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دکتر یدالله جوانی

غرب گراها و تحوالت افغانستان سرمقاله
۲

 دکترسعدالله زارعی، تحلیلگر ارشد بین الملل  
آخرین تحوالت سیاسی در افغانستان را بررسی می کند

چشم انداز سیاسی »طالبان دوم«

 امسال نیز همچون سالیان گذشته 
با فرا رسیدن ماه محرم و سالروز 
شهادت مظلومانه اباعبدالله الحسین)ع( و 
یــاران باوفایــش، شــیعیان و محبان اهل 
بیت)ع( در گوشــه و کنار جهــان اقدام به 
برپایی آیین هــای عزاداری و ســوگواری 
کردند. اگر در برهه ای این گونه تصاویر را 
تنها از عــراق، لبنــان، ترکیه، ســوریه و 
آذربایجان مشــاهده می کردیم؛ اما امروز 
 در گوشــه و کنار بیشــتر کشورهای 

ً
تقریبا

جهان از شرق تا غرب، آیین های عزاداری 
برای حســین بن علی)ع( برگزار می شود. 
جالب اینجاست که حتی در برخی کشورها 
که تعداد شــیعیان به اندازه تعداد انگشتان 
دست هم نمی رســد، خیمه عزای سید و 
ساالر شهیدان برپا شده و مراسم عزاداری با 

همان تعداد کم نیز برگزار می شود.
از سوی دیگر مشاهده تصاویر و مالحظه 
اخباری که از سراسر جهان مخابره می شود 
و مداقه در آنها نشان می دهد، رونق مجالس 
عزاداری امام حسین)ع(ـ که در هیچ دین و 
آیینی نظیر و مشــابه نداردـ هر سال نسبت 
به ســال گذشــته از رونق و شکوه بیشتری 
برخوردار می شــود و در بسیاری از نقاط با 
محوریت شیعیان، مردان و زنان آزاده ای که 
دلباخته مکتب این بزرگ مرد تاریخ بشریت 
هســتند، به صف عــزاداران آن امام همام 
می پیوندند تا در پرتو عاشورای حسینی که 
به عنوان نماد حق طلبی و ظلم ســتیزی در 
تاریخ به ثبت رســیده، فریاد آزادی خواهی 

خود را به گوش جهانیان برسانند. 
در این میان آنچه اهمیــت دارد، این 
است که پس از گذشت حدود 1400سال 
از واقعه عاشــورا، امروز و در قرن 21 که 
جهان با گذر از ســنت به مدرنیته با یک 
گسست معرفتی مواجه اســت و نه تنها 
بیشتر آداب و رسوم، بلکه مفاهیم و واژه ها 
هم معنای جدیدی پیــدا کرده اند و حتی 
بر اساس برخی دیدگاه ها و تفکرات دین 
ســنتی نیز از دین مدرن متمایز می شود، 
این مکتب امام حسین)ع( و فرهنگ غنی 
عاشوراست که با گذر از فراز و نشیب های 
تاریخی بــر اعماق باورها نفــوذ کرده و 
فارغ از فاصلــه زمانی، چون خون تازه ای 
آزادی خواهان  و  در رگ هــای شــیعیان 
جهان می جوشد و در جای جای جهان، 
انسان های بیدار از فداکاری، ظلم ستیزی و 
رشادت حسین علی)ع( سخن می گویند و 
پیام قیام تاریخی او را الگویی برای احقاق 

حق و برپایی عدالت می دانند.
جهانی شدن فرهنگ عاشورا و نهضت 
مانــدگار امام حســین)ع( و نفــوذ آن در 
اعماق جان ها در حالی اســت که 14 قرن 
پیش حکام جور به مقابله با فرزند رسول 
خدا برخاستند تا به زعم خود حرکت الهی 
او را به شکست بکشانند و چند صباحی 
بر اریکه قــدرت دنیایی تکیه بزنند. غافل 
از اینکــه خداوند اراده کرده اســت تا نور 
ِفُئوا 
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دهان هایشــان خاموش کنند و حال آنکه 
خدا گر چه کافــران را ناخوش افتد، نور 
خود را کامل خواهد گردانید. )صف/8( 
»فــواد کرمانــی« عارف ربانی و شــاعر 
آسمانی این جاودانگی را چنین می سراید:

دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد
آری آن جلوه که فانی نشود نور خداست
تو در اول سر و جان باختی اندر ره عشق
تا بدانند خالیق که فنا شرط بقاست...
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   نیم نگاه    

 کا بینه سیزدهم
 در ایستگاه مجلس!

داســتان ریاســت جمهوری ســیزدهم، به 
مرحله »رأی اعتماد به کابینه« رسیده است 
و نماینــدگان مجلس به نمایندگی از مردم، 
بایــد صالحیت های وزرای معرفی شــده 
از ســوی دولت را بررسی کرده و مطابق با 
قوانین و مصالح کشــور، وزیران را معرفی 
کنند تا مهم ترین مدیران اجرایی کشور معین 
شوند و کار دولت کلید بخورد. در این بین 

نمایندگان باید به چند اصل توجه کنند:
1ـ همه تالش ها برای تغییر و تعیین دولت 
و کابینه و رفت و آمد افراد آن اســت که روز 
به روز بر »کارآمدی« دستگاه اجرایی کشور 
افــزوده شــود! این مهم ترین رکــن تغییر و 
جابه جایی مدیران در نظام اسالمی است! که 

هیچ  مصلحتی نمی تواند بر آن استثنا بزند. 
2ـ مبتنی بر مبانی بنیادین نظام اســالمی، 
شایسته ســاالری معیار تحقق کارآمدی و 
مهم ترین رکن مشروعیت کارگزاران است. 
بــه واقع در این الگــوی از حکمرانی، تنها 
شایســتگان منتخب مردم هســتند که حق 
اعمال حاکمیت خواهند داشــت. به همین 
دلیل است که احراز صالحیت نهایی وزرای 
پیشــنهادی به نمایندگان مردم در مجلس 
ســپرده شده تا مردم ســاالری دینی در حد 
اعالی خــود در این نظام تجلــی یابد! لذا 
نمایندگان مجلس تحت هیچ شرایطی حق 
عدول از این اصل را نداشته و باید بر رعایت 

این اصل تأکید ورزند! 
3ـ قــرار گرفتــن در دهه پنجــم انقالب 
اســالمی و فرا رســیدن فصــل چرخش 
نخبگان و مدیران مرحله حساسی است که 
بدون شک گریزی از آن نیست. این مقطع 
حســاس کنونی به خوبی از سوی بزرگان 
انقالب اســالمی درک شــده و در همین 
راستا رهبر حکیم انقالب اسالمی با صدور 
بیانیه گام دوم انقالب اســالمی به استقبال 
آن رفته و راهبردی کلیدی برای آن طراحی 
کرده اند. حجت االسالم والمسلمین رئیسی 
نیز در عرصه رقابت های انتخاباتی بر تحقق 
چنین دولتی تأکید ورزیده اســت. لذا این 
مؤلفه نیــز در رأی اعتماد مجلس به کابینه 
به عنوان یک ضرورت تاریخی باید لحاظ 
شود. البته نباید فراموش کرد که جوانگرایی 
اســتثنایی بر کارآمدی و شایسته ســاالری 
نیست و نباید توجه به آن موجب بروز آفت 
خامی و بی تجربگی و کارنابلدی و آقازادگی 
و رانت خواری و... شــود و دکترین تحولی 
انقالب اســالمی در چله دوم را بی اعتبار 

کند!
4ـ در بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی 
ضمــن توجه به صالحیت تک تــک افراد، 
باید نیم نگاهی هم به ترکیب کابینه داشت. 
واقعیت آن است که کار اجرایی، کاری تیمی 
است که بخشی از موفقیت در آن محصول 
انســجام درون کابینه است! تفرق و تشتت 
و شــکاف در کابینه خود عاملی اســت که 

می تواند موجب ناکارآمدی دولت شود. 
ســخن آخر آنکه مجلــس انقالبی در 
آزمونی سخت و حساس قرار دارد و امید آن 
اســت که با رفتاری حکیمانه که برآیندی از 
قانونگرانی، کارآمدسازی، شایسته ساالری و 
درک مصلحت است، به مواجهه با وزرای 
پیشنهادی رفته و ضمن آنکه کمک یار و یاری 
رسان دولت انقالبی خواهد بود، استقالل و 
هویت خــودرا حفظ کرده و بر عهدی که با 
موکالنش بســته اســت، پایبند بماند! رأی 
اعتماد به کابینه، اولین تجلی مواجهه مجلس 
انقالبی و دولت انقالبی است. بدان امید که 
این مواجهه بهترین ها را برای این کشور رقم 
بزند و با رضایت اکثریت ملت همراه شود. 

ان شاءالله!

هادی محمدی
تحلیلگرارشدبینالملل

نگاه

 جریان های غرب گرا، سکوالر و الئیک 
در ایران و منطقه، به شــدت نگران تبیین 
دقیق و درســت تحوالت افغانســتان بــرای مردم 
هستند. برای این جریان ها، پذیرش این واقعیت که 
غرب، ناتو و به ویژه آمریکا در کشور همسایه شرقی 
ایران، پس از 20 سال هزینه های سنگین با تحمل 
خسارت های جبران ناپذیر، متحمل یک شکست 
راهبــردی شــد، بســیار دردنــاک اســت. برای 
غرب گراهای داخلی که همواره از آمریکا به منزله 
یک قدرت شکســت ناپذیر یاد می کردند، بســیار 
سخت و دشوار است که به ماهیت خروج این کشور 
از افغانستان که در واقعیت یک »فرار خفت بار« بود، 
بیندیشــند! اســناد، نوشــته ها،  حتی لحظــه ای 
مصاحبه ها، سخنرانی ها و توئیت های فراوانی از این 
جریان ها در اختیار است که آنان در 20 سال گذشته، 
همواره سیاســت مقاومت و ایستادگی جمهوری 
اسالمی در مقابل آمریکا را یک سیاست نادرست 
دانسته و همراه شدن با آمریکا را تنها راه پیشرفت و 

تأمین منافــع و امنیت ملی ایران معرفی می کردند. 
منطــق جریان های غربگــرا، در موضوع ضرورت 
مذاکــره با آمریکا و تأکید بر انجــام این مذاکره در 
موضوعات گوناگون حتی مذاکره موشکی، همانا 
اعتقــاد بــه، »قــدرت برتــر بــودن آمریــکا«، 
»شکســت ناپذیر بودن آمریکا« و »آینده ساز بودن 
آمریکا« بوده و هســت. زمانی که پــس از حادثه 
مشکوک یازده سپتامبر و فرو ریختن برج های دوقلو، 
آمریکایی ها بر اساس یک سیاست مکیاولی، طرح 
اشغال نظامی منطقه غرب آسیا را با لشکرکشی به 
افغانستان و ســپس عراق آغاز کردند، جریان های 
غرب گرا در ایران، حتی حفظ تمامیت ارضی کشور 
را در گرو آن دانسته که رهبر معظم انقالب اسالمی 
با نوشــیدن »جام زهر« و عقب نشــینی از اصول 
انقالب، نه تنهــا باید در مقابل آمریکا کوتاه بیایند، 
بلکه همراهی با شــیطان بزرگ در سیاســت های 
منطقه ای اش را بپذیرند! نامه سرگشاده 127 نماینده 
مجلس اصالحات به رهبر معظم انقالب در تاریخ 
31 اردیبهشت 1381، یکی از اسناد انکارناپذیر در 
این خصوص است. نکته بسیار حائز اهمیت اینکه، 
برخی از چهره های بــه اصطالح نخبه غرب گرا از 
آینده بسیار درخشان افغانستان تحت اشغال آمریکا 
در این ســال ها ســخن ها گفتند! اما امــروز مردم 

افغانستان در چه شرایطی به سر می برند؟ وضعیت 
سیاســی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی این کشــور 
چگونه اســت؟ چرا این سرنوشــت بــرای مردم 
افغانســتان رقــم خــورد؟ واقعیت آن اســت که 
آمریکایی ها نه با هدف مبارزه با تروریسم و کمک به 
افغان ها و ساخت یک کشور آباد و پیشرفته و الگو در 
منطقه، بلکه با هدف ســلطه بر منطقه و ســاخت 
خاورمیانــه بزرگ، به این کشــور هجــوم آوردند. 
آمریکایی ها اول افغانستان و سپس عراق را اشغال 
کردند تا ترتیبات منطقه ای جدیدی را در راســتای 
شکل دهی به »نظم نوین تک قطبی سلسله مراتبی در 
جهان« پدید آورند. جمهوری اسالمی از همان ابتدا 
بــا هدایت های راهبــردی رهبر حکیــم انقالب 
اسالمی، در برابر این طرح شیطانی و سلطه جویانه 
آمریکایی ها ایستاد. به راستی اگر جمهوری اسالمی 
در این 20 ســال گذشته، طبق نظرها و تحلیل ها و 
تجویزها و مطالبات جریان غرب گرا و در رأس این 
جریان، طبق نظر اصالح طلبــان عمل می کرد، آیا 
امروز ملت ما و کشــور ما، حــال و روزی بهتر از 
افغانستانی ها و عراقی ها  داشتند؟ سوگمندانه باید 
گفت، غرب گراهای داخلی در این سال ها، آگاهانه 
یا ناآگاهانــه، در پازل آمریکایی ها بــازی کرده، به 
صورت مستمر سیاست های منطقه ای کشورمان را 

بــه باد انتقاد گرفتــه و زیر ســؤال می بردند. همان 
سیاست هایی که با تأکیدهای رهبر حکیم انقالب 
اسالمی دنبال شد و اکنون پس از 20 سال، نتیجه اش 
از یک ســو حفظ استقالل و عزت ایرانیان و تبدیل 
جمهوری اسالمی به یک کشور قدرتمند منطقه ای 
صاحب نفوذ شــده و از سوی دیگر، سیاست های 
آمریکا را در منطقه با شکست راهبردی مواجه کرده 
است. حال که ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی، 
از این آزمون ســربلند بیرون آمده و مقاومت ملت 
ایران نتیجه داده، جریان غرب گرا به جای اعتراف به 
تحلیل های غلطش و پذیرش اصل»شکست پذیر 
بودن آمریکا« با توجه به فرار خفت بار از افغانستان، 
به تهدیدنمایی از طالبان روی آورده، بازهم مبتنی بر 
تحلیل های غلط، مقابله با خطر و تهدید طالبان را 
برای تأمین امنیت ملی توصیه و تجویز می کند!  البته 
هدف این نوشتار، تطهیر طالبان و متحد راهبردی 
دانستن آن برای ایران نیست. طالبان امروز همان گونه 
که هست باید دیده شود. هدف این نوشتار آن است 
که، به راســتی چرا تحلیل ها و تجویزهای جریان 
غرب گرا در ایران طی 20 سال گذشته از تحوالت 
منطقه راهبردی غرب آسیا، همواره در نقطه مقابل 
منافع ملــی و امنیت ملی به معنای دقیق کلمه بوده 

است ؟ 

افغانستان تحوالت  و  غرب گراها 
   سرمقاله    

دکتر یدالله جوانی
مدیرمسئول

مهدی سعیدی
جریانشناسسیاسی

انفعال غرب در مقابل رویکرد عاشورایی 
نگاهی به آخرین تحوالت لبنان پس از سخنان سیدحسن نصرالله در روز عاشورا

ایاالت متحده آمریکا از کمی بیشتر از دو سال قبل و به 
دلیل مؤلفه های شکست در تمامی راهبردهای خود در 
منطقه که تکیه گاه اصلی آن تروریسم نیابتی داعش بود تا 
چهره منطقه و موازنه قدرت را به نفع خود و متحدانش 
تغییر دهد، به اجرای یک راهبرد جدید جنگ ترکیبی 
دست زد. در این راهبرد، اهرم های اقتصادی برای فقیر 
کردن و ناتوان کردن جغرافیای مقاومت از ایران تا لبنان 
و یمن، ســتون فقرات اصلی بود؛ ولی ابعاد دیگری از 
جنگ روانی و جنگ و لشکر جوکریسم خیابانی و ترور 
فرماندهان پیروزی مقاومت بر داعش برای به چالش 
کشیدن ساختارهای سیاسی نیز، این راهبرد را تکمیل 
می کــرد. این راهبرد ابتدا علیه ایران آغاز شــده بود و 
ترامپ سکاندار آن بود تا نتیجه فشارهای حداکثری را 
علیه ایران مشاهده کند. تصویب قانون اخراج نیروهای 
آمریکایی در پارلمان و حمایت میلیونی مردم و رویکرد 
به شرق دکتر عادل عبدالمهدی و توافقات با چینی ها، 
موجب شد تا از آبان ماه دو سال قبل جوکرهای تربیت 
شده ســفارت آمریکا به میدان آمده و شرایط را برای 
حکومت عادل عبدالمهدی به نقطه اســتعفا برسانند. 
سپس شاهد اقدام تروریســتی در به شهادت رساندن 
حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس بودیم و پس 
از چند ماه فراز و نشــیب، در نهایت مصطفی کاظمی 
که حاصل توافق پنهان جریــان لیبرال های حکومت 

روحانی و طرف آمریکایی بود، به قدرت رسید. 
کارنامه کاظمی در یک سال و نیم گذشته، به بازگویی 
نیاز ندارد و یک کودتای آمریکایی پیچیده و حســاب 
 شده را ثبت کرد؛ ولی حاصل آن امروز در نقطه ای قرار 
دارد کــه تمامی تالش ها و هزینه های گوناگون مالی و 
سیاســی، مایه ناامیدی آمریکا در عراق شــده است. 
همزمان با عراق، اقدامات جوکرهای دســت پرورده 
ســفارت آمریکا در بیروت، در تکمیــل کناره گیری 
ســعد حریری، اوضاع لبنان را تا امروز و در کنار بقیه 
اقدامات آمریکایی برای به تسلیم واداشتن مقاومت و 
تمامی حکومت لبنان اســتمرار پیدا کرده که، اهداف 
اصلی و اهرم های مشابه در الگوی راهبردی آمریکا را 
ثبت کرده است. انفجار بندر بیروت و کارسازی جنگ 
روانی برای اتهام به حزب الله، به شکل آشکاری برای 
خارج کردن بندر بیروت از سامانه تجارت و بازرگانی 
منطقه ای و جایگزین کردن بندر حیفا و دیگر بنادر رژیم 
صهیونیستی هدف گذاری شده بود و بخشی از راهبرد 
فشار اقتصادی بر لبنان بود. ایجاد بحران مالی و بانکی 
و ممنوعیت ورود دالر به شــبکه بانکی لبنان و فراری 
دادن میلیاردها دالر به دســت ایادی وابسته به آمریکا، 
 چهره های سیاســی و جنجالی لبنان هستند، 

ً
که غالبا

ابعاد جدیدی از بحران اقتصادی علیه مردم را دامن زد 
و ارزش پول ملــی را 15 برابر کاهش داد. این تورم بر 
مردم لبنان بی سابقه است. از سوی دیگر با مانع تراشی 
و بهانه سازی و شرط و شروط آمریکا و متحدان غربی 
او، تشکیل حکومت جدید تا امروز به درازا کشیده شده 
و فقدان مواد اساسی و اولیه غذایی و دارویی سوخت 
و بنزین و محدود شــدن توان نیروگاه های تولید برق، 

بر وسعت مشــکالت مردم افزوده است، به نحوی که 
فروپاشــی اقتصادی را پیش روی این کشور قرار داده 
است. این فشار همه جانبه که از سوی سفارت آمریکا 
مدیریت می شود، به امید شورش سازی که با تحریک 
رسانه ای و جنگ روانی علیه حزب الله تکمیل می شود، 
به نقطه ای رســیده که حتی غرب و رژیم صهیونیستی 
نگران پیامدهای آن هســتند. حزب الله با تدابیر ویژه 
مالی و اقتصادی، تا حدود زیادی اوضاع بخش مهمی 
از مردم لبنان را مدیریــت کرده، ولی بی فرجام ماندن 
پرونده قضایی بنــدر بیروت  ودزدان امــوال مردم در 
بانک ها و حمایــت کامل غرب و صندوق بین المللی 
پول از رئیس بانک مرکزی )که دست نشانده آنهاست و 
فساد مالی او در بانک های سوئیس، پرونده قضایی علیه 
او را باز کرده( و احتکارگران و قاچاقچی های وابسته به 
احزاب و مقامات فراکسیون 14 مارس و مانع تراشی در 
تشکیل کابینه جدید، شرایط و بحران لبنان را به نقطه 
اوج رسانده اســت. آمریکایی ها  دربرابر هر چهره ای 
که قصد تشکیل کابینه را داشــته باشد، موانعی چون  
جلوگیری از ارســال هر گونه کمک مالی یا ارســال 
دالر به شــبکه بانکی لبنان، اخراج حزب الله از کابینه 
و  پذیرش بخش های مهمی از منابع نفت و گاز لبنان 
به نفع رژیم صهیونیستی و بسیاری از درخواست های 

امنیتی و نظامی و اقتصادی، قرار داده اند.
 پروژه آمریکا که در عراق و ایران، به بن بست رسیده 
و با گام های رو به جلو، آمریکا را به انفعال کشیده، در 
لبنان به دنبال یک دستاورد عظیم و قرار دادن حزب الله 
و مقاومت در سراشیبی تسلیم و انزوا و سرکوب است. 
سیدحسن نصرالله که بارها در سخنرانی های قبلی از 
جریان های رقیب سیاسی خواســته بود برای کاهش 
فشــار بر مردم از کشورهای دوســت خود در غرب یا 
کشــورهای عربی، برای لبنان کمک هایی را دریافت 
کنند و بی نتیجه بود، در سخنان عاشورایی خود که روز 
پنج شنبه ایراد کرد، با تحلیل دقیقی از آنچه در افغانستان 
مظلوم رخ داده و آن را شکســتی ذلیالنه برای آمریکا 
می داند و اینکه آمریکا برای فرار از افغانستان حتی به 
متحدان غربی و عربی یا همکاران افغانی خود بی اعتنا 
بــوده و آنها را رها کرده اســت، تأکید کــرد که از این 
عبرت تاریخی، باید در لبنان و عراق و دیگر کشورها، 
استفاده شود. وی در مقابل تأکید کرد که ایران هیچگاه 
متحدان خود را با تمامی فشارهای تحریمی و اقتصادی 
و سیاسی، رها نکرده و مانند آمریکا، رفتاری ابزاری با 
متحدان خود ندارد. سیدحسن اعالم کرد: »ما سربازان 
والیت فقیه هســتیم، ولی بردگان آمریکا نیســتیم.« 
سیدحســن نصرالله با تکیه بر درس های عاشــورا و 
»هیهات من الذله« اباعبدالله الحسین)ع( اعالم کرد، 
مردم لبنان را در وضعیت دشــوار کنونی رها نخواهد 
کرد و در اولین اقدام، یک کشتی گازوئیل از ایران برای 
لبنان وارد خواهد کرد و ســپس به دیگر اقالم ضروری 
برای مردم لبنان خواهد پرداخت. سیدحسن نصرالله، 
در رویکردی عاشــورایی، راهبــردی را اعالم کرد که 
کارکردهای ترکیبی و گســترده در بــردارد و به همین 
دلیــل، موجی از انفعــال را در مواضع آمریکا و دیگر 
متحدان داخلی و خارجی آمریکا و رژیم صهیونیستی 

موجب شده است.
سیدحســن تأکید کرد، از زمان حرکت این کشتی 
به ســمت لبنان، این کشــتی بخشــی از خاک لبنان 

 علیه 
ً
به شــمار می آید و هر اقدامی علیــه آن، متقابال

ســکوهای نفتی و گازی رژیم صهیونیستی یا آمریکا، 
واکنش خواهد داشــت. وعده های صادق سیدحسن 
نصرالله برای آمریکا و رژیم صهیونیستی و بسیاری از 
حکومت های مزدور منطقه ای، آن چنان واضح است 
که به ســرعت موجب شــد، همه این طرف ها دست 
به کار شــده و وعده هایی را برای حل مشکالت مردم 
لبنان ابراز کنند. شرکت های تأمین کننده سوخت، مانند 
توتال تا چند روز قبل اعالم پایان ذخایر سوخت کرده 
و خواستار تعطیلی مراکز توزیع شده بودند، بالفاصله 
اعالم کردند از روز جمعه، آماده پذیرش و فعالیت برای 

توزیع سوخت هستند!
خانم ســفیر آمریکا که در دو ســال گذشته برای 
افزایش هر گونه فشار به مردم لبنان، از تالشی فروگذار 
نکرده، بالفاصله با میشــل عون رئیس جمهور تماس 
گرفته کــه گاز را از مصر و برق را از اردن و از مســیر 
ســوریه! به لبنان وارد خواهد کرد و هزینه آن را بانک 

جهانی خواهد پرداخت.
البته بخش انفعالــی در مواضع برخی چهره های 
سیاســی، مانند سعد حریری یا جریان کتائب و قوات 
اللبنانیه در حالی ســعی کردند که موضع سیدحسن 
را مخــدوش کــرده یا به چالش بکشــند که حمایت 
از سیدحســن، به یک ترند گســترده و برتر در فضای 
مجازی و رسانه های لبنان تبدیل شد. شبکه 13 رژیم 
صهیونیستی اعالم کرد، حرکت نفتکش ایران به سمت 
لبنان، یک تغییر اســتراتژیک مهم است و رسانه های 
راستگرای این رژیم نیز تأکید کردند، رژیم صهیونیستی 
در شرایط غافلگیری اســت و قادر به ممانعت از این 

کشتی نیست.
سفیر آمریکا در اقدامی منفعل اعالم کرد، به نفت 
و ســوخت از ایران نیازی نیســت و چندین کشتی در 
آب های بین المللی آماده تخلیه هستند! و شرکت توتال 
در اقدامی نژادپرســتانه اعالم کرد، سوخت را توزیع، 
ولی به مراکز موجود در ضاحیه جنوبی بیروت، تحویل 
نخواهــد داد. در بازخوانی از این راهبرد سیدحســن 

نصرالله باید به ابعاد زیر توجه شود:
1ـ در زمانــی کــه آمریکا تمامی تالش های دو ســال 
اخیر و همه هزینه ها و به کارگیــری تمامی ابزارهای 
غیر قانونی، مداخله گرانه و غیر انســانی را علیه مردم 
لبنان و مقاومت فعال کرده تا امید به ثمره ای حداقلی 
داشته باشــد، سیدحسن نصرالله در خوانشی دقیق از 
راهبردهای دشمن و اوضاع شکست خورده آمریکا در 
افغانســتان و منطقه، با یک اقدام ساده، ولی هجومی، 
همه کارکردهای کودتاگونه آنها را به چالش کشیده و 
آنها را به عقب نشینی وادار کرده است. واردات سوخت 
و خرید فرآورده از ایران به لبنان به معنای شکســتن دو 
محاصره است که اولی خرید از ایران و دومی در ورود 
این محصول و محصوالت دیگر به لبنان است و به جز 
انواع سوخت، دارو و دیگر نیازمندی های اساسی لبنان 

را در بر می گیرد.
2ـ هدف اصلی استراتژی دو سال اخیر ایاالت متحده 
که قرار بود در خدمت به رژیم  صهیونیســتی و برهم 
زدن معادله قدرت و به چالش کشیدن محور مقاومت 
در ســطح منطقه غرب آسیا باشــد، با درگیری چند 
روز قبل در مرز لبنــان با این رژیم که به تبادل توپخانه 
و موشک کشــیده شــد، قدرت و قاعده بازدارندگی 

مقاومت با اقتدار تثبیت شــد و اکنون، شعاع و دایره و 
موضوع بازدارندگی وارد یک مرحله جدید در مقابل 
رژیم صهیونیستی شده اســت؛ یعنی اگر بازدارندگی 
 در مرزهــای لبنان یا جوالن 

ً
نظامــی و عملیاتی، قبال

در سوریه مصداق داشــت؛ ولی محصور به اقدامات 
نظامی و عملیاتی رژیم صهیونیســتی بــود، امروز به 
موضوع مؤلفه های اقتصادی که اهرم اصلی و ســتون 
فقرات اســتراتژی جدید آمریکا در لبنان و منطقه بود، 
گســترش یافته و در شــعاعی چند هزار کیلومتری از 
سواحل ایران تا سواحل لبنان در دریای مدیترانه وسعت 
یافته است و نه آمریکا و نه رژیم صهیونیستی، به دلیل 
آسیب پذیری های شدید و راهبردی، قادر به واکنش در 

مقابل آن نیستند.
3ـ این هوشــمندی راهبردی از ســوی سیدحســن 
نصرالله در راهبرد جدید و بازدارنده خود، پیامدهای 
وسیعی خواهد داشــت و پس لرزه شکست آمریکا و 
فرار از افغانســتان را به زلزله ای جدید برای آمریکا و 
رژیم صهیونیستی تبدیل کرده است. بدیهی است که 
راهبرد جدید سیدحســن نصراللــه، در ابعاد داخلی 
نیز، رویکردهای کودتاگونه آمریکا را به چالش خواهد 
کشید و به جای دســتیابی به یک شورش اجتماعی و 
علیه حزب الله و مقاومت، باید شاهد تجلی سیدحسن 
نصراللــه به عنوان ناجی مردم لبنان در تمامی طوایف 
آن باشــیم که در موفقیت رهبران سیاســی وابســته و 
ورشکسته در لبنان آثار خود را به جای می گذارد. این 
نکته از این جهت حائز اهمیت اســت که ســال آینده 
میالدی، انتخابات پارلمان لبنــان در موعد اجرا قرار 
می گیرد و امیدهای آمریکا و غرب و متحدان عرب در 

منطقه، در یأس جدید به سر خواهند بود.
4ـ در ابعــاد منطقــه ای، همانگونــه که در ســخنان 
عاشورایی سیدحســن نصرالله تأکید شد، باید منتظر 
دومینوی فرار یا اجبار به فــرار آمریکایی ها از عراق و 

سوریه و سپس در یمن باشیم. 
 اینکه، دوســت و دشــمن شــاهد فرار 

ً
خصوصا

ذلیالنه آمریکا از افغانســتان و ترجیح دادن سگ های 
نظامی به همکاران افغانــی خود یا دیگر نظامیان ناتو 
یا دیپلمات های تعدادی از کشــورهای عربی بودند. 
بی اعتمادی بــه آمریکای فــراری از منطقه، پایه های 
ارتباط و مناسبات جریان ها و چهره های سیاسی منطقه 
با آمریــکا را بیش از پیش، دچار تزلزل و بر ســرعت 
فروپاشــی هژمونی ظالمانه و نا مشروع و با عملکرد 

دزدان سر گردنه، خواهد افزود.
همانگونه که در افغانستان شاهد یک تحرک جدی 
از ســوی چین و در آینده از ســوی روســیه و ایران در 
افغانستان خواهیم بود که جای اشغالگران آمریکایی 
را برای ایجاد صلح و ثبات و توســعه پر خواهند کرد، 
در لبنان، ســوریه و عراق و ایران نیز، با افول آمریکا در 
منطقه، باید شــاهد دوره ای جدیــد از توازن قدرت و 
جابه جایی قدرت ها و حتی دگرگونی در حکومت های 

وابسته به آمریکا در منطقه باشیم.
آنچه بســیار حیاتی اســت اینکه حجت االسالم 
والمسلمین رئیسی باید در چشم انداز سیاست خارجی 
و مناســبات منطقــه ای و همکاری هــای بازرگانی و 
اقتصادی، به افــق پیامدهای افول آمریکایی در منطقه 
غرب آسیا و بسیاری از نقاط جهان توجه ویژه ای داشته 

باشد و بر شتاب این فرار و فروپاشی کمک کند.



شماره ۱۰۱2 |  دوشنبه  اول شهریور ۱۴۰۰

سیاست
3

 حیات حسینی ـ۲

محرم این موهبت الهی برای تعالی معنوی 
و کمــال بندگی و اتصال بــه معبود حقیقی 
از راه رســیده و بار دیگر فضا را پر از عطر و 
شور حسینی ساخته است. »الحمدلله الذی 
هدانا لهذا« که سال دیگری با محرم حسینی 
آغاز شد و این فرصت کم نظیر در عمر برای 
همگان ایجاد شد که لذت ایثار و شهادت را 
در التزام عملی به والیت و تحقق فرمان ولی 
به کام جان بنشــانند و در هنگامه زمان،  ایثار 
و خلوص را در کنار یاران امام حســین)ع( 
در نبرد با یزیدیان پر شمار،  تمرین کنند و به 
محاســبه نفس پرداخته و جای خود را در دو 
جبهه مقابل یکدیگر در کربال بازشناسند که 
وضع حال شــان هماهنگ با حسینیان است 
یا یزیدیــان! تجلی قربان و غدیــر،  محرم و 
عاشوراســت و هرکس به قربان و غدیر باور 
دارد،  حال وقت آن  اســت که همگام با دیگر 
سنگرنشینان، سنگر خود را در صحنه کربال 
تعیین کرده و در موضع قرار گرفته و مشغول 
جهاد الهی شــویم، تــا قربــان و غدیر را نه 
در شــعار و بیان که در عمل به منصه ظهور 
بنشــانیم. محرم فرصت بازخوانی و تجدید 
قوای ســربازان جبهه حق و تشــدید توان ها 
و توســعه ظرفیت هاســت. محرم با نشان 
کردن کربال و عاشــورا،  فرصت آماده سازی 
زمین و تســهیم زمان به روند فعال تحرکات 
ســپاهیان مهدی)عج( تحت پرچم ســرخ 
حسینی است. این فرصت را گرامی بداریم 
و از کنار فرصت ها به آســانی عبور نکنیم که 
خسارت است و خسارت یعنی عقب ماندن 
و جاماندن از قافله عشقی که قافل ساالرش 
پســر فاطمه)س( است. خسارت یعنی قرار 
گرفتن در دایره ملعونینی که در زیارت عاشورا 
به صورت مکرر یاد می شوند. خسارت یعنی 
خارج شدن از صراط مستقیم و قرار گرفتن در 
ردیف مغضوبینی که روزی حداقل ده مرتبه 
در نمازهای یومیــه و بر زبان جاری می کنیم 
و در یــک کالم خســارت یعنی محرومیت 
از لبخند زیبای موال ی مــان مهدی)عج( و 
محروم شــدن از ذکر دعای خیــر مولی در 
قنوت نمازها و لحظات یاد کرد شــیعیان!!! 
تجربه  گران کربال سبب شده که تفاوت نیت 
و غسل و نماز و شــعارها را در دو جبهه باز 
شناسیم و با وجود کثرت صفوف دشمن، در 
اقلیت ظاهری جبهــه حق به نصر و نصرت 
دائمی الهی باور داشته باشــیم و با این باور 
عمیق به ســوی فتــح قله هــای رفیع جهان 
حرکت کنیم. فرصت را از دست ندهیم و با 
وجود ابتال به امتحان پر درد و رنج این روزها 
شــیعه بودن خویش را اثبات کرده و در دل و 
منزل و هرجا که میسر است محفل عاشورایی 
را بر پا کرده و دل ها را با فرهنگ حسینی آشنا 
و بر تعداد ســربازان والیت بیفزاییم. میدان 
را چنان پر جمعیت کنیم که کاسبان مذاکره 
از درب خیمــه علمدارمان باز هم دســت 
خالی برگردند و در روز مصاف نیز چشمان 
موالی مان منتظر یار نماند و دیگر فریاد هل 
من ناصر را گوش زمان نشود! محرم،  فرصت 
تربیت فرزندانی حسینی است و تبدیل منازل 
به حسینیه و سوق دادن فرزندان به سوی این 
فرهنگ، تکلیف بزرگی است که امروزه هر 
سربازی در سنگر دارد. هیچ سنگری خالی 
از ســرباز فداکار مباد! خداوندا به حق امام 
حسین)ع( توفیق در رکاب والیت بودن را در 
طول زمان از ما دریغ مفرما. زندگی و مرگ 
ما را حسینی مقرر فرما، و لحظه های زندگی 
یکایک ما را در مســیر زمینه سازی ظهور در 
معیت رهبر عزیزمان قرار داده و جهت یاری 
رســاندن به موالی مان توانمند و مقتدرمان 
ساز،  تا حکومت مقتدر موالی مان در مسیر 
این انقالب به ظهور برسد و ما نیز سهیم در 

این اتفاق بزرگ باشیم.

   روزنه    

   عکس و مکث   

تاریــخ تکرار شــد؟/ هواپیمایی که شــهروندان افغانســتانی از آن ســقوط 
کردند و کشــته شــدند، با کد 1109 از فــرودگاه کابل برخاســته بود. این 
کــد به تاریخ میالدی یادآور 11 ســپتامبر اســت. روزی کــه آمریکایی ها به 
بهانه آن گســتره ای از قتل و کشــتار و جنگ و خشونت را در خاورمیانه به 
پا کردند و آخر ســر این گونه مجبور شدند شر خودشان را کم کنند و یکی 
یکی از کشورهای منطقه گورشان را گم کنند. تاریخ عجیب تکرار می شود!

به امید مدال / کاروان پارالمپیکی کشورمان در حالی وارد توکیو محل 
برگزاری رقابت های پارالمپیک 2020 شده است که نام »سردار دلها« 
را به احترام شــهید ســلیمانی برای خــود انتخاب کرده اســت. کاروان 
ســردار دل هــا بــا 62 ورزشــکار رقابت های خــود را آغاز خواهــد کرد و 
کارشناســان امید بسیاری به کســب مدال های رنگارنگ بوسیله این 

کاروان دارند.

بــه امید حضور دوباره مردم/ مراســم عزاداری  محرم امســال هم بدون حضور 
مردم و مسئوالن در حسینیه  امام خمینی)ره( برگزار شد. آخرین حضور مردم 
در این مراسم، زمانی بود که حاج قاسم در بین ما بود و بعد چند سال، شهید 
ســلیمانی تنها کسی اســت که کنار رهبر معظم انقالب در این عزاداری ها دیده 
می شــود، هرچند با یک عکس. به امید ریشــه کنی کرونا و حضور مجدد مردم 

در این مراسم ها تا امام خامنه ای هم کمتر دلتنگ مالک اشتر خود شود.

