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 بسم الله الرحمن الرحیم
درگذشــت همکار دیرین اینجانب، سرلشــکر جناب 
آقای دکتر سیدحســن فیروزآبادی)رحمةالله علیه( را 
به همســر گرامی و فرزندان محتــرم و دیگر بازماندگان 
تســلیت عرض می کنم. عمری مجاهدت ارزشمند، 
از تالش های مبارزاتی دوران دانشــجویی در مشــهد، 
تا فعالیت های متنوع و گســترده در ســال های پس از 
پیروزی انقالب اســالمی، در عرصه هــای مهم مانند 
جهاد سازندگی و مجموعه های وابسته به شورای عالی 
دفاع، و به ویژه خدمات طوالنی مدت در رأس ستاد کل 
نیروهای مسلح و سرانجام عضویت در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، ذخیره  معنوی و توشه  اخروی این برادر 

پرتالش و خیرخواه است. 
 روح تعبد و تدین و صدق و ثبات در پایبندی به ایمان 
و عمل انقالبی، امتیاز بزرگ دیگری است که همواره با 
این برادر گرامی همراه بود. این خصوصیات برجســته 
مایه  رحمــت و رضوان الهی برای ایشــان خواهد بود 
ان شــاءالله. مغفرت الهی برای وی و آرامش و بردباری 

برای بازماندگان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.
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   سرمقاله    

 نیم قرن مجاهدت

یکی دیگر از پیشکسوتان و یاران 
دیرین و راستین انقالب اسالمی به 
باقی شــتافت. ســردار سرلشــکر  دیــار 
فیروزآبــادی، یــک فرمانده بســیجی و با 
پیشکســوتان عرصه  بود. معرفی  اخالص 
مبارزه و جهاد فی ســبیل الله به نسل جوان 
 جوانان در نیروهای مسلح، 

ً
کشور و خصوصا

یک امر ضــروری با آثار و بــرکات فراوان 
اســت. مرحوم فیروزآبادی از جمله کسانی 
بود که به دلیل روح تعبــد، تدین و صدق و 
ثبات قدم در پایبندی به ایمان و عمل انقالبی 
مورد اعتماد همه جانبه رهبر حکیم انقالب 
اسالمی واقع شده، بر همین اساس از سوی 
معظم له به مدت ۲۷ سال ریاست ستاد کل 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی به ایشان 
سپرده شــد. با تأمل در پیام تسلیت فرمانده 
معظم کل قوا که به مناسبت درگذشت این 
مجاهد خستگی ناپذیر صادر شد، می توان 
دریافت که مرحوم فیروزآبادی برای معظم له، 
یک »برادر پرتالش و خیرخواه« بود. فرمانده 
معظم کل قوا در پیام تسلیت خود، نیم قرن 
مجاهدت مرحوم فیروزآبــادی را چنین به 
رشته تحریر در آوردند: »عمری مجاهدت 
ارزشمند،از تالش های دوران دانشجویی در 
مشــهد تا فعالیت های متنوع و گسترده در 
سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی در 
عرصه هــای مهم مانند جهاد ســازندگی و 
مجموعه های وابسته به شورای عالی دفاع، به 
ویژه خدمات طوالنی مدت در رأس ستاد کل 
نیروهای مســلح و ســرانجام عضویت در 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام، ذخیره 
معنوی و توشــه اخروی این برادر پرتالش و 

خیرخواه است.«
کلید واژه های پر معنــای به کار رفته در 
پیام رهبر معظــم انقالب در وصف مرحوم 
فیروزآبادی، هماننــد »روح تعبد و تدین و 
صدق و ثبات در پایبنــدی به ایمان و عمل 
انقالبی« هر یک به شرح مفصل نیاز دارد که 
در این مختصر مجال پرداختن به آن نیست؛ 
اما به اختصار می توان اشــاره داشت که این 
واژه های پرمعنا، هر یک معرف ویژگی های 
شخصیت فردی اســت که یک کارنامه ۵۰ 
ساله از مجاهدت فی سبیل الله دارد. برخی از 
خدمات ارزشمند این مجاهد خستگی ناپذیر 
از ســرمایه های بزرگ و ماندگار برای ملت 
ایران و به ویژه نیروهای مســلح به شــمار 
 
ً
 و انصافا

ً
می آیــد. از جمله این خدمات حقا

بی بدیل، بی نظیر و با آثار و پیامدهای ماندگار 
فیروزآبادی، تالش های حکیمانه  سرلشکر 
و هوشمندانه ایشان برای ایجاد هماهنگی، 
هم افزایــی و یکپارچگــی بیــن نیروهای 
مســلح کشــور برای تحقق اقتدار دفاعی و 
تأمین امنیت ملی است. سردار فیروزآبادی 
بــا درکی درســت از شــرایط و تهدیدات 
جاری، و در راســتای تحقــق تدابیر و امر 
والیت و فرماندهی معظم کل قوا حضرت 
موضوع  در  امام خامنه ای)مدظله العالــی( 
»وحدت، همدلــی و هم افزا بودن نیروهای 
مســلح جمهوری اســالمی«، با درایت و 
تالشی خســتگی ناپذیر، موفق شد در این 

مسیر کارهای ارزشمندی را انجام دهد. 
به شــهادت فرماندهان عالی رتبه نظامی 
همه سازمان های نیروهای مسلح، سرلشکر 
نقشی  فیروزآبادی،  سیدحســن  بســیجی 
ســازنده و ممتاز در پیشــبرد امور نیروهای 
مسلح و ساخت یک ستاد مقتدر و توانمند 

دفاعی برای کشور داشت.
تالش های آشــکار و پنهان سرلشــکر 
فیروزآبادی در شــکل گیری اقتــدار دفاعی 
و بازدارندگــی نظامــی در برابر تهدیدات، 
فراموش ناشدنی است. ان شاءالله از مغفرت 

الهی برخوردار و همنشین با شهدا باشد.

نگاه

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

مهدی سعیدی
جریان شناس  سیاسی

 کمتــر از یــک مــاه از تنفیــذ و تحلیــف 
ریاســت جمهوری و کم تر از دو هفته از آغاز 
به کار دولت ســیزدهم می گــذرد که توپخانه 
تبلیغاتی از طــرف جریان های اصالح طلب، 
جریان های  عدالت گراها،  احمدی نژادی ها، 
ضد انقالب، رســانه های غربی و ســعودی 
در حــال ریختن آتش هســتند تا به اصطالح 
»مشت اول هزار« بتوانند با حمالت رسانه ای 
در همین آغاز راه به گونه ای دولت را بزنند که 
تا پایان چهار سال به خود نیاید و تکنیک های 

اولیه آنها بر این منوال است:

 ناکارآمد نشان دادن وزرا: رئیس جمهور 
سیزدهم قبل از انتخابات وعده داده بود 1

کابینــه ای جوان را روی کار بیاورد و همین کار را 
کرد و مجلس با یک رأی خیره کننده همه وزرا را به 
اســتثنای یک نفر وارد دولت کــرد. این جریان 
درصدد برآمده است این کابینه را نا کارآمد و بدون 
سابقه اجرایی معرفی کند. پایگاه خبر آنالین در 
همین زمینه تیتر زده است: »وزرای کابینه رئیسی 

باید کارآزموده باشند نه کارآموز« این مطلب به این 
موضوع اشــاره دارد کــه وزرای دولت روحانی 
کارآزموده بوده اند. حال ســؤال این اســت که آیا 
تبحر و کارآزمودگی فردی، مانند زنگنه که بیش از 
3۰ سال در مناصب مختلف وزارتی کشاورزی، 
نیرو و نفت بوده، ســبب شــده اســت که دولت 
روحانی، خاتمی و هاشمی بحران های مرتبط با 

سه وزارت خانه فوق را نداشته باشند؟!

همراه کردن برخی افراد و جریان های به 
اصطــالح انقالبی برای مســتند کردن 2

ادعاها؛ این جریان برای اثربخشی بیشتر ادعاهای 
خود برخــی از جریان های ناپخته عدالت خواه و 
دانشــجویی را با اطالعات غلط بــا خود همراه 
کردنــد و اتهامات کذبی را به برخــی از وزرای 
دولت و از جمله معاون اول رئیس جمهور منتسب 
کردند و ســپس بــر پایه همان ادعاها شــروع به 
سمپاشی علیه دولت کردند که جریان های انقالبی 
و اصولگرایان هم نسبت به دولت جدید اطمینان 
ندارنــد و در مقابــل آن ایســتاده اند و در حــال 

سهم خواهی از دولت هستند!

 نمایشــی خوانــدن اقدامــات مردمی 
دولت: سفرهای دو هفته ای اخیر دولت ۳

برابــری می کنــد بــا ســفرهای دو ســال آخر 

ریاســت جمهوری روحانی و از این بابت جریان 
اصالحــات از هر گونه دیــدار مردمی و حضور 
رئیس جمهور در میان مردم بسیار نگران هستند و 
سعی می کنند این دیدارها را بی اثر و نمایشی جلوه 
بدهند؛ برای نمونه، مسیح مهاجری، مدیرمسئول 
روزنامه جمهوری اســالمی بازدید رئیســی از 
غسالخانه بهشت زهرا)س( را نمایشی می داند و 
می نویسد: »اقدامات تشریفاتی و نمایشی از قبیل 
حضور یافتن در حرم امــام خمینی)ره(، عکس 
گرفتن با کارکنان غســالخانه بهشت زهرا)س(، 
نیمه شــب به وزارتخانه رفتن وزرا و روز پنج شنبه 
جلسه دولت را تشــکیل دادن، فقط در صورتی 
جواب می دهد که در ســفره مردم اثر بگذارند، 
قیمت هــا را کاهــش بدهند و مــرگ و میر های 

کرونایی را به طرف صفر شدن ببرند.«

 باالبردن انتظارات مردم؛ دولت قبل هر 
انــدازه وعده داد در برخــی از موارد بر 4

خالف آن عمل کــرد و در دو ســال پایانی همه 
می دانستند که برخی از وعده ها در خوشبینانه ترین 
 بر 

ً
حالت در حد وعده باقی می ماند؛ وگرنه کامال

عکــس خود عمــل می کنند، بــرای نمونه آقای 
روحانی وقتی دستور می داد که قیمت خودرو ثابت 
بماند یا کاهش یابد،خوشبینانه ترین حالت همان 
قیمت قبل از دستور بود؛ اما آنچه جامعه می دید 

همــان افزایش قیمت پس از دســتور بود، اکنون 
رســانه ها و جریان های منتقد دولت سعی دارند 
همان تصویر دولت سابق را در اذهان زنده کنند و 
با انتشار خبرهای دروغ این فضا را مدیریت کنند. 
برای نمونه، در هفته های اخیر خبرهای دروغی به 
نقل از آقای مخبر برای کاهش سریع قیمت ها یا 
دســتور عــدم خریــد خودرو منتشــر شــد که 

خوشبختانه به سرعت تکذیب شدند.

رو در رو قرار دادن دولت و کارمندان: در 
هفته های منتهی به اتمام دولت دوازدهم ۵

مصوباتی بدون توجه به درآمدهای کشور تصویب 
شد و تا کنون دولت به صورت رسمی نسبت به آن 
مصوبات افزایش حقوق هــا موضع گیری نکرده 
است، اما رسانه های ضد دولت با انتشار خبرهای 
دروغ به دنبال تقابل دولت و کارکنان دولت هستند 
و اعــالم کرده اند دولت بــه دنبال کاهش حقوق 

کارمندان و کارکنان در سال جاری است!
ایــن حجــم از جنــگ روانــی، شــایعه و 
دروغ پردازی علیه دولت فقط برای روزای آغاز به 
کار دولت اســت و در آینده شیوه ها و شگردهای 
این جنگ روانــی افزایش می یابد و دولت باید با 
امیدبخشی به مردم و فعالیت جهادی، انقالبی و 
عقالنی به صورت میدانی پاسخ این فعالیت های 

مخرب و یأس آور را بدهد.

چهکسانیدولترامیزنند؟!
   گزارش    

فرهاد مهدوی
کارشناس رسانه

نزدیک به یک ماه از مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور 
جدید می گــذرد و در این مدت دولت ســیزدهم 
به ســرعت تشــکیل شــد و روند مدیریتی کشور 
را در دســت گرفتند. اگرچه صحبــت از عملکرد 
دولت در این مدت بســیار کوتاه، رفتاری عجوالنه 
تلقی می شــود، اما ایجاد امید و بازخوانی گفتمان 
انقالبی گری و مردمی از سوی رئیس جمهور، امید 
و نشــاط فراوانی را در بین مردم ایجاد کرده است. 
در حــال حاضر، مردم به دولت آقای رئیســی امید 
زیادی بســته  اند. عمل به وعده رئیس جمهور ـ که 
در زمان تبلیغات انتخابات به مردم خوزستان مبنی 
بر اینکه در صــورت رأی آوری نــگاه ویژه در حل 
مشکالت این استان خواهد داشت ـ با حضور وی 
بــه همراه برخی از وزرا به صورت ســرزده در یک 
روز تعطیل در این اســتان آغاز شد. رفتاری بسیار 
ارزشمند که حتی تحســین رهبر معظم انقالب را 
نیز در برداشت. ایشــان در این خصوص فرمودند: 
»این حرکت بســیار خوب و مستحسنی که دیروز 
جناب آقای رئیسی انجام دادند که رفتند خوزستان 
در میان مردم با مردم، از آنها شــنیدند، با آنها حرف 
زدنــد، این یک جلوه ای از مردمی بودن اســت که 
بسیار کار خوبی است.« ایجاد امید و نشاط و نشان 
دادن روحیه در بیــن مردمی بودن به ویژه در مناطق 

محروم کشور)سیستان و بلوچستان و خوزستان( در 
هفته های اول جزء عملکرد موفق دولت ســیزدهم 
ارزیابی می شــود. البته اتفاقات دیگری نیز در حال 
وقوع است که امید به آینده و نشاط را در جامعه دو 
چندان کرده است. تســریع در روند واکسیناسیون 
و افزایش دوبرابری واردات واکســن کرونا ســبب 
شده است که میزان واکسیناسیون عمومی سرعت 
بیشــتری به خود بگیرد. اینکه وزارت بهداشــت 
بــه همــراه وزارت خانه های دیگــر در یک تالش 
شــبانه روزی به دنبال باالبردن سطح سالمتی مردم 
هستند، نویدبخش روزهای بهتر در مهار کرونا و به 
طبع آن رونق اقتصاد است. اتخاذ سیاست وابستگی 
نداشتن اقتصاد کشور به مسئله برجام و شرطی سازی 
نکردن کشور به مذاکره، سیاست امیدبخشی است 
که قاطبه مردم از آن استقبال کردند. اینکه برجام در 
چندین سال گذشته موجب کم تحرکی دولت قبل 
و میدانی برای جوالن دشــمنی بیشــتر غرب علیه 
اقتصاد، معیشــت و امید مردم به آینده شده بود، در 
اولویت قرار نگرفتن آن، نوید حل مشکالت با اتکا 
به توان داخلی را می دهد که این امر نیز اعتماد و امید 
را در کشور زنده کرده اســت. روحیه فسادستیزی 
شــخص رئیس جمهور که در زمان ریاست ایشان 
بر قوه قضائیه بر همگان ثابت شد، حسن دیگر این 
دولت اســت که از همان روزهــای آغازین دولت، 
روند اعتماد و امید را در جامعه ارتقا بخشیده است. 
بسیاری از مردم تصور می کنند زمان مهم ترین مطالبه 

