاد جامعه و به ویژه جوانان؛ ۴ـ 
افزایش توانمندی سربازان برای خدمت مؤثر و ورود 
به بازار کار از طریــق مهارت آموزی و مهارت ورزی؛ 
5ـ کمک به دستگاه های دولتی به ویژه وزارت خانه ها 
و ســازمان هایی کــه مســئولیت مهارت آمــوزی و 

اشتغال پذیری جوانان کشور را دارند.

 BBBBمهارتافزایــینیروهــایوظیفــهچه
میزاناززمانخدمتسربازیرابهخود

اختصاصمیدهد؟
برنامه مهارت افزایی سربازان به سه بخش تقسیم شده 

است:
بخش اول: مهارت هــای عمومی و اجتماعی در بدو 
خدمت در پادگان های آموزشی رزم مقدماتی، شامل 
پنج مهارت مالی، کســب و کار، فضــای مجازی، 
زندگــی و امدادگــری؛ بخــش دوم: مهارت هــای 
تخصصی اســت که هر فرد بسته به میزان توانمندی، 
عالقه مندی و منطقه جغرافیایی زندگی خود می تواند 
از بین مهارت های مشخص شــده بر اساس آمایش 
منطقه ای، مهارت های تخصصی را از طریق سازمان 
فنــی و حرفه ای، جهاد کشــاورزی، وزارت ورزش و 
جوانان و وزارت ارتباطات انتخاب شــود و در داخل 
یگان خدمتی یا مراکز آموزشی منتخب دوره آموزش 
مهارت تخصصی را بگذراند. زمان این دوره ها بسته 

به نوع دوره آموزش از 70 ساعت تا 200 ساعت متغیر 
اســت و تمام این آموزش هــا از طریق یگان خدمتی 
برگزار می شــود. بخش سوم: مهارت های تخصصی 
فوق برنامه اســت که بر اساس هماهنگی انجام شده 
با جهاد دانشگاهی، دانشــگاه آزاد اسالمی، دانشگاه 
علمــی و کاربردی و شــرکت بیمه ایران، ســربازان 
می توانند در اوقات فراغــت و با 50 درصد تخفیف 
دوره های مورد عالقه خود را در این مراکز آموزشــی 
بگذرانند. در ضمن در طــول خدمت این عزیزان بنا 
به سطح بندی مشخص شــده از دوره های عقیدتی و 

سیاسی بهره مند می شوند.

 BBBBعالوهبرمهارتافزاییآیابرنامهایهم
برایبهکارگیریسربازاندرمهارتهای
خودکهپیشازخدمتدریافتکردهاند،

وجوددارد؟
جوانانی که پیش از ورود به خدمت سربازی دوره های 
مهارتــی مورد تأیید قرارگاه را )با مراجعه به ســامانه 

سرباز ماهر( گذرانده باشند و مدرک آن مهارت را از 
مرکز معتبر دریافت کرده و اطالعات آن را در سامانه 
مذکور ثبت کنند، می توانند از مشــوق های خدمتی 
نظیــر انتخاب شــهر محل خدمــت، انتخاب یگان 
خدمتی، انتخاب نوع خدمت، درخواســت دریافت 
یک درجه باالتر را متناســب با امتیاز کســب شده از 
ســطح توانمندی و مهارتی خود که در سامانه سرباز 

ماهر تعیین می شود، کسب کنند. 