معلــم فداکار/ فرحناز عاقل، آموزگار کالس دوم دبســتانی در تهران که 
در شــرایط کرونا برای دانش آموز دختر تبعه افغانســتان که به گوشــی 
هوشمند دسترسی نداشــت، کالس درس را در پارک برگزار می کرد؛ بر 
اثر کرونا درگذشــت. فدا شدن این معلم در راه آموزش نشان می دهد 
با طوالنی شدن کرونا، وزارت آموزش و پرورش باید فکری به حال موانع 

موجود در آموزش مجازی کند.

عاقبت وطن فروشــان/ قابل توجه خودفروشــان و وطن فروشان، آنهایی 
که شــما سنگ شان را به ســینه می زنید و در رؤیاهای تان با آنها عکس 
یــادگاری می گیریــد، زمانی که اوضاع خراب شــود و کوچک ترین تهدید 
متوجــه آنها شــود، هوای سگ های شــان را دارند؛ اما هوای شــما را نه! 
خروج تبعه های خارجی از افغانستان به همراه سگ های خود در حالی که 

شهروندان افغان زیر چرخ هواپیماها له می شدند!

شــعور و تمدن کجا بــود؟/ هواپیمــای آمریکایی از فرودگاه برخاســته و 
چندین شــهروند افغان از آن ســقوط می کنند، هرجای دنیا باشــی، این 
اتفاق روح و روانت را به درد می آورد، اما در آمریکا انسانیت و حیوانیت 
یکی شــده است که فروشــنده هایی در این کشور تیشرت هایی با چاپ 
ایــن صحنــه بــر روی آن برای فــروش در اینترنــت گذاشــته اند! تا کجا 

وحشی  گری در این خاک عادی شده  است!

سیدرضا سرور
مسئولدفترنمایندگی

ولیفقیهدرقرارگاه
منطقهایثامناالئمه)ع(

دیدگاه

سیامک باقری
عضوشورایسیاستگذاری

صبحصادق

براســاس بندی در توافق برجام، آژانس بین المللی 
انرژی اتمی موظف اســت نســبت بــه اقدامات 
داوطلبانه مرتبط با هســته ای به نحو مورد توافق در 
این برجام، نظارت و راســتی آزمایی کرده و به طور 
منظم به شورای حکام و شورای امنیت اطالع رسانی 
کند. بر این مبنا، آژانــس تاکنون گزارش هایی را به 
صورت فصلی منتشــر کرده اســت. در دورۀ یوکیا 
آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی پانزده 
گزارش متوالی صادر کــرد و در همه آنها پایبندی 
کامل ایران به برجام تأیید شد؛ اما از زمانی که رافائل 
گروســی در آذر ســال 1398 به جای آمانو دبیری 
آژانس را بر عهده گرفت، گزارش های فصلی وی و 
مواضع او تفاوت بارزی با گزارش های آمانو داشت. 
بررســی فرآیند این گزارش ها و آخرین گزارشی که 
در چند روز قبل ارائه شد، چه چشم اندازی را برای 

آینده توافق برجام و مذاکرات ترسیم می کند.

 Bروند سوگیرانه گزارش ها 
 و مواضع دبیرکل آژانس  

گروســی برخالف آمانو در اولین گزارش سه  ماهه 
خود ایران را به نقض برجام متهم کرد، بدون اینکه به 
حق ایران در کاهش تعهدات برجامی ایران بر مبنای 
ماده های 26 و 36 در مقابل خروج آمریکا و نقض 
اروپا به تعهدات برجامی شان اشاره ای داشته باشد. 
متأسفانه این اقدام گروسی در گزارش های بعدی نیز 
شدت بیشــتری به خود گرفت. او به موازات چنین 
گزارش هایی، در یک اقدام غیرمنتظره با اســتناد به 
اطالعات رژیم صهیونیســتی در خصوص ذرات 
اورانیوم فرآوری  شده در چند سایت اعالم نشده، بار 
دیگر پرونده نظامی بودن برنامه هسته ای معروف به 
PMD را که آمانو آن را بســته شده اعالم کرده بود، 

باز کرد. همین امر ســبب شــد دولت ترامپ و سه 
کشــور اروپایی پیش نویس قطعنامه ای را تهیه کرده 
و در شــورای حکام آژانس در 30 خــرداد 1399 
اولین قطعنامه ضد ایرانی را پس از ســال 2012 به 
بهانه همکاری نکــردن تهران با تحقیقات آژانس و 
به بهانه ارائه ندادن دسترســی تکمیلی به سایت ها، 
به تصویب برسانند. آژانس از این زمان به بعد بدون 
توجه به حقانیت های ایران و همچنین پاســخ های 
ایران نســبت به ادعاهای آژانس و مذاکرات وین، 
گزارش هایی را که منتشر کرد، به صورت هدفمند 
فضا و بستر بازی سیاســی ای را برای آمریکا و سه 
کشــور اروپایی جهت فشار بیشــتر بر ایران فراهم 

می کرد. او در اســفند 1399، گزارش فصلی را در 
بارۀ نصب آبشار سانتریفیوژی IRـ4 و تکمیل نصب 
دو آبشار ســانتریفیوژی IRـ2M در نطنز نصب دو 
آبشار ســانتریفیوژی IRـ6 در نیروگاه فردو و معلق 
شدن برخی از بازرسی های آژانس بین المللی انرژی 
اتمی ارائه داد که بار دیگر سه کشور اروپایی بحث 
صدور قطعنامۀ جدید در شــورای حکام را به میان 
آوردند که به دلیل تهدید ایران و پیامدهای اقدام شان، 
منصرف شــدند. در همین راستا، آژانس در آخرین 
گزارش خود کــه در اواخر مرداد ماه ســال جاری 
انتشار داد، اعالم کرد که ایران غنی سازی اورانیوم را 
افزایش داده، ذخایر اورانیوم غنی شــده طی سه ماه 
اخیر با افزایش 273 گرمی به 16 برابر سقف تعیین 
شده)که 300 گرم بوده( در برجام رسیده است، دو 
مجموعه سانتریفیوژ را به غنی سازی 60 درصدی 
اختصــاص داده و 200 گرم فلــز اورانیوم را که تا 
20 درصد غنی سازی شــده، تولید کرده است. در 
مجموع آژانس مدعی شد ایران سرعت غنی سازی 
را به ســطح تسلیحاتی رسانده اســت. پس از این 
گزارش بالفاصله تروئیکای اروپایی بیانیه ای مشترک 

را صادر کرده و ابراز نگرانی خود را اعالم کردند.

 Bمقاصد و استفاده های غرب 
 از گزارش ها و مواضع آژانس

فرآیند گزارش دهی دبیــرکل آژانس و موضع گیری 
غیرمســئوالنه از آن و رونــد بیانیه هــا و مواضــع 
اروپایی ها بدون اشاره به اینکه ایران براساس توافق 
برجام تعهدات برجامی خود را کاهش داده است، 

بیان کننده چند نکته مهم است:

نکته اول: به نظر می رسد آمریکا و سه کشور اروپایی 

و رژیم صهیونیستی به کمک دبیرکل آژانس تالش 
دارند این پیام به ایران منتقل شود که پرونده هسته ای 
در یک فرآیند امنیتی ســازی قرار دارد و در صورت 
عدم توقف و بازگشــت به تعهدات خود از جریان 
امور عادی سیاســی خارج و وارد حوزه اضطراری 
شــده که در این صورت برخوردی فوری و قاطعانه 
با آن خواهند شــد. ایــن پیام را می تــوان در متن 
بیانیه مشترک سه کشــور اروپایی مشاهده کرد که 
پیشــرفت های ایران در برنامه هسته ای را گام های 

کلیدی در جهت ساخت سالح اتمی دانستند.
نکته دوم: فشــار بر ایران برای شروع مذاکرات وین 

اســت. باز این موضوع را می توان در ابراز نگرانی 
اروپایی ها نســبت به توقف دو ماهه مذاکرات وین 
مالحظه کــرد. آنها در بیانیه مشــترکی نوشــتند، 
مذاکرات هسته ای به خواســت ایران دو ماه است 
که متوقف شــده و تهران هنوز تاریخی برای ادامه 
این گفت وگوهــا اعالم نکرده و همزمان با پرهیز از 

مذاکره، در حال برداشتن گام های روی زمین است.    
نکته ســوم: در راســتای دو نکته باال قراردادن ایران 

در یک دو راهی پذیرش تداوم مذاکره وین با همان 
سیاق گذشته و خواسته های فرا برجامی یا افزایش 
فشارها و ســخت گیری های آینده است؛ به همین 
دلیل اعالم کردند گذشت زمان به سود هیچ یک از 

طرفین نیست.

 B آینده مذاکرات 
براساس گزارش آژانس

اگرچه فرآینــد گزارش های آژانــس ناامیدکننده و 
در راســتای مقاصد سیاســی اروپا و آمریکاست و 
همچنین بیانیه های سه کشور اروپایی تهدیدآمیز به 
نظر می رسد، اما واقعیت امر آینده مذاکرات آن گونه 
نیست که در اروپا و آمریکا در سیاست های اعالمی 
خود تاکنون اتخــاذ کرده اند؛ بلکه آثار گزارش ها را 
باید با توجه به تحلیل محتوای ســایر مواضع آنها، 
رویکردهای روسیه و چین، مشــروعیت اقدامات 
کاهش تعهدات برجامی ایران و شــرایط محیطی 
منطقه در محاســبات واقعی غربی ها مورد بررسی 

قرار داد.   

موضع گیری های ۱ مقامات اروپایــی و آمریکایــی در کنار  تهدیدآمیــز،  مواضــع 
دیگری هم دارند که تحلیل جهت آینده مذاکرات را 
بیشتر شــفاف می کند. یکی از آنها، مواضع رابرت 
مالی، مذاکره  کننده ارشد آمریکایی که از فروردین 
ســال جاری تا کنون چندین بار اعالم کرد »کارزار 
فشــارحداکثری واشــنگتن علیــه تهــران به طرز 
وحشــتناکی شکســت خورده اســت« سه کشور 
اروپایی نیز بارها بر همین موضوع تأکید داشته اند؛ به 
گونه ای که وزیر خارجه فرانسه با اذعان بر شکست 
فشــار حداکثری اعالم کــرد: »موقعیت بســیار 
خطرناکی اســت، دستیابی ایران به سالح هسته ای 
پیامدهای ژئواستراتژیک قابل توجهی رقم خواهد 
زد.« موضــع نفتالــی بنــت، نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی در 4 مــرداد نیــز ضمن شکســت 
سیاســت های نتانیاهو در قبال برنامه هسته ای ایران 
اذعان کرد. اگرچه این نوع مواضع، در ظاهر امنیتی 
کردن برنامه هسته ای را می رساند، اما پیام واقعی آنها 
اذعان به این اســت کــه مذاکرات تنهــا راه حل و 
سریع ترین زمان اســت. این به معنای این است که 
گزارش های آژانس و کم اعتنایی دولت سیزدهم به 
تعجیل در مذاکرات و پیشــرفت هسته ای ایران در 
چارچــوب توافــق برجــام، محاســبات غرب و 
صهیونیست ها را به سمت تجدید نظر خواهد برد.   

 بررسی مواضع روســیه و چین در سال 
جاری نیز قابل توجه اســت. این مواضع 2

بیان کننده مخالفت آنها با خواسته های فرابرجامی 
اروپا و آمریکاست. برای نمونه، نماینده دائم روسیه 
در سازمان های بین المللی خاطرنشان کرد، مسکو 
با اضافه کــردن نکات جدید بــه برجام مخالف 
اســت. همچنین روس ها بارها اعــالم کرده اند، 
آمریکا باید بالفاصله به اجــرای برجام بازگردد. 
رئیس جمهور چین نیز در گفت وگو با آقای رئیسی، 
رئیس جمهور ایران گفت: »منشــأ اصلی بحران 
کنونی هسته ای خروج یکجانبه آمریکا از برجام و 
فشــارهای حداکثری اســت و چین از مطالبات 
منطقــی ایران حمایت می کند.« با این شــرایط، 
پافشاری اروپا و آمریکا بر خواسته های زیاده طلبانه 
فرابرجامی با توجه به ســایر فاکتورها دوام زیادی 

نخواهد یافت.
شرایط محیط منطقه نیز به گونه ای است که 

ضرورت مذاکرات هسته ای را برای اروپا و 3
آمریکا بیشتر کرده است. شکست و فرار مفتضحانه 
آمریکا از افغانستان، وضعیت بغرنج این کشور در 
عراق، کاهش تاب آوری عربستان در جنگ با یمن، 
وضعیت لبنــان و... افزایش نفوذ ایــران در منطقه 
شرایطی اســت که اروپا و آمریکا نمی توانند آنها را 
نادیــده بگیرند و در کنار ســایر عوامل همچنان بر 

خواسته های فرابرجامی خود اصرار بورزند.
 در کنار موارد باال روند پیشرفت هسته ای 

ایران و آخرین گزارشی که آژانس به اطالع ۴
کشورهای اروپایی و آمریکا رساند، موقعیت ایران را 
نســبت به چند ماه قبل به شــدت تغییر داده است. 
تردیدی نیســت که این گزارش محاسبات اروپا و 
آمریکا را دچار اختالل کرده و آنها را بر سر یک دو 
راهی واقعی قرارداده است که یا باید مذاکرات را با 
شرایط جدید ایران بپذیرند یا منتظر هسته ای شدن 
کامل ایران باشــند. مواضع اصلی و باطنی آنها از 
انتخاب راه حل اول حکایت دارد. تجربه در روابط با 
غرب نیز نشان داد، هرگاه توانمندی های جمهوری 
اسالمی تصویر برتری را در اذهان غربی ها منعکس 
کرد و در عیــن حال موضع مقتدرانه ای را بر مبنای 
داشته های خود اتخاذ کرد، سبب عقب نشینی اروپا و 
آمریکا از خواسته های زیاده طلبانه شان گردید. یکی 
از نمونه ها، رفتار آنها در اواخر ســال های 1391 و 
1392 است؛ در آن زمان مذاکرات برجامی زمانی 
کلید خورد که برنامه های هسته ای ایران روند رو به 
رشدی داشت و از سوی دیگر فشارهای فلج کننده 
اوباما به جایی نرسید. در چنین شرایطی درخواست 
مذاکره بدون پیش شــرط و با پذیرش بخشــی از 
خواسته های ایران شکل گرفت. بر عکس این قضیه 
نیز آزموده شــد که هرگاه ایران از خود نقطه ضعف 
نشان داد و یک گام به عقب نشست، آنها چندگام به 

جلو آمدند.  

 دست برتر تهران
گزارش آژانس و چشم انداز آینده مذاکرات هسته ای
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   یادداشت    

 رها شدن از محمدبن نایف!

ولی عهدی  به  امیرمحمدبن نایــف  انتصاب 
عربستان ســعودی در آوریل 2015، چیزی 
نبود جز آغازی برای پایان مردی که تا چندی 
قبل از افراد قدرتمند در بین آل سعود به شمار 
می آمــد. درواقع، پس از گذشــت حدود دو 
ســال از انتصاب بن نایف بــه ولی عهدی در 
ژوئن 2017، دستور برکناری او از ولی عهدی 
صادر شــد و محمدبن ســلمان، پسر پادشاه 
سعودی جای او را گرفت. اقدامی که از نگاه 
صاحب نظران گامی در جهت آماده ســازی 
شرایط بود تا بن  ســلمان قدرت را در اختیار 
گیرد.  اما ماجرا بــا برکناری محمدبن نایف 
از ولی عهــدی تمام نشــد؛ او کــه در عین 
ولی عهدی پســت های معاون رئیس شورای 
وزیــران و وزارت کشــور را هــم در اختیار 
داشــت، از سوی محمدبن ســلمان در قصر 
خود در شــهر جده در حصــر خانگی قرار 
گرفــت و پس از مدتی در مــارس 2020 به 
همراه تعدادی از شــخصیت های آل سعود 
از سوی بن سلمان بازداشت شدند؛ از جمله 
امیراحمدبن عبدالعزیز، برادر پادشاه سعودی 
و پسرش امیر نایف بن احمدبن عبدالعزیز. به 
همراه آنها گروهی از فرماندهان و مســئوالن 
نظامی و امنیتی هم بازداشــت شدند. اتهام 
آنها این بود که قصد کودتا داشته اند.  ولی عهد 
ســعودی در دوره ترامپ که کمتر توجهی به 
اقدامات ضد حقوق بشــری در عربســتان و 
اختالفات داخلی آل سعود داشت، با جرئت 
و جســارت تمام همه مخالفــان و منتقدان 
قدرت طلبی اش را کنار مــی زد تا نفوذ او در 
ســاختار قدرت بیش از پیش افزایش یافته و 
همه چیز را در قبضه خــود بگیرد.  با وجود 
تمام آنچه علیه محمدبن نایف و افراد همسو با 
او در ساختار قدرت عربستان سعودی صورت 
گرفته است و این افراد با اتهامات گوناگونی، 
مانند فســاد مواجه شــده اند و هر از گاهی 
مجموعه جدیدی به دایره مغضوبان ولی عهد 
ماجراجوی ســعودی اضافه می شود، اما به 
نظر می رسد نگرانی های بن سلمان نسبت به 
محمدبن نایف همچنان پابرجاست و او تالش 
می کند از همه ابزارهایــی که در اختیار دارد 
برای اعمال محدودیت های بیشتر درخصوص 
ولی عهد ســابق و نزدیکان او اســتفاده کند 
تــا امکانی برای بازگشــت او به قدرت باقی 
نگذارد.  بــا این حال یکی از نگرانی های بن 
سلمان ماجرای ســعد الجبری، از مسئوالن 
امنیتی و اطالعاتی برجســته سعودی، است 
که از افراد بســیار نزدیک به محمدبن نایف 
به شــمار می آید و به خارج از کشور )کانادا( 
رفته است و تمام تالش های بن سلمان برای 
وادار کردن او به بازگشت از طریق تحت فشار 
قراردادن اعضای خانــواده اش بی نتیجه بوده 
است. درواقع نگرانی بن سلمان این است که 
الجبری از اسنادی که در اختیار دارد استفاده 
کند؛ اسنادی که ممکن است بخشی از آن در 
مورد ســلمان  بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی 
و ولی عهد این کشــور باشــد.  در این میان 
یکی دیگر از دغدغه های اصلی بن ســلمان 
انتخابات آمریکا بود که با شکســت ترامپ، 
او هم پیمان و حامی اصلی خود را از دســت 
داد. ضمن اینکه روی کارآمدن جو بایدن این 
فرصت را برای گروهی از شاهزادگان سعودی 
فراهم کرده است تا با همکاری شرکت های 
حقوقی آمریکایی پرونده هایی را علیه ولی عهد 
سعودی مطرح کنند و موضوعات مورد نظر 
خــود را از طریق برخی نماینــدگان کنگره 
نیز پیش ببرند. موضوعاتی مانند سرنوشــت 
تعدادی از اعضای خاندان سعودی و به طور 
مشخص محمدبن نایف و احمدبن عبدالعزیز 
که می تواند چالش جدیدی برای بن سلمان 
باشد. هرچند گذر زمان مشخص کننده آینده 

این گونه مسائل خواهد بود. 

منطقه

محمدرضا بلوردی
کارشناسمسائلمنطقه

ده روز از ســقوط کابل به دست »طالبان« می گذرد 
و در عین حال دولتی در کابل مســتقر نشده است 
و »شــبه نظامیان« طالب فقــط انتظامات پایتخت 
و مراکز اســتان های افغانســتان را در دست دارند. 
فاتحان کابل هنــوز حکومت مد نظر خود را اعالم 
نکرده اند و »ذبیح الله مجاهد« ســخنگوی طالبان 
می گوید با رهبران اقوام و شخصیت های افغانستان 
مشغول گفت وگو برای توافق بر سر حکومت آینده 
هستند. طالبان در این ماه ها سعی کرده است، چهره 
تعاملی از خود نشــان دهد، از این رو در مواجهه با 
شیعیان و مراسم سوگواری محرم الحرام همراهی 
زیادی از خود نشان داده است. در سطوح بین المللی 
و منطقه ای بحث های متعددی درباره طالبان و آینده 
افغانستان مطرح می شود و بیشتر دولت ها با احتیاط 
زیــادی در این خصوص اظهارنظر می کنند. درباره 

تحوالت افغانستان نکات زیادی وجود دارد: 

۱
اولین نقطه تحوالت هفته های اخیر افغانستان، 

شکست قطعی آمریکاست
 هیچ کــس تردیدی نــدارد که حــدود 100 هزار 
نیروی نظامی آمریکا به افغانســتان سرازیر نشدند 
تــا پس از 20 ســال به شــکلی کــه در هفته های 
گذشــته شاهد بودیم، به ســرعت خاک این کشور 
را تــرک گویند. در اظهــارات مقامات آمریکایی و 
اروپایی عبارات فراوانی وجود دارد که جز اعتراف 
به »شکســت مطلق« معنای دیگــری ندارد. همه 
می دانند که افغانســتان طی یک برنامه راهبردی و 
محاسبات دقیق به اشــغال آمریکا درآمد. طراحی 
اشغال افغانستان، شش ماه پیش از آن و تحت تأثیر 
ماجرای 11 سپتامبر صورت نگرفته است؛ این زمان 
بســیار کوتاه تر از آن است که آمریکا را به »تصمیم 
استراتژیک« برساند. آمریکایی ها از زمان بوش اول 
که سرمست باده فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، 
از »قرنی آمریکایی« صحبت به میان آوردند، برنامه 
اســتراتژیک خود را در کمیته ای به ریاســت »پل 
ولفوویتز« شــروع کردند و حدود هفت ســال بعد 
دولت جرج دبلیو بوش را سرکار آورده و حدود 10 
ماه بعد از آن ماجرای 11 ســپتامبر را پدید آوردند. 
در این طراحی )قرن آمریکایی 21( یک مانع عمده 
وجود داشت و آن چهار قدرت مدعی آسیایی بود؛ 
روسیه، چین، هند و ایران. اشغال نظامی افغانستان 
در این چارچوب در دستور کار قرار گرفت و در سال 
2001 اجرایی شد. در این طراحی به معنای واقعی، 
شکل  دهی به یک دولت ملی وابسته در افغانستان در 
دستور کار نبود؛ بلکه برای کاهش هزینه ها، تشکیل 
»دولتی اسمی« مطرح بود. دولت واقعی افغانستان 
همان دولت نظامی تحت سیطره فرماندهی نظامی 
آمریکا در این کشــور بود. از ایــن رو، در طول این 
20 ســال، آمریکا هیچ اقدامی برای قدرتمند شدن 
دولت های کرزی و اشرف غنی چه در ابعاد نظامی و 

چه در ابعاد اقتصادی نکرد.
پس از سقوط »امارت اســالمی افغانستان«، همه 
می دانستند که گروه شــبه نظامی و قدرتمند طالبان 
اگرچــه اداره کابــل را از دســت داده، اما کماکان 
مهم تریــن قدرت نظامی افغانســتان به حســاب 
می آید. طالبان در طول این 20 ســال بین 60 تا 80 
درصد خاک این کشــور را در سیطره خود داشت و 
افغانستان به این دلیل برای در امان ماندن از حمالت 

شــبه نظامیان طالب به یک ارتش مجهز و متناسب 
احتیاج داشــت، اما آمریکایی ها نه خود اقدامی در 
این راستا انجام دادند و نه به دولت افغانستان اجازه 
دادند از کشــورهایی نظیر ایران برای تقویت ارتش 
این کشور کمک تسلیحاتی، لجستیکی و آموزشی 
 واضح اســت که 

ً
مؤثری اســتفاده کند. پس کامال

آمریکا در سال 2001 برای اینکه 20 سال بعد از این 
کشــور برود یا برای اینکه یک دولت وابسته قوی را 
ســر کار بیاورد، وارد افغانستان نشد؛ بلکه آمده بود 
تا در طول »قــرن آمریکایی« که بوش اول وعده اش 
داده بود، این کشــور را در اشــغال مستقیم نظامی 
خود داشــته باشــد. روزی که آمریکا از افغانستان 
رفت هر چهار قدرت آسیایی مدنظر آمریکا نسبت 
به روزی که در ســال 1373 کمیته پل ولفوویتز آنها 
را مهم ترین مانع تحقق ایده قرن آمریکایی خوانده 
بود، قدرتمندتر شده بودند و خطرشان برای آمریکا 

بیشتر شده بود. 
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طالبان برخالف آنچه تصور می شود، برق آسا بر 
افغانستان مسلط نشد

 این گروه در ســال 1380 فقط تسلط بر کابل را از 
دست داد، اما در ســطح جامعه کماکان مهم ترین 
نیــروی اجتماعی بــود. طالب برخــالف احزاب 
افغانی، یک گروه با عده ای محدود هوادار نبود. این 
گروه از اول خود را در مقــام حزب تعریف نکرد؛ 
بلکه در مقام یک دولت خــود را مطرح کرد و لذا 
حتی پس از آنکه در سال 1380 قدرت سیاسی خود 
را از دست داد، به نام »امارت اسالمی افغانستان« 
بیانیه می داد.  پشــتون های حنفی افغانستان و حتی 
پشــتون های پاکســتان که حدود 40 میلیون نفر از 
جمعیت این کشور را شامل شده و در مناطق قبایلی 
این کشور ســکونت دارند، در طول این حدود 30 
ســال از طالبان حمایت مالی و نظامــی کرده اند. 
طالبان در طول ایــن دوران روابط خارجی خود را 
با بســیاری از دولت ها حفظ کــرد و در همان حال 
به طور غیررســمی اداره ایالت های پشتون نشــین 
افغانستان را در دست داشت. طالبان حداقل از 10 
سال پیش بر 60 درصد خاک افغانستان ـ در جنوب 
و غرب این کشــور ـ سیطره داشت و از یک سو مانع 
اعمال حاکمیت دولت مرکزی افغانســتان بر این 
مناطق شــد و از سوی دیگر به طور جدی با سیطره 
آمریکا بر این کشــور مبارزه کرد. اقدام دوم طالبان، 
به خصوص با توجه به روحیات ضدآمریکایی مردم 

افغانستان بر محبوبیت آن افزوده است. 

3
 یک نکته مهم در سیطره طالبان به خصوص بر 
مناطق مرکزی، شــمالی و شرقی این کشور این 
 در این مناطق مانعی بر سر راه 

ً
است که اساســا

پیشروی طالبان وجود نداشت
 تکلیف دولت و ارتش ضعیف اشرف غنی که معلوم 
اســت، گروه های جهادی نامــدار تاجیک، هزاره، 
ازبک و پشتون هم در طول این سال ها به کلی منهدم 
شــده و از اثر افتادند. در طول این دوران بعضی از 
رهبران جهادی نظیر شهید احمدشاه مسعود، شهید 
برهان  الدین ربانی، صبغت الله مجددی، مارشــال 
فهیم، محمدیونس خالص، پیرسید احمد گیالنی، 

مولوی محمدنبی محمدی، سیدعلی بهشتی ورسی، 
آیت الله محمد آصف محســنی و شهید عبدالعلی 
فراری از دنیا رفتند و بقیه رهبران جهادی افغانستان 
وارد دولت ضعیف کرزی و غنی شــده و از صحنه 
عمل جهادی خارج شــدند. ضمن آنکه اختالفات 
دوره چهار ساله »دولت اسالمی افغانستان« )دوره 
ریاست جمهوری صبغت الله مجددی و برهان الدین 
ربانی( بعد از فروپاشی امارت اسالمی طالبان از بین 
نرفت و درگیری بین آنها استمرار پیدا کرد. بنابراین 
وقتی دولــت و ارتش غنی در برابر طالبان تســلیم 
شــدند، گروه های سابق جهادی هم نتوانستند دوام 
چندانی بیاورند و نام آورترین نیروی جهادی، یعنی 
محمد اسماعیل خان نتوانســت بیش از دو هفته از 

هرات در مقابل نیروی اندک طالب دفاع کند. 

۴
طالبان از نظر روش تغییرات قابل توجهی را پذیرا 

شده است
 این گروه در گذشــته با صراحت از یک حکومت 
پشــتونی حرف می زد؛ اما امروز حداقل در عرصه 
ادبیات از دولت فراگیر حــرف می زند. طالبان در 
گذشته ســیطره تمام آداب و رسوم پشتونی را دنبال 
می کرد، اما امــروز می گوید قوانین باید به تصویب 
برسد و اقوام دیگر هم نظر دهند. طالب ها در گذشته 
روی اجرای حدودـ آن گونه که فقه پشــتونی اقتضا 
می کندـ  حکم می کرد که براساس آن زنان حق ارث 
نداشتند و اجرای حد زنا بر آنان بدون شاهد انجام 
می شد؛ اما اکنون می گویند سیستم قضایی کشور به 
تصویب نیاز دارد و به نوعی فقه حکومتی به جای فقه 

پشتونی رسیده است. 
با این حال این ســؤال اساسی وجود دارد که آیا 
 طالبان فارغ از مــوارد فقهی، از نظر عقیدتی 

ً
واقعا

و امور حکومتی تغییر اساســی کرده و ما با طالبان 
جدیدی مواجه هستیم؟ یا اینکه ادبیات این روزهای 
این گروه ناشی از نیاز آن به استقرار حکومت مدنظر 
خود اســت و موقتی اســت؟ پاســخ دقیق به این 
پرســش به زمان نیاز دارد و نمی توان به حرف های 

راضی کننده این روزهای طالب بسنده کرد. 

۵
 طالبــان هم اکنــون حداقل ســه نقطه ضعف 
 برای استقرار آنچه 

ً
اساســی دارد و لذا ضرورتا

مدنظر دارد به زمان احتیاج مبرم دارد
 یکی از این نقاط ضعف، »شناســایی بین المللی« 
اســت. طالبــان در قامت یک حکومــت نیازمند 
شناسایی بی قید و شــرط )دوژور( از سوی سازمان 
ملــل و اکثریت کشــورهای دنیا و بــه خصوص 
همســایگان افغانستان است. به دســت آوردن این 
شناسایی رسمی و کامل برای طالبان بدون پرداخت 
هزینه معتنابه میســر نیســت. طالبان نمی تواند به 
محض اعالم نوع حکومت در کابل به آن دست پیدا 
کند. کما اینکه همین االن نماینده طالبان با کمیته سه 
نفره کرزی، عبدالله و حکمتیار مشغول رایزنی است 
و حال آنکه نه کرزی، نــه عبدالله و نه حکمتیار را 
قبول دارد.  هر کشوری می تواند به رسمیت شناختن 
دولت طالبان را به شــروط مدنظر خود منوط کند 
و این کار طالبان را با پیچیدگی و دشــواری زیادی 

مواجه می گرداند. 

دومین نقطه ضعــف طالبــان، در اقلیت بودن 
خاستگاه قومی آن اســت. طالبان اگرچه طی یک 
سال اخیر سعی کرده است از ازبک ها، تاجیک ها، 
هزاره ها و... برای خــود هوادارانی جذب کند و به 
وسیله آنان نیز بر والیات غیرپشتون سیطره پیدا کرد، 
اما به هر حال طالبان از پشتون هاســت و پشتون ها 
تنها 40 درصد از جمعیت این کشور، یعنی حدود 
16 میلیون از چهل میلیون نفر جمعیت افغانســتان 
را شامل می شوند. طالبان برای تعامل با 60 درصد 
جمعیت غیرپشــتون و پشتون های شیعه باید راهی 
پیدا کنــد و این با اقدامات افراطی علیه این اقوام به 
دست نمی آید. اگر طالبان بخواهد به تندروی دست 
بزند، به زودی با شکل گیری جنبش های ضدطالب 
در میان هزاره ها، تاجیک هــا، ازبک ها و... مواجه 
می شــود؛ از این رو می تــوان گفت حکومت آینده 
طالبان با حکومتی که تحت عنوان »امارت اسالمی 
افغانستان« در سال های 1375 تا 1380 در اختیار 
داشت، تفاوت خواهد داشــت و این یعنی طالب 
نمی تواند یک حکومت مقتدر را در کابل مســتقر 
کنــد، خواه این حکومت پشــتونی باشــد و خواه 

ائتالفی. 
ســومین نقطه ضعف طالبان، بار سنگین اداره 
اقتصاد افغانستان اســت. طالبان تا اینجا و در طول 
این 20 سال بار اداره افغانستان را بر دوش نداشته و 
با درآمد 1/5 میلیارد دالر ساالنه که بخش اعظم آن 
از طریق دریافت مالیات ها تأمین می شد، نیروهای 
مرتبط با خود را اداره کرده است؛ اما از این پس اداره 
افغانستان را بر دوش داشته و به درآمدی چند برابر 
درآمد قبل یعنی حداقل شــش میلیارد دالر در سال 
احتیاج دارد و این در حالی اســت که وضع اقتصاد 
جهانی هم بحرانی است و کشوری وجود ندارد که 

بتواند کمک عمده ای به این کشور بکند. 
این مالحظــات طالبــان را وادار می کند رفتار 
بین المللی و منطقه ای خود را به گونه ای تنظیم کند 

که از همراهی و همکاری دیگران برخوردار شود. 
افغانســتان دچار انواعــی از عقب ماندگی های 
اقتصادی و اجتماعی اســت و بــرای کاهش آنها 
برنامه و بودجه قابل توجه می خواهد. البته افغانستان 
کشور فقیری نیست، چرا که با داشتن حدود 11 نوع 
معدن شامل گاز طبیعی، نفت، زغال سنگ، مس، 
کرومیت، طلق، ســولفات باریوم، گوگرد، سرب، 
روی، اورانیوم، آهن، نمک و ســنگ های قیمتی که 
ارزش آنها حدود سه تریلیون دالر تخمین زده شده و 
نیز داشتن آب فراوان و زمین های مساعد کشاورزی 
می تواند مسیر پیشــرفت را طی کند، ولی استفاده 
از این ظرفیت صنعتی معدنی، به کمک مهندسان 
خارجی وابسته است. طالبان اگر بخواهد حکومت 
پایداری داشته باشد، باید برای این موضوع فکری 
کند. اینکه طالبان اعالم کرد مانع کشت خشخاش 
در این کشور می شــود، یک عالمت به کشورهای 
همســایه برای جلــب همکاری های تجــاری و 
ســرمایه گذاری آنان می باشــد و می تواند صفحه 

جدیدی را در منطقه باز کند. 
جمهوری اسالمی در طول دو دهه گذشته روابط 
معقولی با طرف های مختلف افغانستانی از جمله 
گروه طالبان داشــته و مقبول اکثر طیف هاســت و 
می تواند از آن به عنوان یک راهبرد در همکاری های 
اقتصــادی فــی ما بیــن اســتفاده کند و ســطح 
همکاری های ساالنه را از 3/6 میلیارد دالر کنونی 

به دست کم ده میلیارد دالر برساند.

چشم انداز سیاسی طالبان دوم 
 دکترسعدالله زارعی تحلیلگر ارشد بین الملل

 آخرین تحوالت سیاسی در افغانستان را بررسی می کند
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حادثه پشت حادثه 

روزنامه »میامی هرالد« هفته گذشــته، تیتر 
و عکس یک یکی از شــماره های خود را به 
زلزله در هائیتی اختصاص داد. پس از چند 
هفته در صدر اخبار بودن این کشور به دلیل 
قتل رئیس جمهور، حــاال هائیتی دوباره به 
دلیل زلزله سهمگین و تعداد تلفات باالیش 
در صدر اخبار قرار گرفته است. در وضعیتی 
که رســانه های آمریکایی هــر روز اخباری 
از گروه های دخیــل در ترور رئیس جمهور 
هائیتی منتشر می کردند، پس از مدتی مجبور 
شدند تیترهای خود را به سمت زلزله ببرند؛ 
زیرا این زلزله تاکنــون 1400 قربانی گرفته 
اســت و اوضاع اقتصادی را سخت تر کرده 
است. گفتنی است، آخرین اخبار در این باره 
از 6 هزار و 900 نفر زخمی حکایت دارد. 
وجود نداشتن دولت قدرتمند در این کشور 
هم موجب تشدید بحران کرونا در هائیتی 
شده است و اقتصاد این کشور را با صدمات 
جبران ناپذیری مواجه کرده است. زلزله در 
این مرحله، ضربه نهایــی به مردم فقیر این 
کشور بود و البته کارشناسان گفته اند ممکن 
است در صورت پس لرزه های بیشتر احتمال 
وقوع سونامی نیز بیشتر شود. تاکنون دولت 
آمریکا که مأمور مستقیم رسیدگی به پرونده 
این قتل بــود، گزارشــی در این خصوص 
منتشر نکرده است. بســیاری از رسانه ها با 
توجه به اینکه قاتالن در فلوریدا آموزش دیده 
بودند، نوشــتند احتماال آمریکا پشت ترور 

»جوونیل مویس« باشد.