سال های قبل آنها در مبارزه بی امان با فساد، رسیده 
است که این امر باعث بهبود اوضاع کشور خواهد 
شد. بدیهی است که تداوم روند امیدآفرینی کشور 
باید با ســرعت بیشتری ادامه داشته باشد؛ از این رو 

پیشنهاد می شود: 
الــف: تغییر گفتمــان تحریم بــه تولیــد: در نگاه 
دولت های غربــی به خصوص آمریــکا به تحریم 
همچون ابزاری برای کنترل رفتار کشورها نگریسته 
می شــود. برای همین حتــی در طــول مذاکرات 
هسته ای، تحریم ها همچنان افزایش یافته اند. برای 
تغییر گفتمان تحریم الزم است جبهه انقالبی تالش 
خود را صرف گفتمان ســازی باور به حل مشکالت 
با توجه به نگاه به درون کند. حل مشــکالت با توان 
داخلی امیدواری جامعه و ناامیدی دشمان را در بر 

خواهد داشت. 
ب: ادراک ســازی در مقابل اخبــار جعلی: یکی از 
مهم ترین ابزار دشمن برنامه ریزی گسترده در فضای 
مجازی بــرای ضربه زدن به روحیه مردم و در نتیجه 
ناامیدسازی آنها از آینده کشور است. داده های منتقل 
شــده از طریق جریان تحریــف و تحریم می تواند 
ثمرات نادرســتی بــه عنوان بــاور و ارزش، درونی 
کند. پس از شــروع کار دولت منتخب، ایجاد یأس 
و ناامیدی و تخریب بیش از پیش در فضای مجازی 
مهم ترین برنامه دشمن در این مدت کوتاه بوده است؛ 
به همیــن دلیل باید ســازوکاری در فضای مجازی 
دراین مورد در پیش گرفته شــود تا ســواد رسانه ای 

افزایــش پیدا کند و توجه کمتــری به فیک نیوزها و 
اخبار جعلی صورت پذیرد. تبیین عملکرد دولت، 
دســتاوردها و کارنامه دولت منتخب به مردم اقدام 
دیگری است که باید به طور شبانه روزی انجام شود.

ج: ایجاد گفتمان مقاومت در مقابل مذاکره: گاهی 
در جامعــه موضوعی بــه فرهنگ و بــاور عمومی 
تبدیل می شــود؛ به گونه ای که اگر این گفتمان هم 
غلط باشــد، به ندرت می تــوان آن را از ذهن مردم 
آن جامعه دور کرد و به فراموشــی سپرد. برای نمونه 
وقتی سیاست های جمعیتی در دهه هفتاد در کشور 
اجرا شد، به سرعت، گفتمان سازی دو فرزند کافی 
است! در اذهان مردم جا افتاد و به باور عمومی تبدیل 
شــد. اکنون بعد از گذشت سه دهه این باور از ذهن 
مردم جدا شدنی نیســت. تمرکز دولت های دهم و 
یازدهم بر روی سیاست خارجی و القای اینکه تمام 
مشکالت کشور ناشــی از تحریم هاست و تنها راه 
اصالح وضع موجود، به ثمر رســیدن برجام است، 
سبب شد گفتمان مذاکره و گره خوردن هر مسئله ای 
به آن، در جامعــه جا بیفتد و گفتمــان مقاومت به 
حاشیه برود. یکی از کارهایی که به وسیله آن می توان 
به دولت منتخب کمک کرد، این اســت که گفتمان 
مقاومت آنقدر تکرار شود تا به مطالبه عمومی تبدیل 
شده و باور به حل مشکالت از طریق آمریکا و اروپا 
و بیرون مرزها از بین رفته و باور به تولید داخلی »ما 
می توانیم« و رفع موانع در داخل کشــور جایگزین 

شود.

امیدآفرینیباپیشرانتالششبانهروزی
صابر محمدی

خبرنگار

با تشکیل کابینه و مشخص شدن همه وزرا 
 امور کشــور در 

ً
)به جز یک مورد(، عمال

اختیار دولت ســیزدهم قرار گرفته و سوت مسابقه 
خدمت به صدا درآمده اســت. رئیس جمهور و تیم 
منتخبش برای اداره کشــور کار دشوار و پیچیده ای 
پیــش  رو دارنــد و باید با همه توان بــرای مقابله با 
مشکالت و پیشرفت امور تالش کنند. در این مسیر 
هر گونه غفلــت و خطایی می تواند کار را بر دولت 
دشــوار کرده و چرخ حرکت قطار دستگاه اجرایی 

کشور را کند نماید. 
در ایــن میان، رهبــر حکیم و فرزانــه انقالب 
اســالمی در اولین دیدار با اعضای دولت، نکات و 
رهنمودها وتوصیه هایی را گوشزد فرمودند که بدون 

شک توجه به آنها می تواند راهگشای جلوگیری از 
خطاهای احتمالی باشد. نکته قابل توجه درباره این 
 معظم له با هوشمندی 

ً
رهنمودها آن است که معموال

و موقعیت سنجی و مخاطب شناسی شروع به ایراد 
ســخن می کنند و متناسب با شــرایط و اقتضائات 
موجود اظهار نظر می فرمایند! معظم له در این دیدار 
نیز تــالش کردند با توجه به اوصــاف و اقتضائات 

دولت انقالبی سخن بگویند.
یکی از مهم ترین تعابیر و توصیه هایی که ایشان 
به کار بردنــد، این بخش از بیانات ایشــان بود که 
فرمودند: »همت تــان را متمرکز کنید بر اینکه یک 
بازســازی انقالبی و البته عقالنی و فکورانه در همه  
عرصه های مدیریتی ان شاءالله به وجود بیاید؛ یعنی 
حرکت بر روی ریل انقالب، در بخش های مختلف 
مدیریتی ای که در کشور هست. در همه  بخش ها؛ 
اقتصــادی، بخش های ســازندگی،  بخش هــای 
بخش های مربوط به سیاست خارجی و دیپلماسی، 
بخش های خدمت رسانی به مردم، بخش های علمی 

و فرهنگی و غیره؛ در همه  این بخش ها یک تحرک 
انقالبی باید به وجود بیاید. عرض کردیم که انقالبی 
 بایستی همراه باشد با عقالنیت که شیوه  

ً
بودن حتما

صحیح جمهوری اســالمی از اول کار تا امروز این 
بوده که حرکت انقالبی با حرکت اندیشــه ورزانه و 
عقالنی همراه باشــد.« تأکید معظم له بر بازسازی 
انقالبی و عقالنــی و به کارگیری عقالنیت در کنار 
انقالبی گری، توصیه حکیمانه و ارزشمندی است که 
می تواند راهبردی دقیق برای جلوگیری از انحراف 
دولت انقالبی باشــد.واقعیت آن است که یکی از 
آفات انقالبی گری و روحیه انقالب مطابق با تجربه 
چهار دهه گذشــته افتادن به دامان افراط و تحجر و 
قشری گری و شعارزدگی بوده است. افراطیونی که 
خود را انقالبی معرفی می کردند، همان هایی بودند 
که بر ظواهر بیش از باطن تأکید داشتند، تدابیرشان 
بیش از عقالنیت بر عواطف و احساسات بنا نهاده 
شده بود، زود از کوره در رفته و از آن سو زود پشیمان 
می شدند، دافعه شان بیش از جاذبه شان نمایان بود و 

هر که را با اندک تفاوتی از دایره انقالبیون می راندند، 
از درک مصالــح نظام عاجز و ناتوان بوده و مصالح 
نظام را در حد منافع افراد تقلیل می دادند، و در نهایت 
حتی از امام شان نیز پیشی گرفته و خود را انقالبی تر 
از رهبر جامعه معرفی می کردند! سرنوشت این دسته 
از انقالبی نماها امروز به خوبی آشــکار شده است! 
آنان یا سرخورده و منزوی و بریده از انقالب شده اند 

یا در صف ضدانقالبیون و اپوزیسیون در آمده اند! 
امــروز در دهه پنجم انقالب اســالمی، دولت 
انقالبی باید از گذشــته درس بگیرد و اجازه ندهد 
تا این آفت گریبان گیر کابینه شود. امروز بحمدالله 
در رأس دولت شــخصیتی قرار گرفته است که در 
کارنامه چهار دهه فعالیت سیاســی اش، اعتدال و 
میانه روی و عقالنیت به خوبی برجســتگی یافته و 
افراط و تفریط مشاهده نمی شود، لذا امید است این 
عقالنیت بر تدابیر و تصمیمات دولت نیز حاکم شود 
و حاصل آن حل به موقع مشکالت کشور و حرکت 

متوازن به سمت اهداف طراحی شده باشد.

انقالبی عقالنیت
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سیاست
۳

آمریکای شکست خورده 

 تغییــر رویکردهــا و ســناریوهای آمریکا 
نشــان دهنده ضعف و ناتوانی این کشور در 
رویارویی مستقیم با نیروهای جبهه مقاومت 
و تغییر تاکتیک و ایجاد رویکردهای نو است. 
که عبارت اســت از : 1ـ کــم هزینه کردن 
حضور خــود؛ ۲ـ اســتمرار درگیری های 
داخلی مسلمانان در کشــورهای خود؛ 3ـ 
پیچیدگی، هوشــمندی و ســطح به سطح 
بودن تاکتیک هــا؛ 4ـ ادامه غــارت منابع، 
نابودی استعدادهای انسانی و فشار نوین بر 
کشــورهای منطقه.در این راستا اقدامی را 
کاخ ســفید در پیش گرفته است که اینگونه 

می توان برشمرد:
فرافکنی برای شکســت در برابر قدرت 
منطقه ای ایران؛ شــبکه لبنانی المیادین در 
این باره می نویسد در خاورمیانه این تصور 
وجود دارد که اســرائیل ببر کاغذی است. 
شکست دولت آمریکا در فشــار بر ایران و 
متوقف نشدن برنامه هسته ای و سپس تغییر 
دولت سبب شده اســت کشورهای منطقه 
دریابند که قدرت منطقه ای ایران اســت، نه 
رژیم صهیونیســتی. رابرت مالی، نماینده 
آمریــکا در امور ایــران نیز بیــان می دارد: 
»کارزار فشــار حداکثری که دولت ترامپ 
علیــه ایــران وضع کــرده بود، به شــکلی 
وحشتناک شکست خورد و به منافع آمریکا 

لطمه زد.«
همراه کردن وادادگان؛ فرجی راد، ســفیر 
اســبق ایران در بلژیک به نقــل از روزنامه 
آفتاب یزد: افرادی که مخالف برجام هستند 
و ادعاهایی را مطرح می کنند، حداقلش این 
اســت که حقوق خوبی می گیرند و زندگی 
مطلوبی دارنــد. آنها باید بــه فکر اکثریت 
مردم باشند که در فقر غرق شده اند تا بتوانند 
زندگی حداقلی داشته باشند. بدون این توافق 
و برداشتن تحریم ها به هیچ وجه نمی توانیم 

کار اساسی انجام دهیم.
سیاست های استعماری سازمان جهانی 
بهداشــت؛ قرائت و اجرای سیاست ها و 
برنامه های ســازمان های بین المللی تحت 
نفوذ اســتکبار جهانی، از جمله ســازمان 
جهانــی بهداشــت )WHO( کــه ســابقه 
خباثت های شان در مسئله کنترل جمعیت، 
ســقط جنین و تألیف و اجرای بخش هفتم 
ســند توســعه پایداِر ٢٠٣٠ در بسیاری از 

کشورها از جمله ایران، است .
ایجاد پرونده حقوق بشــری؛ با توجه به 
مقاومت ایران در برابر زیاده خواهی آمریکا 
در مذاکرات برجامی، واشــنگتن در تالش 
است با وارد کردن اتهامات حقوق بشری، 
مانند ربایش یک به اصطالح روزنامه نگار، 
فاز جدید فشــارها را با هدف ایجاد اجماع 
علیه ایران حول موضوعات حقوق بشــری 

آغاز کند. 
عبور از سد مقاومت؛ دولت بایدن در ادامه 
سیاست  فشــار حداکثری می کوشد به زعم 
خود برجام هسته ای را بدون دادن هیچ گونه 
امتیازی به ایران به برجام های موشــکی و 
منطقه ای تعمیم دهد؛ لــذا با تاکتیک های 
جدید می خواهد از سد مقاومت فعال ایران 

عبور کند. 
دیپلماسی فشار و اســقاط؛برای اعمال 
فشار بیشتر به جمهوری اسالمی سناریوی 
چند وجهی ربایش یک عنصر ضدانقالب 
را آغاز کرده اند. فضاســازی صورت گرفته 
را می توان در ادامه نقشه راه تیم بایدن علیه 
ایران و پیگیری مرحله جدید فشار حداکثری 
ارزیابــی کــرد. در چارچوب ایــن راهبرد 
واشــنگتن تالش می کند مقاومت ایران را 
برای احقاق حقوق قانونی خود کاهش دهد.
این رخداد یکی از دالیل محکمی است 
که استدالل منتقدان مذاکره از موضع ضعف 

 توجیه می کند.
ً
با غرب را کامال

   روزنه    

رضا قارزی
کارشناس سیاسی

   عکس و مکث   

شما دیگه چرا؟/ گیلبرت و کاسپر از سوئد اعضای یک شبکه بین المللی 
قاچــاق مواد مخدر کــه متهم به حمل ۹ کیلو و ۸۰۰ گرم شــیره تریاک و 
حمل ۲۱ هزار قرص ترامادول در ایران شــدند! ایــران با آنکه وظیفه ای 
ندارد، ســاالنه هزینه زیادی بــرای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از مبدأ 
افغانســتان بــه اروپا می کند و با این حال فشــار نشــئگی باعث شــده 

شخصًا از اروپا برای رفع درد اقدام به قاچاق مواد در منطقه کنند!