 BBBBخدماتقرارگاهصرفًاآموزشــیاست
یابرنامهحمایتیهمدراینحوزهدارد؟

خدمات قرارگاه برای سربازان در چهار حوزه است. 
اول: امــور مهارتــی. دوم: فعالیت هــای فرهنگی، 
فرهنگ سازی و مستندسازی اقدامات صورت گرفته 
در حوزه توانمندسازی و رسیدن به اشتغال، سوم: رصد 
شغلی و مشاوره شغلی برای سربازان ترخیص شده با 
همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد 
دانشگاهی از طریق سامانه ماهرسان پس از خدمت که 

از طریق پیامک دعوت به عضویت در سامانه ماهرسان 
ارسال می شوند و با اعالم وضعیت مشاوره و هدایت 
آنها صورت می گیرد. چهارم: تســهیل گری شــغلی 
نظیر اولویت در اخذ مجوز کســب و کار، اولویت در 
اعطای وام و همکاری دستگاه های اجرایی است که از 
طریق سامانه ماهرسان قابل انجام است. البته تاکنون 
مهارت آموزی اجباری نبوده، اما برای سال های آینده 

شرط صدور کارت پایان خدمت خواهد شد.

 BBBBآیاقبــلازدورهمقدسســربازیهم
هماننددورهآموزشدفاعیدردبیرستان

برنامهمهارتآموزیوجوددارد؟
دوره قبل از خدمت تنها معطوف به دوره دبیرســتان 
نیست؛ زیرا بســیاری از عزیزانی که در حال حاضر 
وارد خدمت مقدس ســربازی می شوند، تحصیالت 
دانشگاهی دارند؛ اما برای آشنایی جوانان دبیرستانی، 
دو صفحه آشنایی با مهارت آموزی و اقدامات قرارگاه 
در کتاب آمادگی دفاعی کالس دهم گنجانده شــده 
است؛ به گونه ای که می توانند از 15 سالگی به سامانه 
سرباز ماهر )مربوط به قبل از خدمت( مراجعه کرده 
و با نوع مهارت ها، مراکز آموزشــی مورد تأیید، نحوه 
اقدامات و امتیازات مهارتی و سایر امور قرارگاه آشنا 
شوند تا بتوانند با دید باز و روشن وارد خدمت وظیفه 

عمومی شوند.

 BBBBآیــابــرایدورههــایمهارتآموزی
گواهینامهمعتبرصادرمیشود؟

تمامی دوره های مهارتی که بــرادران وظیفه در حین 
خدمت می آموزند، همراه بــا گذراندن آزمون و اخذ 
گواهینامه معتبر اســت و گواهینامه ای بــه افراد داده 
می شود که بر اساس آن می توانند از مرجع )دستگاه( 
اعطاکننده مدرک مهارتی، مجوز کســب و کار اخذ 
کنند و بر اســاس این مدرک از اولویت تسهیل گری 
 و حمایت هــای مالــی بــرای اشــتغال برخــوردار

 شوند.

چندماهیاستکهازتصدیسردارمحمدحسینسپهردرپستفرماندهقرارگاهمرکزیمهارتآموزیکارکنانوظیفهستادکلنیروهایمسلحمیگذرد.بادرخواست
ویدرخصوصاطالعرسانیموضوعمهارتافزاییراهیاینقرارگاهشدیمتاشماخوانندگانگرامیراباچندوچونمسائلاینقرارگاهآشناکنیم،مباحثیکهمیتواند

خدمتسربازیرادرکشورمتحولکندوکمکیبهاقتصادملیواشتغالزاییدرکشورباشد.

حسن ابراهیمی
خبرنگار

 سردار سپهر در گفت وگو با صبح صادق

سربازان  مهارت آموزی 
 دغدغه مهم رهبر معظم انقالب است

دکترابوالقاسمیگفت:»دانشگاهعلومپزشکی
بقیهالله)عج(پیگیرقرارگرفتنبیمارستانهای
بهداریرزمنیروهاذیلایندانشگاهاست،چراکه
تمامنیرویانسانیاینمراکزفارغالتحصیلاین
دانشگاههستندواعتباربخشیآنهادردانشگاه
علومپزشکیشهیدبهشتیانجاممیشود،در
حالیکهدانشــگاهبقیهاللهتنهادانشگاهعلوم
پزشکیسپاهویکیازدانشگاههایمعتبرعلوم