زنده شدن خاطره سایگون

سقوط ناگهانی پایتخت افغانستان و افتادن آن 
به دست نیروهای طالبان بسیاری از مردم دنیا 
و رسانه های غربی را به یاد سقوط سایگون 
 
ً
در ویتنام انداخت. نیروهای آمریکایی دقیقا
شــبیه به روز سقوط ســایگون، از فرودگاه 
کابل نیز فــرار کردند و بســیاری را به این 
فکــر انداختند که چطور ممکن اســت دو 
حادثه و دو کشــور اینقدر از یکدیگر دور، 
بتوانند چنین خاطرات مشابهی را برای دنیا 
به وجود بیاورنــد؟ روزنامه »مترو« لندن با 
انتشار عکس خروج نظامیان و دیپلمات های 
آمریکایی از سفارت آمریکا در کابل و قرار 
دادن آن در کنــار خــروج آمریکایی هــا از 
سایگون این شــباهت را بیشتر از قبل برای 
مردم یادآوری کرد. در هــر دو مورد دولت 
آمریکا تالش بیست ساله و ناموفقی را برای 
تأثیرگذاری بر فضای سیاســی دو کشور با 
انجام عملیات های نظامی انجــام داد؛ اما 
همانطور که در سایگون مجبور شد به فرار رو 
آورد، در کابل نیز صحنه های فرار یکی پس 
از دیگری رســانه ها و شبکه های اجتماعی 
را پر کردند. همانطور که رســانه های غربی 
در روز سقوط سایگون، تیتر زدند: »سقوط 
ســایگون«، این بار نیز روزنامه هایی مانند 
»متــرو« تیتر زدند: »ســقوط کابل« و بعد 
به شکســت های پیاپی آمریــکا در جهان و 
حمالت نظامی ناکامش اشاره کردند که از 

اذهان مردم دنیا پاک نمی شود.

جهان

پیشخوان

جهان

نخســت وزیر پاکستان با اشــاره به تحوالت افغانستان گفت: 
»این کشــور زنجیرها و قید و بندهــای بردگی و بندگی را پاره 
کرده اســت. شکستن زنجیر و قید و بند بردگی و بندگی بسیار 
ضروری اســت. ذهن برده هرگز نمی تواند به هیچ چیز بزرگ 
دست یابد.« خان تأکید کرد هیچ ملتی نمی تواند قیام کند مگر 
اینکه به ارزش ها و اصول خود تکیه کند.از سوی دیگر، وزارت 
خارجه پاکســتان نیز در واکنش به تحوالت اخیر افغانستان با 
صدور بیانیه ای اعالم کرد: »ما معتقدیم ضروری است رهبران 
افغانستان برای رسیدگی به اوضاع موجود این کشور همکاری 
کرده و راهی برای صلح و ثبات پایدار در افغانستان پیدا کنند.«

عمران خان و افغانستان
کاخ سلطنتی مالزی از قبول اســتعفای »محی الدین یاسین« از 
سوی پادشاه خبر داد؛ اما اعالم کرد تا زمانی که نخست وزیر جدید 
منصوب شــود، وی به عنوان سرپرست به کار خود ادامه خواهد 
داد.این استعفا دو روز پس از درخواست نخست وزیر این کشور 
از نمایندگان مخالف دولت برای حمایت از تعدادی اصالحات 
در آستانه رأی اعتماد ماه آینده در پارلمان انجام شد، پیشنهادی که 
به ســرعت از طرف آنها رد شد. قدرت محی الدین پس از ماه ها 
اختالف در ائتالف خود ضعیف شده بود. این استعفامی تواند مانع 
تالش های مالزی برای راه اندازی مجدد اقتصاد کرونازده شــود، 

زیرا جانشین مشخصی برای او وجود ندارد.

یاسین استعفای   
کابل نیوز، نوشت: »اشــرف غنی قبل از فرار، به پرسنل گارد 
ریاست جمهوری دســتور داده بود که به وزارت دفاع بروند و 
امنیت را تأمین کنند؛ زیرا او برای ســخنرانی به آنجا خواهد 
رفت. بنابراین تعداد کمی از نیروهای او در قصر باقی ماندند، 
او سپس درخواســت بالگرد کرده و برای فرار راهی فرودگاه 
 
ً
می شود.«او ســه خودرو حامل دالر با خود برده بود که ظاهرا

موفق به بردن آنها نمی شود. رسانه ها عنوان کرده اند او در عمان 
به ســر می برد و منتظر اجازه آمریکا برای ســفر به این کشور 
است؛ اما برخی اخبار نشان می دهد پس از مخالفت عمان به 

ازبکستان رفته است.

فرار   اشرف غنی 

»جاســتین ترودو« نخســت وزیر کانادا که در 
دومین دوره نخســت وزیری اش با آرای بسیار 
پایین و لب مرزی به نخست وزیری رسید، حاال 
تالش دارد با استفاده از جو مثبت به وجود آمده 
از واکسیناســیون سراســری کرونا در کانادا به 
سمت برگزاری انتخابات زودهنگام و تشکیل 
کابینه قوی تر برود. این مســئله با واکنش های 
منفی زیادی از سوی مردم و گروه های سیاسی 
کانادا مواجه شــده اســت. آنتاریــو، یکی از 
استان های کانادا ســرعت بسیار کمی در آغاز 
بارها  ترودو  واکسیناسیون سراسری داشــت. 
مورد انتقاد قــرار می گرفت که به موقع اقدام به 
خرید واکســن کرونا از آمریکا و روسیه نکرده 
اســت. او نه برنامه ای برای ســاخت واکسن 
داشــت و نه برنامه ای برای خریــد آن. پس از 
مدتی که دولــت در آمریکا تغییــر پیدا کرد و 
دموکرات ها بر سر کار آمدند، به دلیل نزدیکی 
لیبرال ها در کانادا با دموکرات ها در واشنگتن، 
راه برای خرید واکسن فراهم شد و واکسیناسیون 

سراسری با  سرعت باالیی انجام شد.
 حاال این سرعت به حدی افزایش پیدا کرده 
است که از انگلستان و آمریکا نیز باالتر رفته و 

تا حــدودی رضایتمندی خوبی در بین مردم به 
وجود آورده است. ترودو حاال به فکر برگزاری 
انتخابات، دو سال زودتر از زمان مقرر است تا 
شاید بتواند دولتی با قدرت بیشتر را اداره کند و 
به بسیاری از اقداماتی که به دلیل ضعیف بودن 

کابینه اش نتوانسته به آنها برسد، بپردازد.
 در دور قبلــی انتخابــات، حــزب لیبرال 
نتوانست با اکثریت آرا کابینه را تشکیل دهد و 
ترودو مجبور شــد کابینه ای ائتالفی را تشکیل 
دهد که در بین مســئوالن آن نیز مخالفت های 
زیــادی با برخــی از برنامه های تــرودو برای 
کانادا وجود داشــت. اگــر او بتوانــد در این 
انتخابات زودهنگام رأی باالیی از مردم بگیرد، 
به احتمال زیــاد راه برای تشــکیل کابینه قوی 
نیز باز خواهد شــد. البته ایــن کار آن طور که 
رســانه های کانادایی گفته اند، قماری است که 
مشخص نیســت با نتایج مدنظر ترودو همراه 
باشد. او هم اکنون نیز به دلیل این سیاسی کاری 
و استفاده از شرایط کرونا برای تقویت دولتش 
تحت انتقادات زیادی قرار دارد و شاید دوباره 
 نتواند رأی مردم را بــرای حزب لیبرال 

ً
اصــال

جمع آوری کند.

    سوءاستفاده نخست وزیر کانادا از واکسیناسیون کرونا 

ودو قمار تر

   تحلیل    

از روزی که درگیری ها و فرار گســترده مردم از 
شهرهای گوناگون افغانستان آغاز شد، کشورهای 
اروپایی به جای ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی 
و سیاسی در افغانستان، بیشتر به فکر حل بحران 
مهاجرت ناشی از این مســئله بودند. اروپا این 
روزها بیشــتر از هر زمان دیگــری در هراس و 
تردید به سر می برد که با موج جدید مهاجران از 
منطقه غرب آسیا و همچنین شرق اروپا به سمت 
کشورهایی، نظیر فرانسه و انگلستان چه کند. از 
 
ً
یک سو بحران افغانســتان وجود دارد که عمال

موجب توقف رویه اخراج افغانستانی های مستقر 
در اروپا شده اســت و از سوی دیگر تهدیدها و 
دشــمنی ها با بالروس، باعث شده است که این 
کشور منطقه اروپای شرقی، در لجبازی با سران 
اتحادیه اروپا، مرزهای خود را به ســمت اروپا 
باز بگذارد. »لوکاشنکو« رئیس جمهور بالروس 
که این روزها به شدت از طرف همتایان اروپایی 
و همچنین آمریکایی خود تحت فشــار است، 
اعالم کرده اســت دیگر دلیلی نمی بیند بخواهد 
خط مقدم مقابله با مهاجران در اروپا باشــد و به 
همین دلیل به بهانه های حقوق بشری، دست به 
باز کردن مرزهای خــود برای عبور مهاجران از 

بالروس به سمت اروپا زده است. از سوی دیگر 
ترکیه نیز قرار است دوباره نقشی حیاتی در مسئله 
مهاجران داشته باشد و از حاال اعالم کرده است 
تالشی در جهت نگهداری از مهاجران افغان در 
داخل مرزهای خود نمی کنــد؛ زیرا اروپایی ها 
توجهــی به ایــن اقدامات ترکیــه نمی کنند.  از 
همیــن رو »امانوئــل مکــرون« رئیس جمهور 
فرانســه تصریح کرد برلین و پاریــس به دنبال 
تدویــن طرحی اروپایی برای مقابله با مهاجرت 
از افغانستان خواهند بود. به نوشته پایگاه خبری ـ 
تحلیلی »پولیتیکو«، امانوئل مکرون گفت: »ما 
باید هجوم غیرعادی مهاجران را پیش بینی کرده 
و از خودمان در برابــر آن محافظت کنیم. اروپا 
به تنهایی نمی توانــد پیامدهای وضعیت فعلی 
را به دوش بکشــد.« مکرون گفــت، طرح آتی 
کشورهای اروپایی بر »مقابله با هجوم غیرعادی 
مالک هــای  هماهنگ ســازی  ]مهاجــران[، 
محافظتی و همکاری با کشــورهای ترانزیتی و 
میزبان ]برای مهاجران [ نظیر پاکســتان، ترکیه 
یا ایران« تمرکز خواهد داشــت. رئیس جمهور 
فرانسه گفت، به همراه آلمان و سایر کشورهای 

اروپایی به دنبال تدوین این طرح خواهد بود.

 ترس اروپایی ها از افزایش مهاجران

اصالت منافع!

   گزارش    

  افغانستان
یکا   و  پایان دوره آمر

ثمانه اکوان
دبیرگروهبینالملل

ایاالت متحده آمریکا پس از 20 ســال اشغالگری 
در افغانستان کوهی از بحرا ن ها و مشکالت را برای 
مردم این کشــور به جای گذاشــته است، وضعیت 
اسفباری که حاال سران کاخ سفید نیز با آن معترفند 
و حاال راهی جز فرار پیش روی »جو بایدن«  از این 
کشــور باقی نمانده بود. مســئله ای که  تحلیلگران 
آمریکایی نیز اقرار می کنند نشانه ای از افول آمریکا در 
عرصه جهانی است اما  پرسش مهمتر آن است که 
آیا ماجرای افغانستان، ابتدای دوره افول آمریکاست 
یا روندی اســت که با این مسئله شــتاب بیشتری 

می گیرد؟
پاسخ به این پرسش را می توان با داستانی از یک 
توئیت آغاز کرد. روز نهم اوت ســال جاری، یعنی 
 شش روز قبل از اینکه کابل بدون هیچ مقاومتی 

ً
دقیقا

به دست نیروهای طالبان بیفتد، سفارت آمریکا در 
افغانستان در حساب توئیتری خود یک سؤال از مردم 
این کشور پرسید: »ما می خواهیم درباره آرزوهای تان 
بشــنویم و اینکه چه آرزویی برای ثبات سیاسی در 
کشورتان دارید. این روزها هم زمان طالبان و دولت 

افغانســتان در حال رایزنی مذاکرات صلح در قطر 
هســتند. می خواهید این مذاکرات به چه سیســتم 
سیاسی ای منتج شود؟« طنز ماجرا اینجاست که این 
توئیت با هشتگ #صلح ـ برای ـ افغانستان نیز همراه 
شــد. این توئیت در واقع نشــان دهنده آرزوی خود 
آمریکا برای افغانستان بود. دولت بایدن می دانست 
که طالبان قدرت گرفته اســت و می خواهد ســهم 
بیشــتری در عرصه سیاست این کشور داشته باشد. 
ســازمان های اطالعاتی و نظامی آمریکا پیش بینی 
حضور گسترده طالبان در عرصه سیاسی را داشتند؛ 
بااین حال تصور نمی کردند، این انتقال قدرت نه در 
یک فرآیند شش تا نه ماهه، بلکه در یک فرآیند سریع 
شش تا نه روزه انجام شود! در این میان تنها کشوری 
که حاال در معرض انتقادات شــدید جهانی در بین 
دوست و دشمن قرار گرفته اســت، ایاالت متحده 
است. رســانه ها این ســؤال را مطرح می کنند: »از 
کجا معلوم که دوســتان و متحدان آمریکا می توانند 
از آن پس به این کشور اعتماد کنند؟ اروپا چطور باید 
به آمریکا اعتماد و اتکا کند تا مسائل جهانی را حل 
کنند؟ کشورها و دولت هایی که حیات و ممات خود 
را در گرو سیاست های آمریکا می دانند، چطور باید 
اعتماد کنند که آمریــکا در دقیقه 90 آنها را به حال 
خود رها نمی کند؟« بایدن در نطق روز دوشنبه خود 
و پاسخ به تمام این انتقادات گفت، آمریکا وظیفه ای 

برای ملت ســازی در افغانســتان نداشته است و در 
شــرایطی که ارتش افغانســتان و نیروهای سیاسی 
این کشور برای دولت خود نمی جنگند، آمریکا نیز 
سربازان خود را برای افغانی ها به خطر نمی اندازد! 
البته این همان آمریکایی است که به دلیل حادثه 11 
سپتامبر و بهانه ایجاد کردن برای حمله به افغانستان 
بیــان می کرد که اولویت اصلی آمریکا در سراســر 

جهان برپایی دموکراسی است!
اما ســؤال مهم تــر اینجا همچنان این مســئله 
اســت که آیا یک جانبه گرایی های آمریکا در عرصه 
بین المللی و تصمیمات اشــتباه و نسنجیده رهبران 
آن از ترامپ گرفته تا بایدن و دموکرات ها نشــانه ای 
از افول آمریکا در سطح جهان نیست؟ پاسخ به این 
پرســش را می توان در سنجش میزان قدرت آمریکا 
در جهان پــس  از این حادثه جســت وجو کرد. آیا 
می توان بــه آمریکا به منزله یــک ابرقدرت اعتماد 
کرد که می تواند نیات و اهداف خود را در سراســر 

جهان پیاده کند؟ آیا اگر هدفی ازسوی آمریکا دنبال 
شــود، این تضمین وجــود دارد که 20 ســال بعد 
آمریــکا اعالم نکند که در هــدف و مأموریت خود 
شکست خورده است؟ آیا آمریکا که با هر انتخابات 
ریاست جمهوری، رئیس جمهور و همه سیاست های 
بین المللی اش تغییر پیدا می کند، می تواند شــریک 
مطمئنی برای کشــورها از نظر سیاسی باشد؟  همه 
اینها پرسش هایی اســت که در نهایت راه به سمت 
پاسخ به این پرسش را هموار می کند: آیا افول آمریکا 
تنها با ریاســت جمهوری ترامپ آغاز شد یا افول، 
روند و فرآیندی اســت که از مدت ها قبل آغاز شده 
و قابل بازگشــت و توقف نیز نیست؟ از زمان روی 
کار آمدن ترامــپ، آمریکا ثابت کرده بود نمی تواند 
به  منزله نیروی سیاسی قابل اعتماد، مسئولیت پذیر و 
منطقی در دنیا مطرح شود. این مسئله با دولت بایدن 
و شکست آمریکا در افغانستان و خروج مفتضحانه 
این کشور از منطقه به یقین قطعی رسیده است.           
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 تعهد بدون منابع پایدار 

برای تحقق اصالح ساختار بودجه در کشور 
ابتدا الزم است بدانیم هدف مان از اصالح 
ســاختار بودجه چیســت؛ چرا که در واقع 
بودجه تعدادی ســؤال اساســی و محوری 
دارد که باید دید پاســخ دولت و حاکمیت 
به این ســؤال ها چه بوده است؛ یعنی دولت 
قصد دارد چه خدماتی را به چه افرادی و به 
چه روش هایی با چه حجم و اندازه ای ارائه 
دهد؟ اینها پرســش هایی هستند که اساس 
بودجه ریزی را تشکیل می دهند. برای نمونه، 
تصمیم می گیریم بــه دانش آموزان مدارس 
ابتدایی در یک یا چند استان مشخص روزانه 
یک وعده غذای گرم داده شود، این تصمیمی 
است که حاکمیت نسبت به بودجه می گیرد، 
اما از طرف دیگر باید دید هزینه این تصمیم 
قرار اســت از چه محلی تأمین شود؟ وقتی 
با ایــن رویکرد بــه بودجه نــگاه می کنیم 
محدودیت هایی که ناشی از تصمیمات قبل 
 تصمیم گیری 

ً
بوده است، اعمال شده و عمال

بهینــه در مــورد این ســؤاالت را ناممکن 
می کند. برای نمونه، در ســال مشــخصی 
تصمیم گرفته شده است چند هزار معلم در 
آموزش و پرورش اســتخدام شوند. اگرچه 
این تصمیم برای یک ســال و مقطع زمانی 
مشخص اســت، اما تعهدی که در قبال این 
تصمیم ایجاد شــده، این است که معلم ها 
باید 30 ســال کار کنند و دولت هر ساله با 
توجه به تورم و... حقوق و دریافتی معلمان 
را پرداخت کند. از طرفی امتیازات معلمان 
و پرداختی دولت متناسب با سال خدمت نیز 
افزایش می یابد. این مسئله تصمیمی است 
که چندین ســال قبل گرفته شده، اما االن به 
دالیــل مختلف از جمله تغییــر اولویت ها 
یا بازخورد نامناســب در بهینه بودن، روش 
دیگر یا منابــع الزم را برای دنبال کردن این 
سیاست در سال 1400 نداریم، اما به دلیل 
تصمیماتی که در گذشته گرفته ایم و تعهدات 
بلندمدتی که برای آن ایجاد شــده اســت، 
قدرت اعمال سیاست بهینه را نیز از دست 
داده ایم. بودجه سال 1400 مصداق این نوع 
تصمیم گیری است، یعنی تصمیم گرفته ایم 
 وارد شویم و 

ً
برای ارائه خدمات مســتقیما

تعهدات کافی را نیز به کارمندان داده ایم اما 
منابع کافی برای تأمین این تصمیم نداریم. 
از طرفی سیاســت گذار ما نیز دچار نوعی 
اعتیاد شده است. اعتیاد سیاست گذار ما این 
است که برای هزینه های تعریف شده منبع 
مشخصی در نظر نمی گیرد. سیاست گذار، 
این اعتیاد را در ســال های گذشته از طریق 
منابع نفتی پوشش می داد؛ اما چندین سال 
اســت که درآمدهای نفتی کشور به واسطه 
تحریم ها و کاهش بهای نفت کمتر شــده 
اســت، با این حال به جــای اینکه این نوع 
سیاست گذاری غیر متعادل کاهش پیدا کرده 
یا اصالح شود، تشدید نیز شده است. الیحه 
بودجه ســال 1399 را که در اواخر ســال 
1398 آمد و عملکرد آن را در ســال 1399 
مشــاهده کردیم، می توان مصداق بارز این 
نوع سیاست گذاری دانست. یعنی در حالی 
که درآمدهای نفتی مــا کاهش یافته، اما در 
مقابل سیاست گذار ما به جای اینکه بگوید 
االن منابعی نداریم و باید هزینه های مان را 
کاهش دهیم، به سمت مخدرهای دیگری 
برای تأمین منابع مورد نیاز رفته اســت و در 
نهایــت در ســال 1399 اصطالحی تحت 
عنوان »مولدسازی دارایی ها« را در اقتصاد 
سیاسی کشور ایجاد کرده است، به گونه ای 
که بدون برنامه ریزی و صحت سنجی مدعی 
شــده اســت، این 50 هزار میلیارد تومان 
از هزینه هایی که در مســائل و موضوعات 
مختلف وجود دارد از طریق مولدســازی 
دارایی ها تأمین خواهد شد، موضوعی که در 

نهایت  به استقراض بیشتر دولت می شود.

 BBBB به نظرتان صنعــت و بازار خودرو طی  
سال های گذشــته در چه شرایطی قرار 
داشــت و چه اقداماتی ســبب آسیب 

رسیدن به این صنعت شد؟
درباره صنعت خودرو، مجلس شــورای اســالمی 
 کاملی 

ً
در دوره قبل گزارش تحقیق و تفحص نسبتا

را ارائه کــرد. این گزارش چــراغ راهنمای خوبی 
بود که نشــان می داد ما در آینده چطــور می توانیم 
معضــالت صنعت خــودرو را حل کــرده و پیش 
برویــم. طبــق گزارش هایی که در ســال 1393 از 
ســوی معاونت طرح و برنامــه وزارت صمت تهیه 
شد، خودروسازها در ســال 1391 از بحران خارج 
شده بودند و مشــکالت نیز یکی دو سال بعد از آن 
در حال کاهش بــود. حتی عملکرد وزارت صمت 
در دولــت اول روحانی در حوزه خودروســازی تا 
حدودی خوب بــود؛ به گونه ای کــه در دوره آقای 
نعمت زاده جلسات شورای سیاست گذاری مرتب 
برگزار شده و یک سری پروژه نیز پیگیری می شد. در 
واقع با حمایت های وزیر وقت طرح ها و پروژه های 
نو جلو برده می شد؛ اما در دوره های بعدی این روند 
متوقف شد. البته در همان زمان هم دولت نتوانست 
شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده را 
راضی کند و شرکت های خودروسازی از سال های 
1394 و 1395 بار دیگر دچار معضل قیمت گذاری 
شــدند. با این حال اگر همان روند گذشــته در آن 
سال ها ادامه داشت شاهد معضالت فعلی نبودیم، 
اما به دلیل مشــکالت ایجاد شده در وزارت صمت 
و تغییــرات پیاپــی وزرا در ایــن وزارتخانه، ثبات 
سیاســت گذاری در زمینه خودرو و دیگر بنگاه های 
اقتصادی وجود نداشــت. در دوره دوم دولت آقای 
روحانی صنعت خودروسازی بیشترین آسیب را به 
دلیل دولتی بودن، نبود تصمیم گیری های به موقع و 
وجود تنگ نظری ها در بعضی از ســازمان ها، مانند 
شــورای رقابت دید. وظیفه اصلی و واقعی شورای 
رقابت چیز دیگری جز قیمت گذاری است. در واقع 
 قیمت گذاری به این شــورا ربطی ندارد و این 

ً
اصال

 منجر به انحصار می شود. وظیفه شورای 
ً
کار عمال

رقابت مقابله با کارتل و انحصارطلبی هایی است که 
برای دو خودروساز بزرگ کشور انحصار ایجاد کرده 
و سبب شده است رقبای دیگر نتوانند وارد این حوزه 
شوند. شما وقتی در نظامی، قیمت گذاری می کنید نه 
سرمایه گذار داخلی و نه سرمایه گذار خارجی جذب 
نمی شود؛ حتی واردات هم که می تواند روی کیفیت 

توسعه محصول و قیمت اثرگذار باشد، دچار مشکل 
و آسیب خواهد شــد. انحصاری که شورای رقابت 
با قیمت گذاری ایجاد کرده است، به نفع هیچ کس 
نیست، یعنی نه خودروساز و نه مشتری سودی از آن 

نمی برند.

 BBBB کشور در یک دهه اخیر، با تحریم های  
جدید و شدیدتری مواجه شده است. 
ســؤال مــن این اســت چرا بــا اینکه 
می گوییم در داخل کشور خودرو تولید 
می کنیم، باز هم با تشدید تحریم ها دچار 

مشکل می شویم؟
مشکل اساسی و زیرساختی که ما در کشور داریم، 
نبــود برنامه ریزی در کشــور اســت. وقتی رئیس 
جمهوری می آید و سازمانی، مانند برنامه و بودجه را 
منحل می کند و بعد از هشت سال تازه می خواهند 
آن را احیا کنند و در ضمن بعد از احیا کســی را در 
 اهل این کار 

ً
رأس این سازمان قرار می دهند که اصال

نیست، نشــان می دهد دولت های ما به برنامه ریزی 
 دولت نمی داند 

ً
تمایلی ندارند. به نظر من اصــوال

چطور باید از خودروســاز حمایــت کند! ضربه ای 
که از بی برنامگی در کشــور خوردیم، بسیار بیشتر 
از تحریم هاســت. هر کشــوری کــه در دنیا دچار 
تحریم می شود، اقتصادی به نام اقتصاد جنگ در آن 
تعریف می شــود که ما نام آن را »اقتصاد مقاومتی« 
گذاشته ایم. کشور آمریکا که آن سر دنیاست و نزدیک 
مرزهایش هم با هیچ کشوری درگیری ندارد، هنوز 
هم اقتصادش با اقتصاد جنگ اداره می شود. سوئیس 
کــه حتی در جنــگ جهانــی اول و دوم نیز حضور 
نداشت، هنوز اقتصادش اقتصاد جنگ است؛ چون 
این کشــورها فرض را بــر آن می گذارند که ممکن 
اســت شرایط، به شــرایط جنگی تبدیل شود؛ پس 
یک برنامه ریزی منسجم دارند که اگر تحریم شدند 
و اجازه ارتباط نداشتند، بدانند می توانند چه کاری 
انجام دهند و اگر تحریم ها از بین رفت، چکار کنند. 
ضمــن اینکه برای پیشــرفت در صنعــت خودرو 
دولــت باید تصدی گری و حضور در این صنعت را 
کنار بگذارد، البتــه این موضوع به معنای رها کردن 
صنعت خودرو نیســت، حتی در کشورهای توسعه 
یافته که عمده بنگاه های آنها خصوصی است، دولت 
اعمــال قــدرت دارد، اما دخالــت نمی کند؛ یعنی 
اولویت دولت این اســت که بیاید و تکلیف ســهام 
خودروســازی ها را روشن کند. در حالی که سیستم 
 
ً
تو در تو در ایران موجب شــده اســت دولت عمال

هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت های خودروساز 
را انتخاب  کند. تجربه نشان داده است، ما در زمینه 
تحقیق، طراحــی و توســعه توانمندی های باالیی 
داریم، چطور تمام نیروهای ما که در مراکز تحقیقاتی 
و طراحــی خودروســازی های مان کار می کننــد، 
می توانند در آن ســوی مرزها ظرف یکی دو ماه کار 
پیدا کنند، این افراد طبیعتا اینجا هم می توانند مؤثر 
 توانمندی آنها را دیده ام. اگر 

ً
باشــند. من شــخصا

قطعه سازی و خودروسازی ما از شر دولت خالص 
شود، در صنعت قطعه ســازی نیز همین توان وجود 
دارد. البته دولــت نباید این بخش را رها کند؛ بلکه 
باید بیاید و از قطعه ســازها و خودروســازها برنامه 
بگیرد و برنامه های آنها را پایش کند. واگذاری سهام 
هم موضوع دیگری است که روش مخصوص خود 
 روش هایی نیســت که ما 

ً
را دارد، اما روش آن قطعا

چند مورد آن را در کشــور دیده ایم و کشور را دچار 
بحران کرده است.

 BBBB ارتبــاط برنامه ریزی با واگــذاری این  
بنگاه ها چیست؟ 

می خواســتند  چیــن  در  وقتــی   
ً
مثــال ببینیــد 

خصوصی ســازی کنند، از خریــداران و متقاضیان 
برنامه می گرفتند و بعد 5 درصد از سهام بنگاه را به 
نامش می کردند و بقیه اش را نگه می داشتند تا ببینند 
خریدار می تواند در سال اول به برنامه های خود عمل 
کند یا نه؟ اگر عمل شــده بود سال بعد هم 5 درصد 
بعدی را به نام خریدار می زدند؛ یعنی این طور نیست 
که بیایند و مانند ما، بنگاه های بزرگ اقتصادی خود را 
به ثمن بخس در اختیار کسی قرار دهند که نه اهلیت 
و نه سرمایه آنچنانی دارد. از طرفی تا زمانی که یک 
بنگاه اقتصادی مانند نیشکر هفت تپه در اختیار دولت 
است ،جلوی واردات شــکر را بگیریم، نه اینکه به 
محض واگذاری این شــرکت به بخش خصوصی، 
بگوییم دیگر به ما ربطی ندارد و واردات شکر را آزاد 
کنیم. نیشــکر هفت تپه سال ها، شکر در انبارهایش 
 برایش کیلویی هزار تومان هزینه 

ً
داشــت چون مثال

داشت، اما می توانست شکر را کیلویی 600 تومان 
وارد کند. این موضوع به دلیل نداشتن برنامه و آمایش 
در کشور ماســت که قابل تسری به تمام بخش های 
اقتصادی است. لذا برای اصالح شرایط موجود در 
گام اول باید تکلیف شرکت های تو در تو مشخص 
شــود. دولت گذشته هشت ســال فرصت داشت 
تــا این کار را انجام دهد، اما انجام نداد. شــاید هم 
تعمدی در کار بوده اســت. مســئله دوم این است 

که شــرکت ها را باید با روش های تضمین شــده به 
کسانی که اهلیت دارند، واگذار کرد. موضوع سوم  
نیز مسئله قیمت گذاری است تا زمانی که این موارد 
حل نشوند، مشکالت خودروسازی و قطعه سازی نیز 
مرتفع نخواهد شد. خودرو یک محصول استراتژیک 
نیســت. ما فقط یک بار و در ســال 1391 توانستیم 
مدیــران را توجیه کنیم و موضــوع اختالف قیمت 
شرکت و بازار را حل کنیم. قیمت پراید در کارخانه 
9 میلیون تومان و در بازار 22 میلیون تومان بود. وقتی 
قیمت کارخانه به 18 میلیون رسید بازار هم با 500 
هزار تومان تفاوت تنظیم شــد. در حالی که ســاز و 
کار قیمت گذاری، یعنی ایجاد رانت وحشتناکی در 
جامعه که هیچ برنامه ای نیز برایش وجود ندارد. در 
حالی که باید به روشــی عمل کنیم که خودروســاز 
سود ببرد و این سود باالتر از سود بانکی باشد تا مردم 
توجیه شوند به جای ایستادن در صف خرید خودرو 
در صف خرید سهام خودرو باشند. در حال حاضر 
مردم با عالقه ســهام پتروشیمی ها و فوالد و... را در 
بورس می خرند، چون حاشــیه ســود خوبی دارد و 
ساز و کارهای شان هم با بنگاه های خودروساز فرق 
دارد. مــواد اولیه ارزان در کنار قیمت های بازارهای 
جهانی و سودهای زیاد دارند، اما سهام خودروسازان 
را نمی خرنــد و به جایش در صف خرید کاالی آن ـ 
یعنی خود خودروـ می ایستند. چون قفل کردن قیمت 
خودرو باعث شده حاشیه سود باالیی برای آن ایجاد 
شود. برای نمونه در  نام نویسی های خودرو دیدیم که 
حدود 6 تا 7 میلیون نفر نام نویسی می کنند، اما از هر 
10 نفر، شــاید یک نفر مصرف کننده واقعی خودرو 

باشد. 

 BBBB چه توصیه هایی به دولت ســیزدهم در  
زمینه حل معضــالت صنعت خودرو 

دارید؟
عالوه بر گســترش و توجه به خصوصی ســازی و 
کاهش نقش دولــت از تصدی گری بــه نظارت و 
پایش در مورد مســائل مدیریتی و انتخاب مدیران 
این صنعت نیز باید اصالحاتی انجام شود. به نظرم 
باید کمیته ای تعیین شود و این کمیته بررسی کند تا 
هر کسی به راحتی نتواند در هیئت مدیره ها منصوب 
شود. در سال  های اخیر عمده انتصاب های رخ داده 
بر اســاس البی بوده است. شــما اگر زیر مجموعه 
شــرکت های خودروساز را بررسی کنید، کسانی را 
می بینید که هیچ اطالعاتی از صنعت خودرو ندارند 

 با توصیه در این جایگاه قرار گرفته اند.
ً
و عموما

بازار

یادداشت 

در چند سال اخیر و با شــدت یافتن تحریم های ظالمانه علیه 
ایران، راهبردهایی برای کاهش مخاطرات اقتصادی کشــور و 
دستیابی به توسعه پایدار در پیش گرفته شده است. این راهبردها 
را می توان به صورت خالصــه در ذیل عنوان اقتصاد مقاومتی 
دســته بندی کرد؛ چرا که تعریف اقتصاد مقاومتی بر این مبنا 
استوار اســت که در شرایط تحریم و فشــار خارجی، اقتصاد 
توانایی شکوفایی را داشته باشد. با این تعریف، جایگزین کردن 
بخش هایی با ریســک کم، مانند بخش کشــاورزی با بخش 
پرریسک نفت، یکی از اصول اقتصاد مقاومتی است. در واقع 
متنوع کردن اقتصاد یکی از راهبرد های اقتصاد مقاومتی است. 

 اقدامات کم ریسک
منهای نفت

به گزارش »راشاتودی«، الکساندر نوآک گفت: »روسیه آماده است 
تا اقدامات ســختگیرانه ای برای کاهش قیمت سوخت در داخل 
انجام دهد.« معاون نخســت وزیر روسیه هشدار داد: »در صورتی 
که وضعیت وخیم تر شــود، این اقدامات شــامل توقف صادرات 
محصوالت پتروشــیمی می شود.« وی از شــرکت های نفتی این 
کشــور برای کمک به ثبات در بازار نفت داخلی کمک خواست و 
افزود: »افزایش عرضه یکنواخت نفت کمک کننده خواهد بود.« این 
در حالی است که وزیر انرژی روسیه در ماه جوالی گفته بود دولت 
در حال بررســی ممنوعیت صادرات بنزین است. قیمت بنزین در 

روسیه طی چند ماه گذشته به سرعت در حال افزایش بوده است.

 توقف صادرات بنزین!
شاخص

»کاالی متروکه« به کاالیی گفته می شود که صاحبش آن را ترک 
کرده و به هر دلیلی به ســراغ کاال برای ترخیص نرفته باشد یا 
اگر هم مراجعه کرده باشــد، در ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز 
تأخیر کند. مدتی که بعــد از انقضای آن، کاال به عنوان کاالی 
متروکه شــناخته می شــود، چهار ماه از تاریخ صــدور اولین 
قبض انبار اســت که البته این زمان در فرودگاه ها دو ماه است. 
چنانچه صاحب کاال برای مراجعه نکردن و ترخیص کاال عذر 
موجهی داشته باشد، می تواند با تنظیم درخواست و ارائه آن به 
 گمرک، تقاضا کند که مدت یاد شــده حداکثر چهار ماه دیگر

 تمدید شود.

 کاالی متروکه چیست؟
افزوده

سرمایه گذار داخلی و خارجی
 با  قیمت گذاری فرار می کند

عباس پرهیزگاری
دکترایاقتصاد

سعید مدنی مدیر عامل اسبق سایپا در گفت وگو با صبح صادق

حمید رضا جوانبخت
خبرنگار

 شاید طی یک دهه اخیر، بتوان گفت خودرو برای خانوارهای ایرانی به کاالیی تبدیل شده که نداشتن آن خانوار را با مشکالت و هزینه هایی مواجه کرده است. وجود خودرو 
 ضروری برای خانوارها به خصوص در شهرهای بزرگ در کنار پیشران بودن این صنعت و نقش آن در رشد اقتصادی و اشتغال سبب شده است 

ً
به منزله کاالیی مصرفی و نسبتا

موضوع خودرو همواره یکی از مسائل بحث برانگیز و مهم در میان مردم و دولت های مختلف باشد. صبح صادق در گفت وگویی با سعید مدنی، از کارشناسان این صنعت که 
سابقه مدیرعاملی گروه خودروسازی سایپا و پارس خودرو را نیز در کارنامه دارد، وضعیت صنعت و بازار خودرو را بررسی کرده است.  
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  همراهی عقل و قلب
 در رسیدن به حقیقت

دین اســالم در کنــار قوه عقل، 
احساسات را هم معتبر دانسته و 
ارتباط این دو را الزم و ملزوم یکدیگر قرار 
داده اســت. یعنــی عقل باید همــراه با 
احساسات باشــد و آن را همراهی کند تا 

انسان را به نتیجه مطلوب برساند. 
دین اسالم به خواسته های قلبی، نیت ها 
و احساسات درســت اعتبار می بخشد و 
آنجایی را که این احساسات از مدار عقل 

و دین خارج می شود، معتبر نمی داند. 
برای نمونه، خداوند در آیه 216 سوره 
ْیًئا 

َ
َرُهوا ش

ْ
ک

َ
ْن ت

َ
بقره می فرماید: »َوَعَسی أ

ْیًئا َوُهَو 
َ

وا ش ِحبُّ
ُ
ْن ت

َ
ْم َوَعَســی أ

ُ
ک

َ
ْیٌر ل

َ
َوُهَو خ

ُموَن«؛ 
َ
ْعل

َ
ْنُتْم ال ت

َ
ُم َوأ

َ
ُه َیْعل

َّ
ْم َوالل

ُ
ک

َ
ــرٌّ ل

َ
ش

به عبارتی گاهی عقل همراه احساســات 
عملی را در نظر می گیرد که به ضرر ماست 
و می  خواهیم انجامش دهید و گاهی به نفع 
ماست و نمی  خواهیم آن را انجام دهیم؛ 
یعنی این کراهت و محبت از طرف خدا 
اعتبار دارد، اما مشکل آنجاست که گاهی 

به خطا می رود. 
در آیه ای دیگر تقوای متقیان را به  دلیل 
محبت شان به خدا می داند و می فرماید: 
ِه«)بقره/165(، 

َّ
ا ِلل  ُحبًّ

ُّ
د

َ
ش

َ
ِذیَن آَمُنوا أ

َّ
»َوال

این یعنی قلب انســان ها می تواند دارای 
تشخیص درســت و منطبق با حق باشد. 
اما اینکه انســان ها بتواننــد با گوش دادن 
به نوای قلب شــان راه درست را انتخاب 
کنند و از خطر گمراهی دور بمانند هم به 
شرایطی نیاز دارد. خداوند در آیه 10 سوره 
قصص می فرماید، ما قلب مادر حضرت 
موســی)ع( را محکم کردیم تا اسرارش 
را به خواهرش نگوید؛ در اینجا مشخص 
اســت دلی که استحکام داشــته باشد، 
می تواند جهت درســت به انسان بدهد. 
احساسات در نزد دین تا آنجا معتبر است 
که گمراهی به همراه نداشته باشد و انسان 

را از مسیر حق دور نکند.
 بــرای نمونه، هنگاهــی که حضرت 
موسی می  خواســت فرزند سرکش خود 
را هــم داخل کشــتی بیــاورد، خداوند 
 

ٌ
ُه َعَمل  ِانَّ

َ
ْهِلــك

َ
ْیَس ِمْن ا

َ
ُه ل فرمــود: »»ِانَّ

احساسات  یعنی  صاِلح«)هود/46(  ْیُر 
َ

غ
او را در محبــت به فرزنــدش تأیید کرد، 
امــا این احساســات باید همــراه با ادله 
 عقلــی باشــد تا مصــادف بــا حقیقت 

شود.
اســالم دریافت های قلبــی در انجام 
اعمــال عبــادی و اخالقی را ســودمند 
می دانــد. عشــق بــه عبــادت را انگیزه 
برای عبــادت معرفی می  کنــد و دوام در 
 مســیر حق را به دریافت هــای قلبی گره

 می زند. 
امام صــادق)ع( می فرمایند: »بهترین 
آدم ها کســی اســت که به عبادت عشق 
ورزد، پس آن را در آغوش گیرد و در دلش 
آن را دوســت داشته باشد و با بدنش بدان 
بچســبد و خودش را برای انجام آن فارغ 
کند...« )اصول کافی، ج2، ص83( یکی 
از آموزه های نهضت امام حسین)ع( هم 
همین همراهی عقل با احساسات است. 
احساساتی که می تواند ما را در رسیدن به 

حقیقت کمک کند. 
ما با قلب مان به سمت امام حسین)ع( 
جــذب می شــویم و بــا همراهــی این 
شــخصیت مقدس به  خدا می رســیم و 
همان طور که امام حسین)ع( به   خواهرش 
فرمود: »زینب جان نگذار شیطان صبر تو 
را برباید.« باید از احساسات مان در جهت 
درست استفاده کنیم و نگذاریم شیطان از 

آن سوء استفاده کند.