تریبــون خدمت/ رئیس جمهور پس از حضور در زابل، بالفاصله به  نقطه صفر 
مرزی ایران و افغانستان رفت و در گفت وگوی بی واسطه و صمیمانه در جمع 
مردم روســتای مرزی مال علی در جریان مشکالت آنان قرار گرفت. این دیدار 
چهره  به چهره با مردمی که سال هاســت مسئولی را در بین خود ندیده اند و 
توجه به این قشــر، نشان می  دهد خدمت به مردم جانی تازه گرفته است و 

دیگر درگیر حاشیه و... نیست.

عمــری مجاهدت ارزشــمند/ ســردار سرلشــکر سید حســن فیروزآبادی، 
رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح در ۷۰ سالگی درگذشت. مرحوم 
فیروزآبــادی در ســال ۱۳۶۸ به عنوان اولین رئیس ســتاد کل نیروهای 
مسلح منصوب شد. امام خامنه ای در پیام تسلیت خود نوشتند: »روح 
تعبد و تدین و صدق و ثبات در پایبندی به ایمان و عمل انقالبی، امتیاز 

بزرگ دیگری است که همواره با این برادر گرامی همراه بود.«

عشــق به انقــالب بدون مرز و نــژاد/ تصویر خانواده   ای اهل کشــمیر که 
عاشــق نظام و انقالب هستند و تصاویر امام و رهبری و شهید سلیمانی 
را در خانــه خــود به احترام گذاشــته اند. ایــن نمونه کوچکــی از عالقه 
شیعیان کشمیر به انقالب اسالمی است، شیعیانی که مورد ظلم و ستم 

قرار گرفته اند و مظلومیت آنها را کمتر کسی شنیده و می داند.

ادب و احتــرام ایرانی/ ســاره جوانمــردی، ورزشــکار پارالمپیکی ایران طال 
گرفــت و در حرکتــی اخالق مدارانه در مراســم اهدای مــدال با خم کردن 
زانوها ســعی کرد بــا رقبای ویلچیرنشــین هم ردیف شــود و در عکس ها 
باالتــر از آنهــا نباشــد. همچنین ورزشــکاران طالیــی کاروان حاج قاســم 
بــا اهــدای مدال های خود به این شــهید، یاد شــهید ســلیمانی را در این 

رقابت ها زنده نگه داشتند.

قاب خفت/ ســرانجام پس از ۲۰ ســال اشــغالگری و خون ریزی و کشتار مردم 
بی گناه، آمریکا ناچار شد افغانستان را ترک کند. تصویری از سرباز آمریکایی 
که شــبانه در حال فرار از این کشــور اســت، بــه یکی از تصاویــر تاریخی در 
این ســال ها تبدیل خواهد شــد، همانطور که تصویر خروج ســرباز آمریکایی 
از ویتنام، تاریخی شد! جهانیان به خروج و افول آمریکا عادت خواهند کرد.

دیدگاه
پندار شکست ناپذیری آمریکا هنوز بر ذهن 
بسیاری از مردم غرب آسیا سنگینی می کند؛ 
اما حقیقت این اســت کــه این قدرت پوشــالین در 
افغانستان به شکلی فضاحت بار متحمل شکست شده 
اســت. »عاموس یادلین« از چهره هــای امنیتی رژیم 
صهیونیســتی )رئیس ســابق امان( خروج آمریکا از 
افغانســتان را یک شکســت فاحش اطالعاتی نامیده 
اســت. »عبدالبــاری عطــوان« احســاس رعــب 
صهیونیست ها از تکرار چنین سرنوشتی را برای خود 
صهیونیست ها به بحث گذاشته است. کیسینجر درک 
نکردن مقامات آمریکایی از ضرورت همراهی اهداف 
اســتراتژیک و سیاسی را عامل این شکست خفت بار 
دانســته اســت. فوکویاما این شکســت را پایانی بر 
سال های هژمونی آمریکا خوانده و ۹۰ ژنرال بازنشسته 
آمریکایی در نامه ای خواهان استعفای لوید آستین، وزیر 
دفاع آمریکا و مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش 
این کشــور به دلیل نقش آفرینی در »خروج فاجعه بار« 
آمریکا از افغانستان شده اند و مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا )جوســپ بورل( در آستانه نشست ویژه 
وزرای دفاع کشــورهای عضــو اتحادیه تصریح کرد، 
حوادث افغانستان از جمله تحوالتی است که تاریخ را 
تکان داد. پس باید توجه کنیم خروج و در واقع اخراج 
آمریکا از افغانستان یک حقیقت مسلم سرنوشت ساز 
در تاریخ جهان است و نباید بگذاریم جریانی با توسل 
بــه دروغ تئوری های »توهم توطئــه« این حقیقت را 

کمرنگ کند.

 B جنگ داخلی  و فعال سازی داعش 
دور از ذهن نیســت که آمریکا با ایجاد مشــکالتی، 
نظیر شــعله ور کردن جنــگ داخلی و فعــال کردن 
تروریســت های داعش و... به فتنه گری دست بزند و 
سعی کند از شکست فعلی یک پیروزی در آینده بسازد؛ 
اما این امری است علی حده که جداگانه باید رصد و 
خنثی شود و نمی تواند پیروزی های حاصل شده تا این 
لحظه را مخدوش کند. پیروزی اخــراج قوای ناتو از 
افغانستان و از بین بردن طرح گسترده سازی داعش در 
افغانستان )داعش خراسان( اموری هستند که بی اندازه 
بر تعیین ژئوپلیتیک امروز و آینده سیاسی جهان مؤثرند 
و نمی توان از کنار آن به سادگی عبور کرد و باید آنچه تا 
کنون موجب این پیروزی ها شده، حفظ و تقویت شده 
و با همین عامل پیروزی ســعی کرد سرنوشت بهتری 
برای مردم منطقه رقم زد.  طالبان که تنها نیروی واقعی 
مبارزه با آمریکا و نیز با داعش در افغانستان بود، با درس 
گرفتن از خطاهای گذشته و با تالش در تعامل بهتر با 
توده های مختلف مردم افغانستان از هر قوم ومذهبی و 
با فرستادن پیام های مثبت به کشورهای ضدآمریکایی 
)روسیه، چین، جمهوری اسالمی ایران و...( توانست 
فضایی برای برگزاری نشست های مختلف و فعالیت 
سیاسی بیشــتر برای خود باز کند. کشورهای یاد شده 
نیز از اخراج آمریکا و جلوگیری از فتنه داعش استقبال 
می کردنــد؛ از این رو با انجام هــزاران کنش پیچیده 
سیاسی، امنیتی و اقتصادی در نهایت آمریکا و داعش 
در افغانستان شکست خوردند. آقای کابلوف )دستیار 
ویژه پوتین در امور افغانستان( با صراحت پیروزی های 
طالبان در شمال افغانستان را به نفع روسیه دانست؛ چرا 

که مدعی شد طبق اسناد قطعی، داعش در این منطقه 
با حمایت آمریکا فعالیت کرده و تنها طالبان است که 
با آن مبارزه می کند؛ پس این پیروزی ها به نفع روســیه 

نیز هست.

 Bجنگ روایت ها؛ طالبان یا داعش؟ 
 چه کســانی هســتند و فرق طالبان و 

ً
اما طالبان واقعا

داعش در چیســت؟ باید گفت، اساسی ترین نکته در 
اینجا تفاوت در ایدئولوژی این دو گروه است که اولی 
گروهی حنفی و برخاســته از میان سنت های جامعه 
افغانستان اســت و دومی گروهی وهابی و وارداتی و 
مصنوعی است، به همین دلیل جنگ های سختی نیز 
میان طالبان حنفی و داعش وهابی در افغاستان رخ داده 
اســت )از جمله در درزاب و تورابــورا( و در روزهای 
اخیر هم وقتی طالبان به زندان ها می رسیدند و زندانیان 
را آزاد می کردند؛ اما ابوعمر خراسانی، سرکرده داعش 
خراســان را در انتقام از کشته شــدگان خود به دست 
داعش، تیرباران کردند. در اندیشه طالبان جایی برای 
تکفیر باورمندان به زیارت و شــفاعت وجود ندارد و 
 
ً
خود اهل پرداختن به چنین اموری هســتند. اساســا
پشــتون ها در طول تاریخ خود با ســنت های صوفیانه 
نزدیکی زیادی داشــته اند و چهره های بزرگ عرفانی 
و ادبی در میان ایشــان)مانند ســایر اقوام افغانستان( 
همواره ثناگوی اهــل بیت)ع( نیز بوده انــد و طالبان 

نیز که بیشــتر رهبران آن از پشتون ها هستند، در چنین 
محیطی پرورش یافته و لذا باورها و عملکرد ایشــان 
مباینت)ناسازگاری( جدی با باورها و عملکرد داعش 
دارد. هرچند در ســالیان گذشته چهره های تکفیری، 
نظیر عبدالمنان نیازی هم به طالبان نزدیک شده بودند؛ 
اما رفته رفته این افراد یا از طالبان جدا شــدند یا از این 
گروه اخراج شــدند و برخی مانند عبدالمنان نیز که با 
حمایت دولت کابل و آمریکا با طالبان می جنگیدند، در 
نهایت از طریق طالبان حذف شدند. همین نوع رویکرد 
طالبان ســبب شد در ســال های اخیر )به ویژه ۲۰1۰ 
به بعد( اختالف هایی جدی میان طالبان و عربســتان 
ســعودی ایجاد شود و برخالف ســال های حکومت 
طالبان رابطه ای خوب میان این دو برقرار نباشد.  گفتنی 
است، در ایران یک جنگ شــناختی سخت پیرامون 
خط فکری و سیاسی و عملکرد طالبان جریان دارد و با 
فضاسازی های غیرواقعی مانع از دیدن واقعیات جامعه 
افغانستان می شود. توئیت های غیرمسئوالنه برخی افراد 
در مورد مباح اعالم شــدن خون مــردم هرات و ... از 
جمله پایه های همین جنگ شناختی  هستند. این جنگ 
شناختی هدفی جز پوشاندن حقیقت شکست آمریکا، 
پوشاندن جنایات آمریکا در افغانستان و باال بردن هزینه 
ایجاد روابط عادی با دولت آتی افغاســتان برای ایران، 
روسیه و چین ندارد. اکنون پس از بیست سال مقاومت 

بخشــی از مردم افغانستان به پیروزی رسیده و در پرتو 
ایجاد ثبات و آرامش و امنیت، دولت های بزرگ منطقه 
می توانند در درازمدت با راه اندازی شــبکه های بزرگ 
ریلی و ترانزیتی به اقتصاد منطقه تکانی بدهند و حتی 
جایگاه دالر را به شــدت کاهش دهند، پس مشخص 
است که اکنون جنگ شناختی شدت گیرد و آمریکا و 
اذناب آن تالش کننــد با پمپاژ اخبار دروغ و فیلم های 
نادرست به افکار عمومی شکل داده و مانعی بر سر راه 
رقبــای جهانی و منطقه ای خود ایجاد کنند. با توجه به 
معادن ارزشمند افغانستان، خود این کشور نیز می تواند 
در درازمدت در اقتصاد آسیا نقش مهمی ایفا کند و به 
همین دلیل باید مراقبت شدیدی نسبت به فتنه گری های 
آمریــکا و طمع آن نســبت به جغرافیای حســاس و 

سرزمین غنی افغانستان داشت.

 B چالش های  فردای افغانستان 
به نظر می رسد، کنش کنونی احمد مسعود در ارسال 
تقاضانامه هایی التماس گونه به آمریکا و فرانســه برای 
 اشتباه و زمینه ساز 

ً
یاری گرفتن از ایشــان کنشی کامال

برای فتنه گری های آمریکا باشد؛ چرا که با شعله ور شدن 
جنگ داخلی، دست آمریکا بار دیگر برای هرکاری در 
افغانستان باز می شود و می تواند از کشته شدن نفرات 
ضدآمریکایی زیادی در دو ســوی جبهــه بهره ببرد، 
داعش را بر لب مرز چین و سایر نقاط گسترش دهد و 
به رقبای خود لطمه بزند و در نهایت منجی گونه به این 
کشور برگردد؛ اما درباره مردم افغانستان که در سه قرن 
پیاپی 1۹، ۲۰ و ۲1 به ترتیب بریتانیا، شوروی و ایاالت 
متحده آمریکا را شکســت داده و از خاک خود اخراج 
کرده اند، امید مــی رود که در آینده هم این مردم جایی 
برای بازگشت اســتعمارگران به کشور خود نگذارند. 
مردم افغانستان که سال ها جنایت آمریکا، رشوه گیری ها 
و فساد دولتی گسترده )که کاخ های عجیب ژنرال ها و 
سیاسی ها از نتایج آن بود(، فساد اجتماعی و اخالقی در 
شهرها و گرفتارشدن چند میلیون نفر به دام اعتیاد و... 
را شاهد بوده اند، باید با صلحی سراسری به فکر مرهم 
نهادن بر زخم های بسیار خود و سرزمین شان باشند و 
راه را بــر فتنه ها ببندند. یکی از خطرها و چاه هایی که 
بر سر راه این موضوع وجود دارد، نیاز شدید افغانستان 
به دریافت کمک های خارجی در کوتاه مدت است که 
اگر کشورهای منطقه با یک صندوق بازسازی مشترک 
 شــرایط آرامش و حســن 

ً
آن خأل را پر کنند، احتماال

همجواری میان کابل و تهران مشــاهده خواهد شد؛ 
اما اگر چنین نشــود و برای نمونه عربستان سعودی با 
دستی پر از پول به میدان بیاید، ممکن است مشکالت 
اقتصادی، سیاســی و امنیتی به وجود آید، خاصه آنکه 
اکنون ترکی الفیصل، نماینده ویژه عربستان سعودی در 
امور افغانســتان انتخاب شده است و او سعی خواهد 
کرد یا طالبان را به عربســتان نزدیک کند یا اگر نشد به 
ایشان لطمات زیادی وارد کند. آمریکا هم در سال های 
اشغال ده ها سازمان مردم نهاد و ان جی اوی مشکوک 
دایر کرده و ممکن اســت آنها را در کنار ابزار مالی، به 
ابزاری برای فشار آوردن به طالبان در جهت به کرسی 
نشــاندن حرف های زور و زیاده خواهانه آمریکایی ها 
تبدیــل کند. همچنین به نفع آمریکاســت که رهبران 
بزرگ و معتدل طالبان کشــته شوند و افراد ضعیف تر 
 افراد وابسته به غرب به جای آنها و بر مسند 

ً
یا اساســا

آنها بنشینند. پایان سخن اینکه طبق فرموده رهبر معظم 
انقالب، ما طرفدار ملت مسلمان و مظلوم افغانستان 
هســتیم و روابط ما با دولت ها، به روابط و رفتار آنها با 

ایران بستگی خواهد داشت.