پزشکیکشوراست.«

رئیس دانشــگاه علــوم پزشــکی بقیه الله)عج( در 
نشســت خبری پایان مرحله اول کارآزمایی بالینی 
واکســن نورا گفت: »ما منتظر مجوز شروع فاز دوم 
مطالعات هستیم؛ اما از وزارت بهداشت درخواست 
کرده ایم که همزمان فاز دوم و سوم را شروع کنیم تا 
بتوانیم ســریع  تر مطالعات را انجام داده و به واکسن 
مطمئــن بــرای تولید انبــوه برســیم،  در کنار این 
مطالعات بالینی تزریق واکسن برای 12 تا 20 سال را 
هم شروع می کنیم تا بتوانیم از مؤثر بودن این واکسن 
در این سنین اطمینان حاصل کرده و واکسن مطمئنی 
برای سنین فعال در مدارس را هم داشته باشیم که در 
این راستا برای 300 تا 500 نفر باید واکسن تزریق 
شود.« وی گفت: »دانشگاه علوم  پزشکی  بقیه الله در 
18 ماه گذشته با هدف کنترل و شکست کرونا قطب 
بزرگی در تحقیقات در زمینه این ویروس بود و برای 
نمونه با استفاده از روش هایی مانند اهدای پالسمای 
بهبودیافتگان در بیمارستان بقیه الله تعداد فوتی های 
ناشی از کرونا در بیمارســتان بقیه الله در مقایسه با 

سایر مراکز درمانی 2 تا ۴ درصد کمتر بود. ما اولین  
مرکزی بودیم  کــه داروی کورتــون را برای درمان 
استفاده کردیم و ثابت شد یکی  از بهترین داروهای 

کارساز برای غلبه بر کروناست.«
ابوالقاســمی ادامه داد: »از اسفند 1398 برای 
اینکه واکسنی را برای غلبه بر کرونا طراحی کنیم، 
فعالیت های خود را آغاز کردیم و این تالش ها باعث 
شد واکســن نو ترکیبی تولید شود. بر این اساس به 
منظور کارآزمایی بالینی، تعــداد 70 نفر داوطلب 
شدند و با تزریق این واکسن به افراد 18 تا 50 سال 
آزمایش مشــخص شد این  واکسن عوارض جانبی 
خاصی ندارد.« وی افزود: »ما اصرار داریم فاز دوم 
و سوم مطالعات هرچه زودتر شروع شود، با توجه به 
اینکه ما در وزارت بهداشت کشورمان با سخت ترین 
بررسی ها در جهان برای تأیید واکسن مواجه هستیم؛ 
اما برای آنکه بتوانیم مطالعات بالینی را انجام دهیم، 
نیازمند داوطلبانی هستیم که تاکنون به کرونا مبتال 
نشــده باشــند. هر روز که می گذرد چنین افرادی 

کمتر می شوند و کار برای ما سخت تر خواهد بود، 
لذا از وزارت بهداشــت درخواست داریم در کنار 
این سخت گیری برای تأیید مراحل کار واکسن که 
در میان مجموعه واکســن های تولید داخل از همه 
طوالنی تر شده، کمی به بررسی های خود سرعت 

دهند تا سریع تر به واکسن مطمئن برسیم.«
دکتر ابوالقاســمی در پاســخ به پرسشــی در 
خصــوص اختالفات نظام پزشــکی بــا وزارت 
بهداشــت برای واردات برخی واکســن ها گفت: 
»مهم ترین راه مقابله با کرونا واکسناســیون سریع 
است، متأســفانه در چند ماه گذشته اختالف نظر 
نظام پزشــکی بــا وزارت بهداشــت در موضوع 
واردات واکسنی باعث شد تا واردات این واکسن با 
تأخیر زیاد انجام شود و همین تأخیر هم بر سرعت 
واکسیناسیون بسیار تأثیر داشت. امروز هم که ظرف 
پنج شــش ماه آینده به حجم انبوهی از واکسن های 
تولیــد داخل خواهیم رســید، بایــد از هر طریق 
ممکن واکسن های مورد تأیید را وارد کنیم چون با 