آیت الله محمدتقی بهجت)ره( از علمای برجســته  و اســتاد 
اخالق اسالمی در توصیه ای به مومنان  درباره  یکی از مهمترین 
عوامل سلوک الی الله می فرمایند : »در این مطلب جای شک 
نیست که اگر انسان بدان موفق باشد، برای او کافی است و تمام 
مطالب و نتایج ریاضات شاقه و دشوار را دارد! و آن مطلب این 
است که انســان خود را در محضر خدا ببیند و خدا را در همه 
احــوال، مطلع از خود و در همه جــا حاضر و بر همه کارها و 

احوال خود ناظر بداند.«

 در محضر بهجت، ج۱، ص3۵۴ 

دین

آیه

 تا قبل از اســالم کســانی کــه خود را 
علمای ادیان نام نهاده بودند، دین را در 
تضــاد با »عقل« می دیدند و تــوان عقل را برای 
تشخیص خوب و بد کافی نمی دانستند؛ اما اسالم 
بر توان عقل در رسیدن به پاسخ صحیح تأکید کرد 
و آن را اصلی تریــن راه دســتیابی به حقایق دین 
معرفی فرمود. این تأیید و تأکید تا جایی پیش رفت 
که خداوند فکر کردن را عبادت خواند و ثوابش را 
از عبادات هفتاد ساله دیگر بیشتر در نظر گرفت. 
البته در میان مذاهب و مکاتب این مکتب تشیع 
است که عقل را قوه ای مستقل برای تشخیص حق 
و باطــل می داند و باز هم برخی مذهب ســازان 

نتوانستند این استقالل را درک کنند و بپذیرند. 
خداوند در قرآن بندگانش را در آیات 17 و 18 
سوره زمر، بشــارت می دهد به شنیدن و انتخاب 
کردن بهترین سخن تا جایی که امام کاظم)ع(  به 
هشــام بن حکم می فرمایند: »ای هشام، خداوند 
تبارک و تعالی، بندگان آگاه و اندیشــمند خود را 
ِذیَن 

ّ
ــر ِعباِد ال

ِّ
َبش

َ
بدین بیان بشارت می دهد که ف

ِذیَن 
َّ
 ال

َ
ِبُعوَن أْحَســَنُه أولِئک یتَّ

َ
 ف

َ
ْول

َ
ق

ْ
یْســَتِمُعوَن ال

باِب«؛ این به 
ْ
ــوا األل

ُ
 ُهْم أول

َ
ُه وأولِئک

ّ
اُهُم الل

َ
َهد

معنای آن اســت که اهل عقل و خرد شنیده های 

خود را بررسی می کنند و هنگامی که به صحت 
و ســالمتش پی  بردند و آن  را بهترین ســخن یا 
استدالل یافتند، عمل می کنند. روایات متعددی 
از ائمه معصوم)ع( به دســت ما رسیده است که 
بر ارزش عقل و خــردورزی تأکید می کنند. امام 
علی)ع( می فرمایند: »هیچ ثروتی ســودمندتر از 

عقل نیست.«)حکمت113(
همچنین در خطبه های شــان مــدام از مردم 
می خواهند که فکر خود را به کار بیندازند و عاقبت 
رفتار خود را درنظــر بگیرند. حضرت علی)ع( 
می فرماید: »به خدا شکوه می برم از جماعتی که 
نادان می زیند و گمــراه می میرند!« )خطبه17(؛ 
انتخاب بهترین سخنان و استدالل ها یک صفت 
انسانی است که هر کسی با عقل خود می تواند به 

آن برسد.
 رنه دکارت: »هیــچ گاه هیچ چیز را حقیقت 
نپندارم، جز آنچه درستی آن بر من بدیهی شود... 
و چیزی را به تصدیق نپذیرم، مگر آنکه در ذهنم 
چنان روشن و متمایز گردد که جای هیچ گونه شکی 
باقی نماند.« آنچه در اندیشــه اسالمی پررنگ تر 
به نظر می آید »غایت اندیشی« و »عاقبت اندیشی« 
است. ترسیم هدف، قصد کردن و غرض داشتن، 

یعنی غایت و عاقبت اندیشی.
 دهخدا در تعریف غایت اندیشــی می گوید: 
»کســی که پایان و نهایت کار را درســت بیند.« 
قید درست دیدن، یعنی اینکه در عاقبت اندیشی 
و غایت اندیشــی اگر دچار خطا شویم به مقصد 

 عاقبت اندیشــی معنا پیدا 
ً
نمی رســیم و اصــال

نمی کند. غایت اندیشی با انسان و تفکرات انسانی 
تعریف می شود و موجودات دیگر از این موهبت 
الهی محروم هســتند؛ البته ایــن لطف خداوند 
به مختار بودن انســان در انتخاب راه های متعدد 
برمی گــردد. امیرالمؤمنین)ع( عاقبت اندیشــی 
را صفتــی بــرای خردمندترین مردم دانســته و 
شــاخصه اهل ایمان را عاقبت اندیشی می دانند.
)نهج البالغه، خ113( ایشان امر می کنند به اینکه 
قبل از شروع کار باید عاقبت کار و انگیزه هایی که 
در نظر است، ترسیم شود تا خطا در هدف گذاری 

پیش نیاید. 
خداوند در قرآن بارها به انسان ها تذکر می دهد 
که عاقبت کار منافقان، کافران و تکذیب کنندگان 
ِبیَن » 

ّ
ِذ

َ
ُمک

ْ
 ال

ُ
 کاَن عاِقَبة

َ
ْیف

َ
روا ک

ُ
اْنظ

َ
را ببینید: »... ف

)آل عمــران/137( دیدن عاقبــت و غایت کار از 
نشانه های عقل است و امری که به انسان اعطا شده 
برای دیدن صحیح عاقب کار خویش؛ همچنین 
 

َ
ْیف

َ
ُروا ک

ُ
َیْنظ

َ
ْرِض ف

َ
ْم َیِسیُروا ِفی اال

َ
ل

َ
ف
َ
می فرماید: »أ

ْبِلِهم«؛ آیا )مخالفان دعوت 
َ
ِذیَن ِمْن ق

َّ
 ال

ُ
اَن َعاِقَبة

َ
ک

تو( در زمین سیر نکردند تا ببینند سرانجام کسانی 
که پیش از آنها بودند چگونه شد؟! )یوسف/109(
همان طور که گفته شــد بررســی باید قبل از 
شروع باشد و اگر در این بررسی خطایی رخ دهد، 
هدف لطمه می بیند. به همین دلیل امام حسین)ع( 
ما را به دیدن مســیر امر می فرمایند و می خواهند 
در بررسی غایت کار مسیر را نیز در نظر بگیریم. 

 بَمعِصَیهة اللِه 
ً
مرا

َ
 ا

َ
ایشان می فرمایند: »َمن حاَول

ُر«؛ 
َ

ســَرَع ِلَمجِئ ما َیحذ
َ
 ِلما َیرُجو َوا

َ
فَوت

َ
کاَن ا

کســی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد، 
آنچه بدان امید داشت از دست می رود و زودتر به 
آنچه می ترسد گرفتار می شود. )اصول کافی، ج2، 
ص373( مکتب ما همان قدر که بر عقل گرایی، 
اندیشــه و تدبر در زندگی تأکید می کند، به همان 

اندازه بر عاقبت اندیشی هم تأکید دارد.
 امام جواد)ع( درباره عاقبت اندیشی در کارها 
می فرمایــد: »هرکس بدون اطمینان نســبت به 
جوانب ]هر کاری ، فرمانی، حرکتی و...[ مطیع 
و پذیرای آن شود، خود را در معرض هالکت قرار 
داده و نتیجه ای جز خشــم و عصبانّیت نخواهد 
گرفت.«)اعالم الدین، ص309( آری ریشه برخی 
اختالفات اندیشه نکردن در عاقبت یک کار است. 
برای نمونــه، گاهی یک مســئول بدون آنکه 
عاقبت تصمیمات خود را در نظر بگیرد، دستوری 
می دهد که اختــالف را در جامعه زیاد می کند و 
سبب می شــود فتنه ای بزرگ رقم بخورد. خشم 
وجود مردم را فرابگیرد و رفتارشــان قابل کنترل 

نباشد. 
پس الزم است هر کاری با دقت و تأمل بیشتر 
انجام شود، زیرا امیرالمؤمنین)ع( در نامه شان به 
مالک اشتر دستور می دهند »مسئوالنی را برگزیند 
که دوراندیــش و عاقبت اندیش هســتند.« پس 
عاقبت  اندیشــی باید از جمله خصوصیات یک 

مسئول باشد.

 انتخاب مسئوالن دوراندیش
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیرگروهمعارف

در کتاب »معال سبتین« آمده است، امام حسین)ع( 
می فرمایند: »دوســت داران من دو دسته اند: َمْن 
مَّ 

َ
ا َو ض

َ
ذ

َ
ی َنِبیَنا َهک

َ
ِه َو َرْدَنا َنْحــُن َو ُهَو َعل

َّ
َنا ِلل َحبَّ

َ
أ

ِإْصَبَعیــِه«؛ یعنی آنهایی که ســنگ ما را به ســینه 
می زنند؛ یک عده فقط محض رضای خداســت 
و کاری به مــال و دنیا ندارد؛ امــا بعضی ها برای 
اینکه ثروت شان زیاد شــود، از امام حسین)ع( دم 
می زنند. برای اینکه مشتری های شــان زیاد بشود، 
امام را وســیله پــول درآوردن می داننــد. عزادار و 
گریه کن واقعی کارش برای خداســت. کاری هم 
به تعریف دیگران ندارد. عالمتش هم این اســت 
که دنبال دنیاپرســتی نمی رود؛ یعنی دنیا را فدای 
امام)ع( می کند نه اینکه روضه ائمه معصوم)ع( را 
ل کسانی 

َ
وســیله مقاصد دنیایی اش قرار بدهد. َمث

که ائمه معصوم)ع( را وسیله امور دنیوی خود قرار 
می دهند، مثل گداهایی اســت که با یا ابوالفضل 
و یــا علی گدایی می کنند. ایــن یعنی با حضرت 

ابوالفضل)ع( کاری ندارد و پول شما را می خواهد. 
مواظب باشیم اخالص مان خدشه دار نشود. سعی 
کنیم با اخالص مان خودمان را جزء اصحاب امام 
حسین)ع( کنیم. یادمان باشد که اصحاب ایشان در 
همه زمان ها کم هستند. مگر در شب عاشورا چقدر 
از یاران ایشان ماندند. خیلی ها در بین راه برگشتند. 
االن هم همین طور است. بزرگی می فرمود آدم ها 
یا حســینی اند یا شــمری و یزیدی. کسی که ربا و 
نزول می خورد، ظلم، فساد، مردم آزاری و خیانت 
می کند در حال جنگ با خداســت. این آدم شمر 
است. اکثر مردم، حتی مسلمانان هم دنبال حقیقت 
نیســتند. مرحوم مالصدرا در یکی از کتاب هایش 
می گوید: »اکثر مردم، مســلمانان و علما قشــری 
و ظاهربین هســتند و درک و پیروی از حقیقت در 
ُرُهْم ال 

َ
ث

ْ
ک

َ
 أ

ْ
آنها کم است.« قرآن هم می فرماید: »َبل

 
ٌ

لیل
َ
ُروَن« و »َو ق

ُ
ــک

ْ
َرُهْم ال یش

َ
ث

ْ
ک

َ
وَن« »َو لِکنَّ أ

ُ
یْعِقل

وُر« صدها مدرک قرآنی و روایی 
ُ
ک

َّ
ِمْن ِعباِدی الش

وجود دارد که می گویند اکثریت مردم زیر بار حق 
نمی روند مگر در زمان ظهور امام زمان)عج( چند 
درصد مردم نماز جماعت می روند؟ چند درصد از 
کسانی که مسجد می آیند خمس می دهند؟ زکات 
وُر« همیشه اهل 

ُ
ک

َّ
 ِمْن ِعباِدی الش

ٌ
لیل

َ
می دهند؟ »َو ق

حق کم بودند و کم هســتند؛ شعار زیاد است؛ سر 
و صدا زیاد است، ولی حق و حقیقت کم است. 

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید
 شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

امام حسین)ع( سیره اش مقابله با ظلم بود. ظلم 
خیلی گناه دارد. ما روایات فراوانی داریم؛ کســی 
که به دوســتان اهل بیت)ع( ظلم کند، به ایشــان 

ظلم کرده است. »من آذا مومن فقد آذانی« این 
فرمایش پیغمبر خداست. خیلی مواظب 

ا  ظلم و اذیت باشیم. »ِشیَعُتَنا ُجْزٌء ِمنَّ
ِل ِطیَنِتَنا یُسوُؤُهْم َما 

ْ
ض

َ
وا ِمْن ف

ُ
ِلق

ُ
خ

َنا«. ُهْم َما یُسرُّ یُسوُؤَنا َو یُسرُّ

همه عاشقان حسین)ع( 
   منبر    

 خداوند ناظر ماست
سلوک

انحراف زدایی   
راهنما

دکتر محسن اسماعیلی: اگر هدف از عزاداری، الگوگیری برای 
آینده و فراگرفتن درس چگونه زیســتن است، بدون تردید باید 
مبتنی بر معرفت و شناخت دقیق گذشته باشد. عزاداری آنگاه 
انسان و جامعه را می ســازد که تنها ناشی از تحریک عواطف 
و احساسات نباشــد و عزادار بداند که حسین)ع( که بود، چه 
می گفت، با او چه کردند و او چه واکنشــی نشان داد؟ طبیعی 
اســت که چنین معرفتی از گذشته، معرفت جدیدی نسبت به 
آینده تولید می کند. این همان چیزی است که امام برای آن قیام 

کرد و اگر حاصل شود، کمترین پاداش آن بهشت است!

پرســش: گاهی بســیج جهت اجرای برنامه های سیاســی و 
بصیرت افزایــی بر اســاس روابطی کــه دارد از ادارات پول و 
امکاناتی می گیرد، در حالی که این اعتبار باید بر اساس ردیف 

بودجه در محل خودش هزینه شود، حکم آن چیست؟
پاســخ: مصرف نمودن اموال دولتی در غیر مواردی که اجازه 
داده شده، در حکم غصب اســت و موجب ضمان می باشد، 
 مگر آنکه با اجازه قانونی مقام مســئول باالتر صورت بگیرد.

)اجوبه، س1967(

برگرفته از کتاب احکام هدایت سیاسی 

 استفاده از امکانات دولتی!
حکمت

گفتاری از  حجت االسالم حبیب الله فرحزاد

روح الله متقی
کارشناسمسائلدینیوقرآنی
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خشکسالی پدیده ای است که این روزها روی خشن خود را به مردم 
برخی از شــهرهای ایران نشان داده است. هر چند اگر به یاد بیاوریم 
موضوع جنگ آب از ســال های گذشــته لقلقه زبان مسئوالن بود که 
جنگ بعدی دنیا، جنگ بر سر آب است؛ اما این جنگ آنچنان که باید 
و شاید جدی گرفته نشد و متأسفانه امروز شاهد از دست رفتن سالمت 
انسان ها، محیط زیست، جانداران و اعتراضات و گالیه های مردمی به 
عملکرد مدیران در حوزه حفاظت از محیط زیست هستیم. اسماعیل 
کهرم، کارشــناس محیط زیست، بوم شناس و مشــاور اسبق رئیس 
سازمان محیط زیست در گفت وگو با صبح صادق درباره بارورسازی 
ابرها و امکان انجام چنین فرآیندی سخن گفت و راهکارهایی برای 

فائق آمدن کوتاه مدت بر خشکسالی ارائه داد.
او گفت: »بارورسازی در کشورهای توسعه یافته انگشت شماری 
مانند آمریکا انجام شده است. در ایران هم یک موضوع آزمایشی برای 

بارور کردن ابرها مطرح شد که آیا چنین امکانی برای افزایش بارش 
در حال حاضر وجود دارد یا خیر؟ به یاد دارم برخی از مسئوالن این 
موضوع را با فرســتادن برخی بروشورهای بارورسازی ابر در آمریکا 
برای بنده ارســال کردند و بنده انجام آن را در ایران به دالیل مختلف 

غیر قابل عملیاتی خواندم.«
کهرم خاطر نشــان کرد: »با وجود اینکه آمریکا یک کشور توسعه 
یافته با فناوری های به روز اســت، این کشور نیز در تحقق بارش های 
ناشــی از ابرهای بارور شده دستاورد خاصی نداشته است. مسئله به 
قدری پیچیده است و هزینه های سرسام آور و حساسیت های خاصی 
دارد که کشــورهای چین و روســیه نیز تا کنون به این موضوع ورود 
نکرده اند.« وی درباره عملکرد آمریکایی ها درخصوص بارورسازی 
ابرها گفت: »دستاورد آمریکا در بارورسازی ابرها تنها در حد تأمین 
بارش اندازه یک اســتخر بوده یا کمتر از یک اســتخر. در این فرآیند 
هواپیما بر فراز ابرها فرســتاده می شود و بعد از آن با اسپری کردن دو 
ماده یدید نقره و یدید پتاســیم باعث پایین آمدن برودت می شود. در 
این فرآیند درجه حرارت حدود صفر می شود تا بارش صورت بگیرد. 

یدید نقره و یخ خشک، پروپان مایع، نیتروژن مایع، دی اکسید کربن 
مایع و عوامل شیمیایی دیگری به کار گرفته می شود تا هوای اطراف 
ابر را چندین درجه ســانتیگراد پایین می آورد. ضمن اینکه این روش 
هزینه های سرسام آوری دارد و کشورهای دنیا رویکرد قابل توجهی به 

بارش از طریق بارورسازی ابرها نداشته اند.«
کارشــناس محیط زیســت گفت: »در هیچ کجای دنیا تا کنون 
بارورســازی ابرها روشی مؤثر برای غلبه بر خشکسالی نبوده است؛ 
بنابراین نمی توانیم به این موضوع خوش بین باشیم که با بارورسازی 
 خوزســتان را ســیراب کنیم. ضمن اینکه حرکت 

ً
ابرها بتوانیم مثال

ابرها به قدری زیاد اســت که ممکن است در ایران ابرها بارور شوند 
و در پاکستان یا در هندوستان ببارند! بنابراین آنچه در آمریکا به عنوان 
بارورســازی ابرها انجام شده، آزمایشی است و به هیچ وجه موضوع 

فراگیر و عملیاتی برای غلبه بر خشکسالی نیست.«
اسماعیل کهرم درباره مدیریت مصرف هم گفت: »با توجه به اینکه 
کمتر از 5 درصد مصرف آب، در بخش خانگی است و بخش بزرگ 
در مصارف کشــاورزی صرف می شود، مدیریت مصرف در بخش 

کشاورزی کار آسانی نیست که انتظار داشته باشیم کشاورز آن را عملی 
کند. مدیریت مصرف در بخش کشاورزی نیز به حمایت های مالی 
بزرگی از سوی دولت نیاز دارد. برای نمونه، می توان به آبیاری قطره ای 
یا آبیاری بارانی یا آبیاری مه پاش اشاره کرد که برای یک هکتار آبیاری 
قطره ای 22 میلیون تومان هزینه الزم اســت و کشاورز با زمین هایی 
با وســعت باالی 150 تا 200 هکتار تــوان صرف چنین هزینه های 
سرسام آوری را ندارد. ضمن اینکه لوله هایی که کار گذاشته می شود 
بعد از چهار سال زیر آفتاب ایران می پوسند، بنابراین مدیریت مصرف 
موضوعی است که دولت با سرمایه های هنگفت باید وارد آن شود.« 
کارشناس محیط زیست و خشکسالی درباره راهکارهای تأمین آب و 
 راه حل آنی وجود ندارد. اگر از همین 

ً
غلبه بر خشکسالی گفت: »قطعا

امروز دولت مدیریت خوبی در جمع آوری آب در سفره های زیرزمینی 
را کلید بزند، حداقل این موضوع پنج سال آینده اندکی جواب می دهد 
و می توانیم از بخشــی از عواید آن بهره مند شویم. خشکسالی نتیجه 
نبود برنامه ریزی و ســوء مدیریتی است که سال ها حاکم بوده است. 
چهار برابر ظرفیت مراتع، گوســفند برای چــرا وارد مراتع کرده اند 

که موجب از بین رفتن پوشــش گیاهی می شــود. بارندگی خاک را 
می شوید و فرســایش خاک مانع از ورود یک قطره آب به سفره های 
زیرزمینی می شــود.«  وی در این باره خاطر نشان کرد: »دولت باید 
سیاست های سخت گیرانه ای داشته باشد. با مرتع کاری و ضخامت 
تدریجی پوشش گیاهی و جلوگیری از فرسایش خاک، بتوانیم قطره 
قطــره آب را در زیرزمین جمع کنیم و از ســفره آب زیرزمینی بیرون 
 کوتاه تر از پنج سال 

ً
بکشیم. این موارد، پروژه های زمانبر است و قطعا

قابل بهره برداری نیست.«
اسماعیل کهرم در پایان خطاب به دولت آقای رئیسی گفت: »اگر 
مدیریت مطلوبی برای حفظ محیط زیست و سفره های آب زیر زمینی 
از همیــن اآلن صورت بگیرد و در چاه هایی که نباید از آن برداشــت 
شود، بسته شود، می توان به آینده امیدوار بود؛ در غیر این صورت در 
سال های آینده مابقی شهرها و روستاهای ایران نیز مانند 700 روستای 
خوزستان که آب با مصرف خوراکی با تانکر برای آنها برده می شود، 
نیازمند چنین خدماتی خواهند بود؛ آبی فقط برای نوشیدن، نه برای 

زراعت و کشاورزی.«

فالت ایران در بخشــی از نیم کره شمالی واقع شده است که از آن با 
عنوان کمربند خشک زمین یاد می شود؛ عرض بین 25 تا 40 درجه 
نیم کره شمالی اغلب مساحت 165میلیون هکتاری ایران را به خود 
اختصاص داده اســت. در واقع 89/7 درصد از مســاحت ایران از 
اقلیمی خشک و نیمه خشک برخوردار است و ریزش های آسمانی در 
این سرزمین یک سوم میانگین جهانی و میزان تبخیرش دو تا سه برابر 

بیشتر از میانگین جهانی است. 
این کشور همیشه کم آب بوده است؛ با وجود این واقعیت توانسته 
است یکی از دیرینه ترین تمدن های جهان را با قدمت بیش از 5 هزار 
ســال به نام خود ثبت کند؛ اما چگونه چنین اتفاقی افتاده است؟ در 
پاســخ باید گفت، پدران و مادرانی که در ایــن آب و خاک زندگی 
می کردند، با درک قوانین حاکم بر زیست بوم، چیدمان توسعه شان را 
طراحی کردند. آنها از کاریز یا قنات استفاده می کردند و از آب مازاد 
برای کشت و زرع بهره می بردند. هرگز با تکنیکی به نام قنات امکان 
ندارد با پدیده ای به نام افت سطح آب زیرزمینی یا فرونشست زمین 
روبه رو شــد. پدران و مادران ما با استفاده از چنین تکنیکی و استفاده 
از سازه هایی، مانند بادشکن ها و بادگیرها، یخدان ها و یخچال ها و... 

نشان می دادند متوجه قوانین حاکم بر سرزمین شان هستند.
یکی دیگر از پاسخ های چرایی باال در روشی است که کشاورزان 
از دیرباز در این ســرزمین اســتفاده می کردنــد و آن، این بوده که در 
ارتفاعات آب را گل آلود می کردند که هم موادغذایی کوهستان وارد 
آب مزرعه شــود و حاصلخیزی خاک افزایش پیدا کند و هم میزان 
تبخیر آب را به حداقل کاهش دهند؛ چرا که دریافته بودند تبخیر آب 

گل آلود کمتر است و به این ترتیب آب بیشتری را می توانند به ارزش 
افزوده تبدیل کنند.

 B چیدمان غلط توسعه
اما همه این تجربه های ارزشمند و بی نظیر را کنار گذاشته و به سراغ 
موتور پمپ و افزایش وابستگی معیشتی به منابع آب و خاک رفته ایم 
و چیدمان غلط توسعه را انتخاب کرده ایم و به جای آنکه آرمان مان در 
توســعه تأمین امنیت غذایی باشد، به سراغ خودکفایی در کشاورزی 

رفته ایم؛ آن هم با هر قیمت و شرایطی!
حتی به این هم بســنده نکرده ایم و از افتخارات مان این است که 
بخشی از صادرات غیر نفتی ما را پسته، هندوانه، سیب زمینی، یونجه، 
سیب و مرکبات تشکیل می دهد؛ یعنی صادرات آب مجازی آن هم 
برای کشوری که خودش با دریوزگی آب روبه روست. اگر امروز مردم 
ما از کابوس گرســنگی و تشنگی می ترسند، به این دلیل است که از 
بیماری که خــودش درحال خونریزی اســت، می خواهیم در طرح 
اهدای خون هم شرکت کند! کشوری که خود درگیر کمبود آب است، 
نبایــد اجازه دهد برخی از محصوالتش صادر شــوند و وقتی چنین 
کاری می کند نباید بنالد که ایــن قهر طبیعت و کمبود بارندگی بوده 
است. ما هر سال حدود 100 میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال 
در کشــور داریم و فقط 8/5 درصد از این آب برای تأمین آب شرب 
همه 85 میلیون ایرانی کافی است؛ ما به راحتی می توانستیم با بیش از 
90 میلیارد متر مکعب آب باقی مانده هم برای صنعت، هم کشاورزی 
و هم محیط زیست حقآبه تعیین کنیم! اما ما آزمندانه منابع آبی مان را 

حرام کرده و هدر دادیم.

 Bمدیریت؛ متهم شماره یک خشکسالی
فقط در طول 14 سال گذشته بیش از 73 میلیارد متر مکعب بیش از 
آبی که وارد سفره های آب زیرزمینی شده، آب برداشت کرده ایم؛ یعنی 

 سه دریاچه به بزرگی دریاچه ارومیه! بنابراین ما حق نداریم متهم 
ً
تقریبا

شماره یک را در بروز وضعیت کنونی آسمان، تغییرات اقلیم، خشم 
پروردگار یا ســیلی طبیعت بدانیم؛ بلکه متهم شماره یک نابخردی، 
آزمندی و مدیریت کلنگی یا خشکســالی مدیریتــی و فقر خرد در 

تصمیم گیری های کالن کشور است.
همین االن هم حدود 8 میلیارد متر مکعب آب را از طریق قنات ها 
اســتفاده می کنیم و می توانیم مجدد آنها را بازسازی و استفاده کنیم. 
الزم است موتور پمپ ها را خاموش کنیم؛ هیچ چاهی سودش بیشتر 
از ضررش نیست، نه در ایران بلکه در هر جای دنیا؛ ما با اختصاص 
20 متر مکعب آب به بخش کشــاورزی می توانیم در چند محصول 
اســتراتژیک کشــور، یعنی گندم، برنج، جو و ذرت در حد نیازهای 
خودمان به خودکفایی برســیم و نیازی نداریم در همه محصوالت 
خودمان تولیدکننده باشــیم و بخشــی را هم صادر کنیــم. این کار 
همانقدر احمقانه است که یک خانواده تصمیم بگیرد تمام مایحتاج 
خود را در خانه خود بســازد؛ معلوم است که تمام عمرش را به هدر 
می دهد، محصــوالت با کیفیت تولید نمی کنــد و تاب آوریش هم 
کاهش می یابد. یک خانواده تاب آور، خانواده ای است که پدر، مادر 
و اهالی اش براساس دانش و مهارت شان پول تولید کنند و با پولی که 
دارند، بهترین وســائل را برای خانه تهیه کنند. یک سرزمین و کشور 
هم باید ببیند چه مزیت هایی دارد و براساس آنها پول تولید کرده و آن 
وقت مایحتاج خود را تأمین کند. همه دنیا همین کار را می کنند؛ هر 

کشوری در یک حوزه ای حرفی برای گفتن دارد.

 Bکاهش وابستگی معیشتی به منابع آبی
حــاال با وجود همه آنچه بر ســر زمین آورده ایم، ما باید وابســتگی 
معیشتی مان را به منابع آبی و خاکی کم کنیم و به سراغ تولیدات ثانویه 
و استحصال انرژی های خورشــیدی، بادی، زمین گرمایی و جزر و 
مدی برویم که از مزیت های واقعی کشور ماست و باید از مزیتی مانند 

توریسم پزشکی استفاده کنیم. کاری که االن در اصفهان انجام شده و 
بزرگ ترین شهرک سالمت ساخته شده است. این شهرک می تواند تا 
3 میلیارد دالر برای کشور ارزآوری داشته باشد؛ یعنی خیلی بیشتر از 
ارزش کل محصوالت کشاورزی و باغی و دامداری و زراعی و طیور 
و شیالت؛ چرا از این مزیت ها استفاده نکنیم تا آب مان به شکل پساب 
و شــیرآبه از دسترس خارج نشود؟ چرا ما تصفیه خانه به اندازه کافی 
نداریم؟ چرا به آب خاکستری توجه نمی کنیم؟ اینها می تواند کشور 

را به تاب آوری برگرداند.
ما 30 میلیارد متر مکعب پسآب داریم، اما بیش از نیمی از ظرفیت 
مخازن سدهای مان آب هدر می دهیم؛ چگونه است که این آب را از 
بین می بریم، بعد بــا 300 هزار میلیارد تومان پول می خواهیم طرح 
انتقــال آب را از دریای عمان و خلیج فــارس و دریای خزر آن هم به 
میزان یکی دو میلیارد متر مکعب اجرا کنیم؟ چطور آن 30 میلیارد متر 
مکعب را نمی بینیم، اما این دومیلیارد متر مکعب را می بینیم؟ چرا؟ 

چون سود شرکت های مهندسی مشاور در انتقال آب همین است.

 B!چراهای بی پاسخ
کشــوری که خودش اعالم می کند 30 درصد آب شــربش به دلیل 
فرسودگی لوله های شــهری دارد از استرس خارج می شود! کشوری 
که خودش اعالم می کند ضایعات بخش کشــاورزی اش شش برابر 
متوسط جهانی اســت! و بازدهی آبیاریش یک دوم میانگین جهانی 
اســت و اعالم می کند بخش بزرگی از پســآب ها و شیرآبه هایش را 
نتوانســته تصفیه کند! و بیش از 35 میلیون تن دور ریز غذا دارد و این 

یعنی هدر رفت آشکار آب! 
کشــوری که میانگین مصرف آب شهروندانش 30 تا 50 درصد 
بیشتر از مصرف استاندارد آب جهان است و حتی بیشتر از مصرف 
آب شــهروندان اتریش و لهستان اســت؛ چگونه به طرح انتقال آب 
می رســد؟ اول باید در حد استانداردهای جهانی مصرف کنیم، بعد 

اگر با کمبود آب مواجه شدیم به سراغ کارهای دیگر برویم.
در واقــع کار ما مانند این اســت کــه اجازه دادیم یــک خانواده 
اســکناس های 10 هزارتومانی خود را در شومینه بسوزاند؛ چرا که 
می گوید سردش اســت! و بگوییم فدای سرت در طاقچه باالیی هم 
هســت کم هم آمد، به بانک مرکزی می گوییم برایت چاپ کند که 
خودت را گرم کنی! این خیلی نابخردانه اســت. معلوم اســت این 
خانواده به مرحله فروپاشی می رسد. طرح انتقال آب و شیرین سازی 
آب در کشوری که یکی از باالترین هدررفت های آب را دارد همینقدر 

نابخردانه است.

 Bبهترین راهکار
بــه تازگی هنگام بازدید از تاالب انزلــی، 21 دهنه لوله فاضالب را 
دیدم که بدون تصفیه وارد تاالب بین المللی انزلی می شــود و مردم 
کنارش نشســته و ماهی می گیرند! از هر سه شهروند انزلی یک نفر 
دچار ناراحتی های گوارشــی و ســرطان است؛ وقتی می پرسی چرا 
اینجا تصفیه خانه ندارید، می گویند 400 میلیارد تومان پول نیاز دارد 

و پولش را نداریم! 
در صورتی که به دلیل فقــدان تصفیه خانه و تخریب کیفیت آب 
ســاالنه هزینه باالیی برای درمان صرف می شود و از طرفی ساالنه 
6 هزار و 500 میلیارد تومان در همین گیالن صرف ســاخت ســد 

شفارود، بیجار و پل رود می شود.
چگونه است که ما برای تصفیه آب و مدیریت زباله در این کشور 
پول نداریم، اما برای ساخت سدهای بیشتر و عملیات سازه ای چند 
برابرش را پــول داریم؟ به نظر همانطور که در ابتدای گفتار نیز آمد، 
ما دچار فقر خرد و خشکسالی مدیریتی و مدیریت کلنگی هستیم. 
ما کشوری هســتیم که متوسط مواهب طبیعی اش بیشتر از میانگین 
جهانی است و حیف که خردمندی الزم برای استفاده از این مواهب 

را نداریم. 

دولت 
تحول ـ۵

نگاهی به  راه های حفظ منابع آبی 
کشور و مقابله با خشکسالی 

با زمین چه کرده ایم؟ توسعه نابخردانه یا بالی آسمانی

یتی مدیر خشکسالی  پایان   

نگاهی به وضعیت منابع زیر زمینی آب ایران در گفت وگوی صبح صادق با اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست و بوم شناس

شده اند  سفره هایی که کوچک  نگهبانی از 

محمد درویش
 رئیس کمیته محیط زیست

 در کرسی سالمت اجتماعی یونسکو

نیاز به آب سالم و شیرین یکی از شروط اولیه 
بقا بــر روی این کره خاکی اســت و کاهش 
ذخایر آن می تواند بقای بشر را به شدت تهدید 
کند. بیش از 1/5 میلیون کیلومتر مکعب از 
زمین را آب فرا گرفته اســت، اما 97 درصد 
این آب  ها شور و غیر قابل نوشیدن هستند و 
3 درصد باقی مانده به صورت یخ زده و غیر 
قابل مصــرف در قطب  ها و بر فراز قله کوه  ها 
وجود دارد. تغییرات اقلیمی در سال های اخیر 
از کاهش نزوالت جوی تا گرمای بی سابقه و 
تبخیر منابع آبی سبب بروز خشکسالی های 
گســترده در سطح زمین شــده و ایران نیز نه 
تنها از این قاعده مســتثنی نبــوده؛ بلکه به 
ســبب موقعیت جغرافیایی جزء اقلیم های 
خشــک زمین به شــمار می آید. این روزها 
بیش از هر زمانــی در تاریخ دیرینه ایران زمین 
دچار مشکالت عدیده خشکسالی هستیم؛ 
مشکالتی که به باور کارشناسان و دانشمندان 
حــوزه آب و خاک بیــش از آنکه مولود قهر 
طبیعت و کاهش مواهب طبیعی باشد، نتیجه 
ســوء مدیریت در طی سال ها و باور نداشتن 
تجدیدناپذیری منابع اســت. تا آنجایی که به 
جای برنامه ریزی ها برای مصرف بهینه منابع و 
تجدید سرمایه های در حال نابودی، به دنبال 
ساخت ســد و به باور خوش خیال مسئوالن 
عملیات ســازه ای برای آب نداشته هستیم. 
این در حالی است که منابع ذخیره آب شیرین 
در کشورمان هرروز بیشتر تحلیل می رود. اما 
چه می شود کرد؟ چه راه حل هایی برای حفظ 
منابع آبی و افزایش ذخایر آبی در کشور وجود 
دارد کــه به جای باور آنچه برخی از آن به قهر 
طبیعت یاد می کنند، دستی در کار بیاوریم و 
سرمایه ها ی مان را ماندگارتر کنیم؟ دیگران در 
این زمینه چه کرده اند و چه تجربه های موفقی 
داشته اند که توانســته اند ضامن بقای منابع 
آبی خود برای مدت زمان بیشتری باشند و به 

شهرها و دشت های لب تشنه آب برسانند؟

جلوگیری از حفر چاه 

شاید اولین گزینه ای که به ذهن هر خواننده ای 
برسد، حفر چاه های عمیق در نواحی مختلف 
برای دسترســی به منابع آبی زیر زمین باشد؛ 
امری که شــاید در نگاهی بســته سریع ترین 
راه باشــد، اما در واقعیت مخرب ترین روش 
بــرای نابودی ذخایر باقی مانده آب اســت. 
تجربه ما و حتی دیگر کشورها همگی به این 
نتیجه می رسد که این روش سوای از صرف 
هزینه های باال عایدی جــز هدررفت ذخایر 

زیرزمینی ندارد. 