شکستتاریخی
آمریکا

صبحصادقجنگشناختیبرایوارونهسازی
پیروزیمردمافغانستانراواکاویمیکند

دکتر بهرام زاهدی
 کارشناس مسائل افغانستان
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   یادداشت    

ابعاد نشست بغداد

»عراق« به دنبــال نقش آفرینی به منزله یک 
بازیگر تأثیرگذار در سطح منطقه ای است؛ 
به همین دلیل طــی ادوار گذشــته، عراق 
سعی کرده اســت به محلی برای مذاکرات 
منطقه ای تبدیل شود. همچنین عراق به دنبال 
حل مشکالت منطقه ای خود با همسایگان 
است.  آنچه از نشســت بغداد که در تاریخ 
6شهریور برگزار شد، استنباط می شود تأکید 
بیشتر بر مسائل اقتصادی و همگرایی های 
اقتصادی اســت و مســائل امنیتی در این 
نشست کمتر مطرح شده است که اهمیت 
نشست بغداد در سه سطح داخلی، منطقه ای 
و بین المللی ارزیابی می شــود. در ســطح 
داخلی این نشســت از این  نظر برای عراق 
مهم بود که بر اساس رویکرد انفتاح منطقه ای 
الکاظمی که ابتــدا با این رویکرد شــکل 
گرفته، اکنون مترصد گســترش این راهبرد 
به ســطوح منطقه ای و با حضور کشورهای 
غیرعربی است. در این راستا حضور ایران 
و تأکید عراق بر گســترش مناسبات امنیتی 
با کشــورهای منطقه ای نقــش انکارناپذیر 
ایران را نشان می دهد. همچنین بسیاری این 
نشســت را به منظور بهبود وجهه الکاظمی 
برای حضور حداکثری در قدرت می دانند. 
با توجه به نزدیک شــدن به موعد انتخابات 
پارلمانی این کشــور در مهرماه، الکاظمی 
از هم اکنون شــرایط را برای حضور دوباره 
خود در قدرت مهیا می کند. تصدی دوباره 
پســت نخســت وزیری نیازمند همگرایی 
و همــکاری ســایر کشــورهای منطقه ای 
اســت. نشســت بغداد در ُبعد منطقه ای به 
این دلیل مهم بــود که عراق با برگزاری این 
نشســت از یک سو به دنبال نقش میانجی و 
تأثیرگذار منطقه ای خود اســت و از سوی 
دیگر به دنبال از بین بردن این نگاه نســبت 
به عراق است که به مثابه یک بازیگر نیابتی 
عمل می کند. نقش مســتقل دادن به عراق و 
حضور و بــروز منطقه ای آن در قالب چنین 
نشست هایی نشــان دهنده نقش مهم عراق 
در تحــوالت آتی منطقه اســت. همچنین 
عراق به دنبال حــل اختالف های منطقه ای 
است؛ زیرا بروز هر نوع بحران منطقه ای بر 
روند تحوالت عراق نیز تأثیرگذار اســت. 
در مجموع عراق با برگزاری این نشست ها 
 از یک سو مشکالت اقتصادی، امنیتی و 

ً
اوال

سیاسی خود را با سایر بازیگران حل خواهد 
 با کمک به کاهش تنش منطقه ای 

ً
کرد و ثانیا

با نقش میانجی گرایانه خــود از پیامدهای 
این مشــکالت بر روندهای داخلی عراق 
جلوگیری می کند. در سطح بین المللی نیز 
برگزاری این نشست از این نظر مهم است 
که عراق با برگزاری نشست بغداد حامل این 
پیام به بازیگران بین المللی بود که رویکرد آن 
نسبت به گذشته تغییر کرده است. همچنین 
این پیام مخابره می شود که عراق برای حل 
بحران های منطقه ای خود نیازمند برقراری 
رابطه با برخی از کشورهای اروپایی است؛ 
از این رو تغییر جهت دادن عراق به ســمت 
فرانســه بیش از پیش مشــهود است. شاید 
عراق در این میان برای پرکردن خأل خروج 
نیروهای آمریکایی بر روی فرانســه حساب 
ویژه ای باز کرده اســت؛ اما در کل رویکرد 
همگرایی با کشــورهای اروپایی در دستور 
کار الکاظمی و دولت عــراق قرار دارد. در 
مجموع می توان گفــت، افزایش مراودات 
اقتصادی که هدف این نشســت بیان شده 
بود، تنها در سایه تعامالت گسترده سیاسی 
امکان پذیر است. تعامل سیاسی نیز شکل 
نخواهد گرفت مگر با کاهش تنش. به همین 
منظور به نظر می رســد عراق نقش میانجی 
خود را بــا کاهش تنش میان کشــورهای 
منطقه ای به منظور تســهیل هرچه بیشــتر 
روابط اقتصادی تبیین کرده است؛ امری که 

در برگزاری این نشست مشهود بود.

منطقه

   رصد    

صهیونیستهادرمحاصره
اعترافات هنری کیسینجر

»هنری کیســینجر« وزیر خارجه و مشــاور 
امنیت ملی اســبق و نظریه پرداز دیپلماســی 
آمریکایی در هفته نامه »اکونومیست«: »آنچه 
در افغانستان روی داد، یک شکست داوطلبانه و 
ناگزیر آمریکا بود و واشنگتن خود را در شرایطی 
دید که مجبور به عقب نشــینی از افغانستان شد. 
چرا بایــد در میان مردم آمریکا چالش اساســی 
اینگونه تصویر شــود کــه یا باید بــه طور کامل 
بر افغانســتان چیره شــویم یا کامال عقب نشینی 
کنیم؟« کیســینجر تأکید کرد: »نمی توان با هیچ 
اقدام راهبــردی دراماتیک دیگری کــه در آینده 
نزدیک در دســترس نخواهد بود، شکســت در 
افغانستان را جبران کرد. ارائه تعهدات جدید در 
 باعث ناامیدی 

ً
دیگر مناطق میسر نیست و صرفا

 هم پیمانان و شادمانی کشورهای متخاصم آمریکا
 می شود.«

دست برتر ایران 

اندیشکده صهیونیستی بگین ـ سادات: رژیم 
ایران بایدن را یک رئیس جمهور ضعیف می داند 
که می توان با خیال راحت او را به چالش کشید. 
ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور جدیــد ایران با 
تحقیر شدید آمریکا از شکســت در افغانستان، 

اتحاد جدید روســیه، چین و ایران را اعالم کرد و 
وعده سیاست تهاجمی در قبال ایاالت متحده را 
داد. ایران عالوه بر مسئله توافق هسته ای برجام، 
بایــدن را در عرصه های دیگر نیــز آزمایش کرده 
است. این کشور عملیات دریایی علیه کشتی های 
متحدان آمریکایی)کشتی های اسرائیلی(، افزایش 
حمالت حوثی ها به تأسیسات سعودی و اماراتی 

را انجام داده است. 

حضور ایران، از مرز اردن تا مدیترانه 

ایهود یعاری، تحلیلگر نظامی صهیونیستی در 
مقاله ای که در وبگاه کانال 12 اسرائیل: ایران به 
تدریج در حال توسعه حضور خود در بلندی های 
جوالن سوریه در مرز با اسرائیل است. اسرائیل در 
شرایط سختی قرار دارد؛ زیرا نمی خواهد با ارتش 
سوریه وارد جنگ شود، روسیه را دلخور کند یا با 
گروه های مختلف شورشی در منطقه درگیر شود. 
بنابراین، محتمل ترین سناریو برای اسرائیل قبول 
وضعیت فعلی و توافق با تشکیالت طرفدار ایران 
در منطقه است، به شرط عدم استقرار موشک های 
آنها. نکته منفی در این وضعیت این است که ایران 
با استقرار در جوالن سوریه، محاصره اسرائیل را 
از لبنان به سوریه گسترش می دهد و هیچ نشانه ای 
وجود ندارد که روســیه یا خود بشار اسد بخواهد 

از ایــن کار جلوگیری کند. ایــن به معنای ایجاد 
منطقه ای تحت کنترل ایران است که از مرز اردن 

تا دریای مدیترانه امتداد دارد.

راهبرد تل آویو علیه ایران

»باراک راوید« خبرنگار صهیونیســتی پایگاه 
خبــری آمریکایی »آکســیوس« : نفتالی بنت 
در دیدار بــا بایدن راهبرد خود علیــه ایران را با 
آن چیزی که مقامات اســرائیلی با عنوان »مرگ 
با هــزاران بریدگی« نام می برنــد، مطرح کرد. 
راهبردی که بنت به بایدن ارائه داده است، شامل 
مقابله با ایران از طریق ترکیب اقدامات کوچک 
بســیار در جبهه های متعدد نظامی و دیپلماتیک 
است که این اقدامات به جای یک حمله شدید به 

ایران است.

افول آمریکا

روزنامه جروزالم پست در مقاله ای با اشاره به 
تضعیف جهانی آمریکا: مدیریت جهانی هرگز 
نباید وظیفه آمریکا باشد و حوادث اخیر افغانستان 
آخریــن نقــش امپریالیســتی آمریکا بــود. این 
امپراتوری اکنون پوچ و از نظر هزینه ها گزاف و از 
نظر اهداف بی ربط شده است و بلندپروازانه ترین، 
متناقض ترین و پرهزینه ترین دوران تاریخ آمریکا، 

آماده پایان است و عقب نشــینی جهانی در واقع 
کاری است که آمریکا اکنون باید انجام دهد.

حزب الله نجات دهنده لبنان

رأی الیوم: یک اتاق عملیات مشترک میان لبنان 
و ایــران وجود دارد کــه برنامه هایی برای مقابله 
با هرگونه تعرض به کشــتی های ایرانی طراحی 
شــده اســت. پیش از این نیز ائتالف آمریکایی ـ 
صهیونیستی نتوانســتند به نفتکش ایرانی در راه 
بندر بانیاس سوریه و چهار نفتکش ایرانی سوخت 
بــه ونزوئال تعرض کنند. واقعیت این اســت که 
چه کشــتی های ســوخت به مقصد برسد و چه 
مورد تعرض قرار گیرند، حزب الله و سیدحسن 

نصرالله نجات دهنده لبنان معرفی خواهند شد.

20 سال اشغالگری

نتایج 20 ســال حضــور نظامــی آمریکا در 
افغانستان براساس برآورد مؤسسه واتسون و 

بی بی سی:
1ـ تلفــات آمریــکا: 6۵۰۰ کشــته و ۲۰ هزار 
زخمی؛ ۲ـ تلفــات افغان ها: 1۵۰ هزار نظامی و 
غیر نظامــی؛3ـ آوارگان: 6/۵ میلیون در داخل و 
خــارج و 4ـ هزینه آمریکا: ۲۲۰۰ میلیارد دالر و 

روزانه 3۰۰ میلیون دالر. 

هفته نامه صبح صادق به منظور واکاوی تحوالت 
اخیر افغانســتان، مصاحبه ای را با دکتر مهدی 
سنایی، سفیر سابق جمهوری اسالمی ایران در 
روسیه و تحلیلگر ارشد اوراسیا انجام داده است 
که ماحصل این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

 Bمبانی سیاست خارجی روسیه
پیرامون اهمیت مبانی سیاست خارجی روسیه که 
مهم ترین مؤلفه برای فهم عملکرد سیاست خارجی 
این کشور است و همچنین نقش عناصر تأثیرگذار بر 
رفتار مسئوالن سیاست خارجی این کشور می توان 
گفت، روسیه پس از فروپاشی شوروی دچار رخوتی 
جدی شد؛  ولی با شروع دهه نود میالدی روند تجدد 
و صنعتی شدن در این کشور شروع شد که منازعه ای 
بین شــرق گرایان و غرب گریان در روسیه بود. این 
روند بیش از واقعیت فیزیکی بعد روانی داشــت؛ 
چرا که پس از فروپاشــی شــوروی، این احساس 
پدیدار شد که مشکالت شــوروی و فروپاشی این 
کشــور ناشی از دشــمنی با غرب بوده است که در 
نهایت منجر به تکوین روندی افراطی برای مصالحه 
و ســازش با غرب و سازش با غرب شد. مظهر این 
دیدگاه »یلتسین« وزیر خارجه اش آندری کوزیرف 
بود که تمایل داشت روســیه بخشی از اروپا، ناتو و 

غرب باشد. 
در این شــرایط روسیه در جنگ سرد با آمریکا و 
غرب شکســت می خورد و ناچار غرب گرایان در 
این کشور حاکم می شوند، ولی از نیمه دوم دهه ۹۰ 
میالدی روس ها احســاس  کردند دورنمایی که از 
غرب می پنداشتند، سرابی بیش نبوده و از این دوره 
سیاست های روسیه در قبال غرب به سمت تعدیل 
شدن حرکت کرد و گرایش به سمت شرق و اوراسیا 
تقویت شد. بنابراین می توان گفت، سیاست خارجی 
کنونی روسیه، رویکردی است که از نیمه دوم و پایان 
دهه ۹۰ میالدی، یعنی ســال های 1۹۹8 تا ۲۰۰۰ 
شکل گرفته است و با روی کار آمدن پوتین در اوت 
1۹۹۹ تثبیت شــد، محور اصلی سیاست خارجی 

روسیه در این دوران نا امیدی، سرخوردگی و تردید 
نسبت به غرب است.

بر اســاس این مقدمه می توان گفت، سیاســت 
خارجی روسیه در سال های اخیر بر اساس این مبانی 

شکل گرفته است:
1ـ پندار روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ؛

۲ـ ناسیونالیســم و ملی گرایی به عنوان یک عنصر 
راهبردی در سیاست خارجی؛

3ـ کلیسای ارتودوکس؛
4ـ اوراسیا گرایی و تمایل به شرق؛

۵ـ اقتصاد انرژی؛
6ـ توازن نیروی نظامی و برابری توان استراتژیک در 

عرصه جهانی.