جهش های جدیــد و وضعیتی که وجود دارد، الزم 
است هر شــش تا نه ماه همه مردم دوباره واکسینه 
شــوند. امیدواریم اعضای جدید نظام پزشکی در 
دولت اهتمام بیشــتری به این امر داشــته باشند.« 
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی بقیه الله در پاسخ به 
پرســش خبرنگار صبح صادق درباره چرایی قرار 
نگرفتن بیمارســتان ها و مراکز درمانی بهداری رزم 
نیروی زمینی، دریایی و هوایی سپاه ذیل این دانشگاه 
گفت: »دانشگاه بقیه الله)عج( تنها دانشگاه پزشکی  
 تمام کادر درمانی مراکز 

ً
در ســپاه اســت و تقریبا

درمانی سپاه در بهداری نیروها و سایر مراکز در این 
دانشگاه تربیت می شوند، بر این اساس اعتباربخشی 
مراکز درمانی را هم این دانشگاه باید داشته باشد که 
امروز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عهده دار 
آن اســت، این ظرفیت در دانشگاه وجود دارد و ما 
به میزان الزم کارشناســان و متخصصان این حوزه 
را در دانشــکده بهداشــت خود تربیــت کرده ایم. 
پیگیر این امر هستیم که تحقق این مهم هم نیازمند 
هماهنگی  بین سپاه و وزارت بهداشت است که در 
آینده نزدیک محقق خواهد شد.« وی اشاره ای هم 
به مختصات واکسن نورا کرد و گفت: »این واکسن 
از نوع واکسن های پروتئین نو ترکیب است که باید 
در سه دوز تزریق شود، و ازآنجا که قابلیت تولید این 
نوع واکسن بسیار باالست، به راحتی پس از صدور 
مجوز با ظرفیت حداقل سه میلیون دوز در ماه قابل 
تولید اســت و این ظرفیت را بــه راحتی می توان با 
توجه به نیاز داخل و سفارشــات صادرات افزایش 
داد.« دکتر ابوالقاسمی در خصوص کنترل سرایت 
بیماری با توجه به ضرب العجل رئیس جمهور گفت: 
»برای کنترل بیماری پیشنهاد ما این  است که رفت 
و آمدها در شــهر به شدت کنترل شود؛ البته صرف 
تعطیلی کافی نیســت، چون برای شکستن زنجیره 

انتقال باید قرنطینه به شدت اعمال شود.«

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)عج( در نشست خبری پایان مرحله اول کارآزمایی بالینی واکسن نورا

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

مطمئن واکسن  به  یع  سر دستیابی 
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 برای امام حسین)ع(
 باید سر داد

حسینیه ای  اصفهان  اســتان  در 
وجود دارد که ۴0 شــب روضه 
برگزار می کند، شهید حججی به مدت دو 
ســال از خادمان این حســینیه بود. او از 
نجف آباد حدود 50 کیلومتر را طی می کرد 
تا به آنجا بیاید، وقتی برای پذیرش آمد، دو 
نکته گفت؛ یکی اینکه من را پشت قضایا 
بگذارید که جلوی چشم نباشم و دوم هر 
چه کار ســخت در این حسینیه هست، به 
من بگویید انجام دهم. بعضی از شب ها 
آنقدر خسته می شد که وقتی عذرخواهی 
امــام  »بــرای  می گفــت:  می کردیــم، 