شیرین سازی

در برخی کشورها چون دبی که از ذخایر آب 
شیرین زیرزمینی به سبب جزیره بودن بی بهره 
است، شــاید مهم ترین راهکار شیرین سازی 
آب باشد تا جایی که به گفته کارشناسان، دبی 
از آب دریا برای تولید آب شیرین بهره می برد 
و بعد هم نمک باقی مانده را با هواپیما برای 
بارورسازی ابرهایش استفاده می کند. در حال 
حاضر ظرفیت تولید آب شیرین کن در دبی به 
490 میلیون گالن در روز رســیده است؛ اما 

شیرین سازی آب گران ترین روش فرآوری آب 
است و به شدت هم می تواند تبعات محیط 
زیستی در بر داشته باشد و به گفته متخصصان 
فقط در شرایطی ما باید به سراغ شیرین سازی 
آب برویم که همه راه های دیگر را رفته باشیم 
و نتیجه ای حاصل نشده باشد. با این حال به 
گزارش نهاد های بین المللی نظیر بانک جهانی 
حدود 60 درصد از شیرین سازی آب دریا در 
دنیا متعلق به منطقه خاورمیانه است و از این 
60 درصد هم فقط 2 درصد سهم ایران است 
و بخش اعظمی از این ظرفیت ها به کشور هایی 
نظیر عربستان سعودی، امارات متحده عربی 
و کویت تعلق دارد. طرحی که به گفته برخی 
شاید در کنار انتقال آب دریای جنوب و دریای 
خزر و بعد شیرین سازی بتواند مشکالت کم 
آبی برخی استان ها را برطرف کند؛ اما مطابق 
آنچه پیشتر گفته شد، هزینه های هنگفت آن و 
مضرات زیست محیطی فراوانی که دارد آن را 
برای کشور ما ناکارآمد کرده است.  شورابه 
تولیدشده در شیرین سازی به هر زیست بومی 
)چه در محیط آبی و چه در خشــکی( وارد 
شود، اثرات مخرب بسیاری روی جانداران 
حاضــر در آن محیط گذاشــته و تعادل را در 
آن زیســت بوم بر هم می زند و حتی می تواند 
باعث مرگ بســیاری از جانداران زیست بوم 
شود. عربستان سعودی هم برای تأمین آب 
مصرفی کشــاورزی خود به سمت تصفیه و 
نمک زدایــی آب دریا رفت، امــا گران بودن 
این آب موجب شــد که کشــاورزی با این 
آب مقرون به صرفه نباشــد و این طرح موفق 
نشود؛ تجربه های مشابهی در دیگر کشورها 
در خصوص کارآمد نبودن شیرین ســازی به 

عنوان تأمین آب وجود دارد.

استفاده چندباره از منابع

از شیرین سازی آب که بگذریم، باید بگوییم 
اســتفاده چندباره از آب با تصفیه پســآب و 
فاضالب یکی دیگر از روش هایی اســت که 
بسیاری از کشــورهای دنیا برای حفاظت از 
منابع آبی خود به کار گرفته اند. مدیریت بهتر 
منابع آبی یکی از دالیل اســتفاده چند باره از 
آب و به عبارتــی تصفیه فاضالب و هدایت 
پسآب ها به شمار می آید.  همانطور که گفته 
شــد، یکی از بزرگ ترین مشکالت در دنیای 
امروز کمبود منابع آب شرب است؛ به همین 
دلیل می توان با تصفیه پسآب های خاکستری 
بخش های مختلف، امکان استفاده مجدد از 
آنها را در بخش هــای دیگر فراهم کرد تا آب 
شرب باقی مانده تنها برای نوشیدن استفاده 
شود. برای نمونه، بسیاری از فاضالب های 
سطحی و شهری پس از تصفیه در واحدهای 

کشاورزی و باغبانی قابل استفاده هستند.
ســازمان توســعه و همکاری های اقتصادی 
در گزارشــی یکی از اصلی ترین دالیل کم آبی 
در دنیا را هدررفــت آب در بخش خانگی و 
کشاورزی دانسته است؛ هدررفتی که می تواند 
با جمع آوری درســت و تصفیــه اصولی در 
بخش های مختلف مورد استفاده قرار گرفته 
و از هدررفــت منابــع در بخش هــای دیگر 
جلوگیری کند؛ چرا که فاضالب سوای آنکه 

هدررفت منابع آبی است، می تواند با ورود به 
منابع آبی سبب آلودگی آن نیز بشود.

بازسازی زیرسا خت ها

به گزارش این نهاد بین المللی، هزینه ساالنه 
جایگزین کردن و بازســازی زیرساخت های 
صنعت آب در کشــورهای در حال توسعه و 
بازارهای در حال گذار دنیا بیش از 3/1 هزار 
میلیارد دالر اســت. این سازمان تأکید کرده 
است، در صورتی که ساالنه 772 میلیارد دالر 
در توسعه بخش فاضالب و زیرساخت های 
تأمیــن آب ســالم در دنیا ســرمایه گذاری 
نشود، همین منابع آبی موجود هم غیرقابل 
اســتفاده خواهد بود. در حال حاضر، 782 
میلیون نفر در سراســر جهان بــه آب پاک و 
2/5 میلیــارد نفر در جهان هم به سیســتم 
فاضالب دسترسی ندارند.  تصفیه آب یکی 
از روش های مطلوب در مصرف بهینه منابع 
آبی اســت. از این روش و آب بازیافتی آن به 
ویژه در مصارف کشــاورزی و آبیاری فضای 
سبز استفاده می شود. کشورهای مختلفی از 
جمله اروپا و آمریکا در این زمینه تجربه های 
کارآمدی دارند. از ســال 1929 بخش های 
بهداشتی کانتی لس آنجلس آب های بازیافتی 
را برای استفاده در آبیاری پارک ها استفاده می 
کردند و اولین مرکز احیای آب هم در ســال 
1932 در پارک گلدن گیت کالیفرنیا ساخته 
شده اســت؛ اما این موضوع در ایران روند 
کندی دارد؛ به گونه ای که عنوان می شود تنها 
15 درصد فاضالب شهری تصفیه می شود. 
از حدود 4/5 میلیارد متر مکعب فاضالب 
شهری در کشور هر ساله حدود 700 میلیون 
متر مکعب تصفیه و به پسآب تبدیل می شود.

تصفیه پسآب 

در ایران 183 تصفیه خانه و ظرفیت اســمی 
یک میلیارد و 200 میلیون متر مکعب تولید 
پســآب وجود دارد و برنامه هم این است که 
این ظرفیت در سال های آتی به 4 میلیارد متر 
مکعب برسد؛ اما روند توسعه این طرح کند 
است و سرمایه گذاری ها اندک و قطره چکانی 
است. از طرفی هر متر مکعب فاضالب بسته 
به میزان غلظتش بین 7 تا 15 متر مکعب آب 
ســالم را آلوده می کند. با این حال، ساالنه 
بیش از 3/5 میلیــارد مترمکعب فاضالب 
کشور بدون آنکه تصفیه شــود، وارد چرخه 
محیط زیست می شود. در حال حاضر پسآب 
در صنایع و کشاورزی و فضای سبز استفاده  
می شــود. تغذیه آبخوان ها برای جلوگیری 
از مرگ آنها یکی از مهم ترین دســتاوردهای 
تصفیه فاضالب است. برای نمونه، این کار 
در دشت ورامین کمک زیادی به جلوگیری از 
فرونشست زمین کرده است. منابع آب های 
شــیرین زمین در حال نابودی اســت و امید 
است روش های یادشــده از مصرف بهینه تا 
تصفیه آب خاکســتری بتواند در بلند مدت 
مشکل کم آبی و بی آبی بخش های مختلف 

این کره خاکی را برطرف کند. 

ین سازی   از شیر
 تا تصفیه آب

نگاهی به راه های حفظ منابع آبی و مبارزه با خشکسالی

  دیپلماسی آب

 ســهم خاورمیانه از آب شیرین 
جهان فقط یک درصد است که 
این مقدار بین پنج درصد جمعیت جهان 
تقسیم می شود. بنابراین آب یک منبع مهم 

استراتژیک در این منطقه به شمار می آید.
نکته مهم درباره وضعیت آب در غرب 
آسیا این است که کلیه رودهای مهم حداقل 
از یک یا چند مرز بین کشوری می گذرند. 
جمهوری اســالمی ایران در چهار سوی 
مرزهای خود حوزه های آبریز مشــترکی 
دارد، از جملــه می تــوان به ارونــد رود و 
هریرود اشاره کرد که اهمیت و حساسیت 
بسیاری در آینده روابط ایران با کشورهای 
همسایه خواهد داشت. طبق قانون چهارم 
و پنجم برنامه توســعه دولــت موظف به 
کنترل آب های مرزی شده است. همچنین 
طبق بند ح مــاده 140 قانون برنامه پنجم 
توســعه واردات و صادرات به کشورهای 
منطقــه و اجرای طرح های مشــترک آبی 
مجاز است که این موضوع به معنای وارد 
کردن آب در مقوله بین المللی است و وقتی 
کاال و مسئله ای وارد مقوله بین المللی شد، 

پای دیپلماسی به آن باز می شود.
به دلیل از بابت کم آبی در آینده و قرار 
گرفتن کشــورمان در منطقه خشک و نیمه 
خشــک کره زمین بحث آب و دیپلماسی 
آب موضوع بســیار مهمی تلقی می شود. 
دیپلماســی آب بــه توانایی کشــورهای 
مشترک المنافع مربوط می شود که مایلند 
آب های مشــترک خود را طوری مدیریت 
کنند که از نظر سیاسی یک وضعیت پایدار 

به وجود آید.
حــدود 7 میلیارد متــر مکعب آب به 
ویژه در غرب و جنــوب غربی به بیرون از 
مرزهای کشور جریان می یابند. با نگاهی 
بــه حوضه های آبریز کشــور بــه خوبی 
مشخص می شــود که بخشی از منابع آب 
ایران به کشــورهای همسایه شامل عراق، 
ترکمنســتان و همچنین رود ارس، دریای 
خزر، خلیج فــارس و دریای عمان جاری 
می شود. این در حالی است که با عنایت به 
شکل ناهمواری ها در مرکز فالت ایران و 
عبور مرزهای بین المللی از میان این بخش 
فالت، حدود 9 میلیارد متر مکعب آب از 
خارج مرزها وارد کشور می شود. بنابراین 
ضرورت دیپلماسی آب برای مدیریت آبی 
کشــورمان یک اصل انکارناپذیر است. از 
این رو پیشنهاد می شــود ایران با دخالت 
دادن تجارت آب مجازی در سیاست های 
آبی، عالوه بر اینکه میزان دسترســی خود 
به منابع آب جهانــی را افزایش  دهند، از 
افزایش فشــار بر منبع محــدود خود نیز 
بکاهنــد. تجــارت آب مجــازی به طور 
کلی در دو شــکل قابل انجام است؛ یکی 
از طریــق صــادرات و واردات مســتقیم 
کاالها و مواد غذایی آب بر و دوم از طریق 
ســرمایه گذاری در کشورهای مرطوب  به 
این معنا که کشورهای کم آب در کشاورزی  

نواحی پرآب  سرمایه گذار ی  کنند.

پیش درآمد 

ساحل عباسی 
خبرنگار

اکبر معصومی
دبیر گروه پرونده



شماره ۱۰۱2 |  دوشنبه  اول شهریور ۱۴۰۰

۱0

شــاه پهلوی تالش فراوانی داشت تا 
ایران را به ســوی آنچه تمدن بزرگ 
می خواند، حرکت دهد. در این میان الگویی از 
توسعه نامتوازن در دستور کار او قرار گرفته بود 
که حاصلی جز عقب ماندگی اکثریت جامعه و 
برخــورداری اقلیتــی به همراه نداشــت. این 
وضعیت حتی در شهر تهران که قرار بود نماینده 
توسعه پهلوی باشــد نیز نمایان بود و به شدت 
تهران را به کالن شــهری پر حاشیه بدل کرد که 
عــوارض آن تا به امروز نیز تداوم یافته اســت. 
وضع مــردم تهران به خصــوص مناطق پایین 
شهری هم مناسب نبود. مینو صمیمی، منشی 
فرح که خود از نزدیک شــاهد فقر و بدبختی 
مردم تهران بــود خاطره خود از یکی از مناطق 
پایین شــهر تهران را این گونه توصیف می کند: 
»در زمــان کودکی بارها مادرم مــرا با خود به 
همین نقاط محروم آورده بود تا به مردم محتاج 
کمک کند؛ ولی اینک پس از گذشت سال ها از 
آن دوران بــاز می دیدم کــه وضع زندگی مردم 
کماکان به همان منوال اســت و عده کثیری از 
هموطنانم در شرایط نکبت بار عمر خود را در 
کلبه های محقر گلــی می گذرانند. گرچه این 
وضع هــم فقط به مناطق جنوب شــهر تهران 
محدود نبود و نظایری بــه مراتب بدتر از آن را 

می شد در اکثر نقاط ایران به چشم دید.« 
در همین رابطه، »آنتونی پارســونز« سفیر 
وقــت انگلیس در ایــران در کتــاب »غرور و 
سقوط« که حوادث سال های 1352 تا 1357 
ایران شــرح می دهد، می نویسد: »زمان زیادی 
طول نکشــید که فهمیدم سیاســت های شاه، 

هرچه که بــرای مردم به ارمغان آورده باشــد، 
آسایش و خوشــبختی به همراه نداشته است؛ 
حداقل در رابطه با مــردم تهر ان که چنین بود. 
تهران، پایتخت ایران که به طرز شگفت انگیزی 
در پای رشته کوه های البرز و قله های پوشیده از 
برف آن واقع شده بود، در سال 1974 یادبودی 
از بدترین مظاهر تمدن جدید به شمار می رفت. 
شهری زشــت، گســترده و پهن، بدساخت، 
غیرقابل شناسایی، مملو از جمعیت و اتومبیل 
که در زیر ابری از دود ســیاه مدفون شده و آن را 
به صورت یکــی از زننده ترین و نفرت آورترین 
پایتخت های جهان درآورده بود. هر نوع فعالیتی 
در این شــهر جریان داشــت: ساخت و ساز، 
تخریب، فعالیت های تجاری، صنعتی و دولتی، 
که همه نشانه  ترقی ناگهانی و انفجارآمیز اقتصاد 
یک مملکت اســت... یورش به ســوی آنچه 
»تمدن بزرگ« خوانده می شد، جای آرامش و 
تأنی فرهنگ اسالمی را گرفته بود؛ اما سرزندگی 
 در یک جامعه  

ً
و هیجان و شادابی هایی که قاعدتا

در حال پیشرفت سریع هم مورد انتظار است نیز 
در این شهر دیده نمی شد.«

بزرگ! تمدن  نشانه های 
   دهلیز    

پرونده هســته ای یکی از مهم ترین مسائل سیاست 
خارجی جمهوری اســالمی در دهه اخیر است که 
دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی را مشغول خود 
کرده است. این پرونده که از پاییز 1381 و در دوران 
دولت اصالحات باز شد، به سرعت از خاستگاه فنی 
خود خارج و به پرونده ای سیاسی مبدل شد شد که 
رویارویی جمهوری اسالمی و غرب در ذیل آن شکل 
گرفــت. دولت اصالحات با محوریــت قرار دادن 
راهبرد »اعتمادسازی« تالش کرد با عقب نشینی از 
بخشی از فعالیت های فنی و آنچه »توقف داوطلبانه« 

نامید، از سطح تنش ها بکاهد. 
با روی کارآمــدن دولت نهم تغییری اساســی 
در سیاست هســته ای جمهوری اسالمی به وجود 
آمــد و راهبرد »ایســتادگی«، جایگزیــن راهبرد 
»اعتمادســازی« شد. این سیاســت مبتنی بر این 
باور شــکل گرفت که اعتمادســازی نتیجه ای جز 
عقب نشینی کامل از فعالیت های هسته ای ندارد و 
اعتمادسازی برای غرب تنها با پاک کردن صورت 
مسئله و به فراموشــی سپردن دســتیابی به انرژی 
هسته ای از سوی ملت ایران حاصل خواهد شد! لذا 
برای پیشبرد اهداف و رسیدن به استقالل سیاسی و 
علمی راهی جز ایستادگی در برابر زیاده خواهی های 
غرب وجود نــدارد و فعالیت های توســعه علمی 
 در زمینــه فنــاوری هســته ای باید از ســر گرفته

 شود.
این سیاســت با هجمه همه جانبه جریان چپ 
مواجه شــد و در قالب گفت وگوها و یادداشت های 
متعدد در رســانه های وابسته، به آن حمله برده شد. 
برای نمونه ســازمان مجاهدین انقالب اسالمی با 
صدور بیانیه ای نسبت به وضعیت پرونده هسته ای 
و ارجاع پرونده به شــورای امنیت اعتراض کرد و با 
ادبیاتی فرافکنانه گفت: »سازمان مجاهدین انقالب 
اسالمی ایران مسئولیت عواقب چالش های موجود 
در پرونده هسته ای برای کشور و نظام را متوجه آمران 
و عامالن اجرای سیاســت ها و تصمیمات کنونی 
می دانــد و مصرانه از آنــان می خواهد در فرصت 
محــدود باقی مانده از تمامی امکانات سیاســی و 
اجرایی برای جلوگیری از ارجــاع پرونده ایران به 

شورای امنیت سازمان ملل متحد و مختومه ساختن 
آن بهره گیرند.« 

این ادبیات در اعالم مواضع دیگر نیز ادامه یافت 
و بارها و در ســال های دیگر نیز تداوم یافت. برای 
نمونه نوشته شد: »صدور قطعنامه با اجماع اعضا به 
مفهوم شکست سیاست کنونی هسته ای کشور بوده 
و در عمل حل مسئله را از شرایط برد برد مورد نظر 
مسئوالن کنونی کشــور به بغرنج کردن آن و باخت 
باخت تغییر داده اســت.اگرچه در پــس پرده این 
اجماع و توافق، البی صهیونیست ها، کینه توزی های 
آمریکا با ایــران، ناعادالنه بودن نظــام بین الملل، 
تمامیت خواهی کشورهای متروپل در انحصار علم 
و فناوری و بــه ویژه دوگانه عمل کــردن همراهان 
 آمریکا در مســئله هســته ای کشــورها و... نهفته

 است.
 امــا بی اهمیت تلقــی کردن گــزارش پرونده 
هسته ای به شــورای امنیت توسط دولتمردان ایران 
در یک سال و نیم اخیر و کشاندن پرونده به شورای 
امنیــت، زورگویی و افزون خواهــی طرف مقابل و 
بدتدبیری حاکمیت جدید راهکار مغلوب مذاکره 
ایــران با آژانس بین المللی انــرژی اتمی و اروپا در 
دوران سیدمحمد خاتمی را در دوران احمدی نژاد 

به سنگالخ رساند.

 مصوبه فــوق اکنون جمهوری اســالمی ایران 
را در شــرایطی قرار داده اســت که یا باید به مفاد 
قطعنامه 1737 شــورای امنیت تن دهد یا عواقب 
مقابله با مصوبات قدرتمندتریــن نهاد بین المللی 
که صالحیــت آن را نیز پذیرفتــه، تحمل کند. در 
 این صورت راه برای اقدام های بعدی آنها هموارتر

 خواهد شد.« 
جریان چــپ باصراحت مخالفت خــود را با 
ادامه تالش کشور برای دستیابی به انرژی صلح آمیز 
هســته ای اعالم کرد و برخالف اجماع ملت ایران 
برای ادامه مســیر دســتیابی به اســتقالل علمی و 
تأکیدات رهبر معظم انقالب و برخالف مصالح و 
منافع ملی مدعی شد: »اگر روزی بتوان هزینه صرف 
شــده برای فعالیت های دیپلماتیک در مورد پرونده 
هسته ای را برآورد و میزان آن را با نتایج کسب شده 
مقایسه کرد، مردم متوجه زیان های ناشی از طوالنی 
شدن روند دیپلماسی پرونده هسته ای خواهند شد. 
به صراحت باید اعالم کرد تقبل هزینه های سنگین 
طوالنی شدن روند این پرونده با هدف برخورداری 
 از حــق تحقیقــات هســته ای مقرون بــه صرفه 

نیست«  
عناد و دشمنی با دولت نهم تا آنجا ادامه داشت 
کــه آنها مدعی بودند: »طی ایــن دوره ایران نه تنها 

عزمی برای جلوگیری از روند اجماع جهانی علیه 
خود نشان نداده، بلکه تعمدی برای انزوای ایران در 
جهان اسالم هم احساس می شود.« هجمه رسانه ای 
اصالح طلبان تمامی نداشــت و آنها معتقد بودند، 
»یک خطای کوچک می تواند کشور را در معرض 
تحریم های جهانی و حتی جنگ قرار دهد. بنابراین 
نباید ساکت نشســت و اجازه داد میهن در معرض 

تهدیدهای بزرگ و تاریخی قرار گیرد.« 
جریان چــپ حتی وقتی که دیپلماســی موفق 
جمهوری اســالمی مانــع صــدور قطعنامه علیه 
جمهوری اســالمی می شــد و همه ملــت ایران و 
فعالیت دیپلماسی جهانی آن را موفقیت و پیروزی 
برای جمهوری اســالمی معرفی می کردند، دست 
از تخریب برنمی داشــتند و به جای عذرخواهی از 
ملت به دلیل ارائه تحلیل های غلط به افکار عمومی، 
با همان غرور و عناد خود در جهت کوچک شماری 
پیروزی دولت نهــم می نویســد: »اکنون فرصتی 
مجدد برای ایران فراهم آمده است تا مسئله فعالیت 
صلح آمیز هســته ای خود را به درایت و هوشیاری 
تدبیر کند. شعارهای ُدن کیشوت واری مانند اینکه 
اروپا عقب نشست، اروپا کم آورد، آمریکا شکست 
خورد، حتی اگر مصرف داخلی داشته باشد به کار 
این میدان نمی آیند. آنچه پیش آمده نه یک پیروزی 
بلکه فرصت مغتنمی است که می توان با بهره برداری 
مناسب از آن آثار و نتایج سیاست های اشتباه ماه های 

اخیر را  زدود.« 
جریان چپ در تحلیل های روان پریشانه و مبتنی 
بر تئوری توطئه، معتقد بودند تالش دولت در پرونده 
هسته ای نه برای دستیابی حقیقی به فناوری هسته ای 
و تأمین منافع ملی است؛ بلکه »به امید فتح بصره ای 
در زمینه انرژی هسته ای هستند تا در مذاکره با آمریکا 
و اروپا، ایران از موضع قدرتمندتری سخن بگوید و 
بدین منظور دست به ریسک بزرگی زده اند و کشور 

را در موقعیت آسیب پذیری قرار داده اند.« 
همانطور که مشــاهده می شــود نگاه مرعوبانه 
در برابر غرب در تمامــی تحلیل های جریان چپ 
مشاهده می شــد و تمامی مخالفت ها تنها به دلیل 
نداشــتن شــجاعت الزم برای مواجهه با استکبار 
جهانی بود. نگاهی که در طول هشــت سال دولت 
نهم و دهم در ماجرای پرونده هســته ای جمهوری 

اسالمی دنبال شد.

مهدی سعیدی
دبیرگروهتاریخ

تقویم انقالب

رقابت برای قانونگذاری

 براساس تقویم تاریخ تحوالت 
انقالب اســالمی روز 28 مرداد 
ســال 1358 مجلــس خبرگان بررســی 
پیش نویس و تدوین قانون اســاس افتتاح 
شد؛ اما باید گفت به این آسانی هم نبود، در 
واقــع این اقــدام زیر آتش ســنگین ضد 
انقالب، فتنه ها و آشوب ها به ویژه آنچه در 
تاریخ 26 مرداد در پــاوه انجام گرفت که 
منجر به فرمان انقالبی امام)ره( شد، انجام 
شد و گام بلند دیگری در راستای تأسیس 
نظام جمهوری اســالمی برداشــته شد. 
نمایندگان منتخب ملت در همین روز 28 
مرداد با حضرت امــام خمینی)ره( دیدار 
کردند و از حضرت امام)ره( درخواســت 
رهنمود داشتند. رهبر کبیر انقالب در این 
دیــدار از وقایع پاوه و از ناآرامی های دیگر 
ابراز تأسف کردند و با تشکر از ملت ایران، 
طی بیاناتی فرمودند: »حاال هم که بناست 
این مجلس محتــرم تحقق پیدا بکند، این 
خرابکاری ها را پیــش آوردند برای اینکه 
اذهان را متوجه کنند به جای دیگر و شاید به 
خیال خودشان نتوانند آقایان به کار خودشان 
ادامه بدهند... لکن ملت راه خودش را پیدا 
کرده؛ و ملت و دولت، همه قشرها، به این 
راه ادامه می دهند .« )صحیفه امام، ج 9، 
ص 297( امــام خمینــی)ره( افــزون بر 
سخنرانی، پیام جداگانه ای هم خطاب به 
نمایندگان منتخب ملت در شش بند صادر 
کردنــد که در بنــد دوم این پیــام تصریح 
فرمودند: »قانون اساســی و ســایر قوانین 
جمهــوری اســالمی باید صــد درصد 
براســاس اسالم باشــد. اگر یک ماده هم 
برخالف احکام اســالم باشد، تخلف از 
جمهــوری و آرای اکثریت قریب به اتفاق 
ملــت اســت.)همان، ص 308(. ایــن 
مواضــع انقالبی امام ناشــی از بدرفتاری 
و  سیاســی  و جریان هــای  گروهک هــا 
رسانه های آنها در آن ایام بود و 17 گروهی 
که انتخابات را تحریم کرده بودند و شعار 
»رأی، بی رأی« ســر داده بودند و متأسفانه 
برخــی از چهره های مذهبی را هم با خود 
همراه کرده بودند! رقابت و جدال اصلی در 
مجلس خبــرگان بین ائتــالف گروهک 
منافقیــن و گروه های همســو، در مقابل 
ائتالف حزب جمهوری اسالمی بود. گروه 
اول با معرفی افرادی از طیف روشنفکران 
چــپ قصد به دســت گرفتن قــدرت در 
مجلس خبرگان قانون اساسی را داشتنتد. 
گروه دوم بــا معرفی روحانیت تراز اول در 
سراســر کشــور که دارای اعتبــار دینی، 
سیاســی و مذهبی بودند، ســعی داشتند 
هماهنگی بیشتری با مردم انقالبی ایجاد 
کنند. در نهایت توفیق از آن گروه دوم بود، 
چنانکه در فهرست و لیست رأی دهندگان 
آشکار است، 69 کرسی مجلس متعلق به 
فقها و روحانیون شد و نمایندگان چپ گرا و 
ملی گــرا با فاصله رأی بســیار زیاد از دور 
 پایگاه 

ً
خارج شــدند و معلوم شــد اصال

اجتماعی ندارند، مانند احزاب پرادعایی 
چون حزب تــوده، حتی نتوانســتند یک 
کرســی از مجلس را به دســت آورند یا 
احزابــی مانند جبهه ملــی و حزب ملت 
ایران، تنها توانســتند یــک نماینده آن هم 
مشــترک به مجلس بفرســتند.  بنابراین 
ترکیب اعضای مجلس خبرگان به لحاظ 
شخصیت و ویژگی های فردی عبارت بود 
از اسالم شناســان و فقهــا و علمای مورد 
عالقه و اعتماد مردم که در جریان انقالب 
نقش داشتند.  حضرت امام)ره( در پیامی 
که به مناسبت افتتاح مجلس صادر کردند، 
با قاطعیــت تمام خطر منحرفــان و ضد 
انقالب را گوشزد کردند و خواستار تدوین 

قانون اساسی صد درصد اسالمی شدند! 

سیدمهدی حسینی
مورخوپژوهشگر

بررسی فساد و ناکارآمدی های رژیم پهلوی
شــانزدهمین دوره بازی هــای المپیک از 22 
نوامبــر 1956 تــا 8 دســامبر 1956 میالدی 
در شــهر ملبورن اســترالیا و با حضور 3٬314 
ورزشکار زن و مرد از 72 کشور جهان و در 17 
رشته ورزشی برگزار شد. بخش سوارکاری این 
بازی ها به طور جداگانه و پنج ماه زودتر در شهر 

استکهلم و در کشور سوئد برگزار شد. 
براســاس اعالم کمیته بین المللی المپیک، 
این بازی ها نخســتین مســابقاتی بــود که به 
صــورت یک المپیــاد مدرن تحریم شــد. در 
این دوره با اشــغال مجارستان به دست اتحاد 
جماهیر شــوروی، کشــورهایی مانند هلند، 
اسپانیا و سوئیس از بازی های ملبورن انصراف 
دادند. کشــورهای عراق، مصر و لبنان نیز در 
پاســخ به اشغال شبه جزیره سینا به دست رژیم 
صهیونیستی شرکت نکردند. از طرفی چین نیز 
به دلیل حضور تایوان در این بازی ها تصمیم به 
انصراف گرفت. بســیاری از کشور ها از کمیته 
المپیک خواســتند تا مسابقات را لغو کند، اما 
» آوری برونداژ« رئیس کمیته بر ضرورت ادامه 
مســابقات اصرار کرد.  روابط میان شوروی و 
مجارستان اشغال شده، طی مسابقات بدتر هم 
شد. قبل از آغاز مسابقات، مجاری های ناراضی 
اعتراض بزرگی علیه حکومت کمونیســتی در 
بوداپســت انجام دادند که با سرکوب نیرو های 
روسی مواجه شد و پنج هزار نفر کشته شدند. 
اعضای تیــم المپیک مجارســتان تنها پس از 
بازگشت از ملبورن از این  رویداد مطلع شدند 
و پرچم مجارســتان با نشــان کمونیستی را از 
دهکده المپیک پایین آورده و پرچم اصلی کشور 

خود را به اهتزاز درآوردند.
در همین شــرایط بود که مســابقه واترپلو 
مجارستان و شــوروی در مرحله نیمه نهایی به 
سیاســی ترین بازی المپیک بدل و با نام »خون 
در آب« معروف شــد. کاپیتان تیم مجارستان 
در ابتدای بازی حاضر به دست دادن با کاپیتان 
شوروی نشد. در بازی نیز مجارستان توانست 
4 بر صفر پیش بیفتد، اما تنش ها داخل استخر 
افزایــش پیدا کرد. خطاهای زیــادی بازیکنان 
انجام می دادند و مشــت های زیادی رد و بدل 
می شد. فقط یک دقیقه مانده بود تا مسابقه تمام 
شــود که »والنتین پروکوف« بازیکن شوروی 
یک مشــت به صورت »اروین زادور« بازیکن 
مجــاری زد و باعث شــد خــون او همه جا 
پاشیده شود. این اتفاق باعث خشمگین شدن 
تماشاگران شد و در ادامه نیروهای پلیس  برای 
کنترل وضعیت وارد محوطه شدند تا از درگیری 
میان تماشــاگران و بازیکنان جلوگیری کنند. 
بازی نیمه تمامی که در نهایت در آن مجارستان 
به عنوان تیم برنده معرفی شــد و توانســت به 
فینال صعود کند و با شکست یوگسالوی عنوان 

قهرمانی المپیک را کسب کرد.

   حافظه    

 خون در آب
نگاهی به سیاست در المپیک ـ ۳

ایستادگیتاریخ راهبرد   
مواجهه احزاب و گروه های سیاسی با دولت نهم  ـ ۸
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سقوط دولت افغانســتان و تسلط دوباره  
طالبان بر افغانستان اگرچه تحولی مختص 
به جامعه افغانستان است، اما به دلیل ماهیت منازعه  
موجود در افغانستان و شباهت آن به منازعات نظری ـ 
رویکردی)رهیافتی( موجــود در داخل ایران حول 
شیوه  اداره  کشور، جالب توجه است. یک سر منازعه 
در افغانستان، دولتی غرب گرا و دست نشانده  آمریکا 
بود که با اندیشه و رویکرد وابسته سازی افغانستان به 
آمریکا، همه  چیز افغانستان را منوط به خارج، یعنی 
آمریکا کرده بود و سر دیگر آن، طالبان که معتقد به 
مبارزه با قدرت های اشغالگر افغانستان و نیروهای 

داخلی همکار با اشغالگران است.
 طرفداری از 

ً
 اگرچه مقصود از این نوشته، قطعا

طالبان و شیوه  عملکرد آن نیست و از مقایسه  موجود 
در افغانســتان، نباید به اشــتراک طرفین منازعه در 
افغانستان و ایران رسید، اما یک نکته  مهم که موضوع 
نوشتار حاضر است، آسیب ها و خسارت هایی است 
که نوع نگاه به بیرون، غفلت از ظرفیت های داخلی 
و منوط کــردن همه چیز بــه قدرت های خارجی، 
برای هر کشوری به بار می آورد که نمونه  عینی آن را 
هم اکنون در افغانستان و در جریان سقوط دولت این 

کشور می بینیم. 

 Bمنازعه  نظری 
 رویکردی در ایران

جدی تریــن منازعه میــان نخبــگان و جریان های 
سیاسی در ایران امروز، حول شــیوه  اداره  کشور با 
نگاه به درون یا نگاه به بیرون تعریف می شود. کانون 
منازعه در اینجا نیز به زبان ساده آن است که برخی 
نخبگان با اذعان به مشکالت و آسیب های داخلی، 
حل آنها را جز با نگاه به بیرون و چشــم دوختن به 
دست دیگران امکان ناپذیر نمی دانند. تجلیات این 
نوع نگاه را در ســال های اخیر در اظهارات برخی 
مســئوالن می دیدیم که حتی آب خــوردن ما را به 
»برجام« منوط می کردند. در مقابل، طیف دیگری 
از نخبــگان، اگرچه ضرورت ارتباط و تعامل با دنیا 

را انــکار نمی کنند و به منزله یــک واقعیت مهم آن 
را می پذیرند، اما راه حل مشــکالت کشور را نه در 
تمسک به دنیای خارج، بلکه با اعتماد به ظرفیت های 

داخلی جست وجو می کنند. 

 Bآسیب های 
 نگاه به بیرون

آنگونه که تجربه های متعدد کشــورهای گوناگون، 
تجربه های ایران در زمینه های مختلف و همچنین، 
تجربه  اخیر افغانستان نشان می دهد، ایجاد امنیت، 
رفــاه، توســعه در همه  ابعــادش، کارآمــدی و... 
مطلوبیت هایی نیست که با چشم دوختن به بیرون 
به ارمغان آورده شــود. دســتیابی به این ارزش های 
مطلوب، به طور عمده به انســجام درونی و تقویت 
ظرفیت های داخلی وابسته است و حتی روی آوردن 
به اســتفاده از ظرفیت های خارجی، در کشورهایی 
مانند چیــن و ژاپن به این دلیل موفــق بوده که آنها 
مقدم بر ظرفیت های خارجی، بر استعدادها و توان 
داخلی خود تکیه کرده و شــکوفایی آن ظرفیت ها و 

استعدادها را مدنظر قرار داده اند. 
در نقطه مقابل، تجربه هایــی مانند تالش برای 
تأمین امنیت عاریتی با نگاه به بیرون مانند اتفاقاتی 
که در معاهده های تیلسیت ـ نام دو موافقت نامه بود 

که پس از پیروزی در نبرد فریدلند از ســوی ناپلئون 
بناپارت امپراتور فرانســه در شــهرکی به همین نام 
در ســال 1807 میالدی به امضا رسید و با امضای 
آنها ایران و عثمانی در برابر تجاوزات روســیه تنها 
مانــدـ در عهد قاجار انجام شــد، در اندک زمانی، 

ناکارآمدی خود را نشان داد.
 یا اینکه در دوره  پهلوی، تالش برای بازســازی 
ایران بر مبنای تصویر غرب و طراحی سیاست های 
توســعه ای بر مبنای نگاه به خــارج، نه تنها منجر 
به توســعه  اقتصادی ایران نشــد، بلکه تهی  شدن 
اقتصاد ایران از ظرفیت هــای درون زا مانند اتفاقی 
که در حوزه  کشــاورزی و تولید مواد غذایی رخ داد 
و ایــران خودکفا در این حوزه را به واردکننده تبدیل 
کرد، و بروز تبعات متعددی چون افزایش شــکاف 
طبقاتی)باالترین شکاف طبقاتی در ایران مربوط به 
سال 1352 است(، توسعه  فقر، رشد حاشیه نشینی و 

توسعه حلبی آبادها و... را در پی داشت. 
در برهه  پس از پیــروزی انقالب نیز همان گونه 
 هــم گفته ایم، در حوزه هایــی مانند علم و 

ً
که قبال

فناوری و حوزه هــای دفاعی ـ امنیتی که نگاه مبتنی 
بر استفاده از ظرفیت های داخلی حاکم بوده، عالوه 
بر رفع آسیب ها، تولید قدرت درون زا حاصل شده 
و برعکــس، در حوزه هایی ماننــد اقتصاد که حل 

مشکالت داخلی به دنیای خارج گره خورده است، 
با آسیب زایی های مضاعف مواجه شده ایم. 