 B راهبرد روسیه در افغانستان
برای شــناخت راهبــرد کنونی روســیه در زمینه 
تحوالت افغانستان باید به شکست تمام عیار اتحاد 
جماهیر شــوروی در ســال 1۹88 که به خروج از 

افغانستان منجر شد، اشاره کرد. 
از شکســت روس ها از افغانســتان مدت زمان 
طوالنی نمی گذرد، بنابراین خاطره تلخ این شکست 
در ذهن شــان وجود دارد و به این دلیل با احتیاط در 
مورد افغانستان رفتار می کنند، حتی در مورد ورود به 
سوریه نیز بسیار محتاط بودند. از جمله در مالقاتی 
که در اواخر سال 13۹4 هیئت ایرانی با آقای پوتین 
داشت، سه هفته بود که روسیه وارد سوریه شده بود 
و در عملیات های هوایی در سوریه حضور داشت، 
نظر پوتین در این مالقات این بود که ما برای چهار 
هفته یــا حداکثر دو مــاه برای حضور در ســوریه 
برنامه ریزی کرده ایم. در مالقاتی که دکتر الریجانی 
با پوتین داشت، اولین مالقات رسمی با روس ها پس 
از ورود آنها به سوریه بود و مالقات شهید سلیمانی 
قبل از آن انجام شده بود، پوتین این نظر را داشت که 
ما نگرانیم یک ویتنام برای روسیه در سوریه درست 
شــود.  روس ها تمایل دارند به مردم خود القا کنند 
که در ســوریه یک مأموریت ویژه دارند و این طور 
نیست که کشور را اشغال کرده باشند یا برای حضور 
نیروهای مسلح شان یک برنامه ریزی طوالنی مدت 
در این کشــور دارند که یک بخشی از این رویکرد 

ناشی از خاطره تلخ آنها در افغانستان است.
در مورد حضور روسیه در افغانستان به چند نکته 

دیگر نیز باید توجه داشت:
1ـ هیچ گاه روســیه، اشــرف غنی را به منزله یک 
رئیس جمهور واقعی نپذیرفت و اگر گفته می شــود 
اشــرف غنی با چند صد میلیون دالر از افغانستان 
خارج شده، یک دیپلمات روس در افغانستان آن را 
فاش کرد. تا جایی که می توان گفت روس ها همواره 

اشرف غنی را به عنوان فردی آمریکایی می دیدند.
۲ـ روســیه، طالبــان را به منزله یــک واقعیت در 
افغانســتان می بیند و هیچ گاه ارتباط خود را با آنها 
پنهان نکردند. در واقع روســیه بیش از آمریکا وارد 
پروژه مشروعیت ســازی به طالبان شــده  اســت، 
دعوت طالبان به مسکو و برگزاری نشست طالبان و 
گروه های افغان و... از نشانه های این موضوع است.

3ـ روســیه در مورد مواضعش نسبت به افغانستان 
و آمریــکا با ایــران اشــتراکاتی دارد؛ از جمله در 
موضوع تالش برای تضعیــف آمریکا در منطقه و 

مداخله نکردن نیروهای بیگانه در افغانستان.
4ـ شــکاف و اختالف نظری که بین ایران و روسیه 
وجود دارد، در افغانســتان یا در ســوریه و عراق به 
این موضوع بر می گردد که اولویت روســیه اخراج 
آمریکا از منطقه نیســت؛ زیرا روسیه به عنوان یک 
قدرت بزرگ در همه زمینه ها به گفت وگو با آمریکا 
عالقه مند اســت و فکر می کنند حضور آمریکا یک 
حضور گفت وگوپذیر است که از طریق آن می توانند 

امتیاز کسب کنند. 
۵ـ تردید دیگر این است که روس ها می گویند خروج 
آمریکا هزینه ها و تلفات آنها را کاهش می دهد و باید 

کاری کنیم هزینه های آمریکا افزایش پیدا کند.
6ـ اما روس ها از طالبان چه می خواهند؟ روس ها به 
 اینکه به آنها به عنوان 

ً
طالبان نگاه نسبی دارند؛ اوال

یک گروه تروریستی می نگرند و طبق قوانین سازمان 
ملل عمل می کنند و طالبان هم تحت لواء این قوانین 
است. با توجه به این قوانین معتقدند فعالیت طالبان 
در روســیه ممنوع است؛ اما اعتماد نسبی به طالبان 
دارنــد. االن نیز دو  خط قرمــز دارند که روس ها با 

طالبان حل و فصل کرده اند:
الف ـ تعــرض نکردن به آســیای مرکــزی، مانند 

ترکمنستان، تاجیکســتان و...، با توجه به مرزی که 
دارند. روســیه نگرانی جدی دارد که موج عظیمی 
از پناهنده های افغان وارد آسیای مرکزی شوند و به 
همراه آنها تروریست ها هم وارد این منطقه شوند و 

آسیای مرکزی ناامن شود.
ب ـ موضوع داعش: روســیه به خصوص از داعش 
بســیار هراس دارد، علتش آن است که روسیه یکی 
از مراکز تولید داعش بوده است؛ یعنی طبق آمارهای 
مختلف بیــن 4 تا ۵ هزار نفــر از نیروهای داعش 
متعلق به مناطق روسیه بوده اند و فقط از جمهوری 
داغســتان با ۲ میلیون جمعیت بیــش از 1۵۰۰ تا 
۲۰۰۰ نفر نیرو به داعش ملحق شــده اند. در واقع، 

روسیه به طور ملموس با این قضیه درگیر است. 
در مجموع موضع کنونی روســیه با جمهوری 
اســالمی ایران در خصوص تحوالت افغانســتان 

شباهت های مهمی دارد:
1ـ یــک عدم شناســایی طالبان، که در شناســایی 

حکومت فعلی طالبان شتاب نکردند؛
۲ـ پذیرش طالبان به عنوان یــک واقعیت و انتظار 

نسبت به عملکرد طالبان در آینده؛
3ـ  اعتقاد به راه حل های صلح آمیز برای حضور اقوام 
مختلف در یک دولت آشتی ملی و شکل گیری یک 

اتحاد فراگیر از همه اقوام و نیروها در افغانستان.

 Bجمع بندی
بــدون تردید یکی از موضوعــات اصلی همکاری 
ایران با روسیه، افغانستان است و به دلیل مواضع و 
رویکردهای مشــترک دو کشور و همچنین به دلیل 
اینکه هر دو طرف از تحوالت افغانســتان تهدیدها 
یا فرصت هایی را کســب کننــد، می توان با احیای 
مذاکرات شش جانبه روســیه، ایران و چهار کشور 
دیگــر، یعنی چین، هند، پاکســتان و افغانســتان ـ 
متأسفانه دو سال اســت که برگزار نشده است، در 
حالی که چارچوب خیلی مناســبی برای به نتیجه 
رساندن بحران این کشور است ـ ضمن برخورداری 
از رویکــرد منطقه ای با نقش محوری کشــورهای 
منطقه و ابتکار عمل این کشــورها، گامی مهم در 
جهت حل بحران افغانستان و تثبیت صلح و ثبات 

در این کشور برداشت.

یاسر سعیدنژاد
کارشناس بین الملل

تعامل
درگروتوافق

صبحصادقنقشروسیهدرتحوالتافغانستانرا
درگفتوگوبادکترمهدیسناییبررسیکرد

عارف محمودی
خبرنگار 
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پایان طوالنی ترین جنگ

روزنامه »یو اس ای تودی« در گزارشی با تیتر 
»طوالنی ترین جنگ پایان یافت« از خروج 
نظامیان آمریکایی از افغانستان استقبال کرد. 
این روزنامه در عین  حال خاطرنشــان کرد، 
با وجود خارج شــدن نظامیــان آمریکایی 
از کابــل، تالش برای خــارج کردن حدود 
1۰۰ تا ۲۰۰ نفر از آمریکایی هایی که هنوز 
در افغانســتان حضور دارند، ادامه خواهد 
یافت. بایــدن در حالی نتیجه فرآیند خروج 
آمریکا از فرودگاه کابل را یکی از موفق ترین 
عملیات های آمریکا عنوان کرده  اســت که 
بی نظمی و آشــفتگی در فــرودگاه تا دقایق 
پایانی نیز ادامه داشت و نیروهای آمریکایی 
مجبور بودند به جز تــالش برای خروج از 
این کشــور، از اقدامات تروریســتی نیز که 
در نزدیکــی فرودگاه کابل انجام می شــد، 
جلوگیــری کنند. با این  حال، رســانه ها از 
توافق مخفیانه و محرمانه ســازمان ســیا با 
طالبان خبر دادند. براساس این توافق، گروه 
طالبان آمریکایی هایی را که می خواستند از 
کابل خارج شوند، اســکورت کرده و قرار 
بود مراقب باشــند هیچ اقدام تروریســتی 
اتفاق نیفتد. »یــو اس ای تودی« همچنین 
از پیامدهای وضعیت فعلی افغانستان برای 
دنیا نوشــته و تصریح کرده است: »بسیاری 
در سراســر دنیا بر ایــن عقیده اند که باید به 
فکر حمایت از مردم افغانســتان و فرستادن 
کمک های مالی و غذایی به این کشور باشند 
تا جلــوی بحران مهاجــرت جدید در دنیا 

گرفته شود.«

پیروز جنگ علیه تروریسم؟

در روز 11 ســپتامبر ســال ۲۰۰1، القاعده 
بزرگ تریــن عملیات تروریســتی خارجی 
خود را در خــاک ایاالت متحده انجام داد؛ 
با این  حال »اســامه بن الدن« رهبر این گروه 
این اقدام را عمل تروریســتی نمی دانست و 
از نظر بن الدن و سایر اعضای گروهش، این 
اقدام افتتاحیه ای برای کمپین انقالبی اش در 
جهت شروع کردن یک دوره تاریخی جدید 
بود. عملیات القاعده و هدف او، زیر سؤال 
بردن نظم نوین جهانی و مسئله دولتـ  ملت 
و در عین حال تشکیل دوباره مسئله تاریخی 
امت در جهان اسالم بود و دراین میان آمریکا 
تنها سد راه رسیدن به اهدافش می دانست. 
ماهنامه »فارین پالیســی« و »فــارن افرز« 
در جدیدترین شــماره خود به این مســئله 
 پیروز جنگ 

ً
پرداخته اند که چه کســی واقعا

علیــه تروریســم در جهان بــود؛ آمریکا یا 
تروریست هایی، مانند بن الدن؟ طرز تفکر 
بــن الدن و همچنین القاعــده در مقابله با 
آمریــکا و در عین حال حکومــت کردن بر 
کشوری که هنوز فرآیند دولت ـ ملت سازی 
در آن شــکل نگرفته  اســت. افغانستان به  
احتمال زیــاد دوباره بعد از خروج نیروهای 
آمریکایی از این کشــور بــه محملی برای 
تجمیع تروریست ها تبدیل خواهد شد و این 
مسئله به  معنای شکست مفتضحانه آمریکا 

در جنگ بیست  ساله با تروریسم است.

جهان

پیشخوان

جهان

ایــاالت متحده آمریکا در واکنش به حمالت راکتی انصارالله 
یمن به عربســتان خواهان آتش بس و مذاکــره تحت نظارت 
ســازمان ملل شــد. »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا در 
بیانیــه ای اعالم کرد، از ابتدای ۲۰۲1 عربســتان بیش از ۲4۰ 
مرتبه مورد هدف انصارالله قرار گرفته اســت. وی مدعی شد: 
»حمالت انصارالله مــدت زمان درگیری را طوالنی و بحران 
انسانی یمن را تشدید می کند و تهدیدی برای تالش های صلح 
در این کشور به شمار می آید.« وی خاطرنشان کرد: »کشورش 
بار دیگر از انصاراللــه می خواهد ضمن حفظ آتش بس، وارد 

مذاکره تحت حمایت سازمان ملل شود.«

مذاکرهباانصارالله
رئیس جمهور آمریکا در اولین سخنرانی خود پس از پایان یافتن 
اشــغال افغانســتان، عملیات مفتضحانه خروج از این کشور را 
مأموریتی فوق العاده خواند؛ مســئله ای که موجب تعجب شده 
اســت. جو بایدن در اولین ســخنرانی خود پس از پایان اشغال 
نظامی افغانســتان اعالم کرد، آمریکا با موفقیت تمامی نظامیان 
خود را از افغانســتان خارج کرده و این مأموریت به پایان رسیده 
است. این در حالی است که طی دو هفته عملیات خروج، ارتش 
آمریکا خسارات جانی سنگینی متحمل شد و طی انفجار انتحاری 
در فرودگاه کابل 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. برجا گذاشتن 

تجهیزات نظامی نیز انتقادات زیادی را به دنبال داشته است.

عملیاتفوقالعاده!
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق که پیش از این اعالم کرده 
بود از تصمیمش مبنی بر تحریم انتخابات عراق منصرف شــده 
 است و مصلحت اقتضا می کند که در انتخابات شرکت کند، هفته 
گذشــته در توئیتر مردم عراق را به حضور »میلیونی و انقالبی« 
در انتخابــات عراق فراخواند و از عبــارت »انقالب انتخاباتی 
میلیونی« برای تأکید بر این امر استفاده کرد. رهبر جریان صدر 
تأکید کرد: »عراقی ها باید فسادی را که در کشورشان شایع است، 
اصالح کنند.« این اصالح  از طریق جنجال و شــورش میســر 
نمی شود؛ بلکه با انقالب انتخاباتی میلیونی دوستداران میهن و 

اصالح امور برای حذف مفسدان محقق می شود.

دعوتمقتدیصدر!

پیــروزی طالبــان در افغانســتان بــه همراه 
عقب نشینی آشفته آمریکا از این کشور، موجی 
از مقایسه کردن »جو بایدن« با »جیمی کارتر« 
را در بین تحلیلگران آمریکایی به وجود آورده 
 است. بسیاری معتقدند، لحظه خروج آمریکا از 
افغانستان در واقع لحظه  »جیمی کارتری« جو 

بایدن در سیاست خارجی اش بوده  است. 
برخــی از این رســانه ها مطــرح کرده اند: 
»جیمــی کارتر تنها یــک  ســال را در بحران 
گروگان گیری گذراند؛ اما جو بایدن قرار است 
تا سه سال آینده با این بحران زندگی کند و به نظر 
نمی رسد بتواند از آن جان سالم به  در ببرد.« پیام 
اصلی رســانه ها این اســت: »کارتر نتوانست 
دوران ریاست جمهوری اش را تمدید کند؛ زیرا 
نتوانسته بود در خصوص بحران گروگان گیری 

در ایران اقدامی انجام دهد.«
خروج آمریکا از افغانستان و بحران به وجود 
آمده در سفارت این کشــور در سال 1۹۷۹ در 
ایران، البته چندان هم قابل  مقایســه نیســتند؛ 
کارتر در ســال آخر فعالیت خود در کاخ سفید 
با این بحران روبه رو شــد، اما بایدن درست در 
اولین ســال و اولین ماه های فعالیتش با چنین 

بحرانی روبه رو شده  است. اگر او شانس داشته 
باشــد و بتواند در دیگر عرصه های سیاســت 
خارجی فعالیت بیشــتری از خود نشان دهد، 
می توانــد خاطــره شکســت مفتضحانه در 
افغانســتان را تا سه سال آینده از یادها ببرد؛ اما 
مسئله مهم تری نسبت  به مقایسه این دو اتفاق نیز 
وجود دارد و آن، این است که در حادثه سفارت 
آمریکا در ایران در سال 1۹۷۹، متحدان آمریکا 
با قاطعیت تمام از این کشور حمایت می کردند. 
در ماجرای خروج آمریکا از افغانستان، متحدان 
آمریکا نیز منتقد بایدن هســتند و نشان داده اند 
می خواهند شرایطی را فراهم کنند که در آینده 
بتوانند بــدون حضور آمریکا در عرصه جهانی 

فعالیت کنند. 
نکته جالب  توجه این اســت که ترامپ در 
پاســخ به مقاالت مطبوعاتی در مقایسه کردن 
جیمی کارتــر و جو بایدن گفته  اســت: »این 
بی انصافی در حق کارتر اســت!« بایدن نشان 
 می خواسته از شرایطی که برای 

ً
داده  است، دقیقا

کارتر به  وجود آمده است، دوری کند؛ اما حاال 
او در وضعیتی بــه  مراتب بدتر از کارتر گرفتار 

شده  است.