حسین)ع( باید فقط سر داد... .«
بهنقلازحجتاالسالماحمدلقمانی

تیــر 1370 در  محســن حججــی 21 
نجف آباد متولد شد. شهید حججی پس 
از اتمام خدمت سربازی، اشتیاقش برای 
حضور داوطلبانه در ســپاه بیشتر شد و در 
ســال 1393 اقدام به نام  نویســی در سپاه 
پاســداران کرد و بالفاصله پذیرفته شد. با 
آغاز بحران سوریه در سال 2011، نخستین 
بار قبل از محرم ســال 139۴، برای دفاع 
از حرم حضرت زینــب)س(، داوطلبانه 
به کشور ســوریه رفت. وی بار دیگر 27 
تیر ســال 1396، به »ســوریه« اعزام شد 
و در نهایت در 16 مرداد همان ســال، در 
منطقه »تنف« ابتدا به دست »داعشی ها« 
اسیر شــد و پس از دو روز اسارت با جدا 
شدن سر از بدن به درجه رفیع شهادت نائل 
آمد. پیکر پاک این شهید مظلوم بدون سر 
و دست همزمان با عزاداری های محرم به 

ایران بازگردانده شد.

 الحمدلله که اینجاییم

همین که هنوز نسیم پرچم کربالی جدتان 
به ما می رسد، کافی است. همین که هنوز 
چشم مان به نور پارچه مشکی  عزای جدتان 
روشن می شود، جای شکرش باقی است. 
همین که با صدای روضه اشک می نشیند 
گوشه چشــم مان، هزاران بار شکر. همین 
کــه افتخارمــان نوکری جد شماســت، 

الحمدلله.
آقاجان، می دانم گناهکارم و جامانده از قافله 
سیر و ســلوک، ولی حسین)ع( را دوست 
دارم. درســت اســت جاده خاکی زده ام و 
راه را اشــتباه رفته ام؛ ولی دلم خوش است 
که حسین)ع( را دوست دارم. می فهمم که 
جزای من یک جرعه نفس هم نیست، ولی 

دلم گرم سفره احسان حسین)ع( است.
موالی مــن، ای صاحب عزای محرم، ای 
روضه خوان حسین)ع(، ای از همه عاشق تر 
برای امام حســین)ع(، به دعای شما، ما را 
رسانده اند به محرم، ما که آبرویی نداشتیم، 
رو ســیاه بوده ایم و غرق در گناه، این لطف 
و کرم الیتناهی شما بوده که اینجاییم. ما را 

هم همین بس که اینجاییم. الحمدلله. 
آقاجان، این روزها خیلی دوست تان داریم 
و چشــم انتظار تطهیر با اشک های روضه 

شماییم.

حسن ختام

   قبیله عشق    

حسن نوروزی
نویسنده

پیامبر)ص( فرمودند: از افرادی که وارد بهشت می شوند هیچ کس آرزوی بازگشت به دنیا را ندارد، اگر 
چه تمام آنچه در زمین است از آِن وی شود، مگر شهید که او به سبب کرامتی که در شهادت می بیند، آرزو 

می کند به دنیا برگردد و ده ها مرتبه در راه خدا کشته شود.
صحیحبخاری،ج4،ص2۶

وی شهید  آرز
   صادقانه    

زمین سراسر صحرای عرفات است و تو همان آدمی که با خطاب »إهبطوا« بر این سیاره رنج فرو افتاده ای! 
عرفات مثالی از حقیقت زمین است که تمثیل یافته، مشقت جوع و عریانی و تشنگی و سوز آفتاب و...، آن 

خطاب را تو از یاد برده ای، اما آدم به یاد داشت که آن همه گریست تا بازش پذیرفتند.
شهیدمرتضیآوینی

 مرا بپذیر
   صبحانه    

   تلخند    

زمین، روز به روز گرم تر/ وقوع آتش سوزی های متعدد در نقاط مختلف جهان نشان می دهد گرمایش زمین مسئله  پیش رو جهان خواهد بود./ کارتونیست: سانونی عماد از مراکش