 
ً
نکته مهــم در این ارتباط آن اســت کــه اتفاقا
آســیب زایی های مضاعف در این حوزه به گونه ای 
اســت که دشمن با دســت گذاشــتن بر روی این 
آسیب ها، تالش می کند ظرفیت های راهبردی ایران 

را تخلیه کند.
 بــرای نمونــه، هم اکنون در مذاکــرات احیای 
برجام، تمام تالش دشــمن این است تا با گروگان 
گرفتن مشــکالت و آســیب های اقتصادی ایران، 
بتواند در حوزه های مهمی چون توان دفاعی و نفوذ 
منطقــه ای هم از ایران امتیاز بگیــرد. حال، چرا در 
اقتصاد مشــکل وجود دارد و چرا این مشــکالت، 
دشمن را به این نقطه رسانده که معامله در این حوزه 
را به قدرت های راهبردی ایران تســری دهد؟ دلیل 
اصلی عبارت است از اینکه دشمن به این باور رسیده 
که ایرانیان، حل مشــکالت اقتصاد خود را در گرو 
نگاه به وی می دانند. بنابراین، دشمن تالش می کند 
از همین نقطه   آســیب، رخنه کــرده و قدرت های 

راهبردی ایران را از درون تهی کند. 

 Bضرورت برجسته سازی 
 رویکرد درون گرایی 

در ایــن نبرد کــه ماهیت ادراکی ـ محاســباتی هم 
دارد، با تغییر رویکرد اداره  کشــور و برجسته سازی 
درون گرایــی، باید به محاســبات دشــمن در قبال 
فضــای داخلــی ایــران حمله کــرد. بــه عبارت 
دقیق تر، باید دشــمن به این نتیجه برسد که دولت 
ســیزدهم، حل مشــکالت ایران و ایرانیان را نه در 
 خارج، بلکه در دســتان پرتوان ایرانیان جست وجو 

می کند. 
این امر ضمن اینکــه می تواند نتایج مثبت خود 
را در اقتصاد کشــور نشــان دهد، می تواند بر روی 
روند مذاکرات هســته ای در ایــن دولت هم تأثیر 
مثبت بگذارد و ضامنی بــرای تأمین هرچه بهتر و 
بیشــتر منافع ملی کشورمان باشــد. از این طریق، 
ایران می تواند از دور باطلی که به واسطه  فشارهای 
خارجی و سوءجهت گیری های داخلی به آن گرفتار 
شــده، نجات یابد. چیدمان کابینه جدید با ترکیب 
غالب وزرای جوان، انقالبــی و درون گرا می تواند 

طلیعه ای در این راستا باشد. 

یکی از سنت های الهی در تحوالت 
اجتماعی و انســانی، واقعیتی به نام 
»ریزش هــا و رویش ها« اســت. هر انقالب و 
تحول اجتماعی ای در کنار ریزش های انسانی، 
با رویش هــای جدیدی مواجه اســت که این 
موضوع در خصوص انقالب اسالمی به تناسب 
رویکرد دینی و ارزشی آن عبرت آموزتر است. 
در این ســتون با سلســله مقاالتی فراز و فرود 
حیات سیاســی و انقالبی نیروهایی را بررسی 
کردیم که روزگاری انقالبی به شمار می آمدند؛ 
اما در نیمه راه یا از انقالب و مبانی آن پشــیمان 
شدند یا مبتال به دگردیسی فکری شده و خود از 

قطار انقالب جدا شدند. 
»محمدمحســن ســازگارا« یکی دیگر از 
انقالبی هــا و از همراهان امــام)ره( در پاریس 
و پــرواز انقالب اســت کــه امروز بــه همان 
رادیکال گــری اولیه در ضدیت بــا انقالب و 
نظام اسالمی تالش می کند. محسن سازگارا 
در ســال 1333 در خانواده ای نســبتا مرفه در 
تهران بــه دنیا آمد و پــس از پایان تحصیالت 
متوسطه، وارد دانشگاه صنعتی آریامهر )صنعتی 
شریف( شــد. ســازگارا با ترک تحصیل در 
اواسط دهه 50 شمســی به آمریکا رفت تا در 
دانشگاه شــیکاگو در رشــته فیزیک تحصیل 
کنــد. در آنجا بود که به فعالیت های سیاســی 
روی آورد و عضــو نهضــت آزادی و نیز عضو 
انجمن اسالمی دانشجویان در آمریکا و کانادا 
شد. سازگارا در این باره می گوید: »من خودم 

پیش از انقالب هم مبارز خارج از کشــور 
بودم. وقتی برای ادامه تحصیل به خارج 

رفتم از فعالین جنبش دانشجویی خارج کشور 
هم بودم.« او سرانجام در زمستان 1357 و در 
آستانه تحوالت منجر به سقوط رژیم پهلوی به 
واسطه و توصیه ابراهیم یزدی برای انجام امور 
»خبرنگاری و ترجمه متون« به نوفل لوشــاتو 
 به همین دلیل تحصیالتش 

ً
اعزام شد و ظاهرا

در آمریکا نیز ناتمام ماند. رفتن او به آمریکا، نیمه 
کاره رها کردن تحصیل و آمدن به نوفل لوشاتو 
به توصیه و حمایت نهضت آزادی و ورودش به 
ایران در زمره همراهان امام)ره( در کل روندی 
 برنامه ریزی شــده بوده و 

ً
مشــکوک و احتماال

مقاصد سیاسی خاصی را در عملکرد سازگارا 
نشــان می دهد که اقدامات و نقش پذیری های 
بعدی در تحوالت به ویژه در حوزه رسانه های 
زنجیــره ای از ایــن اهــداف و انگیزه ها پرده 
برمــی دارد. جالب اســت کــه در دهه هفتاد 
شمســی یکی از مقامات اطالعاتی آمریکا با 
لحاظ عملکرد امثال ســازگارا گفته بود، ما در 
ایران نیروهایی داریم که در دهه چهارم زندگی 

خود نگاه و مرام غرب را دنبال می کنند.   

   فراز و فرود محسن سازگارا ـ 1

مترجم نوفل لوشاتو!

   ریزش ها    

 
بررســی و مطالعه نقش زنان جاســوس در نفوذ 
رخنــه ای اطالعات محــور در تاریخ سیاســت 
بین الملل داســتان مفصلی است. سرویس های 
اطالعاتی ســیا، موســا، ام.آی.6 و کا.گ.ب از 
زنان برای نفوذ فراوان اســتفاده کرده اند. »دیوید 
بــرن« نویســنده آمریکایــی در کتاب »اســرار 
شیطانی« می نویسد: »سیا طی دهه 1980 نیمی 
از جاسوســانی که به اکثر کشورهای جهان سوم 
گســیل داشــت، زنان بودند. آنها راه های اعمال 
نفوذ و رسوخ در ساختارهای سیاسی و اقتصادی 
این کشــورها را بررسی می کردند.« وی تصریح 
می کند، غالب این زنان بومی خود این کشورها 
بوده اند. بــه کارگیری زنان بــرای نفوذ رخنه ای 
 به سه  شــکل صورت  می گیرد: نوع اول 

ً
معموال

که برای موضوعات حیثیتی فرستاده می شود، تنها 
وظیفه اش برقراری ارتباط جنسی و مستندسازی 
است تا سوژه، مورد ترور حیثیتی قرار بگیرد. در 
نوع دوم، وظیفه پرستوها تخلیه اطالعاتی است. 
فرد به عنوان یک معشوقه به چهره نزدیک می شود 
و ایــن نزدیکی باعث دسترســی او به اطالعات 
پنهان او، مکالمات، جزوات، موبایل و کامپیوتر او 
می شود. در این نوع، هدف بردن حیثیت نیست؛ 
بلکه هدف جاسوســی و جمع آوری اطالعات 
است. نوع سوم فراتر از انواع قبلی و مجبور کردن 
او برای تصمیم ســازی است.  یکی از نمونه های 

تاریخی منشی یکی از وزیران مورد اعتماد »ویلی 
برانت« صدراعظم پیشــین آلمان غربی بود که 
به مدت پنج ســال در دهه 1970برای شــوروی 
جاسوسی می کرد. »گلدا مایر« معروف به مادر 
بزرگ رژیم صهیونیستی نفوذی زن موساد بود که 
مأموریت نفوذ و جاسوسی زیادی را انجام داد. او 
با استفاده از حربه تن فروشی، توانست اطالعات 
بســیاری از جمله تصمیم اردن بــرای حمله به 
اسرائیل را کسب و یکی از عوامل مهم در شکست 
اعراب در اولین جنگ با رژیم صهیونیستی شود. 
)ر.ک. خبرگزاری مشرق، 1393/5/11(  استفاده 
از زنان نفوذی و جاسوس در تاریخ ایران نیز زیاد 
است. یک نمونه تاریخی آن براساس مستندات 
کتاب »دختر قفقــاز«)1394( زنی به نام »نادیا 
ایوانوا« معروف به غزال اســت که برای روس ها 
جاسوســی می کرد. او از طریق ارتباط با افسران 
جوان ایرانی در سال های 1324 و 1325، آنها را 
به نهضت خلق آذربایجان در تبریز جذب می کرد. 
در ابتدای انقالب، نخســتین اتفاق از این دست 
برای »صادق قطب زاده« افتاد که گفته می شــود 
دختری فرانســوی به وی نزدیک و او را هدایت 
می کرد.)جنتی، 1382: 117( دو ســه دهه اخیر 
استفاده سرویس های اطالعاتی غربی و عبری از 
زنان نفوذی در قالب های مختلف برای نفوذ در 
ایران رو به افزایش بوده است. »نازنین زاغری«، 
»رکســانا صابــری«، »کلوتید ریــس«، »حال 
تاالیان«، »ســارا شورد«، »کایلی مور گیلبرت« 
و »شــارلوت والر« برخی از این نفوذی های زن 
در مراکز حساس ایرانی هستند که برخی از آنها 

دستگیر شدند.

چهره پنهان سیاست  ـ ۹

 زنان جاسوس!

   آفاق    

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی فضل الله نوری-پایانی

  امتداد خط اعتماد 
به غرب!

هر چــه در اهمیت تاریخــی و نقطه عطف 
سیاســی مقطع مشــروطه ایرانــی گفته و 
شــنیده شود، جا دارد. چه بسا ناظر به همین 
فوق العادگی و ویژگی اســت کــه هنوز هم 
برخی جریان ها و افراد سیاسی تالش می کنند 
روایت خود از مشروطه را برتر جلوه دهند؛ 
اما درســتی این روایت با بررسی امتداد خط 
اعتمادکننده به غرب در طول تاریخ ایران به 
ویژه در مقاطــع تاریخی مانند نهضت ملی 
شــدن نفت و مشــروطه رخ عیان می کند. 
اینکه چگونه ایــن جریان باعــث انحراف 
دو جنبش نخســت ملت ایران می شود، اما 
موفق نمی شود حرکت اجتماعی سوم مردم 
ایران، یعنی انقالب اســالمی را از مســیر 
خود منحرف کنــد، مهم ترین پرســش در 
این  زمینه است.  مشروطه، سرآغاز تکاپوی 
مــردم ایران بــرای کاهش اختیــارات نظام 
سلطانی و اســتبدادی و راهی برای حضور 
مردم در قدرت بود. در این میان، روحانیون و 
نیروهای مذهبی مانند گذشته پیشگام بودند. 
آنان با تحصن در مکان های مذهبی به دنبال 
همگانی کردن جنبش بودند و می کوشیدند تا 
نهضت از دایره دین، مذهب و شریعت خارج 
نشــود؛ اما ناگهان گروهی از غرب گرایان در 
سفارت انگلیس بست نشســتند و با القای 
اعضای ســفارت، خواســتار »مشــروطه« 
شدند. از همین زمان بود که انحراف مشروطه 
آغاز شد و به مرور غرب گرایان اغلب الئیک، 
روحانیت را از صحنه سیاست کشور عقب 
راندند. در نتیجه حــذف روحانیت، نه تنها 
دموکراسی برقرار نشد، بلکه دیکتاتوری مانند 
رضاخان روی کار آمد. البته شــبیه این اتفاق 
در اوایل دهه 30 نیــز رخ داده بود؛ درحالی 
که نیروهای مذهبــی در ملی کردن صنعت 
نفت ایران نقش بی بدیلی داشــتند، به ناگاه 
با بی مهری جریان ملی گرا مواجه شــده و از 
صحنه سیاست کشور طرد شــدند. در این 
میان نیروهای ملی، مزد اعتماد خود به غرب 
را در 28 مــرداد 1332 گرفتند و به دســت 
آمریکا و انگلیس ساقط شدند. به این ترتیب 
بار دیگر اعتماد به غرب از یک ســو و حذف 
روحانیت از سوی دیگر به شکست نهضت 
انجامید. با وجود این دو تجربه ناخوشایند در 
تاریخ ایران، باز هم شاهد فعالیت گروه های 
اعتمادکننــده بــه غــرب در دوران انقالب 
اسالمی هستیم. آنان نه تنها به غرب اعتماد 
فراوان داشــتند؛ بلکه در مبارزه با اســتبداد 
داخلی نیز خط ســازش را دنبال می کردند و 
همانند اسالف خود اعتقاد داشتند که »شاه 
باید سلطنت کند نه حکومت«. با وجود اینکه 
جریــان اعتمادکننده به غرب، در ســه برهه 
حســاس تاریخی فعال بود و در دو نهضت، 
یعنی نهضت مشروطه و نهضت ملی شدن 
صنعت نفــت باعث انحراف جنبش شــده 
بود، امــا در دوران نهضت اســالمی موفق 
نشــد تا انقالب را از مسیر خود خارج کند.  
به نظر می آید هوشــیاری حضرت امام)ره( 
و درس گرفتــن از تحوالت تاریخی ســبب 
 اهداف نهضت را بلند بگیرند و 

ً
شد که اوال

، خودشان را اسیر اعتراض های تاکتیکی 
ً
ثانیا

نکنند. خیلی ها به حضرت امام توصیه کردند 
که فالنی هم باشد، امام البته نگفتند که کسی 
نباشد، ولی اینکه بخواهند نهضت را با فالن 
جریان و فــالن گروه گره بزننــد، این کار را 
نکردند؛ چرا که تکیه ایشان بر مردم و اسالم 
بود. این ســه مقوله، یعنی مردم مســلمان، 
اهداف دینی و رهبر مســلمان باعث شــد  
انقالب اســالمی دچار آفت های مشروطه و 
آفت های دوره نهضت ملی نشود؛ البته جدال 
تاریخی بین دو نگاه درون گرا و برون گرا برای 

توسعه کشور امروز هم دیده می شود.   

فتح الله پریشان
دبیرگروهاندیشه

مصطفی قربانی
کارشناسسیاسی

سیامک باقری
دکترایعلومسیاسی

غرب گرایی! بن بست 
بازخوانی منازعات نظری چگونگی اداره ایران به بهانه  تحوالت همسایه شرقی
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

دســتگاهی  کشــور  فنــاوران 
ســاخته اند کــه کانون تشــنج 
صرع را شناســایی می کند. این 
دســتگاه الکترودهای تهاجمی 
دارد که این الکترودها طبق نظر 
نورولوژیســت در قسمت هایی 
از مغز که به بررســی نیاز دارد، 
بــا عمل جراحی کار گذاشــته 
می شــود. این محصول امکان 
دریافــت و ثبت ســیگنال را از 

قسمت های داخلی جمجمه فراهم می کند. استفاده از داده های 
حاصل از نظارت داخل جمجمه بـه جراحان مغز کمک می کند 
تا با حفظ عملکردهای اساســی مغز، مانند گفتار و حرکت، 

بافت مغزی را که موجب تشنج می شود، پیدا و درمان کنند.

ع  درمان صر
شناسایی و درمان کانون تشنج مغز در ایران

همانطور کــه هفته پیش خبر داده 
بودیــم، اپل به تازگی سیســتمی 
را برای شناســایی تصاویر ســوء 
کــودکان  از  جنســی  اســتفاده 
راه اندازی کرده اســت که از نظر 
برخی کاربــران می تواند به نقض 
حریم شــخصی و روشــی برای 
خصوصی  اطالعــات  ســرقت 
منجر شــود. اما اپــل می گوید، 
پس از دریافت انتقادها سیســتم 

یادشــده را اصالح کرده اســت و عالمت زده شــدن عکس ها به 
عنوان عکس های آزار جنسی کودکان تنها پس از چندین گزارش 
از کشورهای مختلف اتفاق خواهد افتاد. هرچند اپل ادعا می کند 
مشکل را رفع کرده، اما خطر سرقت اطالعات همچنان وجود دارد.

شد؟ تسلیم  اپل 
تغییر سیاست بررسی اطالعات کاربران

»حبــه کرونا نمی گیــره« یک 
داســتان تعاملی در قالب بازی 
موبایل اســت که برای آموزش 
بهداشــت فــردی بــه منظور 
پیشــگیری از ابتال بــه بیماری 
کروناســت. در ایــن داســتان 
شخصیت حبه انگور که اکنون 
به مدرسه می رود، باید در حین 
بازی همه پروتکل های بهداشتی 
را به منظور پیشگیری از ابتال به 

این بیماری رعایت کنــد. کودک طی این بازی با مهارت های 
ماسک زدن، شستن دســت ها با آب و صابون، رعایت فاصله 
مطمئن، آشنایی با خوراکی های مفید و غیر مفید این دوران و... 

آشنا می شود.

ونا نمی گیره  حبه کر
تمرین شیوه نامه های بهداشتی برای کودکان

مهدی فضائلی، کارشــناس سیاســی: به نظر 

می رســد جریانی که باید پاسخگوی عدم 
واردات واکسن باشد، با استفاده از تکنیک 
آی دزد آدرس غلــط می دهد! کار ســختی 
نیســت، ببینید ســال گذشــته چه کسانی 
مخالف واردات ســینوفارم و اســپوتنیک 

بودند.
 فرشاد مهدی پور، رئیس پژوهشکده فرهنگ و 
مطالعات اجتماعی: امســال بیشتر هیئت ها 

نشان دادند دوگانه سالمت و هیئت، کاذب 
و نادرســتند و الحمدلله عزاداری خالصانه 
و رعایــت مؤمنانه در محــرم ١4٠٠ ثبت 
شد. خداقوت به سازمان تبلیغات اسالمی 
که امســال در سیاه پوشــی ایران و کمک به 

هیئت ها مجاهدت کرد.
 عبداللــه گنجــی، روزنامه نگار: زیبــاکالم و 

روشنفکران)در مناظره با خود بنده(معتقدند 
دموکراسی اگر باشــد ناامنی تمام می شود؛ 
توسعه نظامی الزم نیست؛ بودجه نظامی را 
صرف امور دیگر می کنیم. من می گفتم برترین 
فرانسه،  گفتند  کجاســت؟  دموکراســی ها 
انگلیس و آمریکا. گفتــم پس چرا قوی ترین 

ارتش ها را همین دموکراسی ها دارند؟
 عطاء الله مهاجرانی، اصالح طلب مقیم لندن: 
نشــانه هایی که از مواضع جماعت طالبان 
پــس از حاکمیت در افغانســتان می بینیم، 
شایسته تأمل است. گویی با طالبان دیگری 
روبه رو هســتیم که از ســیطره القاعده رها 
شده اســت. اعالم عفو عمومی در دومین 
روز حاکمیــت، اقدام مهمی بود و نشــان 
داد موقعیت شناســند و از درایت و سرعت 

تصمیم گیری برخوردارند.
 باری سالم، کارمند وزارت خارجه افغانستان: 

پاسپورتش را چند روز پیش از فرار از وزارت 
خارجه طلب کرده بود. خوب می دانســت 
که چه کند. غنــی گفت حتی فرصت بوت 
پوشــیدن نیافته اســت. ملتی را شرمسار و 
سرافکنده و بی سرنوشت ساخت، ولی هنوز 

ذره ای حیا نمی کند.
 محمد پازوکی، فعال فضای مجازی: می گویند 

چرا سپاه پاسداران نیرو به افغانستان نفرستاد 
برای تأمین امنیت افغانستان؟! فارغ از اینکه 
دولت افغانســتان هیچ درخواست کمکی 
مثل دولت ســوریه از ایران نکرد، همین که 
خوب می دانند که هرجا ســپاه پاســداران 

باشد، امنیت هست، برای ما کافیست!
 علی علیزاده، روزنامه نگار مقیم لندن: افغانستان 

شکستی مضاعف برای غرب گرایان ایرانی 
و ذهن های استعمارزده شان بود. اول اینکه 
کشوری که ســال ها به عنوان ویترین موفق 
»پیشرفت و تجدد بواسطه دخالت و اشغال« 
ساخته بودند، فرو ریخت  و بی اساس بودن 
آن جنس تجدد هویدا شد. دیگر آنکه ارباب 
که چشــم به دخالتش داشتند، گفت عمر 

اشغالش به سر آمده است.
رحیله مسعود، دختر شهید احمدشاه مسعود: 

مریم ســما کجایی؟ خائن! وطن فروش! تو 
هم کــه گریختی الحمدللــه! آمدن طالبان 
چهره اصلی و خائن افراد را به مردم نشــان 
داد! )مریم ســما، عضو کمیســیون روابط 
خارجی مجلس نمایندگان افغانستان دارای 
مواضع ضدایرانی بود و بارها در ایجاد تفرقه 
قومیتی بین ایرانی ها و افغان ها فعالیت های 

زیادی داشت(
رضا سراج، کارشــناس راهبردی: فرار آمریکا 

از افغانســتان، پایان رؤیــای عصر ایاالت 
متحده در منطقه و آغاز دومینوی فروپاشی 
دولت های وابســته به این کشــور اســت. 
این رویداد شــباهت خیلی زیادی به روند 
فروپاشــی نظام های اقماری شوروی سابق 

دارد.
یوســف عزیزی، فعال مجــازی: این مدعیان 

حقوق بشــری نمی خواهنــد پرونده ای در 
مجامع بین المللی در مورد شلیک مستقیم 
و کشــتن شــهروندان غیرنظامی و بی دفاع 
افغانستانی در فرودگاه کابل باز کنند؟ چون 
ارباب مرتکب جنایت شــده یا بی خیالند 
یــا دنبال توجیه و الپوشــانی! رســانه های 

فارسی زبان چطور؟ برنامه ویژه ای چیزی؟

قتل، خشونت، روابط خارج از عرف، تبلیغ     نکته گرام    
ســیگار و مصرف مشروبات الکلی و مواد 
مخدر و بســیاری از موارد دیگر مثل اصرار بر نشان 
دادن افراد دو جنسیتی، تنها بخشی از ناهنجاری هایی 
اســت که این روزها مدام در شــبکه  نمایش خانگی 
مشاهده می شــود. کیفیت محتواهای پخش شده در 
این گونه شــبکه ها همیشه محل بحث عده زیادی از 
مخاطبان و کارشناســان بــوده اســت و در ابتدای 
شــکل گیری این بســترهای برخط که زیاد هم دور 
نیست، آرایش های غلیظ و شوخی های جنسی و... 
خط قرمزهایی بودند که شکســته می شدند و حال به 
نظر می رسد دیگر خط قرمزی وجود ندارد و نمایش 
صحنه های خشونت آمیز، قتل و جنایت، روابط خارج 
از عرف، صحنه های استعمال مواد مخدر و مشروبات 
الکلی و... به پای ثابت این مجموعه ها تبدیل شــده 
است! صحنه هایی که صدای اعتراض مخاطبان را هم 

بلند کرده است. برای نمونه، یکی از کاربران فضای 
مجازی درباره نمایش صحنه های خشن می گوید: »از 
کی تاحاال در یک سریال خانگی باید به صورت کامل 
شاهد دست و پازدن یک فرد و جان دادنش باشیم و یا 
واقعا ما اینقدر سنگدل شده ایم که خیلی راحت باید 
بنشینیم و صحنه های پاشیدن خون از گلو و آتش زدن 

یک فرد را کنار زن و بچه خود مشاهده کنیم؟«
جالب است بدانیم که تنها نمایش صحنه استعمال 
مواد مخدر از بینی یا »اسنیف« در تولیدات خارجی 
ســبب می شــود که رده بندی ســنی آن اثر پنج سال 
افزایش پیدا کند و دیگر نوجوانــان و جوانان امکان 
مشــاهده آن فیلم را نداشــته باشــند و این در حالی 
است که در ســریالی، مانند ملکه گدایان، به راحتی 
چنین استعمالی را نمایش می دهند، سریالی که حتی 

کودکان هم مخاطب آن هستند!
یکی دیگر از موارد عجیب این روزهای شبکه های 
نمایش خانگی، پخش ســریال »زخم کاری« است 
که با نمایش عریان خشونت و روابط نامشروع، سعی 
در جذب مخاطــب دارد و بیننــدگان این مجموعه 
هر هفته باید منت کارگردان و تدوین گر و تهیه کننده 
آن را تحمل و حتی برخــی اوقات با چند روز تأخیر 

قســمت جدید را مشــاهده کنند. کارگردانی که از 
حذف صحنه های ســریال خود و ممیــزی خوردن 
آن به شدت طلبکار اســت و حتی تهدید به نمایش 
این اثــر در شــبکه های نمایش خانگــی خارجی، 
مانند نتفلیکس می کنــد! کارگردانی که شــاید اگر 
حمایت های مجموعه هــای دولتــی از وی نبود، تا 
اآلن هنوز درگیر ســاخت اولین فیلم کوتاه خود بود؛ 
اما دســت  تقدیر به گونه ای برایش رقم خورده است 
که با تجربه کم توانســته است هرسال یک فیلم بلند 
پرهزینه با بازیگران گران قیمت بسازد و حال که اسم 
و رســمی برای خود ساخته، چارچوب هایی که یک 
زمان رعایت می کرده است را مانع کار خود می داند! 
در حالــی که این جوان به اصطالح نخبه فرهنگی آیا 
نمی داند که شبکه های نمایش خانگی خارجی بیشتر 
به سانســور و پخش محتواها با رعایت فرهنگ هر 
کشور مقید هستند و نمونه های زیادی از سانسورهای 
فرهنگی و حتی سیاسی در این شبکه ها وجود دارد؟! 
سانســورهایی که نه صدای کارگردانی را در می آورد 
و نه صدای تدوین گر مجموعه را که مدعی شــود هر 
قسمت را چندین بار تدوین می کنم؛ زیرا صاحب اثر 
نتفلیکس است و براساس سیاست های خود تصمیم 
می گیرد و نه باب میل کارگــردان! حتی اگر بتوان در 
این شبکه محتوایی فارسی را نشــان داد، با توجه به 
نبود کپی رایت در کشــورمان و نبود مخاطب قانونی 
ایرانی بــرای نتفلیکس، پخش اثــر ایرانی برای این 
شبکه و صاحبان اثر چقدر سود خواهد داشت که یک 
کارگردان بخواهد مخاطبان هموطن خود و بسترهای 

نمایش کشورمان را تهدید به رفتن کند! چنین مواردی 
سبب می شود این حرف ها و اظهارنظرها بیشتر جنبه 
شــوخی پیدا کند و خود این افراد هم می دانند هوای 

تازه تری چشم انتظارشان در نتفلیکس نیست!
از نکات قابل توجه، عالقه نداشــتن مخاطبان به 
نمایــش چنین صحنه هایی در این آثار اســت. برای 
نمونــه، در یکی از نظرات در توئیتر می بینیم: »یعنی 
چی اینقدر سیگار می  کشید! اینقدر تقلید از آثار غربی 
نکنید! اگر بخواهیم اون هــا رو ببینیم خوب می ریم 
اصل جنس رو نگاه می کنیم نه یک کپی ضعیف« یا 
در جای دیگر می خوانیم: »آقای کارگردان ما خودمون 
می فهمیم چی شد، نمی خواد همه صحنه ها رو کامل 
نشــون بدی و ریز به ریز جزئیــات رو بگی! همون از 

کنارشم رد بشی کافیه، بسه دیگه!«
نمایــش خشــونت و جنایــت و ناهنجاری های 
اخالقی امروزه در تولیدات شبکه نمایش خانگی جزء 
ستون های یک اثر شده  است و در نبود نظارت کافی 
روز به روز شــاهد بدتر شدن این وضع خواهیم بود. 
همه ما می دانیم برچسب سنی زدن بر روی تولیدات 
راهکار درستی برای نمایش نیست، زیرا رده بندی های 
ســنی هیچ وقت مورد توجه قرار نمی گیرند و از همه 
مهم تر تناسب نداشتن چنین صحنه هایی با جامعه ما 
نیازی به پخش آنهــا ایجاد نمی کند. یکی از کاربران 
فضای مجازی در این باره می نویسد: »نمی دونم چند 
درصد مردم جامعه ما معتاد هســتند و بزهکار که در 
هر سریال نمایش خانگی همه آدم هایش یا معتادند یا 

دزدن یا قاچاقچی !«

محمد صالح نادری
کارشناسفناوریاطالعات

یکاتوری از مردم  کار
شبکه  نمایش خانگی و ارائه تصویری غریبه با جامعه ایران

»نتفلیکس« غول پخش کننده محتوای اینترنتی 
مجبور است خط قرمزهای مختلف سیاسی و 
نتفلیکس  قبل  کند. چندی  را رعایت  اخالقی 
تبلیغی از سریال جدید خود را منتشر کرد که در 
آن، شخصیتی در ماشین می نشیند و سیگاری 
نگه  بیرون  پنجره  از  را  آن  و  می کند  روشن 
بیننده درخشان نشان داده  به  می دارد و سیگار 
می شود! روز بعد شعبه نتفلیکس در ترکیه نسخه 
مخصوص آن کشور را منتشر کرد. در آن نسخه، 
شخصیتی که داخل ماشین می نشیند و دست 
با  تفاوت  یک  می آورد  بیرون  پنجره  از  را  خود 
نسخه اصلی دارد؛ دیگر خبری از سیگار نیست!

به  مجبور  نتفلیکس  که  نبود  بار  اولین  این 
سانسور در ترکیه می شود. پیش از این نتفلیکس 
مجبور شده بود یکی دیگر از سریال های معروف 
با  غیرعرف  تصاویر  نمایش  دلیل  به  را  خود 
این  کند.  سانسور  ترکیه  اخالق  و  فرهنگ 
برسند،  نظر  به  کوچک  است  ممکن  تغییرات 
اما نشان می دهند نتفلیکس تالش می کرد حتی 
جلوتر از مقرراتی باشد که در آینده ای دورتر در 

ترکیه با آن روبه ر و خواهد شد!
بود  شده  داده  اجازه  این  از  پیش  ترکیه  در 
اینترنتی  که سرویس های پخش کننده محتوای 
خارج از قوانین سانسور این کشور که شورای 
بود،  کرده  تعیین  ترکیه  تلویزیون  و  رادیو  عالی 
این  تمامی  مدتی  از  بعد  اما  کنند؛  فعالیت 
قوانین  به  شدند  مجبور  سرویس دهندگان 
باالدستی در ترکیه تن دهند و حال آنکه نتفلیکس 

دل  می کرد  سعی  اجبارش  از  پیشتر  خیلی 
مسئوالن ترک را به دست بیاورد. نتفلیکس ۱/۵ 
برجسته ترین  و  دارد  ترکیه  در  مشترک  میلیون 

سرویس پخش کننده در ترکیه است.
نتفلیکس بخواهد مجوز دریافت کند،  اگر 
را  تلوزیون  و  رادیو  عالی  شورای  قوانین  باید 
رعایت کند. قوانینی که بیان می کنند برنامه های 
تولیدی نباید »مغایر با ارزش های ملی و اخالقی 
را  اعتیادآور  مواد  از  »استفاده  باشد،  جامعه« 
تشویق کند«، »جرم و جنایت را امری پسندیده 
نشان دهند«، »ناپسند باشد« یا حتی به گونه ای 
باشند که زبان ترکی را نامناسب و سطح پایین 
نشان دهند و این زبان را مسخره کند. همانطور 
که می بینید این قوانین برای تفسیر باز هستند و 
خیلی کلی بیان شده اند و مبهم هستند. شورای 
ناظر بر تولیدکنندگان اینترنتی در ترکیه بسیاری از 
آثار پخش شده در شبکه های نمایش خانگی در 
این کشور را به دلیل نمایش مصرف مشروبات 
این  در  اخالق  با  مغایر  صحنه های  و  الکلی 
کشور جریمه کرده است. برای نمونه، یکی از 
سریال هایی که در آن یک زوج همجنسگرا وجود 
داشتند، با جریمه روبه رو شده است؛ بر اساس 
همان قوانینی در ترکیه که می گوید »این یک مدل 
رابطه برخالف ارزش های ما« بوده است و به 

خانواده ها آسیب می رساند.
نه تنها در ترکیه، بلکه در سایر کشورها هم 
باید خط قرمزهای مختلف سیاسی  نتفلیکس 
هرچه  گسترش  با  و  کند  رعایت  را  اخالقی  و 
درخواست های  جهان،  در  شبکه  این  بیشتر 
گزارش  کند.  اعمال  باید  را  بیشتری  سانسور 
ساالنه این شبکه هم »سانسور« و هم »نیاز به 
زبانی  و  فرهنگی  تفاوت های  بر  محتوا  تطبیق 
خاص« را به عنوان نکات قابل توجه این شبکه 

ذکر کرده است و با متوقف شدن رشد مشترکان 
خود در ایاالت متحده، این شرکت باید به طور 
تا  کند  رشد  کشور  از  خارج  در  توجهی  قابل 
سرمایه گذاران را راضی نگه دارد و در رقابت با 

سرویس های دیگر پیروز شود.
که  است  کشورهایی  از  دیگر  یکی  هند 
پیرامون  بحث هایی  درگیر  آن  در  نتفلیکس 
مقررات و سانسور شده است. در سال 20۱7، 
این شرکت فیلم »خدایان خشمگین هند« را به 
بینندگانش نمایش داد، فیلمی که در سینماهای 
جلوگیری  برای  شده  سانسور  صورت  به  هند 
از توهین به حساسیت های مذهبی اکران شده 
بود و نتفلیکس هم این فیلم را با سانسور پخش 
کرد، هرچند در نهایت فیلم بدون سانسور هم 
منتشر شد و این شرکت درگیر دعواهای حقوقی 
در هند شد. نماینده نتفلیکس در یک مصاحبه 
تلفنی گفت، این شرکت در سه پرونده قضایی 
در هند معرفی شده است که در آن عموم مردم 
نتفلیکس،  در  تنظیم خدمات پخش  خواستار 
بر  نظارت  که  شده اند  هند  سینماهای  مانند 

محدودیت  دارای  و  دولتی  محتواهای 
سنی باشد.

داوطلبانه  قرارداد  یک  نتفلیکس 
داده  قول  و  است  کرده  امضا  هند  در 
بدخواهانه«  و   

ً
»عمدا که  را  محتوایی 

پرچم  به  توهین  یا  ادیان  موجب خشم 
ملی هند می شود، نشان ندهد. آدریان 

دموکراسی  و  فناوری  تحقیقات  مدیر  شهباز، 
با  آزادی می گوید،  تحقیقاتی خانه  در مؤسسه 
حرکت نتفلیکس به کشورهایی با فرهنگ ها و 
قوانین سیاسی متفاوت، ما شاهد تعارض های 
بیشتری خواهیم بود. به احتمال زیاد اگر دولتی 
نتفلیکس  کند،  سانسور  را  نمایشی  بخواهد 
داد؛  خواهد  انجام  را  کار  آن  سریع  خیلی 
نتفلیکس سال گذشته این کار را  همانطور که 
سعودی  عربستان  دولت  درخواست  از  پس 
برای مسدود کردن یک قسمت از نمایش کمدی 
از  که  مینحاج«  حسن  با  میهن پرستانه  »اقدام 

محمدبن سلمان انتقاد کرده بود، انجام داد.
شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه در مورد 
درخواست های سانسور خود می گوید »هدف 
ما محافظت از کودکان در برابر محتوایی است 
که ممکن است برای سن آنها نامناسب باشد، 
بینندگان  همه  می دهیم  اطمینان  که  حالی  در 
فیلم های  و  نمایش ها  تماشای  به  می توانند 

دلخواه خود ادامه دهند.« 

نتفلیکس دنیایی پر از سانسور!
الکس مارشال 

خبرنگارنیویورکتایمز
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سیاست
۱3

فرهنگ

 یک تدبیر گم شده! 