لحظهکارتریبایدندرافغانستان!

شکستتکراری

   تحلیل    

درگیری های داخلی در قاره ســبز بین کشورهای 
بالروس، لهستان و لیتوانی منجر به ایجاد بحران 
جدیــدی در زمینه ورود پناه جویان به اروپا شــده 
 اســت. بالروس که تاکنون بارها اعالم کرده بود 
نمی تواند از مهاجرانی که برای عبور از این کشور 
و رسیدن به اتحادیه اروپا در این کشور سرگردان 
می شــوند، پذیرایی کند، بعــد از درگیری های 
کالمی با سایر کشورهای اروپایی عضو اتحادیه 
اروپا تصمیــم گرفت مرزهای خــود را باز کرده 
و مهاجران را به سمت کشــورهای دیگر، مانند 
لهســتان، لیتوانی یا ســایر کشــورهای اروپایی 
بفرستد.  لهســتان و لیتوانی تالش زیادی کردند 
تا اتحادیه اروپا را به واکنش در این زمینه وادارند؛ 
اما به نظر می رســد همچنان سکوت، مهم ترین 
سیاســت اتحادیه اروپا در این خصوص است؛ 
زیرا هنوز پای مهاجران به کشورهای اروپای غربی 
باز نشده و آنها در داخل مرزها سرگردان هستند. 
 وضعیت بدتری دارد و 

ً
لهستان با این حال ظاهرا

به دنبال اعالم وضعیت اضطراری در دو منطقه در 
نزدیکی مرزهایش هســت تا بتواند جلوی ورود 
مهاجران به این کشــور را بگیرد. بحرانی شــدن 
وضعیت افغانســتان و هجوم مردم این کشور به 

ســمت کشــورهای اروپایی بر میزان اهمیت و 
بحرانی شدن شرایط افزوده  است. دولت لهستان 
در همین خصوص از رئیس جمهور این کشــور 
خواسته اســت وضعیت اضطراری سی  روزه ای 
را در دو شهر »پوالنسکی« و »لبالسکی« ایجاد 
کند. کشــورهای هم مرز با بالروس در حال تهیه 
فنس ها و موانعی هستند تا بتوانند از مرزهای شان 
در مقابل ســیل مهاجران که از عراق و افغانستان 
به سمت اروپا رهسپار می شوند، محافظت کنند. 
کشورهای اروپایی و به خصوص لهستان بالروس 
را به تشویق عمدی مهاجران برای عبور از مرزها و 
رسیدن به کشورهای اروپای غربی متهم کرده اند؛ 
در همین  حــال گروه های حقوق  بشــری نیز از 
لهستان خواسته اند کمک های بشردوستانه بیشتری 
را روانــه مرزهایش کند. ارتباط بین کشــورهای 
اروپایــی و بالروس از ســال گذشــته میالدی و 
زمانی که انتخابات ریاست جمهوری در این کشور 
برگزار شــد، تیره و تار شده  اســت. کشورهای 
اروپایــی و آمریــکا با اســتناد بــه صحبت های 
گروه های اپوزیسیون در بالروس نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور را که منجر به پیروزی 

»الکساندر لوکاشنکو« شد، نپذیرفته اند.

بحرانجدیدمهاجرتدرانتظاراروپا

دوراندیوارهایمرزی!

   گزارش    

موسمجدایی
ثمانه اکوان

دبیر گروه بین  الملل

سقوطافغانستانچهمعناییبرایاتحادیهاروپادارد؟

سقوط سریع کابل به دست گروه طالبان و قدرت 
گرفتن این گروه در افغانســتان بــه جز آمریکا، 
اروپایی ها را نیز به  شــدت شگفت زده کرد. این 
اتفاق بحث های جدی و فشرده ای درباره تأثیرات 
ســقوط کابل بر روی سیاست های اتحادیه اروپا 
به وجود آورده اســت. در وضعیتــی که ایاالت 
متحده اولیــن حرکت کننده و تصمیم گیر نهایی 
در خصوص راهبــرد غرب بــرای مداخله در 
افغانستان بود، تعداد زیادی از کشورهای اروپایی 
ســرمایه گذاری نظامی و اقتصادی زیادی در این 
خصوص در افغانستان داشتند و حاال که تالش ها 
شکســت خورده  اســت، اروپایی ها با سؤاالت 
بسیاری در این خصوص مواجه شده اند و دولت 

بایدن نیز به آنها پاسخی نمی دهد. 
اروپایی هــا باید به درس هایی کــه از تجربه  
افغانستان آموخته اند، توجه زیادی داشته باشند 
تا بتوانند سیاست های خود در خصوص مسائل 
امنیتی، ثبات سیاســی در کشورهای مختلف، 
ارتباطات با ایاالت متحده و همچنین قدرت های 
دیگر بین المللی، مهاجرت یا سایر مسائل در این 
خصــوص را دوباره طراحی کرده و راهکارهای 

مناسبی در این زمینه اتخاذ کنند.
شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا به همین 

دلیل در زمینه مســائل مختلف مرتبط با خروج 
از افغانستان و قدرت گرفتن طالبان نظر تعدادی 
از اندیشمندان و کارشناسان حوزه افغانستان را 
جویا شده  اســت. در این گزارش تصریح شده 
 است، افغانستان باید به  مثابه آزمایش مهمی در 
خصوص یکپارچگی و اســتقالل سیاست های 
اســتراتژیک اروپا در قبال دیگر کشــورها مورد 

توجه قرار گیرد. 
مســئله اســتقالل اروپا از آمریــکا در حوزه 
سیاست خارجی مدت های زیادی است که ذهن 
رهبران کشــورهای اروپایی را به خود مشــغول 
کرده  است. زمانی که دونالد ترامپ درباره میزان 
مشارکت کشورهای اروپایی در تأمین هزینه های 
 به آنها گالیه می کرد، »امانوئل مکرون« 

ً
ناتو مرتبا

رئیس جمهور فرانسه از تشــکیل ناتوی اروپایی 
خبر داد و معتقد بود دیگر زمان آن رسیده  است 
کــه اتحادیه اروپا راهبرد مســتقلی از آمریکا در 
خصوص تحوالت سیاست خارجی و همچنین 
مسائل دفاعی داشته باشد. استقالل استراتژیک 
شامل سه محور مهم است: اطالعات، تصمیم 
و عمل. اطالعات در خصوص افغانســتان باید 
از طرف کســانی که در این کشور حضور داشته 
و حاال شاهد حضور طالبان در آن هستند، ایجاد 
و جمع آوری شود؛ اطالعاتی در خصوص اینکه 
آنها چطور توانستند با سرعتی باال کابل را تصرف 
کنند. تصمیم و عمل در خصوص این اطالعات 
بعد از آن برعهده  رهبران کشورهای اروپایی قرار 

می گیرد.
تاکنــون روال به ایــن طریق بوده  اســت که 
ایاالت متحده تصمیمات مهمی را در زمینه روابط 
بین الملل می گرفته و از اتحادیه اروپا می خواسته 
براساس همان تصمیم و بدون هیچ انتقادی عمل 
کند. تصمیم ایاالت متحده برای ترک افغانستان 

بــه زمان دولت ترامپ بازمی گــردد؛ اما آنها در 
دولت بایدن مجبور شدند به یکباره و سریع این 

کشور را ترک کنند. 
کارشناســان شــورای روابط خارجی اروپا 
معتقدند ارتباطات در قلب پــروژه اروپایی قرار 
دارد. اروپا به همین دلیل نباید خود را از جهان دور 

کرده و به داخل دژ سیاسی خود بازگردد. 
تعداد بسیار زیادی از متحدان ایاالت متحده 
در کشــورهای اروپایــی در خصــوص نــوع 
عقب نشــینی آمریکا از افغانســتان به جو بایدن 
شکایت کرده و در رسانه ها نیز به صورت علنی از 
او انتقاد کرده اند. به نظر می رسد، هم اکنون زمان 
خوبی برای بیدار شــدن اروپایی ها و آماده شدن 
برای چشیدن طعم سال های بدون حضور آمریکا 
در عرصه بین المللی باشد. مهم ترین درسی که 
اتحادیه اروپا از ســقوط کابل گرفته، این اســت 
که چهارمین رئیس جمهوری که مســئول مسئله 
افغانستان در عرصه سیاست خارجی آمریکا بوده 
 است، نشان داده که این کشور دیگر نمی خواهد 
یک پلیــس بین المللی بوده یــا از قدرتش برای 
حمایت از ثبات در مناطقی که  بسیار دور هستند، 
اســتفاده کند. تراژدی افغانستان نتیجه منطقی 
موضعی است که آمریکا در سال های اخیر گرفته 
 است و آن، انزوا و توجه بیشتر به مسائل داخلی 
خودش است تا مسائل بین المللی. ایاالت متحده 
هم اکنون دیگر به یک کشــور عادی تبدیل شده 
 است. این کشــور همچنان می تواند به صورت 
مؤثر بــا متحدانش همکاری کنــد؛ اما ترجیح 
می دهد این کار را زمانــی انجام دهد که منافع 
حیاتی و مهمش در خطر باشد. آمریکا هم اکنون 
منافع خود را در رقابت با چین می بیند و به همین 
دلیل دیگر به حضور در سایر مناطق کم اهمیت تر 

نیازی ندارد. 
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  صنعت خودروسازی
 در دهه 90 

در سال های اخیر می توان عملکرد صنعت 
خودروی کشور در ســال 13۹۲ را سال 
افول این صنعت و ســال 13۹۰ را دوران 
اوج این صنعت دانست؛ به گونه ای که در 
این سال یک میلیون و 64۰ هزار دستگاه 
خودرو در کشور تولید و میزان واردات از 
یک سو به دلیل کفایت عرضه و از سوی 
دیگر به دلیل ســاز و کار بازار به حداقل 
رسید. متأســفانه همزمان با تحریم های 
دوره اول و هجمه هایی که مسئوالن دولتی 
به صنعت خودرو داشتند، این صنعت رو 
به افول گذاشت که اوج افول این صنعت 
نیز در ســال 13۹۲ بود تا جایی که تیراژ 
تولیــد خودرو در این ســال بــه حداقل 
خودش، یعنی ۷4۰ هزار دســتگاه رسید 
و میزان واردات نیز به بیشترین میزان خود 
در طول تاریخ تولید خودرو رسید؛ یعنی 
ارزش واردات حــدود معادل 6۰ درصد 
تولیدات داخلی بود. دلیل اول این بود که 
ما در آن مقطع کفایت عرضه نداشتیم و از 
سوی دیگر صنعت خودروی ما نیز تحریم 
شــده بود. اما از سوی مقابل شاهد بودیم 
هیچ مشــکلی در واردات این محصول 
نبود؛ به گونــه ای که بــاالی 6۵ درصد 
واردات مــا از کشــور کــره جنوبی بود، 
از ســال 13۹۲ مجموعه سیاستگذاران 
دولت به خودشــان آمــده و تولید رو به 
افزایش گذاشــت. در این مقطع نیز ما با 
بحران هایی مانند کمپین »خودرو نخرید« 
یا دست های پشت پرده ای که به صنعت 
داخلــی حمله کرده و افــکار عمومی را 
تخریب می کرد، مواجه بودیم؛ به گونه ای 
که می توان گفــت آن دوران بدترین زمان 
تخریب صنعت خودرو نزد افکار عمومی 
را شــاهد بودیــم؛ اما با این حــال تولید 
خودرو به باالی یک میلیون و دویســت 
تا سیصد هزار دستگاه می رسید. در دور 
دوم دولت، یعنــی روی کار آمدن دولت 
دوازدهم که از سال 13۹6 شروع شد، این 
صنعت با چالش های جدید و البته عجیب 
و غریبی روبه رو شد. چالش های مربوط به 
برجام و پسابرجام که هر یک مشکالتی 
ایجاد کرد، حضور خارجی ها در صنعت 
ســرمایه گذاری های  کشــور،  خودروی 
سنگینی که قطعه سازان برای خودروهای 
خارجی کردند، مشارکت هایی که ایجاد 
شد و سرمایه گذاری هایی که خودروسازان 
ما با خودروســازان خارجی انجام دادند، 
اقدامــات و فعالیت هایی بــود که بعد از 
 بال اســتفاده و 

ً
تحریم های دور دوم اکثرا

معطل ماند. 
یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم 
در حوزه صنعت خودرو باید مشــخص 
شــدن تکلیف خصوصی یا دولتی بودن 
این صنعت اســت. اگر خودروسازان ما 
خصوصی هســتند که باید قانون تجارت 
بر آنها حاکم باشــد. این در حالی است 
که در حال حاضر دولت بــا رد دینی که 
در پایان سال گذشته به سه بانک داشت، 
در شــرکتی، مانند ایران خودرو حدود 8 
درصد ســهام و در سایپا 18 درصد سهام 
مستقیم دارد. شکاف و رانتی که در بازار 
بین قیمت کارخانه و قیمتی که مردم برای 
خرید خــودرو در دوره های مختلف می 
پردازند، 1۲۰ هزار میلیــارد تومان بوده 
است. فقط در سال 13۹۹ حدود ۷۰ هزار 
میلیارد تومان شکاف بازار و رانت وجود 
داشته است؛ این در حالی است که زیان 
انباشته دو خودروساز بزرگ تا پایان سال 
13۹۹ حدود 8۵ هزار میلیارد تومان بوده 

است. 

 BBBB به نظرتــان چرا با وجود این همه تأکید  
عملکرد  خصوصی سازی،  موضوع  بر 
دولت طی یک دهــه اخیر در این حوزه 

موفق نبوده است؟ 
قانون اجرای سیاست های اجرایی اصل 44 یک بسته 
است که خروجی مجموعه  این قانون، واگذاری هایی 
 قابل رویت اســت. 