 خیلی بی تابی می کردم، پسرم! خودم هم 
خوب می دانــم، قبول دارم که من، من که 
نه؛ همه ما با خطرات کاری که داشتی، آشنا بودیم، اما 
من مادرم! چطور می شود از یک مادر انتظار داشت که 
چنین چیزی را قبول کند؟ حتــی گفتنش هم برایم 
سخت است؛ گفتن اینکه در آن لحظات چه از خدا 
خواستم و چه حالی داشتم. شاید هم من برای تحمل 
این درد، کوچک بودم؛ اما واقعیت این اســت که تو 
بزرگم کردی، تو با آن نگاه لحظه آخر، که دلم را آتش 
زد. غروب بود که مادرخانمت زنگ زد و گفت راضی 

شو، سخت است، ولی باید پذیرفت!
از صبــح که خبر اســارتت را شــنیده بودم، در 
خودم گریه ها کردم، ضجه ها زدم و دلم می خواست 
دروغ باشد، اما لحظه اسارتت را همه جا نشان داده 
بودند. حاال همــه به من نگاه می کردند، همه از من 
انتظار داشتند، خواهرهایت، دوستانت، همسرت، 
پــدرت، اصال همه آنهایی که تو را می شــناختند و 
نمی شــناختند، از من انتظار داشتند. منتظر بودند تا 

به رفتنت راضی باشم. می شــنیدم که از من انتظار 
دارند از تو بگذرم، همان گونه که بالتشــبیه رباب از 
علی اصغــر، لیال از علی اکبــر و حضرت فاطمه از 
محسن...! حاال که خوب فکر می کنم می بینم چقدر 
به مــن عزت دادی! من را همــدرد چه بانوانی قرار 

دادی، نورچشمم!
گفتند بگذر! گفتند تو راضی نبودی که محســن 
شهید بشود، تو محسن را در قامت شهید نمی خواستی 
و حاال پســرت در چنگال همان یزیدیانی که سال ها 
پیش به سالله رسول  خدا جسارت کردند، اسیر شده، 
در دست همان ها، شــاید خولی، شاید عمر سعد، 
 
ً
شاید حرمله... من راضی نبودم رفتن تو را ببینم. اصال

کدام مادری به مرگ فرزند راضی شده؟ اما خون تو 
رنگین تر از اهل بیت)ع( نبود!

آن شــب تلخ را هرگز فراموش نمی کنم محسن 
جان! انگار خاطره آن شــب را مثل یــک داغ روی 
قلبم حک کرده اند. آن  شــب همه بــا هم با یک دنیا 
درد به مزار شهدای گمنام رفتیم. همان جا که همیشه 
می رفتی، حتی توان قدم برداشتن نداشتم، همان جا 
نشســتم و دلم قرار گرفت و راضی شــد. همان جا 
راضی شــدم که تو هم به آرزوی قلبی ات برســی، 
سخت اســت اما محسن جان، پســرم! همان جا از 

خدا خواستم که خبر شهادتت زودتر برسد، از خدا 
خواستم تا اسارتت بیشــتر از این طول نکشد، فقط 
خدا می داند که داعش چه ها بر سر تو می آورد، تصور 
اینکه خاری به پای تو برود، برایم ســخت بود. چه 

برسد به اینکه کسی...
ساعت نیمه شب را نشــان می داد، ما هنوز کنار 
مزار شــهدا بودیم، خیلی ها بودند، همه آمده بودند 
برای شهادتت دعا کنند، من هم دلم را آرام کردم و از 
اعماق قلبم خواستم تا خدا این قربانی را از ما بپذیرد. 
خواهرت، خون گریه می کرد محسن جان! کربالیی 
درست کرده بودی، همه انگار منتظر بودند از قتلگاه 