بیش از یک ســال و نیم از شیوع کرونا در 
کشورمان می گذرد؛ ویروسی که بر جان 
و روح کشــورمان افتــاده و هم وطنان مان 
را داغدار کرده اســت. آنها هم که بر داغ 
داغ  ننشســته اند،  عزیزان شان  عزیزترین 
دیگران روح شان را پر از زخم و جراحت 
 به دلیل 

ً
کرده اســت. در این میــان، قطعا

حساسیت موضوع هیچ مسئله ای مهم تر 
از اخبار کرونایی برای مردم نبوده است و 
این موضوع مسئولیت رسانه ملی را بیش 
از پیش کرده تا جلوی شــایعات منتشــر 
شــده در فضای مجازی را نیز با پوشش 
درست اخبار بگیرد.  اما در کنار آن، تولید 
گزارش  در جهت آگاهی بخشــی به مردم 
نیز بسیار اهمیت یافته است. گزارش هایی 
که در یک برهه نیاز بود مانند یک ُمَسکن 
آرامش را به جامعــه تزریق کند و در یک 
مقطعی مانند چند ماه اخیر، هشــداری 
باشد برای کسانی که نسبت به این ویروس 
و خطراتش همچنان بی تفاوت مانده اند. 
 قابل 

ً
رســانه ملی در این راستا نمره نسبتا

قبولی گرفته است، هر چند گاهی با دادن 
برخی آمارهای جهانــی همراه با برخی 
ابهامات، استرس بیشــتری درباره نحوه 
مدیریــت اپیدمــی در کشــورمان بر دل 
مخاطبان می اندازد که شاید به دادن چنین 
آمارهایی نیازی هم نباشد.  اما یک جنبه 
مهم دیگر از مدیریــت افکار عمومی در 
زمان کرونا، در رابطه با سریال هایی است 
که در شــرایط قرنطینه و محدودیت های 
 می تواند رفــت و آمد به 

ً
اجتماعــی قطعا

بیــرون را تا حدی مدیریت کند. هر چند 
محدودیت ها در تولید ســریال در چنین 
شــرایطی، کامال قابل درک اســت؛ اما 
با برخی تمهیدات می شــد تا حدی این 
مسئله را عالج کرد. برای نمونه، یکی از 
اقدامات بسیار مؤثر در این رابطه می تواند 
واکســینه کردن افرادی باشد که از مدتی 
قبل، در پیش تولید یک پروژه ســریالی به 
سر می برند و تا مثال یکی دو ماه بعد باید 
 قبول 

ً
وارد فاز تولید آن سریال شوند. قطعا

داریم که بازیگــران به قول علی نصیریان 
تافته جدا بافته نیســتند؛ اما واقعیت این 
اســت که شغل شــان ایجاب می کند در 
برابر دوربین بدون ماســک حاضر شوند 
تا بتوانند در شــرایط آرامــش، اثر خوبی 
برای مردم خلق کنند. بنابراین می توان به 
گونه ای برنامه ریزی کرد تا حداقل کسانی 
که به خاطر مردم و برای ســرگرم کردن 
آنها در چنین زمانی وارد تولید یک سریال 
می شوند، واکسینه شوند تا بتوانند با خیال 
راحت تری جلوی دوربین حاضر شــوند 
و از آن طرف، آنقدر فرآیند تولید ســخت 
نشــود که در ایامی مانند دهه اول محرم 
1400، اینطور شبکه های مختلف سیما 
دست شان خالی باشــد و مجبور باشند 
سریال هایی را عرضه کنند که گاهی بیش 
از دو بار پخش شــده است.  شاید نتوان 
چنیــن انتظاری برای بازیگران ســینما و 
شــبکه نمایش خانگی داشت که البته آن  
حوزه نیــز دغدغه های زیــادی دارد، اما 
حداقل در حوزه ســریال های تلویزیونی 
کــه مخاطبانش عامــه مردم هســتند و 
می توانند تأثیر زیــادی در کاهش رفت و 
آمد به سطح شهر داشته باشند، باید چنین 
اقداماتی جدی تر گرفته شود.  هنوز از یاد 
نبرده ایم دوران هایی را که ســطح شهر به 
دلیل پخش ســریال هایی، مانند »پس از 
باران«، »ستایش«، »مســافری از هند« 
و به خصوص ســریال »یوسف پیامبر« و 
»مختارنامه«، از رفت و آمد خالی می شد 
و مــردم رفتن بــه خانه و پــای تلویزیون 
نشستن را به گشت و گذار در سطح شهر 

ترجیح می دادند.

یادداشت

حسین مهریزی
خبرنگارفرهنگی

 BBBB تاریخ هنرهای تجســمی چه میزان از  
فرهنگ عاشورا در گذشته و حال برای 

خلق آثار بهره برده است؟

هنرمندان موضوعاتی را در آثارشان خلق می کنند 
که با آن درگیر هســتند، یعنی آنها سعی می کنند 
در خلق آثار خود از مباحث اجتماعی و فرهنگی 
و مباحثی که در حیطه تفکری آنهاســت و شاکله 
 هنرمندان 

ً
آنها را شــکل داده، بهره ببرند. طبیعتا

نمی توانند از عاشورا به دلیل تأثیر فرهنگی که در 
طول سالیان داشــته، بی تفاوت بگذرند. بنابراین 
آثاری را تولید کرده و سعی کرده اند خود را تا جایی 
که ممکن است با آن فضای تصویری که بر گرفته 
از مطالب موجود در سطح جامعه است، خود را 
به واقعه بیشتر نزدیک کنند و از آن بهره ببرند. آثار 
آنها نیز نسبت به مقدار صداقت و نزدیکی هنرمند 
با فهــم موضوع، تأثیرگــذاری متفاوتی هم دارد. 
بنابراین یک رابطه متقابل است؛ یعنی هنرمند از 
آبشخور فرهنگی عاشورا تغذیه می کند، تولید اثر 
می کند و این تولید اثر در جامعه به عنوان یک بار 

فکری و فرهنگی تکثیر می شود.

 BBBB مفاهیم عاشورا تا چه اندازه می تواند
از طریق هنرهای تجســمی منعکس 
شــود؟ قدرت هنرهای تجســمی در 
منتقل کردن و زنده نگه داشتن مفاهیم 

عاشورا چقدر است؟
زنده نگه داشــتن مفاهیم عاشورایی به هیچ هنری 
وابسته نیست؛ زیرا این مفاهیم به قدری واالست 
که هنرهای تجســمی کوچک تر از این است که 
بتواند تأثیری در زنده نگه داشــتن آن داشته باشد. 
هیچ هنر دیگری هم نمی تواند ادعا کند که باعث 
شــده این فرهنگ یــا این واقعه زنــده بماند. این 
هنرمندان هستند که همیشــه از این واقعه تغذیه 
شــده اند و نتوانســته اند به آن چیزی اضافه کنند، 
چرا که فاصله شــناخت از این واقعه در هنرمندان 
که تحت تأثیر جامعه هســتند خیلــی پایین تر از 
 در حد یک واقعه 

ً
حقیقت عاشوراســت و نهایتــا

تاریخی و حماسی است که در اوج آن، برخوردی 
احساسی را شاهد هستیم. واقعیت این است که به 
دلیل شناخت کمی که از عاشورا و این واقعه عظیم 
داریم، فاصله زیادی بین تولیدات آثار عاشورایی و 
حقیقت آن در جامعه می بینیم. از آنجایی که تغذیه 
فرهنگی مــا در رابطه با تبیین ابعاد مختلف واقعه 
عاشورا بیشتر به دســت مداحان افتاده تا علمای 
بــزرگ دین، لذا جامعه و همچنیــن هنرمندان از 

معارف ناب عاشــورا فاصله گرفته انــد. با وجود 
این هنرمندان در مجموع به دلیل احساس و روح 
لطیفی که دارند با همین مقدار فهمی که از عاشورا 
دارند، سعی کرده اند با بهره گیری از استعداد خود 

به آن نزدیک شوند و از آن بهره ببرند. 

 BBBB هنرمند شــاید یک نویسنده فیلسوف 
نباشد؛ اما چون با روح مردم سروکار 
دارد خیلی خــوب می تواند برخی از 
اندیشه ها را منتقل کند. این نیز می تواند 
در مورد هنر عاشــورایی صدق کند؛ 

درست است؟
در مورد همه هنرها این چنین اســت. هنرمندان 
دقت خوبی در دیــدن دارند. از بقیه تیزبین ترند و 
دید و احساس شــان قوی تر است و ممکن است 
نکات بیشــتری را درک کننــد. در مجموع درک 
تصویری هنرمندان باالتر از مردم عادی است. اما 
موضوع این است که هنرمند کجا می ایستد؟ اگر 
درباره مفاهیم عادی این مطلب را بیان کنید قابل 
قبول اســت، ولی وقتی در مورد مطلبی همچون 
عاشورا و مفاهیم عظیم الهی وارد می شوید، باید 
بدانیم که هنرمند کجا ایســتاده و چه زاویه دیدی 
دارد. هنرمندی که روی زمین ایستاده، رو به رویش 
را خــوب می تواند ببیند، پس صحنه عاشــورا و 
ظواهر آن و کشــتار را تصویر می کند و در نهایت 
می تواند دل ها را بسوزاند؛ ولی واقعه عاشورا تنها 
این ظواهر نبوده، بلکه اصل آن و مفاهیم ارزشمند 
آن بسیار واالتر و برتر از اینهاست. چیزی که اهل 
بیت)ع( از ما خواستند، همان است که در کدواژه 
جمله حضرت زینب)س( آمده که می فرمایند: »ما 
رایت اال جمیال«. بنابراین یک هنرمند هم باید این 
گونه نگاه کند، ارتفاع بگیرد و از زوایای مرتفع به 
این واقعه نگاه کند و این اتفاق را به آنچه همزمان 
در آســمان ها رخ داده است، گره بزند. به ملکوت 
این واقعه باید نگاه کرد و از ملکوت این واقعه باید 
عبرت های زیبا گرفت. باید اندیشید که گوشه ای از 
عظمت این چنین واقعه ای را چگونه می توان با هنر 
نشان داد. اگر با این دید به عاشورا و مفاهیمش نگاه 
کنیم، می بینیم که خیلی ضعیف برخورد کرده ایم. 
نه تنها ضعیف بلکه برخی مواقع کم لطفی نسبت 
بــه این واقعه کرده ایم؛ در حالــی که این نوع نگاه 

باعث نازل شدن آن مفاهیم مرتفع می شود. 

 BBBB چطور می شود که یک هنرمند به جای 
انتقال این مفاهیم به آن تنزل می دهد؟

وقتی سطح تفکر جامعه درباره مفاهیمی همچون 
عاشورا در ســطح دنیایی و پایین رقم می خورد، 
چه انتظاری دارید که هنرمنــد مفاهیم مرتفع آن 
 نمی تواند بفهمد؛ چون هنرمند 

ً
را بفهمد؟ مسلما

محقق و متفکر و اهل سلوک قرآنی نیست. هنرمند 
بایــد در جوار علما و متفکــران اهل تفکر و اهل 
سلوک قرآنی باشد، بنشیند و از آنها بهره ببرد و آن 
بهره ای را که می برد، به فرم تبدیل کند و به تصویر 
بکشد. وقتی که در جامعه کنونی ما اندیشمندان و 
علما سطح پایینی از عاشورا را مطرح می کنند و هر 
زمان که عاشورا می شود یا هر مناسبت دینی، آنها 
تنها به تاریخ و ظواهر دنیایی آن می پردازند، دست 
هنرمند خالی می ماند و چیزی دریافت نمی کند که 
بتواند اثر هنرِی واالیی تولید کند. وقتی اندیشمند 
و عالــم و متفکر جامعه شــما در ســطح پایین و 
 هنرمندان هم 

ً
منظری دنیایی نگاه می کند، طبیعتا

تحت تأثیر جو جامعه تولید اثر می کنند. لذا سطح 
تولیدات هنری باالتر از کالم اندیشمندان نمی شود 
و همیشــه در حد آن کالم یا پایین تر است. برای 
همین اســت که وقتی می گویم در جامعه مفهوم 
عاشــورا نســبت به مفاهیم مرتفعش نازل شده، 
طبیعی است که هنرمند هم نازل شده مفهوم را به 

تصویر بکشد. 

 BBBB آیا درســت اســت که هنرمند بگوید 
االن که نمی توانم اثری با مفاهیم واال 
خلق کنم، پس خلــق در این حوزه را 
رها می کنم و اجازه می دهم به ســطح 
باال برسم و بعد کاری خلق کنم. پس 
از مدتی هم به همین دلیل اثری خلق 

نکرده است؟
بایــد اینجــا نکتــه ای را توضیح دهــم؛ اگر در 
صحبت هایم بــر ابعاد رفیع معارف عاشــورایی 
تأکید می کنم، به این دلیل است که طبق صحبت 
حضرت آقا ما باید به ســمت تمدن نوین اسالمی 
برویم. اگر به تحقق این خواســت رهبری ایمان 
داریــم، باید بدانیم که برای رفتن به ســوی تمدن 
نوین اسالمی به پشتوانه ای قوی از معارف ناب نیاز 
داریم و عاشورا یکی از اصلی ترین منابع فرهنگی 
ماســت که باید مفاهیم آن را واکاوی کنیم و ابعاد 
رفیع آن را که منطبق با آیات قرآن است، درک و آن 
را به جامعه تزریق کنیم تا در طول زمان به فرهنگ 

تبدیل شود. 
منظر کنونی به عاشورا نیز بسیار قدرتمند است؛ به 
گونه ای که توانسته اسالم را زنده نگه دارد و موجب 

دستیابی ما به حکومت اســالمی شود، ولی این 
حد از معارف رایج عاشورایی برای مسیر پیش رو 
کفایت نمی کند و الزم اســت خود را به معارف 
رفیع تر و قرآنی مجهز کنیم تا در حوادث آخرالزمان 

به زحمت نیفتیم.

 BBBBتا االن اینطور نبوده است؟
نخیر. برای همین است که حضرت آقا نگران تنزل 
فرهنگی هســتند. راهی طوالنی در پیش داریم. 
باید درباره عاشــورا و همه مفاهیمی از این دست 
بازنگری کنیم و آنها را با قید انطباق با قرآن، مفاهیم 

مرتفع آن را بیابیم و جامعه را مسلح کنیم. 

 BBBB هنرهــای تجســمی االن در فضای 
مجــازی زیباتر از گذشــته دســت به 
دســت می شــوند. آیا هنرمند از این 
موضوع اســتقبال می کند یا دوست 
دارد هواداران بیاینــد و در گالری ها و 

نمایشگاه ها کارهایش را ببینند؟
هر دوی اینها الزم اســت. هم قشــنگ است که 
آثار هنری را در گالری ببینیم و با هنرمند خالقش 
صحبت کنیم و چنانچه نقدی هســت، آن را نقد 
کنیم و نشستی برگزار کنیم که در ارتقای هنرمند 
و آثارش مؤثر باشــد و هم خارج از حیطه هنرمند 
در حوزه تبلیغات و رسانه، آثار وارد فضای مجازی 
می شوند و جامعه از آنها تأثیر می گیرد. به عبارت 
دیگر باید به عنوان یک کار رسانه ای به آن نگاه کرد 
که هنرمند آذوقه برای رســانه ها درست می کند تا 
رســانه ها از آن بهره ببرند. هر دو هم الزم و مفید 
اســت.  در حال حاضر به دلیل کرونا امکان دیدن 
آثار به صورت مســتقیم خیلی کم است و باید به 
حداقل ها راضی شد و شاید شرایط سخت تر هم 
بشود. در چنین شرایطی باید خود را به روز کنیم. 
در رابطه با آثار عاشورایی مهم تنها خود اثر هنری 
نیســت که در جایگاه خود بسیار هم مهم است، 
بلکه در کنار اهمیت آثار عاشــورایی این اهمیت 
دارد که مفاهیم را بتوانیم در جامعه نشــر و نما و 
ارتقا دهیم. این هم در صورتی محقق می شود که 
فضای جدید تفکری در عاشورا باز شود. هنرمندان 
تجسمی و نمایشی می توانند بهترین ابزار برای نشر 
و همه گیر کردن دریافت های قرآنی آنها باشند؛ پس 
برای رســیدن به آرمان های واالی انقالب عزم را 
جزم کنیم و تالش کنیم تا جهــاد معارفی را آغاز 
کنیم تا عقب افتادگی خــود را در این زمینه بعد از 

چهل سال جبران کنیم.

تجلی عاشورایی  هنر 
ما رأیت إال جمیال  

 عبدالحمید قدیریان
 هنرمند عاشورایی در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

اگر هنری با پشتوانه یک تفکر درست و به بهترین شکل احساسات هنرمند را بروز 
 بر دل خواهد نشست و آن هنگام است که گفته می شود هنر می تواند 

ً
دهد، قطعا

قدرتمندتر از اندیشه اندیشمندان یک کشور باشد. اما هنر در برابر یک برهه و یک 
واقعه تاریخی عاجز مانده است و آن، »واقعه عاشورا« است. واقعه ای که اگر 
تمام دریاها مرکب و درختان قلم شوند، باز هم نمی توانند عمق مفهوم واالی 
 این دلیل نمی شود که هنرمند نسبت به این مصیبت عظیم سکوت کرده و به بهانه حقیر بودن 

ً
این واقعه را به تصویر بکشند؛ اما قطعا

قلم و اذهان به خلق اثر دست نزند. کما اینکه استادان بزرگی در این راستا در حوزه های مختلف به خلق اثر دست زده اند. یکی از این 
حوزه ها حوزه هنرهای تجسمی و یکی از همین هنرها نقاشی است که خوشبختانه امروزه در گالری ها باقی نمانده و به فضای مجازی 
یا به دیوارنگاره های سطح شهر کشیده شده است، به همین بهانه به سراغ »عبدالحمید قدیریان« یکی از استادان و پیشکسوتان این 

حوزه رفتیم و درباره هنر عاشورایی در قالب هنرهای تجسمی به گفت وگو نشستیم. 

نسیم اسدپور
دبیرگروهفرهنگ
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۱۴
جبهه

   یادداشت    

عملیات مهندسی

»حدود 10 روز گذشت.  منتظر 
بودیم شــاهرخ به خانــه بیاید. 
مردی با مــادرش به خانه مــان آمد. گریه 
می کــرد و می گفــت: می دانید شــاهرخ 
کجاست؟ شما زیرزمین دارید؟ من متوجه 
سؤال هایش نمی شدم. می گفت پسرت را 
در زیرزمین زندانی کرده  و شکنجه داده اند. 
نمی فهمیدم چه می گویند و جریان چیست. 
فکر می کنم از منافقین بودند و برای گرفتن 
اطالعات به منزل مان آمده بودند. چند روز 
بعد یک عده از طرف کمیتــه به خانه مان 
آمدند و خبر شــهادت شــاهرخ را دادند. 
درباره نحوه شــهادت پســرم هــزار چیز 
می گفتند. هر کس چیزی می گفت. همه ما 
در شــوک شــهادت شــاهرخ بودیم و از 
اتفاقات چیزی نمی فهمیدیم. بعدها متوجه 
شدیم شاهرخ را به ســختی شکنجه داده 
بودند. بعد ما را به بهشت زهرا بردند. گفتند 
این پسر شماست. جنازه ای را به من نشان 
دادند و من طاقت نیــاوردم آن را ببینم. به 
قدری آسیب دیده بود که صورتش را نشانم 
ندادند و فقط شکمش را دیدم. آثار شکنجه 
شــدید روی بدنش پیدا بود. جنازه اش در 
تپه های عباس آباد کشف شــد...« اینها را 
مادر شهید شــاهرخ طهماسب وقتی به ما 
گفت که برای دیدنش به خانه کوچکی در 
سعادت آباد تهران رفته بودیم. مادری تنها که 
عکس هــای زیــادی از پســرش را روی 
دیوارهای خانه اش آویزان کرده بود تا یادش 
نرود منافقین در مردادماه 1366 چه بالیی 
ســر پســرش و دو همراهش آوردند. 22 
مرداد 1361 »خســرو زنــدی« که قصد 
داشــت برای انجام یک عملیــات ترور، 
خودرویی را ســرقت کند، به دست مردم 
دستگیر شد. او که از اعضای منافقین بود، 
در بازجویی خود از اقدامی وحشیانه به نام 
»عملیات مهندســی« پرده برداشــت. او 
مأموران را به بیابان های شمال غرب تهران 
برد و ســه جنازه زنده به گور شده را نشان 
داد. به دنبال ضربات شــدید در اوایل سال 
1361 و لو رفتن بسیاری از خانه های تیمی، 
سازمان منافقین دستور داد افراد مشکوک 
در اطراف خانه های تیمی را بربایند و برای 
کسب اطالعات شکنجه کنند. این اقدام، 
»عملیات مهندســی« نام گرفت. در این 
عملیات، که از اوایل مرداد تا 25 همان ماه 
انجام شــد در مجموع ســه پاسدار، یک 
کفاش، یک معلم و یــک مهندس هوادار 
سازمان قربانی شدند. در پی اطالعاتی که 
»خسرو زندی« داد، خانه ای در خیابان بهار 
تهران لو رفت که محل اصلی عملیات و در 
واقع »شکنجه گاه« اصلی بود.  جنازه های 
کشف شــده در بیابان های باغ فیض برای 
محســن میرجلیلــی و طالــب طاهری 
)پاسدار( و عباس عفت روش )کفاش( بود. 
جنازه شاهرخ طهماسبی )پاسدار(، حبیب 
خســرو  و  ســازمان(  روســتا)هوادار 
ریاحی نظــری )معلــم( در مناطقی مانند 
خیابان ســهروردی و تپه هــای عباس آباد 
کشــف شــد! خانه تیمی اصلی که برای 
عملیات مهندسی استفاده می شد، متعلق به 
»حسین ابریشــمچی« بود. این یک خانه 
جنوبی در خیابان بهار تهران و در کوچه ای 
دنج و خلوت بود و شامل دو طبقه، سه اتاق، 
هال، آشــپزخانه، توالت، حمام، حیاط و 
زیرزمین می شد. حمام نســبتا بزرگ این 
خانه را با چسباندن ورق های نایلون ضخیم 
در چندالیــه عایق صوتی کــرده بودند تا 
صــدای فریادهــا و ضجه های شــکنجه 
 شوندگان از آن بیرون نرود. ابزار موجود در 
این خانه عبارت بود از طناب ، کابل، نقاب، 
دســت بند، میله های سربی، زنجیر، قفل، 

گاز پیک نیک، سیخ، سیانور و... . 

تابســتان 1363 جبهه های جنگ، رکود خاصی را 
تجربه کرد. عملیات خیبر که در زمســتان سال قبل 
انجام شده بود، فقط به بخشی از اهداف خود رسید 
و همین موجب شد تصمیم برای انجام عملیات های 

بعدی با مشکالت بیشتری روبه رو باشد. 
در این محدوده زمانی قرار بود عملیات والفجر7 
در محدوده پاســگاه زید واقع در شرق بصره انجام 
شود؛ اما دشمن در دوم و پنجم تیرماه 1363 با رها 
کــردن آب در این منطقه، این محدوده را کامال غیر 
قابل عبور کرد و در نتیجه،  انجام این عملیات،  توجیه 
عقلی و علمی نداشت. مقدمات عملیات والفجر8 
هم در این سال فراهم شد، اما شرایط به نحوی پیش 
رفت که انجام آن هم میســر نشد. همین وضعیت 
حاکم بر جبهه ها باعث شد دستگاه دیپلماسی کشور، 
تحرکات بیشتری داشته باشد تا شاید بتواند شرایط 

را به نفع عرصه های نبرد و رزمندگان بهبود ببخشد.
یکی از مهم ترین رخدادهای حوزه دیپلماســی 
ایران در طول جنگ با عــراق در همین دوره، یعنی 
تابســتان ســال 1363 رخ داد. این رویداد، ســفر 
آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور وقت به سه کشور 
سوریه، لیبی و الجزایر بود که نخستین سفر رسمی 
رئیس جمهــور ایران به خارج از کشــور به شــمار 
می آمد. این ســفرها از جمله نقاط عطف حرکت 
دیپلماتیک ایران به منظور تشریح مواضع جمهوری 
اســالمی برای محافل سیاســی و افــکار عمومی 

جهانیان به شمار می آمد.
در دوران جنگ تحمیلی، سوریه و لیبی برخالف 
ســایر دولت های عربی که آشکارا از عراق حمایت 
می کردنــد، نه تنها از این کشــور حمایت نکردند، 
بلکه در قبــال ایران، مواضــع و رویکردی مثبت و 
حمایت گرانه در پیش گرفتند و در نتیجه نوعی ائتالف 

غیر رسمی بین این سه کشور پدید آمد.  
عراق به رهبری صدام قصد داشت جنگ با ایران 
را جنگ فارس ـ عرب یا جنگ شــیعه ـ سنی معرفی 
کند، اما مواضع ســوریه در پشــتیبانی از جمهوری 
اسالمی ایران نقش مهمی در جلوگیری از موفقیت 

این طرح داشت. 
از ســوی دیگر، حمایت های لیبی از جمهوری 
اســالمی ایران نیز در شرایطی که بیشتر کشورهای 
منطقه به صورت آشــکار یا نهــان از عراق حمایت 
می کردنــد، نقــش مهمــی در کاهش فشــارهای 
منطقه ای و جلوگیری از انزوای جمهوری اســالمی 
ایران در منطقه داشت؛ عالوه بر این، ایران از طریق 
کمک های این کشور می توانســت برخی نیازهای 

نظامی خود را از بازارهای بین المللی تأمین کند.
آیت الله خامنه ای بعدازظهر پانزدهم شهریور، در 

رأس هیئتی وارد دمشق شد. استقبال از رئیس جمهور 
ایــران و هیئت همراه وی در دمشــق،  بی نظیر بود. 
آیت الله خامنه ای در طول اقامت خود در ســوریه، 
عالوه بر حافظ اسد، رئیس جمهور و مقامات بلندپایه 
این کشور با تعدادی از علما و شخصیت های مذهبی 

و سیاسی لبنان و سوریه دیدار و گفت وگو کرد.
رئیس جمهور پیش از ترک سوریه )17 شهریور( 
در یک مصاحبه مطبوعاتی ضمن تشریح مهم ترین 
محورهای مالقات هــا و مذاکرات انجام شــده با 
مقامات سوریه به اشتراک نظر ایران و سوریه در قبال 
مســائل مربوط به رژیم اشغالگر قدس، طرح ایران 
برای اخراج رژیم صهیونیســتی از ســازمان ملل و 

جنگ ایران و عراق اشاره کرد. 
آیت الله خامنه ای در پاســخ به پرسشــی درباره 
مطرح شدن موضوع میانجی گری احتمالی سوریه 
در منازعه عراق و ایران در جریان مذاکرات مقامات 
ایرانی و ســوری، این مســئله را نادرست خواند و 
گفت: »سوریه در مســئله جنگ همواره در کنار ما 
و همفکر ما بوده و در برداشــت ما از جنگ و انگیزه 

تجاوز رژیم عراق به ایران اختالف نظری نیست.«
رئیس جمهور ایران در ادامه سفر خود عصر روز 
هفدهم شهریور، با استقبال رسمی معمر قذافی رهبر 
لیبی، وارد این کشور شد. در این مذاکرات که بیش 
از ســه ساعت ادامه داشت، طرح ایران برای اخراج 
رژیم صهیونیســتی از مجامع بین المللــی به ویژه 
سازمان ملل متحد مطرح شــد و رهبر لیبی ضمن 
استقبال از این طرح اعالم کرد: »لیبی، آمادگی دارد 
تــا با تمام امکانات خود در این فعالیت سیاســی با 

جمهوری اسالمی ایران همکاری کند.«
رئیس جمهــور در ادامه ســفر دوره ای خویش، 
روز نوزدهم شــهریور، در الجزیره چند دور مذاکره 

درباره مســائل مهم منطقه ای و جهانــی انجام داد. 
در مذاکرات رؤســای جمهــور ایــران و الجزایر، 
جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر موافقت خود را 
با طرح جمهوری اسالمی ایران مبنی بر اخراج رژیم 
صهیونیستی از سازمان ملل اعالم کرد. عصر همین 
روز، محمدبن عبدالعزیز، رئیس جمهور صحرا نیز در 

محل اقامت آیت الله خامنه ای با وی دیدار کرد.
آیت الله خامنــه ای و هیئت همراه روز بیســتم 
شــهریور، به کشــور بازگشــتند. رئیس جمهور در 
گفت وگویــی با خبرنــگاران در فــرودگاه مهرآباد 
تهران، »مسائل مربوط به فلسطین و مطالعه بر روی 
شــیوه های کار جهت یک همــکاری چندجانبه به 
منظور مقابله با اسرائیل« را محور اصلی مذاکرات 
خود با ســران سه کشــور ســوریه، لیبی و الجزایر 
اعالم کرد. به گفته آیت الله خامنه ای، وحدت عمل 
کشورهای اسالمی در برخورد با مسائل جهانی، از 
دیگر نکات مورد توجه در گفت و گوهای وی با سران 

سه کشور میزبان بوده است.
وی همچنین درباره طرح دیدگاه های جمهوری 
اسالمی در خصوص جنگ ایران و عراق، در دیدار 
با سران کشورهای ســوریه، لیبی و الجزایر گفت: 
»دوستان ما مایل بودند نظرات ما را در مورد جنگ 
بدانند. ما هم خیلــی کوتاه و صریح نظر جمهوری 
اسالمی ایران و امت ایران را برای آنها تشریح کردیم. 
گفتیم از نظر ما جنگ یک راه حل فشرده و خالصه 
دارد و آن عبارت است از رفتن به سمت عراِق بدون 
صدام و مادامی که این رژیم در عراق هست، صلح 
در منطقه برآورده شــدنی نیست. همچنین نظرات 
خودمان را در مورد عراق و آنچه در نتیجه پیشرفت 

جنگ به دست خواهد آمد، تشریح کردیم.« 
آیت الله خامنه ای همچنیــن در خطبه های نماز 

جمعه تهران در روز بیست و سوم شهریور، با اشاره به 
سفر دوره ای خود به سه کشور سوریه، لیبی و الجزایر، 
مسئله فلســطین و طرح اخراج رژیم صهیونیستی 
از ســازمان ملل را از مهم ترین موضوعات این سفر 

برشمرد.
سفر رئیس جمهور به سوریه، لیبی و الجزایر در 
رســانه های منطقه ای و بین المللــی بازتاب یافت. 
رادیو بی بی ســی در گزارشــی از این ســفر، با بیان 
اینکه در میان کشورهای جهان، سوریه نزدیک ترین 
متحد جمهوری اســالمی قلمداد می شود انتخاب 
ســوریه را به عنوان نخســتین مقصد اولین ســفر 
رســمی رئیس جمهور ایــران به خارج از کشــور، 
طبیعی دانســت. این رادیو همچنین اســتقبال گرم 
رئیس جمهور ســوریه از هیئت نظامی و سیاســی 
جمهوری اسالمی ایران را نشانه ای از نزدیکی روابط 
دو کشــور برشــمرد. خبرگزاری فرانسه نیز ضمن 
 در 

ً
»غافلگیرانه« دانســتن این ســفر، آن را »اساسا

ارتباط با جنگ ایران و عراق« ارزیابی کرد.
رادیو بی بی ســی در گزارشــی کوشــید بحث 
میانجیگری الجزایر در جنگ عــراق علیه ایران را 
مطرح کند؛ ولی یک سخنگوی سفارت جمهوری 
اســالمی ایران گفت: »حتی منازعــه ایران و عراق 
از محورهــای مذاکرات هیئت ایرانــی با مقامات 

الجزایری نبوده است.«
رادیو اســرائیل نیز در تفســیری در مورد ســفر 
رئیس جمهور ایران به ســه کشور ســوریه، لیبی و 
الجزایر، ضمن اشــاره به ابعــاد و اهداف گوناگون 
این اقدام، جنگ ایران و عراق و امکان میانجیگری 
الجزایر در آن را یکی از محورهای اصلی مذاکرات 
رئیس جمهور ایران با مقامات عالی رتبه این سه کشور 

ارزیابی کرد!

در هیچ عملیاتی مانند مرصاد، حضور گســترده نیرو های مردمی 
را نداشــتیم.  افرادی آمدند که تا آن موقع اسلحه به دست نگرفته 
بودند. میزان حضور بســیجی ها به حدی بود که برای تجهیز آنها 
دیگر امکاناتی باقی نمانده بود. عملیات که تمام شد، بنده مسئول 
پاکسازی منطقه شــدم. این عملیات با به کارگیری عشایر منطقه 
حدود یک  ماه طول کشــید و طی آن 120 نفر از منافقین شناسایی 
و دستگیر شدند که در یک مورد 16 نفر از آنها به اسارت درآمدند. 
لخانی«. اینها در 

َ
در کرند غرب افــرادی وجود دارند به اســم »ق

منطقه ای دیده بودند 16 نفر دختر و پســر با هم هستند، به همین 
لخانی ها برای اینکه اعتماد آنها را 

َ
دلیل آنها را محاصره می کنند. ق

جلب کنند، خود را از نیرو های دموکرات معرفی می کنند و باعث 
می شود اسلحه های خود را تحویل دهند. برای قدردانی از کاری 
که آنها انجام دادند، مقرر شد مبلغ 100 هزار تومان به عنوان پاداش 
بدهیم، اما آنها گفتند پول نمی خواهیم و فقط تقدیرنامه بدهید. ما 

هم تقدیرنامه را به همراه 100 هزار تومان دادیم.
راوی:  سردار اسدالله ناصح

 ۱۰۰ هزار تومان
   خاطره    

به ریش های سفیدم نگاه نکنید. دلم جوان است. مشت هایم را 
ببینید. َده تا جوان هم حریفم نیستند. هر کسی را که بخواهد به 
کشور و ناموسم تعرض کند، با همین مشت و بازو ناکار می کنم! 
عاشــق زندگی و زن و فرزند و نوه هایم هســتم، اما چه چیزی 
مهم تر از اینکه مشــت هایم را گره کنم تا لبخند رضایت روی 

لب های امام بنشیند؟... 

۱۰ جوان
   قاب    

»مثل یک پرنده پرید و رفت. بهــت زده و غرق در فکر جلوی 
خانه ایستادم. عطر گل محمدی به شدت در مشامم پیچیده بود. 
نشد ببوسمش. با خودم گفتم: وای! حسن پرواز کرد و من اصال 
نتوانســتم به او برسم و ببوسمش. حسرت آن نبوسیدنش هنوز 
روی دلم مانده اســت... .« این برشی است از کتاب »دریای 
چشــمان تو« که زندگی و بندگی ســردار شهید محمدحسن 
غفاری، قائــم مقام اطالعات عملیات لشــکر25 کربال را به 
تصویر کشیده است. این کتاب ماجرای بانویی را روایت می کند 
که از معضلی رنج می برد، به شهدا متوسل می شود و در نهایت 
با قرار گرفتن در مسیری خداپسندانه، روزگار را می گذراند. این 

کتاب با قلم »امیرحسین انبارداران« نوشته شده است.

یای چشمان تو  در
   تازه ها    

میثم رشیدی مهرآبادی
دبیرگروهدفاعمقدس

سفر آیت الله خامنه ای به سه کشور لیبی، سوریه و الجزایر همزمان با رکود جبهه های جنگ در تابستان 1۳6۳

تغییر معادالت میدان با
دیپلماسی انقالبی

زینب گل محمدی
خبرنگار
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   روی خط    

 چرا ابالغیه احتساب سنوات 
تحصیلی اجرا نمی شود؟

09۱۴000۱۵88/ علــت اجرا نشــدن 

در  احتساب ســنوات تحصیلی  ابالغیه 
سپاه چیســت و چرا این ابالغیه در سایر 

ارگان های نظامی اجرا می شود؟
 092۱00009۱8/ شــارژ حکمت مبلغ 

بسیار ناچیزی است.
 09۱60000237/ در زمینه میزان هزینه 
دوره های عقیدتی مشهد)خانوادگی( بین 
نیروهای چندگانه ســپاه و حتی سپاه های 
اســتانی عدالت رعایت نمی شود؛ برای 

 رایگان است.
ً
بعضی ها کال

 093۵0006062/ چرا هیچ گونه طرحی 
در خصــوص رســمی شــدن فرزندان 
ایثارگر هشــت سال دفاع مقدس اجرایی 

نمی شود؟/ »شاهرخی« از کردستان
 09۱70008977/ دولت آقای رئیســی 
نباید فقط به کرونا بپردازد و باید با گرانی 
ماننــد کرونــا مقابله کند؛ چــون گرانی 
کمر قشــرهای ضعیف ماننــد کارگران 
و بازنشســتگان را خم کرده اســت. چرا 
10 کیلو برنج را که ســال 1398 بین 80 
تا 100 هــزار تومان از اتــکا خریداری 
می کردیم، االن باید همــان نوع برنج ها 
را بایــد بیــن 280 تا 320 هــزار تومان 

خریداری کنیم؟
 وام 125 میلیون 

ً
 09۱۱0002۵86/ واقعا

برای خرید منزل به جایی می رسد؟ یک 
چهارم مصالح ســاخت هم نمی شــود. 
 فکری کنید برای ما، من ورودی 83 

ً
واقعا

هستم.
 0937000۱992/ شش ماه است که در 
پروژه شهیدان اصفهان نام نویسی کرده ایم؛ 
ولی متأسفانه هنوز هیچ اقدامی صورت 

نگرفته است.
 093۵00093۵۵/ چــرا نزســا قانــون 
بازنشستگی 25 سال ســنوات با حقوق 

کامل را ابالغ نمی کند؟
 09۱800099۵0/ ســالم نمی دونم چرا 
نماینده بیمه جوابگو نیست؛ چه در بحث 
خدمات درمانی کــه همه می دونن و چه 
بیمه  خانــه و اثاثیه! طوری کــه در تاریخ 
1400/1/17 در کردستان شهرستان سقز 
زلزله اومده و کلی خســارت دیده ایم؛ از 
اون موقع تا حاال تشکیل پرونده داده ایم؛ 
ولی بیمه هیچ کاری نکرده؛ این در حالیه 

که یه مدت دیگه فصل سرما هست. 
 09۱۴000896۱/ مــا بازنشســته های 
نیروهای مســلح همــگام و همراه ملت 
بزرگ ایران اسالمی، با تمام وجود)مادی و 
معنوی( در خدمت رئیس جمهور منتخب 
مردمی و والیی هستیم./ »جهانگیری« از 

تبریز. 
 در خصــوص 

ً
 09۱200087۱۵/ لطفــا

شــارژ حکمت کارت کــه مبلغ ناچیزی 
اســت، حرف ما را به گوش مســئوالن 

برسانید.
 093۵0007866/ ســالم چرا کسی به 
فکر مسکن سازمانی پاسداران ندسا که در 
 
ً
بندرعباس خدمت می کنند، نیست؟ واقعا
پاســداران و خانواده ها با مشکل مواجه  
هســتند. قیمت اجاره مســکن به شدت 

صعودی است. 