ً
صورت گرفته اســت که طبیعتا

اما دقت کنید، قانون اجرای سیاست های اصل 44 
یک مسائل پســین و پیشینی هم دارد و تنها با انجام 
واگذاری به پایان نمی رسد یا به این موضوع محدود 
نیست. در قانون اجرای سیاست های اصل 44 چند 
بحث وجود دارد: بحث اول آماده سازی شرکت ها و 
بحث دوم واگذاری و موضوع سوم نیز فضای کالن 
اقتصادی کشــور است. وقتی امروز می گوییم هپکو 
بد واگذار شده اســت، باید به اتفاقات رخ داده قبل 
و بعــد از این واگذاری نیز توجــه کرد. برای نمونه، 
تــا زمانی که هپکو یک مجموعــه دولتی بود، تمام 
خریدها به سمت آن می رفت؛ اما همین که به بخش 
خصوصی واگذار شد، کشور به قبرستان ماشین آالت 
راه سازی و ســاختمانی وارداتی از کردستان عراق، 
قطر و امارات تبدیل شــد. خب در این شرایط وقتی 
برای نمونه قیمت یک لودر دســت دوم آمریکایی، 
یک ســوم قیمت یک لودر هپکو باشد، معلوم است 
که این شــرکت زمین خورده و نمی تواند به فعالیت 
خود ادامه دهد. در واقع خروجی خصوصی سازی 
تنهــا در واگذاری ها مشــخص نمی شــود، ممکن 
است ســازمان خصوصی ســازی هم یک خطای 
چنــد درصــدی در واگذاری های صــورت گرفته 
داشــته باشــد؛ اما واقعیت این اســت که خروجی 
امروز خصوصی ســازی تنها به واگذاری ها مربوط 
نیســت. برای تحقــق خصوصی ســازی باید یک 
ســری اقدامات دیگر نیز انجام شــود، برای نمونه 
آخر فرآیند هر واگذاری درآمدی برای دولت ایجاد 
می شــود که در ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست های 
اصــل 44 چگونگی هزینه کرد این منابع قید شــده 
 یکی از بندهای این ماده بازســازی 

ً
اســت که اتفاقا

و اصالح ســاختاری شرکت هاســت. قرار بود در 
خصوصی سازی بازسازی ساختاری صورت گیرد، 
امروز این سؤال مطرح است که این درآمد را چگونه 
 قرار نبوده که درآمدهای حاصل 

ً
خرج کرده ایم؟ قطعا

از واگذاری هــا در بودجه هزینه شــود؛ در حالی که 
امروز واگذاری شرکت های دولتی به درآمدی برای 
جبران کسری بودجه تبدیل شده است؛ یعنی کسب 
درآمد فی ذاته موضوع مذمومی نیســت؛ اما اینکه 
این درآمدها چقدر توانســته برای اصالح ساختار 
بقیه شــرکت ها کار کند، موضوع مهمی است. اگر 
نتوانیم بخشی از این پول را برای اصالح ساختارها 
هزینه کنیم، شــاید در آینده نتوانیم فروشــی داشته 

باشــیم. نکته دیگری که به نظر می رسد، این است 
که باید روی توانمندســازی تعاونی ها هزینه شود. 
بر اســاس ماده ۲۹ سیاســت های اصل 44 حدود 
3۰ درصد درآمدهای خصوصی سازی باید صرف 
 
ً
توانمندســازی دو دهک پایین جامعه  شود که اصال
برای این موضوع، بحث سهام عدالت مطرح شد؛ 
اما ســود خاصی از این سهام به دهک های ضعیف 
جامعه نرسید. یا دو سال اســت که می خواهند در 
قانون بودجه هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه 
بانک توســعه تعاون تخصیص دهند، ولی اجرایی 
نمی شود. در چنین شــرایطی چگونه ممکن است 
تعاون در کشــور شکل بگیرد؟ مجموعه  این عوامل 
باید کنار هم باشند، در حالی که ما این موضوعات 
را نادیــده گرفته و فقط به خصوصی ســازی توجه 
می کنیم. در بخش اصالح ســاختار نیز، تنها روی 
بازخرید نیروهای انسانی تمرکز کردیم و سالی 1۰ تا 
1۵ میلیارد تومان برای این کار کنار گذاشتیم، جالب 
اســت از همین رقم حدود 1۵ میلیــارد تومان هم 
چیزی تخصیص داده نشده است. لذا درخواست من 
این است که در نقد خصوصی سازی فقط به موضوع 
درآمدزایی توجه نشــود؛ بلکه باید بررسی شود این 
 تنها نقطه 

ً
درآمدها در کجا هزینه شــده است؟ اتفاقا

شفاف خصوصی ســازی موضوع واگذاری هاست. 
البته شاید در روش ها باید بهتر عمل می کردیم.

 BBBBمثال چه کار می کردید؟  
 به جای اینکه در زنجیره فوالد، معدن را به یک 

ً
مثال

شخص و نورد را به یک شخص دیگر واگذار کنیم، 
شــرکت مادر تخصصی ایــدرو و مجموعه آن را به 
یک شــرکت سهامی عام تبدیل می کردیم و آن را در 
بورس پذیرش می کردیم. اگر هم می خواســتیم رد 
دیونی را بدهیم، تنها ۵ درصد سهام را به این موضوع 

اختصاص می دادیم.

 BBBB به نظرتــان طی ســال های اخیر کدام  
یعنــی  خصوصی ســازی،  هــدف 
درآمدزایی، افزایش کارآیی و بهره وری یا 
توانمند سازی بخش خصوصی و... در 

دستور کار دولت بوده است؟
اجازه بدهید به این نکته اشاره کنم که امروز به بورس 
افتخار می شود؛ اما اگر ما از بورس مان پاالیشگاه ها، 
پتروشیمی ها، مخابرات و بانک ها را خارج کنیم چه 
چیزی باقی می ماند؟ شــرایط امروز بازار ســرمایه، 
بدون وجود سازمان خصوصی ســازی ممکن نبود. 
حرف من این اســت که مجموعه کارهــا را باید در 
کنار هم دید، همین واگذاری مخابرات کار ساده ای 
نبود. در حال حاضر ارزشی که همراه اول پیدا کرده، 
چقدر اســت؟ اگرچه مجموعه ای که خریده شــده 
در حال حاضر دارد ســود می برد، اما شرکت آن نیز 
برقرار است و کارش را انجام می دهد. در خصوص 
کارایی به نظر می رسد اینکه کارایی یک شرکت بعد 
از واگــذاری افزایش یافته یا نه، به صورت چشــمی 
مشخص نمی شود و ما باید این نکته را یاد بگیریم که 
وقتی می گوییم شرکت را فروختیم، مال را نفروختیم 
و نباید فقط به زمین و ســاختمان شرکت نگاه کرد، 
چرا که همه چیز شرکت در صورت های مالی وجود 
دارد. مگر شــما می توانید چیزی را بیرون از صورت 
مالی بفروشید. پنج شرکت را انتخاب کرده و بررسی 
 شــرکت ها کارایی خود را در طول سه 

ً
کنید. معموال

سال نشان می دهند. باید وضعیت شرکت ها را در سه 
سال قبل و بعد از خصوصی سازی با هم مقایسه کرد؛ 
می توان با نسبت هایی مثل نسبت سوددهی به سرمایه، 
نسبت بهره وری نیروی کار و... این موضوع را سنجید. 
البته سازمان خصوصی سازی در این زمینه کارهایی 
انجام داده است. بنابراین باید تمام این موارد را کنار 
هم گذاشــت و بعد به این نتیجه رسید که واگذاری 
فالن شــرکت موفق بوده یا خیر. بــرای نمونه قانون 

ورشکستگی در کشــور ما در نهایت به انحالل ختم 
می شود؛ اما این قانون در آمریکا دو سرفصل دارد: در 
حالت اول، بدهی ها با دارایی جاری تناسب ندارد و در 
حالت دوم بدهی ها با مجموعه دارایی ها تناسب ندارد 
که در این زمینه طرح »تات« اوباما قابل توجه است. 
مولدســازی دارایی های غیر راکد در سال ۲۰۰8 در 
آمریکا انجام شد و بر اساس آن از شرکت هایی که در 
شرایط ورشکستگی قرار گرفته بودند، یک برنامه شش 
ماهه خواسته شد تا مشخص شود این شرکت ها قرار 
اســت در طول آن شش ماه با چه برنامه ای به فعالیت 
خود ادامه دهند. شــرکت جی. ام همین کار را کرد، 
این شرکت مثل ایران خودرو پلت فرم های متفاوتی در 
ایالت های مختلف داشت؛ وقتی طرح »تات« اوباما 
مطرح شــد ۷۰۰ میلیون دالر نیز برایش اختصاص 
دادند و به تمام سهامداران اعالم کردند ارزش سهام 
شــما از شــش دالر به دو دالر کاهش پیــدا کرده یا 
بیایید و دالر خــود را دریافت کنید و بروید یا در غیر 
این صورت، بمانید و بر اســاس برنامه شش ماهه ما 
عمل کنید. با مطالعه این برنامه از سوی سهامداران، 
این برنامه مورد پذیرش تمامی ســهامداران واقع شد 
و این شــرکت نیز در گام اول پلت فرم های ناکارآمد 
خود را در ایاالت متفاوت جمع آوری کرده و ســپس 
با دریافت وام با بهره 4 درصد توانست بعد از دو سال 
این شــرکت را که در حال ورشکستگی بود، نجات 
داده و ارزش ســهام ۲ دالری این شرکت به 1۲ دالر 
افزایش یابد؛ اما متأسفانه ما در کشورمان شرکت های 
ورشکســته را رها می کنیم. گاهــی دارایی از بدهی 
باالتر است و گاهی شــرکت ورشکسته دارایی غیر 
جاری دارد و به وسیله آن می تواند خودش را از بحران 
موجود نجات دهد؛ اما متأســفانه در کشور ما این دو 

فصل از هم جدا نمی شوند. 

 BBBB نظرتــان دربــاره اهلیــت افــرادی که  
بنگاه های دولتی به آنها واگذار می شود، 

چیست؟
ما از سال 13۹8 برای اهلیت آیین نامه ای نوشتیم. این 
 خریدار نباید 

ً
آیین نامه یک شــرایط عام دارد که مثال

اقساط غیر جاری و بدهی به شبکه بانکی داشته باشد. 
بعد هم تعدادی شروط تخصصی گذاشتیم. ضمن 
اینکه در واگذاری ها، جایگاه و اهمیت اهلیت به این 
بستگی دارد که قصد دارید چه بلوکی را بفروشید؟ 
 برای واگذاری یک بلوک 1۷ درصدی نمی توان 

ً
مثال

اهلیت را بررسی کرد؛ چرا که وقتی مدیریت دست 
 
ً
کس دیگری است، می توان کمی آسان تر گرفت. مثال
در بعضی موارد دولت فقط ۲ درصد از ســهم خود 
در آن شرکت را واگذار می کند، فرض کنیم خریدار 
اهلیت هم نداشته باشد، مگر ۲ درصد می تواند روی 

کنترل شرکت اثر بگذارد.

بازار

یادداشت 

یکی از مشکالت تولید در ایران را می توان ازدیاد کارخانه های 
مونتاژکننده دانست؛ موضوعی که به وابستگی بیشتر به بیرون 
مرزهای کشور منجر شده است. در ایران به دلیل اتخاذ سیاست 
کنترل قیمت از طریق واردات بخش قابل توجهی از کاالهای 
تولیدی در داخل، از خارج وارد شده و به دلیل نبود توان رقابت 
تولیدات داخلی، موجب کاهش تولیدات داخل و در بلندمدت 
تعطیلی واحدهای تولیدی می شــود. در نهایت نیز مشکالتی 
مانند مهاجرت بی رویه به شهرها، توزیع نامناسب درآمد و سایر 
پدیده های اجتماعی ایجاد می شود. یکی از اقدامات ضروری 
در این راستا را می توان تغییر ریل کشور از مسیر مونتاژ به سمت 

تولید واقعی دانست.

ازمونتاژبهتولید
منهای نفت

به گــزارش »وال اســتریت ژورنال«، دیپلمات هــای اروپایی 
می گویند اتحادیــه اروپا قصد دارد موضوع توقف ســفرهای 
غیرضروری از آمریکا را به دلیل شــدت گرفتن شــیوع کرونا 
در این کشــور در دســتور کار قرار دهد. در حال حاضر، نرخ 
متوسط ابتال به کرونا در آمریکا از اروپا پیشی گرفته و مقامات 
اروپایی مدتی اســت به فکر محدود کردن ســفرها از آمریکا 
افتاده اند. رئیس جمهور اسلوونی هفته گذشته درخواست کرد 
تا نام آمریکا و پنج کشــور دیگر از فهرست مقاصد مجاز برای 
مسافرت های غیرضروری حذف شــود. اروپا هر دو هفته در 
فهرست مقصدهای مسافرتی مجاز برای اتباع این اتحادیه را 

به روز رسانی می کند. 

مقصدممنوعه!
شاخص

کارنه تیر )TIR carnet( ســندی گمرکی است که برای ترانزیت 
بین المللی کاالها در چارچوب کنوانســیون تیر)TIR( در کشور 
مبدأ صادر شــده و به موجب آن کاال در وسیله نقلیه جاده ای به 
طور پلمب شــده از خاک کشــورهای بین راه عبور می کند و تا 
 مقصد به انجام تشــریفات گمرکی مربوط بــه ترانزیت نیازی

 نخواهد بود. 
در حمل ونقل بین المللی جاده ای، وسایل نقلیه و کاالها برای 
عبور )ترانزیت( از خاک هر کشــور باید در مرز ورودی، پس از 
تنظیم اظهارنامه ترانزیت بازرســی گمرکی شود و صاحب کاال 
 بسته به مقررات داخلی آن کشور ســپرده نقدی یا ضمانت نامه

 تودیع کند.