خبری برسد، که رسید...
بوی پیراهن خونین کسی آمد و روی لب ها لبخند 
نشاند. پسرم! کدام مادر را سراغ داری که خودش از 
خدا رفتن فرزندش را بخواهد و با خبر مرگ فرزندش 
لبخند بزند و خدا رو شکر کند. من آن مادرم! اما من 
به چیزی جز شــهادتت راضی نبودم که شهدا همه 
زنده اند و چه چیزی بهتر از این؟ چه افتخاری باالتر 
از این؟ تو رفتی ولی ماندگار شــدی، پاره تنم! حاال 
هربار که دلم می گیــرد، خاطرات آن روزها را اینجا 
کنار مزارت تازه می کنم، تو طعم اسارت و شهادت 

را با هم چشیدی، مبارکت باشد پسرم...!

   داستان    

بوی پیراهن خونین کسی می آید

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

پرسش:چطورمیتوانیمبهیکنفراعتمادکنیموزندگیمشترکراآغاز

کنیم؟چهویژگیهاییدرطرفمقابلبهازدواجناموفقمنجرمیشود؟

پاســخ: اعتماد در ازدواج الزم، اما کافی نیســت؛ زیرا اعتماد حداکثر 80 
درصد بیشتر تحقق نمی یابد.با اعتماد متوسط البته روبه باال می توان ازدواج 
موفقی داشت، اما در درجه اول بهتر است و البته باید نشانه های خطر در طرف 
مقابل مشــاهده نشود: 1ـ زخم حل نشــده از رابطه عاطفی قبلی، 2ـ هرج و 
مرج در زندگی )بی نظمی، بی هدفی و نوســانات شدید(، 3ـ ناتوانی در بیان 
احساســات خود، ۴ـ انواع اعتیاد)الکل، اینترنت و ...(، 5ـ رابطه خدشه دار 
با خانواده )چه وابســتگی زیاد که طرف به اشتباه نسبت به خانواده استقالل 
 قیدشــان را زده باشد(، 

ً
ندارد و چه با بی اعتنایی و بی توجهی به خانواده کال

6ـ وضعیت نامشخص اجتماعی)تکلیف سربازی و شغل نامعلوم، دورنمای 
ذهنی نامشــخص و گنگ و مردد بودن در مورد ادامه تحصیل( . اگر این نوع 
نگرانی ها حل و فصل شد، بررســی نکات زیر ارزشمند می شود: 1ـ تفاهم 
 و صمیمیت نســبی وجود داشته باشــد. 2ـ خوش آمدن فیزیکی مهم است.

 3ـ اخالق و معاشــرت طرف مقابل به دل بنشیند. ۴ـ افق های دید مشترک 
فلســفی و اهدافی وجود داشته باشــد. 5ـ از دید دو طرف نقش همسرانگی 
در ذهن مشابه باشــد. 6ـ خانواده دو طرف شباهت های زیادی داشته باشند 
و ارتباط بین کلیت دو خانواده برقرار باشد. 7ـ تفاوت های طرف مقابل باید 
شناخته و دیده شود. 8ـ ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی دو نفر و 
دو خانواده سنجیده شود. 9ـ مؤلفه صداقت در رفتار و عملکرد هر دو طرف و 
خانواده ها مورد توجه قرار بگیرد. 10ـ پذیرش هر دو طرف در حوزه مشاوره و 

مشورت با اهل فن قبل از ازدواج نکته مهم دیگری است.

   راه نرفته    

اعتماد برای ازدواج

الغری مفرط به همان اندازه که اضافه وزن می تواند برای ســالمتی شخص 
مشکل ایجاد کند، خطرناک باشد. اگر فردی کم وزن باشد، بدن او مواد مغذی 
الزم برای ساختن استخوان ها، پوست و موهای سالم را دریافت نمی کند. چه 
زمانی شخص الغر مفرط است؟ اگر BMI فرد زیر 18/5 باشد، ممکن است 
 BMI ،2 کمبود وزن داشته باشد. با تقسیم وزن )کیلوگرم( بر قد )متر( به توان