E E E
ستون روی خط هفته نامه صبح صادق پذیرای  
نظرات، انتقادات و محلی برای بیان مشکالت 
و حرف های مخاطبان اســت. از فرماندهان  و 
مســئوالن محترم ســپاه و نیروهای مسلح  هم 
انتظار دارد با توجه ویژه به موارد مطرح شده در 
این ستون پاسخ های خود را برای درج هفته نامه  

صبح صادق به رایانامه:
info@ssweekly.ir 

یا نمابر:77۴88۴26  ارسال کنند.

پاسدار

۳۵۲۳۴۵۰۶
۳۵۲۳۲۴۲۲

ارتباط با سردار صفری مشاور امور ایثارگران فرمانده کل سپاه

۳ ۰ ۰ ۰ 9 9 ۰ ۰ ۳ ۳
سامانه پیامکی صبح صادق

 BBBB سردار در ابتدا خالصه ای از ماجرای دفاع 
زیستی سپاه در مقابل کرونا بفرمایید.

همانطور که از ابتدا گفته می شد استکبار جهانی آمریکا 
با دســتکاری کردن ژنوم ویــروس کرونا به عنوان یک 
تهدید زیستی و ایجاد تغییرات در قدرت بیماری زایی 
و سرعت انتقال آن در آزمایشگاه هایی با سطح ایمنی 
 )4&3 Bio safty level( BSL4 و BSL3 سه و چهار
که تعداد بیست و پنج آزمایشگاه در اطراف کشور ما و 
شــرق آسیا دارد و به طور عمد یا سهو آن را منتشر کرد 
 همه کشورهای دنیا را وارد مخاطرات بسیاری 

ً
و تقریبا

کرد. درباره نحوه انتشار هم به ظاهر عمدی نبوده؛ اما 
ما معتقدیم این دست پرورده آزمایشگاه های سطح سه و 
چهار آمریکاست. داده ها هم همین را می گوید تا جایی 
که آقای بیل  گیتس پیش از ده ســال قبل خبر ساخت 
این ویروس را به طور تلویحی داده بود و رئیس جمهور 
اسبق آمریکا، آقای اوباما هم از آمدن این بیماری خبر 
داده بود. تحقیقات دولتمردان آمریکا و شکایت هایی 
که چین از آمریکا کرد و اســناد و ادعاها و اسنادی که 
در این خصوص داشت و ادعاهای روسیه درباره نحوه 
ساخت و انتشار این ویروس در آزمایشگاه های سطح 
 مؤید همیــن فرضیه بود که 

ً
ســه و چهار آمریکا دقیقا

 امروز به اثبات رســیده است.  ما هم مانند همه 
ً
تقریبا

کشورهای جهان با این معضل روبه رو شدیم و بیش از 
یک ســال و نیم است که درگیر این همه گیری جهانی 
یا به عبارتی پاندمی هســتیم و در همین راســتا تمام 
امکانات و تجهیزات و توانایی های خود را در خدمت 
کشور برای مقابله با این ویروس قرار دادیم. می دانید که 
بیمارستان بقیه الله سپاه اولین بیمار کرونایی را شناسایی 
کرد و بعد از اینکه فرد مربوطه در چند بیمارستان دیگر 
برای درمان پاسخی نگرفت، در نهایت به واسطه باال 
بودن سطح علمی و خدماتی بیمارستان بقیه الله به این 
بیمارســتان ارجاع داده شد و بالفاصله پس از بستری 
شدن بیمار مذکور در بیمارستان ابتال به بیماری کرونایی 
وی شناسایی شد. سپس بیمارستان های مختلف سپاه 
در خدمــت بیماران مبتال به کرونا قرار گرفت و تقریبا 
تالش ها و مجاهدت هــای فراوانی همــراه با ایثار و 
فداکاری و از خودگذشــتگی پزشــکان و پرستاران و 
ســایر کادر درمان بود که به مــدد هموطنان عزیزمان 
شتافتند که همین جا جا دارد مراتب قدردانی و تشکر 
صمیمانه ای را به نمایندگی از طرف ســردار فرمانده 
محترم کل ســپاه به آنان اعالم کرد و خودم دستبوس و 
سپاســگزار قلبی همه تالش های مجاهدانه آنها باشم 
و به روح بلند نوزده شــهید سالمت ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی که جــان خود را تقدیــم انقالب و 
نظام اسالمی و مردم غیور و شهیدپرور کشور نمودند 
درود بفرستم و برای آنان علو درجات و برای خانواده 
محترم شان صبر جمیل و اجرجزیل از درگاه خداوند 
متعال مسئلت می کنم. پس از آنکه به فرمان مقام معظم 
فرماندهی کل قوا قرارگاه بهداشتی و درمان حضرت 
امام رضا)ع( در نیروهای مسلح تشکیل  شد، در سطح 
ســتاد کل نیروهای مسلح و در سطح ستاد فرماندهی 
کل ســپاه وظایفی برای ما تعریف شــد که همگی را 
سعی کردیم به نحو احســن انجام دهیم. تمامی این 
اقدامات بر اساس تأمین نیازمندی های حوزه سالمت 
کشورمبتنی بر درخواست هایی بود که وزارت بهداشت 
از سپاه و نیروهای مسلح داشت و البته بخشی از کارها 
فراتر از درخواست های وزارت بهداشت و برای کمک 
به مردم عزیــز بود. در مجموعه قرارگاه بهداشــتی و 
درمانی امام رضا)ع( سپاه به فرماندهی سردار سالمی 
فرمانده محترم کل ســپاه در جلسات ارتباط تصویری 
با فرماندهان نیروها و ســپاه های استانی و رده ها برای 
انجام وظایف خود در این مسئله هماهنگی های الزم 
صورت می گرفت، مأموریت های متناسب داده می شد 

و گزارش های اقدامات وضعیت استان ها و مشکالت و 
معضالت و نیازهای آنها به بحث و تبادل نظر پرداخته 
می شــد. این گونه بود که تمام ظرفیت های بهداشتی 
و درمانی ســپاه اعم از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، 
وهمه بیمارستان های ثابت و سیار ما و همه درمانگاه ها 
در سراسر کشور، ظرفیت مردمی بسیج و بسیج جامعه 
پزشکی و سایر مراکز درمانی و هر آنچه در این حوزه 
داشــتیم از جمله حمایت های بی دریــغ معاون محترم 
هماهنگ کننده سپاه و همچنین بهره گیری از ظرفیت ها 
و حمایت های همه معاونت ها بــه ویژه معاونت آماد 
و پشــتیبانی و نیز معاونت های عملیــات اطالعات 
مرفوک نیروی انسانی فرهنگی، روابط عمومی و همه 
معاونت ها و ســایر بخش ها در موج های مختلف در 
مقابله با کرونا برابر درخواســت وزارت بهداشــت و 
درمان و آموزش پزشــکی کشور و دانشگاه های علوم 
پزشکی سراسر کشور قرار می گرفت و امروز هم که در 
موج سهمگین این بیماری یعنی پیک پنجم آن هستیم، 
بیشترین همکاری را با وزارت بهداشت و درمان برای 
مقابله با کرونا داریم. نکته قابل توجهی که در این میان 
وجود دارد و به نظر بنده مهم اســت و نباید به سادگی 
از کنــار آن بگذریم، کیفیت و کمیت خدمات درمانی 
اســت که به بیماران کرونایی درمراکز درمانی ســپاه 
به بیماران ارائه شده اســت. به عبارت دیگر به اذعان 
مسئوالن وزارت بهداشــت و درمان، یکی از بهترین 
خدمات رســانی ها را در کشــور در مقایسه با سایرین 
حتی مراکز درمانی دانشگاهی کشور، مراکز درمانی 

سپاه داشته است.

 BBBB ،منظور شــما از این خدمات چیســت  
خدمات کمی بوده است یا کیفی؟

منظورم اظهارات مسئوالنه وزارت بهداشت و درمان 
و آموزش پزشکی کشور اعم از وزیر محترم بهداشت 
و درمــان آقای دکتر نمکی و همچنیــن معاون درمان 
وزارتخانه آقای دکتر جان بابایی درجلســات مختلف 
اســت. این عزیزان بارها بر باال بودن کیفیت و کمیت 
خدمات بــه بیماران کرونایی در مراکز درمانی ســپاه 
پاســداران انقالب اســالمی و اظهار رضایتمندی از 
ســطح مراقبت باالی بیماران )care( کرونایی تأکید 
 در بیمارستان 

ً
کردند، چه در بخش بیمارســتانی مثال

حضرت بقیه الله بهترین خدمات خرسندســاز چه از 
نظر کیفیت خدمات و چه از نظر کمیت برای بیماران 
کرونایی در سطح کشــور ارائه شده است؛ به گونه ای 
که با اختالف بسیار زیاد با بیمارستان های دانشگاهی 
کشور سطح مراقبت )care( به بیماران کرونایی ارائه 
کرده است؛ همچنین ســایر بیمارستان های سپاه و در 
سایر حوزه های خدمات بهداشــتی و درمانی در این 
حوزه، از شرایط مطلوب برخوردار هستیم، به صورتی 
که ما توانستیم در شاخص های مختلف حوزه سالمت 
از جمله میزان مرگ و میر در بیمارســتان های سپاه در 
مقایسه با سایر بیمارستان های کشور به میزان محسوسی 
در میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در بیماران بستری 
شده کاهش داشته باشیم که مجاهدت کادر درمان سپاه 
به عالوه تحقیقات و پژوهش ها در این مسیر مؤثر بود.  
عالوه بر مباحث بستری و درمان امروز هم سپاه و بسیج 
در امر واکسیناسیون سراسری همه ظرفیت های خود را 
آماده کرده و تاکنون بنابر نیاز وزارت بهداشــت اقدام 
به افتتاح مراکز تزریق واکســن کرده ایم؛ البته وزارت 
بهداشــت تا کنون از بخشــی از ظرفیت های اعالمی 
ما اســتفاده کرده و برخی از مراکــزی که ما به وزارت 
بهداشــت برای انجام تزریق واکسن معرفی کرده ایم، 
هنوز استفاده نشده است. تأمین کادر اجرایی و درمانی 
همه این مراکز هم با خود سپاه است و به عنوان مراکز 
تجمعی است نه مشــارکتی. البته بسیج در بخشی از 
مراکز به صورت مشــارکتی کمک می کند؛ اما عمده 

مراکز واکسیناسیون تجمیعی است و همه کادر درمان 
و اجرایی را خودمان تأمین می کنیم.

 BBBB مراکز واکسیناســیون مهمی که در تهران  
دارید، چه وضعیتی دارد؟

تهران به واســطه حجم باالی افراد ساکن آن در کشور 
اهمیــت ویــژه ای دارد؛ از این رو مــا آمادگی خود را 
برای ایجاد مراکز متعدد اعالم کردیم. البته هنوز چند 
مجموعه ما مانند مجموعه شهید صنیع خانی در غرب 
تهران که بســیار بزرگ و مناسب است، مورد موافقت 
وزارت بهداشت قرار نگرفته؛ ولی ما در ورزشگاه تختی 
با همکاری بهداری رزمی نیروی زمینی، در ورزشگاه 
آزادی با همکاری سپاه تهران، در نمایشگاه بین المللی 
با همکاری دانشگاه بقیه الله سه مرکز مهم واکسیناسیون 
تهران و کشور را دایر کردیم. مراکز دیگری هم با همت 
حوزه های مقاومت بســیج و سایر رده ها در تهران دایر 
شده که تأمین واکسن از طرف وزارت بهداشت متمرکز 
انجام می شود، اما کادر اجرایی و درمانی از سوی خود 
ما تأمین شده و اگر مراجعه کنید نسبت به سایر مراکز با 
ابراز خرسندی مراجعه کنندگان مواجه می شوید؛ چرا 
که هم در مدیریت و هم در خدمات سعی شده است 

کاری در خور شأن مردم در این مراکز انجام شود.

 BBBB دانشــگاه بقیه الله به تازگی اعالم کرده  
اســت، مرحلــه اول کارآزمایــی بالینی 
واکســن »نورا« با موفقیت بــاال به پایان 
رسیده است، آیا سپاه واکسن دیگری هم 

برای کرونا در دست پژوهش دارد؟
بله، واکســن نورا یکی از اولین واکســن هایی بود که 
پروژه آن در کشور شــروع شد و در مقابل مطالعات و 
آزمون های بسیار سخت سازمان غذا و دارو قرار گرفت 
و از این آزمون ها موفق بیرون آمد، البته از دیدگاه ما در 
کنار این ســختگیری کمی هم تأخیر از سوی وزارت 
بهداشــت برای تأییــد مراحل وجود داشــت که اگر 
تأخیرها نبود، اآلن واکسن به صورت انبوه تولید شده 
بود و در دسترس بود و بخشی از مشکالت کشور برای 
تأمین واکسن حل شده بود. نکته مهمی که باید بگویم، 
این اســت که بنابر اذعان مسئوالن وزارت بهداشت، 
واکسن نورا مؤثرترین واکسن کرونای موجود از میان 
واکســن های داخلی و خارجی اســت. البته دانشگاه 
بقیه الله پروژه دیگری را شروع کرده که فعال صحبتی 
از آن نشــده اســت؛ چون هنوز به نتایج الزم نرسیده 
است؛ اما مجموعه دانشگاه بقیه الله عالوه بر واکسن، 
پروژه های خوبی برای درمان هم شروع کرده که بخشی 
از این پروژه ها اجرا شده و نتایج خوبی هم داشته است؛ 
مانند پالسما درمانی و بســتری موقت که بیمارستان 
بقیه الله به جهت اینکه پیشــتاز این امر در کشور است 
هم اکنون یک چهارم بســتری موقت کشور را انجام 
می دهد که در این بحث بستری موقت فرد به صورت 
روزانه در حد دو تا سه ساعت مراجعه کرده، خدمات 
بستری و تزریق و سرم را که در منزل امکانش نیست، 
دریافت کرده و بعد برای ادامه بستری به منزل مراجعه 
می کند. البته با توجه به موج پنجم کرونا بیمارســتان 
بقیه الله تخت های جدید بستری زیادی اضافه کرده  و 
حتی نمازخانه بیمارستان هم برای بستری در نظر گرفته 
شــده اســت. کارهای تحقیقاتی خوبی هم در حوزه 
داروهای گیاهی و سایر روش ها در دانشگاه بقیه الله در 

حال پیگیری است.

 BBBB گفته می شــود دانشــگاه علوم پزشکی  
بقیه الله ذیل دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی است، در کنار این مراکز بهداشتی 
و درمانی ســپاه از جمله بیمارستان های 
بهداری نیروها هم اعتباربخشــی علمی 
خود را از غیر از دانشگاه بقیه الله می گیرند، 
اما به تازگی اقداماتی برای رفع این مسئله 

شده است، در این باره توضیح دهید.
بله این ایده که تمام مراکز بهداشتی و درمانی سپاه در 
حوزه اعتباربخشی و علمی ذیل دانشگاه بقیه الله قرار 
بگیرند مطرح است، اما ابتدا باید پیگیر تبدیل دانشگاه 
بقیه الله به یک دانشگاه مستقل متناظر با دانشگاه علوم 
پزشــکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
باشیم که پیگیر این مسئله هستیم. اگر این محقق شد 
در مرحله بعد اعتباربخشــی علمی را هم از دانشگاه 
بقیه الله کسب کنند و ذیل همان رده و نیرو اداره شوند 
که ما پیگیر تحقق این موضوع هســتیم و رایزنی ها و 
گردش کارها صورت گرفته اســت. دانشگاه بقیه الله 
ظرفیــت این موضوع را دارد و امــروز تعداد زیادی از 
نخبگان مدیریت بهداشــت و درمــان و حوزه علوم 
پزشکی پرورش یافتگان این دانشگاه هستند که رتبه های 
علمی جهانی هم دارند. در هر صورت لزوم و مقدمه 
آنچه شــما گفتید، در ابتدا استقالل این دانشگاه است 

که پیگیر هستیم.  

 BBBB سردار، شما در گزارش هایی که از وضعیت 
کار مقابله بــا کرونا دادید، همواره از یک 
کیفیت و کمیت باالتر از سایر دستگاها و 
سازمان ها سخن گفته اید، امروز هم که در 
آستانه روز پزشک هستیم با بهانه قراردادن 
موضوع مقابله با کرونــا در رابطه با روز 
پزشک و پزشکان ســپاه در خدمت شما 
هســتیم. از این منظر می خواهم در رابطه 
با تلفیق این دو موضوع، یعنی پاسداری و 

پزشکی سخن بگویید.
درســت اســت. ببینید در موضوع کرونــا مجموعه 
ســپاه به ویژه کادر درمان سپاه و مجموعه های علمی 
و تحقیقاتــی همــواره در کیفیــت باالتری از ســایر 
دســتگاه ها قرار گرفتند. در مقابله بــا این نوع تهدید 
ظرفیت دفاع زیســتی سپاه یا تغییر آرایش وارد شد. در 
کنار این باید گفت امکانات ســپاه در حوزه بهداشت 
و درمان بیشــتر از ســایر ســازمان ها و دستگاه های 
مسئول نیســت، بلکه شاید کمتر است و مجاهدت ها 
این کمبودها را جبران کرده، در اینجا یک شــاخصه 
در ســپاه متمایز است و آن شــاخصه نیروی انسانی 
است. ما در سپاه پزشکان پاســدار داریم که همزمان 
دو رسالت پاســداری از انقالب و رسالت پزشکی را 
انجام می دهند. پاســداری یک تعهد است و پزشکی 
هم یک تعهد است. پاسداری یک تعهد ایدئولوژیک 
است و پزشکی یک تعهد مهارتی که اگر این دو ممزوج 
شــوند، از آن یک پاسدار پزشک متعهد بیرون می آید. 
کسی که عمر و وقت خود را وقف بیماران خود می کند 
و امروز در عرصه کرونا دیدیم که ســنگر اول مقابله با 
کرونا، پزشکان ما در همه سطوح مختلف به خصوص 
پزشکان بیمارستان های سپاه بودند. پزشکانی داشتیم 
که ســه ماه به خانه نرفتند. این بــر می گردد به هویت 
پاسداری که یک پزشک دارد. ما معتقدیم فرد اول باید 
یک پاسدار باشد و بعد رتبه علمی کسب کند. هویت 
اصلی پاسداری اســت و در این شرایط است که فرد 
جان خود را فدا می کند. روحیه پاسداری در پزشکان ما 
سبب شده که امروز بدون رودربایستی و بنا به اظهارات 
خود مقامات بهداشــت و درمان کشور سپاه در نوک 
پیکان مقابله با کرونا باشد و عملکردی باالتر از سایر 
دستگاه ها ارائه دهد. پزشکان سپاه اول پاسدار هستند و 
بعد پزشک و لذا بهترین مراقبت، بهترین رفتار با بیمار و 
 
ً
بهترین نتایج درمان را در سپاه داریم. من خودم شخصا

در مراجعه به مراکز درمانی سپاه در شهرستان ها عمال 
این نگاه توأم با تقدس مردم به مراکز درمانی ســپاه را 
دیده ام. مردم صرف اینکه اینجا متعلق به ســپاه است، 
به آن نگاه مقدس دارند و در کنار این، آن تعهدی که در 

پزشک پاسدار وجود دارد هم مؤثر است.

 اول شــهریور ماه در تقویم یادها و نام ها همزمان با تولد 
ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا از مفاخر جهانی شیعه، 
ایران و جهان اســالم مزین به نام »پزشک« شده است. 
از دو منظــر یکی دفاع زیســتی در مقابل کرونا و دیگری 
پاســداری از انقالب در کسوت پزشکی این بار به سراغ 
پزشکان پاسدار رفتیم و با سردار احمد عبداللهی سخن گفتیم. دکتر عبداللهی هم اکنون هدایت امر دفاع 
زیســتی و سالمت و آموزش پزشکی در سپاه را عهده دار است. سردار عبداللهی با آغوش باز پذیرای ما 
در این گفت وگو بود. البته این بار ما روز پزشک را به ایشان تبریک گفتیم و ایشان هم روز خبرنگار را، چرا 
که در مابین این رویداد توفیق مالقات پیدا کردیم. آنچه در ادامه می خوانید بخش هایی از گفت وگوی ما 
با ســردار احمد عبداللهی قمی، معاون سالمت، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی است.

 معاون سالمت، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

پزشکان    سپاه    اول   باید   پاسدار   باشند، بعد   پزشک
علیرضا جاللیان

دبیرگروهسپاه

عکس: حامد گودرزی

همکار گرامی جناب آقای امیر دوستعلی
 با تاسف و تاثر  فراوان  ضایعه  درگذشت پدرهمسرتان جانباز دوران دفاع مقدس حجت االسالم حاج کامل پاک دین  را به جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت  می گوییم. 

از خداوند  برای آن مرحوم  رحمت و مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر واجر مسئلت می نماییم.

معاونت سیاسی و هفته نامه صبح صادق
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مانند موالیش حسین)ع(

درس بزرگی که شهید نوروزی به 
من داد، اهمیــت دادن به اقامه 
نماز حتی در وضعیت سخت جنگ بود، 
مانند موالیش حســین)ع(! ســنگر ما به 
صورتی بود که نمی توانستیم نماز را ایستاده 
بخوانیم. یک روز قبل از شهادت او بود و به 
دلیل اینکه آب نداشتیم تیمم کرده و نماز را 
به صورت نشسته خواند. یکی دو ساعت 
بعد دیدم که دوباره مشــغول نماز ظهر و 
عصر شــد. متعجبانه سؤال کردم، چرا دو 
بار نماز خواندید؟ جــواب داد: اآلن آب 
داریــم و وقت هم باقی اســت، پس بهتر 

است دوباره نماز را با وضو بخوانیم.
 محمود احمدیان
 همرزم شهید

رضا نوروزی اول مهرماه ســال 1339 در 
خانواده ای مذهبــی در همدان به دنیا آمد. 
از همان کودکی، تقوا و شــجاعت با روح 
بلندش پیوند خورده بود. در سال های مبارزه 
مردم ایران با رژیم ستمشاهی، 17ـ 18 سال 
داشــت و دوشادوش ملت شــهیدپرور در 
براندازی طاغــوت فعالیت کرد و با وجود 
جو خفقــان از هر موقعیتی برای افشــای 
جنایات پهلوی استفاده می کرد. با تشکیل 
سپاه پاســداران به عضویت آن در آمد و با 
شروع جنگ و تجاوز عراق به میهن اسالمی 
ردای عشــق بر تن کرد و به مقابله با بعثیان 
و  کافر شــتافت.در عملیات های رمضان 
مطلع الفجر روح مشــتاق خود را به عشق 
خدا صیقل بخشــید و ســرانجام 17 مهر 
ماه 1361 در عملیات مسلم بن عقیل بر اثر 
اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید و به 

یاران و همرزمان شهیدش پیوست.

 ای پرچم افراشته هدایت

هنــوز زخم مدینــه و جراحــت نینوا بر 
سینه مان باقی است.

هنــوز داغ ســه شــعبه جگرمــان را 
می خراشــد. هنــوز آوای »هــل مــن 
معین« حسین)ع( از فرســنگ ها زمان، 
به ســوی عاشــقان جاری اســت. هنوز 
در مدینه دل ها  ام ابیها)س(   بیت االحزان 

برپاست.
مــوالی من! ابرهــای ســیاه ظلم بر 
مظلومان خاک بی محابا می بارد و سردی 
ســتم، جان مان را می لرزانــد. اندوهی 
 گران بر گیتی نشســته است و ستمکاران 
بر اسب ســلطه به جفا دیدگان می تازند 
 و طعم تلخ استکبار بر کام وارثان زمین،

 ریزان است.
»السالم علیک ایها العلم المنصوب!«

درود بر تو ای پرچم افراشــته هدایت! 
درود بر آن هنگام که قیام تو آغاز شود و آن 

زمان که از پرده غیبت به درآیی.
ما تشــنگان رسیدن شماییم، جهان به 
مرحمی چون شــما نیازمند است، آقای 
من! در ورای هر غصه و غم و اندوه و ظلم، 
یاد شماســت که آرامش مان می بخشد. 
بر مــا طلوع کن کــه در این شــب های 
 تاریک نوری جز شــما روشن و زنده مان 

نمی کند.

حسن ختام

   قبیله عشق    

امام صادق)ع( فرمود: »حسین بن علی)ع( نزد یاران خود آمد و گفت: ای مردم! خدای متعال، بندگان را 
جز برای اینکه او را بشناســند نیافرید؛ پس چون او را بشناسند پرستش او می کنند و چون او را بپرستند 
از پرستش جز او بی نیاز می شوند. مردی به او گفت: ای پسر پیامبر، پدر و مادرم فدای تو باد! معرفت و 
شناخت خدا چیست؟ گفت: اینکه اهل هر زمان، امام خود را که اطاعت او واجب است، بشناسند و از او 
اطاعت کنند.«                                                                                                         اصول کافی، ج ۱، ص 337

 شناخت امام، شناخت خدا
   صادقانه    

چشم ها را که باز کردیم، نور خودش را برای روشن کردن اطراف آماده کرده بود، اکسیژن برای دم و بازدم، 
آب برای طراوت و پدر و مادر برای خدمت و محبت. شاید به همین دلیل ساده است که قدر نعمت ها 
را نمی دانیم تا زمانی که فقدان آن را درک کنیم. گاهی برای قدر دانستن نعمات، آن قدر دیر است که جز 
حســرت چیزی از آن نمی ماند. الطاف الهی را بشناسیم و برای بهره بردن از آن قدرشناس و شکرگزار 

باشیم. حتی کوچک ترین نعمت ها می تواند روزی تنها آرزوی انسان باشد.

 شکر نعمت پیش از حسرت
   صبحانه    

   تلخند    
سقوط آزادی/ آمریکایی ها با وعده آزادی به افغانستان آمدند و پس از 20 سال کشتار و خونریزی از آن خارج شدند! / کارتونیست: عماد حجیج از اردن

 تابستان گرمی بود و شب نوزدهم ماه 
رمضان! دوســت داشت هر طور شده 
مراسم احیا را برگزار کند. با اینکه مهمان بود، اما 
دلش نمی خواست این شب گرانقدر را از دست 
بدهد. با صدای گرمی دعا را شــروع کرد. سوز 
عجیبی داشت. اهالی خانه هم تحت تأثیر این راز 
و نیاز قرار گرفته بودند. هنوز تا اذان صبح ساعتی 
مانده بود. سید، گوشی تلفن را برداشت تا زنگ 
بزند. آقای افشار، صاحب خانه دستش را گرفت و 
گفت: »تلفن نکن! مگه نمی دونی کنترل می شه؟ 
جاتــو پیدا می کنن!« اما ســید گوشــش به این 
حرف هــا بدهکار نبود. بایــد با صالحی تماس 
می گرفــت و قــرار می گذاشــت، وگرنه وقت 
می گذشت. مثل این بود که سید می دانست زمان 
مخفی بودن پایان یافته است. شب نوزدهم بود و 
همان طور که امیرالمؤمنین قاتل خود را از خواب 
بیدار کرد، ســیدعلی هم با تلفن، ساواک را از 
حضور خودش آگاه کرد. ساواک مثل مار زخمی 
 از وقتی 

ً
دور خــودش می چرخید. مخصوصــا

فهمیده بود اســتوار جــوادی، اصفهانی، دکتر 

حسینی، شیخ عباس تهرانی و سیدعلی اندرزگو 
همگی یک نفر هستند.

اول صبح، سیدعلی وارد مغازه آقای صالحی 
شــد و در مورد قرار افطار حرف زدند، قرار بود 
اعالمیه ها را به گروه منصورون برســاند و برای 

افطار برگردد.
ساواک طعمه اش را به دست آورده بود، برای 
همین از بعدازظهر گــروه ضربت تمام اطراف 
خیابان ایــران را محاصره کرده بود. ســیدعلی 
با آرامش و طمأنینه وارد کوچه شــد تا به سمت 
منزل دوســتش بــرود. ناگهان صدای ایســت 
ســکوت خیابان را شکســت. پانزده سال بود 
که در خفا زندگی و مبارزه کــرده بود، اما حاال 
وقت رفتن بود. خودش را به گوشه ای پرت کرد 
و جوری رفتار کرد که ســاواکی ها، خیال کنند 
مسلح است. صدای وحشــتناک رگبار همه را 
ترسانده بود. او را از پشت به رگبار بستند. پاهای 
سیدعلی پر از گلوله بود. ساواکی ها می ترسیدند 
که در یک آن ســیدعلی حمله کند یا مثل ماهی 
از دست شان لیز بخورد و فرار کند. سید خودش 
را به گوشــه ای کشــاند. خون زیادی از بدنش 
می رفت. از فرصت استفاده کرد و دفترچه ای را 
که در آن یادداشت هایش را می نوشت، از جیبش 
بیرون آورد. کاغذهایش را ریز ریز کرد و به دهان 

گذاشت. چند عکسی را هم که همراهش بود، 
ریز ریز کرد. با لبانی که از فرط تشــنگی خشک 
شــده بود و زبانی که روزه بود، اشــهدش را به 
ســختی خواند. هنوز وانمود می کرد که مسلح 
است، نمی خواست زنده به دست ساواک بیفتد. 
دلش نمی خواســت اطالعاتی از او به دســت 
بیاورند و ســال ها مبارزه و تالش او و دوستانش 
به هدر برود. به همســرش فکر کــرد و آن همه 
فداکاری، بــه فرزندانش، دوســتان و مبارزانی 
که بــرای آزادی و ایمان بــا ظلم می جنگیدند. 
چشمانش را بســت. در این سال ها یک خواب 
آرام نداشت و شاید حاال زمان آرامش فرا رسیده 
بود. دو سه تا سرباز به او نزدیک شدند و با ترس 
او را ســوار آمبوالنس کردند و با طناب بستند. 
انگار از جسم بی جان سیدعلی هم می ترسیدند.

ســید اما بی رمق بود. در همــان حال، عطر 
خوشی را احساس کرد و نوری عجیب اطرافش 
را روشن کرد. چشم باز کرد. دست هایش باز بود 
و احساس می کرد روی ابرها راه می رود. سبک 
بود و از عطری که بدنش را فراگرفته بود، سرشار 
شده بود. ســالم داد و جواب شنید. چه صدای 
بهشــتی و زیبایی! دیگر هیچ تــرس و دردی را 
حس نمی کرد، لبخند زد و سر به دامان موالیش 

گذاشت و نفس آخر را بیرون داد.

   داستان    

مانند موال
نفیسه محمدی
دبیرگروهجوان

همیشه شنیده ایم که انتقادپذیری خوب است و به پیشرفت انسان از 
هر نظر کمک می کند؛ اما انتقاد کردن از دیگران شرایطی دارد. برای 
انتقاد، باید ســن، جنسیت و نسبت ها را در نظر داشت. انتقاد از فرزند هرگز 
مانند انتقاد از همسر یا والدین نیست. پس برای نقد کردن هر رفتاری نمی توان 
با یک لحن انتقاد داشت. در درجه دوم تخصص شما در موضوع مورد انتقاد، 
مهم است. اگر شما پزشک نیستید، نمی توانید به شیوه درمان یک پزشک انتقاد 
کنید، اما شاید بتوانید به همسر یا فرزند، نکاتی را بر حسب تجربه و دانش خود 
گوشزد کنید که آن هم شرایطی دارد. انتقادپذیری دیگران ارتباط مستقیمی با 
رفتار منتقد دارد. اینکه چطور و در چه شرایطی فردی را نقد کنیم، بسیار مهم 
است. بار منفی انتقاد گاهی اجازه نمی دهد تا پیشرفتی صورت بگیرد. برای 
همین راهکارهایی وجود دارد که با توجه به آنها می توان در مواردی تأثیرات 
خوبی به جای گذاشت. ســاده ترین و اولین شیوه در انتقاد این گونه است که 
جمله انتقادی خود را بین دو عبارت مثبت قرار دهید. به این صورت: جمله 
مثبــت + جمله انتقادی + جمله مثبت! برای نمونه: »تو مرد سخت کوشــی 
هســتی، اگر چه برای تفریح و مســافرت میلی نداری، اما به نیازهای منزل 
 
ً
حساس هستی.« یا »تو خیلی برای بچه ها زحمت می کشی، هرچند که دائما

در درس دادن آنها داد می زنی که این موضوع من را عصبی می کند، اما می دانم 
که در مورد بچه ها، مسئولیت پذیرترین زنی هستی که می شناسم.« قرار دادن 
جمله منفی بین دو جمله مثبت، از اثر تخریبی آن کم کرده و با اشاره به نکات 
مثبت، فرد احساس می کند فقط نکات منفی دیده نشده، رعایت انصاف شده 
و به همین دلیل انگیزه بیشــتری برای تغییر و بهبود شرایط خواهد داشت. با 
این حال باید توجه داشت برای هر موضوع انتقادی، شرایط و محیط بسیار مهم 
 به دلیل اینکه دو جمله پس و 

ً
است، برای نمونه شما نمی توانید در جمع صرفا

پیش مثبت دارید، اظهارنظر کنید و توقع داشته باشید کسی ناراحت نشود یا 
وقتی کسی ناراحت، افسرده یا عصبانی  است، از او انتقاد کنید.

   راه نرفته    

کنیم؟ انتقاد  چگونه 

در وضعیت شیوع بحرانی کرونا و افزایش احتمال ابتال، به منظور جلوگیری و 
در صورت ابتال رعایت نکات تغذیه ای را فراموش نکنید. حتما روزی شش 
لیوان آب را مصرف کنید. مصرف غذاهای ســرخ شــده مانند انواع کوکو، 
 کنــار بگذارید. دریافت غذاهای پروتئینی 

ً
کتلت، کباب کوبیده و... را فعال

مانند حبوبات، تخم مرغ، انواع گوشــت و کره بادام زمینی را افزایش دهید. 
مصرف غذاهای کنسروی، گوشــت های فرآوری شده و فست فود ها را برای 
خود ممنوع کنید. مصرف میوه و ســبزیجات را در طول روز فراموش نکنید. 
مواد غذایی صنعتی حاوی شــکر، از جمله بیسکویت، کیک، مربا، نوشابه، 
ماءالشــعیر و آبمیوه های صنعتی، انواع شیرینی و آبنبات و شکالت صنعتی 
ممنوع اســت. لبنیات مثل ماســت پروبیوتیک را هر روز در کنار وعده های 
غذایی مصرف کنید. صبحانه متنوع شامل عسل، عدسی، فرنی، تخم مرغ، 
پنیر و گردو مصرف کنید. دانه های آجیلی مانند بادام درختی، فندق، پسته و 
گردو را می توانید هر روز به صورت آســیاب شــده در ماست، سوپ و فرنی 
ریخته و مصرف کنید. میوه های حاوی ویتامین A همچون موز، انبه و طالبی را 
مصرف کنید. در صورت ابتال مکمل های ویتامین D، ویتامین C و روی را در 

این دوران فراموش نکنید. هفته ای 
یک مکمل ویتامیــن D 50 هزار 
واحدی از زمان شــروع عالیم تا 
یک ماه بعد از اتمام عالیم، مکمل 
روی 75 تا 100 میلی گرم و مکمل 
ویتامین C با دوز 1000 میلی گرم 
به صورت روزانه تا دو هفته بعد از 

اتمام عالیم مصرف شود.

    سالمت    

ونا  تغذیه در بحران کر

زهرا وحیدی نیا
کارشناسعلومتغذیه

 تنهاترین چریک
 

مثل شهاب در دل شب های تار بود
در راه حق همیشه دلش بی قرار بود

از جام عشق و غیرت و مستی و راستی
نوشید جرعه ای و پس از آن خمار بود
تنهاترین چریک... نه! نیمی از انقالب
مجموع عشق و غیرت و پر افتخار بود
در زندگی به جز طلب حق نکرده بود

در چشم دشمنان زمان مثل خار بود
گاهی اگر که دشمن منصور شد به حق

منصوروار گاه به باالی دار بود
آن خون سرخ در رگ آن جوی تشنه لب

رویاند غنچه ای، پس از آن الله زار بود
شانه به شانه همقدم پیر خویش بود

با پیر انقالب در این راه یار بود
روزی در ایستگاه شهادت پیاده شد

او هم مسافر سفر این قطار بود
گمنام

خورشیدها به نیزه

حاال که باز روضه هر شب شروع شد
آوارگِی موکِب زینب شروع شد

می گفت مادرش که بمیرم برای او
تازه بکاء و ناله هر شب شروع شد

سوزی که از مقطع االعضا گرفته بود
صوت الحزین شد و چو، ِنی از لب شروع شد

بعد از جدا شدن ز تن پاره پاره دید
درد و بال و غصه لبالب شروع شد
وقتی زمان قافله ساالری اش رسید
زخم زبان و کینه مرتب شروع شد

گاهی تنور، طور تجالی نور بود
گاهی ز ِدیر ناله یا رب شروع شد

سرها به نیزه رفت و بدن ها به نیزه خفت
یعنی که اصل صحبت و مطلب شروع شد

خورشیدها به نیزه، همه در تالوتند
هشتاد و چند ضّجه کوکب شروع شد

زینب نظاره می کند و خطبه می کند
یعنی پیام تازه مکتب شروع شد
تفسیر کرد از نوک نیزه برادرش

آن آیه را که از لب زینب شروع شد
از قتلگاه تا دل کوفه و بلکه شام

اصالح دین و مکتب و مذهب شروع شد
از اختران پاک و نجیبه مگو مگو!

ب شروع شد
ّ

توهین به دختران معذ
حاج محمود کریمی

   کتیبه سبز    

محمد مفیدی
کارشناساجتماعی

 به بهانه سالروز شهادت سیدعلی اندرزگو

 به بهانه حرکت اسرا به سمت شام