خود را حساب کنید. حال این الغری مفرط چه عوارضی را در پی دارد؟ 
پوکی استخوان، مشکالت پوستی، مویی یا دندانی: اگر فردی در رژیم روزانه 
خود به اندازه کافی مواد مغذی دریافت نکند، ممکن است مشکالتی مانند 
نازک شدن پوست، ریزش مو، خشــکی پوست یا سالمت پایین دندان را 

نشان دهد. 
مکرر بیمار شــدن: اگر فردی انرژی کافــی از رژیم غذایی خود برای حفظ وزن 
ســالمت بدن دریافت نکند، ممکن اســت مواد غذایی کافی بــرای مقابله با 
عفونت ها نداشته باشــد. در نتیجه، ممکن است فرد به طور مکرر بیمار شود و 
بیماری های شــایع، مانند ســرماخوردگی می تواند بیــش از حد معمول طول 

بکشد. احساس خســتگی مداوم، کم خونی 
و باروری های مشــکل و سخت. تولدهای 
زودرس: بر اساس مطالعه ای که در یک مجله 
بین المللی زنان و زایمان منتشر شده است، 

خانمــی بــاردار و دارای وزن کم، 
بیشتر در معرض خطر زایمان 

زودرس، یعنی زایمان قبل 
بارداری  هفته   37 از 

است.

    سالمت    

 الغری چه بالیی سرتان می آورد؟

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه

سری به نیزه بلند است
 

 گرفته است جهان را غرور چشم سیاهت
چقدر روضه که پنهان شده در عمق نگاهت

تو از دیار حبیبی، اگر اسیر و غریبی
چه غم که در همه حالت خداست پشت و پناهت
برو که لحظه دیدار، باشکوه و شگفت است
حسین، وارث آدم، نشسته چشم به راهت 

سری به نیزه بلند است در برابر زینب
چه آشناست برادر، طلوع چهره ماهت
نمانده اشک برایم، گرفته است صدایم
به خیمه های عزایم رسیده شعله آهت
شهیِد راه والیت که دم زدی ز امامت

شهادتی که تو دادی خودش شده است گواهت
قسم به شام و سپیده، سِر به نیزه رسیده

قسم به حلق بریده، زمین نمانده سالحت
بگو به حضرت زینب، دمشق امن و امان است
به سر رسیده غریبی، رسیده خیل سپاهت

فاطمهعارفنژاد

امروز هم در سوریه...

مرداد مست عطر باران بود
وقت اذان و صوت قرآن بود

در قاب تصویر، آن زمان دیدم
اخبارگو قدری پریشان بود

بغض خودش را خورد و لب وا کرد:
»امروز هم در سوریه یک مرد«

نام تو را تا بر زبان آورد
احساس کردم شهر طوفان بود
تا این خبر در گوش من پیچید

یک آن جهان دور سرم چرخید
حس کردم افتاد از نفس خورشید

دستان من غرق زمستان بود
شورعجیبی در دلم افتاد

آمیزه ای از غیرت و احساس
»جاری شود بر گونه ام یا نه«؟

در چشم هایم اشک حیران بود
گفتی: »اگر روزی خبر آمد...«
باید که سرسخت و قوی باشم

وای از دل زینب چه صبری داشت
با اینکه داغ او فراوان بود

مردی، اسارت، سر جدایی را
از اولیاء هریک نشان داری

زینب، علی اکبر، حسین و آه
دردی که در پهلوت پنهان بود
 رفتی ولی ای کاش می گفتی

آن لحظه آخر چه دیدی که
در چشم های نافذت برق
آرامشی بی حد نمایان بود

از ابتدا هم باورم این بود
که از تبار عرشیان هستی

آن شب که پیوستی به موالیت
در آسمان، خورشید مهمان بود

شیوافضلعلی

   کتیبه سبز    

صدیقه سادات شجاعی
مشاور خانواده

به یاد شهید محسن حججی