کارنهتیرچیست؟
افزوده

بورسجایگزینسازمانخصوصیسازیشود

آرش محبی نژاد
دبیر انجمن صنایع همگن 

قطعه سازان خودرو

علیرضاصالحرئیسسابقسازمانخصوصیسازیدرگفتوگوباصبحصادق

حمید رضا جوانبخت
خبرنگار

 تردیدی نیســت که سازمان خصوصی سازی و موضوع واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی یکی از پرچالش ترین موضوعات مطرح شده در 
کشــور طی ســال های اخیر بوده است. از واگذاری ها به عنوان پدیده ای که قرار بود منجر به چابک شدن دولت و کاهش تصدی گری های دولتی شده و در کنار آن به 
 با اخباری چون اهلیت نداشتن خریداران 

ً
افزایش کارآیی بنگاه های اقتصادی دولتی منجر شود، یاد می شد. موضوعی که البته هرگز محقق نشد و طی این سال ها عمدتا

یا واگذاری با روش ها و قیمت های خالف قانون و... مواجه بوده ایم. صبح صادق در گفت وگویی با علیرضا صالح که ریاست سازمان خصوصی سازی کشور را نیز 
در کارنامه دارد، این موضوع را بررسی کرده است.
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 اراده و اختیار انسان 

 برخی آیات قرآن هســتند کــه وقتی آن 
 را تــالوت می کنیم، درمی یابیــم اراده و 
خواســت خداوند بر اراده مــا غلبه دارد 
و ما را به راه ســعادت یا شقاوت می برد؛ 
از این  رو برخی اســتدالل کرده اند انسان 
از خود اختیاری ندارد و خداوند اســت 
که آنهــا را هدایت می کند یا در مســیر 
گمراهی قرارش می دهد. در حین تالوت 
این آیات، باید بدانیم که خواســت خدا 
در راســتای خواســت انســان ها و البته 
شرایطی که دارند، هست. آنچه انسان ها 
اراده می کنند، اتفاق می افتد مگر آنکه در 
و شــقاوت درونی شان  راستای سعادت 
نباشد. رویه انسان ها بر خواست خداوند 
اثر دارد و آن  کســی که رویه زندگی خود 
را اطاعت نکردن قرار داده است، با آنکه 
روش زندگی اش برمبنای اطاعت است، 
تفاوت دارد. برای نمونه، فردی که مبنایش 
اطاعت از امر خداوند است، هنگامی که 
به سمت گناهی بزرگ می رود و عملی را 
در نظر دارد که با مبنای او هم خوانی ندارد، 
خداوند خواســت خود را بر خواســت 
بنده اش ترجیح می دهــد و او را از گناه یا 
خطای مورد نظر دور می کند و برعکس. 
پس اراده و خواست خداوند حاکم به اراده 
انسان ها نیست مگر در شرایطی خاص و 
هست در شرایطی؛ اینکه خداوند در قرآن 
می فرماید: »هر کــس را خدا گمراه کند 
دیگر او را هیــچ راهنمایی نخواهد بود و 
هر کس را خدا هدایت کند، دیگر احدی 
نمی توانــد او را گمــراه کند«)زمر/36 و 
3۷( و ماننــد این آیه که مــی فرماید: »و 
شــما اراده نمی کنید مگر اینکه خداوند 
اراده کند و بخواهد«)تکویر/۲۹( منظور 
همان خواستگاهی است که انسان ها طبق 
مبناها و اســتدالل های خود ساخته اند. 
گمراهــی در اینجا به این معناســت که 
گاهــی خداوند خواســت خــود را در 
هدایــت افراد بر خواســت افراد ترجیح 
نداده و انسان را به  حال خود وامی گذارد. 
در عوض گاهــی بنــده ای راه باطلی را 
می خواهد؛ امــا خداوند نمی خواهد این 
بنده در ورطــه نابودی قرار بگیرد، پس او 
را راهنمایی کرده و با اســباب و وســایل 
خــود او را نجات می دهد. پس این آیات 
نشان دهنده این نیســت که فقط خداوند 
انســان را هدایت می کنــد و به ظاللت 
می کشــاند تا آن را برای اثبات بی اختیار 
بودن انسان در نظر بگیریم. این عدم اجبار 
آنجا دیده می شود که خداوند می فرماید: 
»و اگــر پروردگارت می خواســت، تمام 
کســانی که روی زمین هســتند، همگی 
بــه )اجبــار( ایمــان می آوردنــد. آیا تو 
می خواهی مردم را مجبور سازی که ایمان 

بیاورند؟!«)یونس/۹۹( 
در کنــار این آیــات، آیاتی هســتند 
کــه از اراده خــود انســان ها و آنچه در 
زندگی می پسندند و به آن گرایش دارند، 
می گوید. برای نمونــه، وقتی خداوند در 
قرآن می فرماید: »کسانی که امید و ایمان 
بــه لقای ما ندارند و به زندگی دنیا راضی 
شــدند و بر آن تکیه کردند و کسانی که از 
آیات ما غافل اند...«؛)یونس/۷( همچنین 
وقتــی می گویــد: »آن کســی که زندگی 
می طلبد...«)اســراء/18(  را  زودگــذر 
بــه اراده انســان و خواســت او در راهی 
کــه انتخاب کرده، اشــاره دارد. البته این 
خواســت برای زندگی الهــی می تواند 
جمعی هم باشد؛ یعنی راهی که جامعه در 
پیش می گیرد و می تواند آنها را سعادت مند 
کند یا به خــذالن و گمراهی بکشــاند: 
روا ما  ِیّ

َ
ــوٍم َحّتی ُیغ

َ
ُر ما ِبق ِیّ

َ
ــَه ال ُیغ

َّ
»ِإَنّ الل

ِسِهم«)رعد/11(
ُ

نف
َ
ِبأ

آیت الله شیخ   علی سعادت پرور: همیشه در فکر آن باشید وظیفه 
خود را انجام دهید. در هر لباسی، با هر کسی و در هر مقامی، 
نه تملق کســی گویید و نه در فکر آنکه نسبت به خود از کسی 

تملق بشنوید.
 این اندیشه را در سر داشته باشید که تمام قدرت ها در کف 
عنایت حق است، هیچ کس نمی تواند اگر خدا نخواهد به من 
م با من 

َ
صدمــه ای بزند، من باید به وظیفه ام عمل کنم، ولو عال

دشمن شوند. اگر چنین شــدید، آن وقتی که به مقام و ریاست 
رسیدید یا آنکه وظیفه بزرگی برای شما پیش آمد، از عمل باکی 

ندارید.

دین

آیه

خداونــد زندگی انســان را بــر مدار 
»ارزش« قرار داده اســت. انســان را با 
ارزش دانسته است و از او خواسته ارزش خود را 
قدر بداند و بــرای حفظ و ارتقای آن تالش کند. 
 وقتی می خواهیم ارزش مندی را تعریف 

ً
معموال

کنیم، به سمت قیمت گذاری می رویم؛ در حالی  
که قیمت گــذاری مربوط به غیر انسان هاســت. 
هنگامی که می خواهیم در مورد انســان ســخن 
بگوییم، باید از »ارزش« و »کرامت« ســخن به 
میان بیاوریم. خداوند برای انســان مســیری را 
مشــخص فرموده که اگر در آن قدم بگذاریم، به 
ســمت ارزش منــدی می رویم و اگــر برعکس 
حرکت کنیم، خود را بی ارزش کرده ایم. تعریف 
ارزش منــدی در دین با تعریــف ارزش مندی در 
علوم اجتماعی تفاوت هایی دارد، ولی هدف شان 
یکی اســت. اســالم عمل به فرامیــن را عامل 
ارزش مندی می داند و علوم اجتماعی از رفتارهای 
فردی و اجتماعی می خواهد به ارزش مندی برسد. 
اولی به غایت انسان توجه دارد و دنیا و آخرت را 
توأمان در نظر دارد و دومی فقط محدود به زندگی 
دنیایی و روابط اجتماعی می شود. اولی به اعمال 
عبادی توجــه دارد و آنها را عامــل ارزش مندی 

می داند و دومی به رفتارهایی که در زندگی در برابر 
افراد دیگر و جامعه داریم، اشــاره دارد. در هر دو 
دیدگاه عزت و ارزش و کرامت انسان در برابر خدا 
یا خانواده و مردم را مدنظر قرار دارد و می خواهد 

انسان را در زندگی به مراتب باال برساند. 
با ارزش بودن برای انسان ها از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت و همه برای رسیدن به آن تالش  
زیادی دارنــد. هرچند رفتارهــا و ابزارهایی که 
مالک ارزش منــدی انسان هاســت، متفاوت و 
متعدد است. هرکسی یک رفتار، گفتار و دستاورد 
را مــالک ارزش مندی می دانــد و گاهی به دلیل 
خطا در تعریف ابزار ارزش مندی، انســان خود 
را بی ارزش می کند. دین اســالم تمام دستورات 
خود را حول این محور تبیین کرده که انســان را 
بــه حد تعالی برســاند و او را از هر آلودگی پاک 
گرداند. علوم فلسفی و اجتماعی نیز تالش کردند 
رفتارهایی را که در نگاه همه انسان ها عامل ارزش 
است، معرفی کنند. تنها عاملی که انسان را در راه 
رسیدن به ارزشمندی با مشکل مواجه می کند، این 

تفاوت تعریف و نگاه است.
 اینکه عوامل ارزشــی و غیر ارزشــی شدن را 
بشناسیم، کار آســانی به نظر نمی رسد؛ به همین 
دلیل ما به دستورات دین و مالک های آن مراجعه 
می کنیم. قــرآن اول جایگاه انســان را نزد خود 
تعریف کرده و ســپس رفتارهایی را که به ارتقای 
ارزش کمک می کند، مستقیم و غیرمستقیم بیان 
فرموده اســت. برخی از آیات، مانند »لقد خلقنا 

االنسان فی احسن تقویم«)تین/4(؛ »انی جاعل 
فــی االرض خلیفة«)بقــره/3۰(؛ »و لقد کّرمنا 
 آخر 

ً
بنی آدم«)اســراء/۷۰( و »ثم أنشــأناه خلقا

فتبارک الله احســن الخالقین«)مؤمنون/14( به 
جایگاه انسان اشــاره دارد. حال مالک محاسبه 
چگونه اســت و خداونــد ارزش هــا را چگونه 
ه 

ّ
در نظر می گیرد؟ با تقــوا؛ »ان اکرمکم عندالل

اتقاکم«)حجرات/13( این کرامت به چه واسطه 
بوده اســت؟ یعنی انســان چه چیزی بیشــتر از 
موجــودات دیگــر دارد که ارزش مندتر شــده و 
خلیفه روی زمین؟ اهل بیت)ع(، »عقل« عامل 

ارزشمندی انسان دانسته اند.
 امام صادق)ع( می فرمایند: »دعامة االنســان 
العقل«؛ اســاس ارزش و شخصیت انسان عقل 
اوست. به چه دلیل، زیرا »العقل دلیل المؤمن«؛ 
عقــل راهنمــا و دلیل مؤمن اســت؛ یعنی آنچه 
می تواند انســان را با دلیل به خدا برساند و او را 
ارزشمند کند، عقل اســت. آیا عقل می تواند به 
خطا رود و راه را گم کند؟ آری می تواند. چگونه 
بفهمیم عقل ما به خطا نرفته است؟ از مسیری که 

در آن هستیم می توانیم بفهمیم. 
از حضــرت صادق)ع( ســؤال شــد: عقل 
چیســت؟ فرمودند: »العقل ما عبد به الّرحمن و 
اکتسب به الجنان«؛)کافي، ج1، ص11( همچنین 
امیرالمؤمنین)ع( می فرماینــد: »ألعقل یهدي و 
ینجــي و الجهل یغــوي و یردي«؛)غررالحکم، 
ص1۲4( البتــه بایــد موضوع عقل و فــن را از 

یکدیگر جدا کرد. پیشــرفت های انسان برگرفته 
از فنون اســت نه عقول؛ تفاوت ایــن دو در این 
است که فن با حواس شش گانه به دست می آید و 
مترقی می شود؛ ولی آنچه باعث ارتقای معنویت 
انســان ها و رســیدن به ســعادت می شود، عقل 
اســت. فن تکنولوژی را راهبــرد می کند و عقل 
احساسات انسانی را مانند رحم، محبت، عشق، 
صبر، کمک به هم نوع و... همچنین آثار بندگی و 
اطاعت و رسیدن به ماهیت زندگی انسانی. پیامبر 
خدا)ص( در بیان جایگاه و ارزش عقل فرمودند: 
»جان مایه آدمی خرد اوست و کسی که خرد ندارد 
دین ندارد.«؛)روضة الواعظین، ص۹( آنچه انسان 
را با ارزش و مکرم و متقی می کند، عقل اســت. 
عقل می تواند انســان را به خود بشناساند و او را 
به سمت خدا و عمل صالح ببرد. در دعای زمان 
غیبت امام زمان)عج( می خوانیم: »اللهم عرفنی 
نفســک، فانک ان لم تعّرفنی نفســک لم اعرف 
نبیک. اللهم عرفنی رسولک فاّنک ان لم تعّرفنی 
رسولک لم اعرف حجتک. اللهم عّرفنی حجتک 
فانک ان لــم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی« 
خودشناسی به پیامبرشناسی و امام زمان  شناسی 

و دین مداری می رسد.
 بنابراین عقل می تواند به انسان ارزش بدهد و 
او را راهنمایی کند. در روایتی از امام صادق)ع( 
فرمودنــد: »اگر می خواهید ببینیــد یک فرد چه 
میزان ارزش دارد، عقل، دین، حسن ادب، حسن 

اخالق و میزان حیا او را باید مدنظر قرار داد.«

مالکارزشمندیانسانچیست؟
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

مت پیغمبر)ص( چه کسانی هستند؟ به چه کسی 
ُ
ا

می شود گفت شــیعه؟ به آن کسی که در این دنیا 
عفو و صفح داشــته باشد، از بدی دیگران بگذرد 
و باالتــر از این به دل هم نگیــرد و در دلش کینه 
کســی نباشد. اگر چنین باشــد، در قیامت مورد 
عفو و مورد صفح خدا واقع می شــود. چه کسی 
می تواند مورد شــفاعت اهل بیــت)ع( واقع 
 
ً
شود؟ آنکه به اهل بیت)ع( شبیه است، اساسا
شــباهت الزمه شفاعت اســت. از باالترین 
فضایل اهل بیت)ع(، عفو، صفح، گذشــت، 
ایثار، فداکاری و به دل نگرفتن کینه دیگران است. 
اگر ما در این دنیا به ایشان شباهت داشتیم، حالت 
عفو داشتیم، حالت صفح داشتیم، کینه کسی به 
دل مان نبود و اگر کســی از ما عذرخواهی کرد، 
عذر او را پذیرفتیم و از گناهان دیگران 
گذشتیم، در قیامت مورد شفاعت 
اهل بیت)ع( واقع می شــویم. 
کینه توز  دنیا  کســی که در 

اســت، در آخرت لیاقت این را که شفاعت شود، 
ندارد. آدم سخت گیر که از بدی دیگران نمی گذرد 
و حس انتقام جویی در او زنده اســت، در قیامت 

نمی تواند مورد شفاعت اهل بیت)ع( واقع بشود.
متأســفانه عفــو، صفح و گذشــت، رأفت و 
مهربانی حسابی ضربه خورده و به جای آن، کینه 
و نامهربانی گسترش یافته است. حتی برخی زن 
و شوهرها با هم کینه دارند و ناسازگارند. این در 
حالی است که قرآن کریم، روابط بین زن و شوهر 
ُحوا 

َ
ْصف

َ
وا َو ت

ُ
ْعف

َ
را چنین ترسیم فرموده است: »ِإْن ت

ــوٌر َرحیٌم« )تغابن/14( اگر 
ُ

ف
َ

َه غ
َّ
ِإنَّ الل

َ
ِفُروا ف

ْ
غ

َ
َو ت

می خواهید در دنیا و آخــرت مورد رحمت خدا 
واقع شــوید و اگر می خواهیــد در خانه  رحمت 
خدا به شــما نزدیک باشد، باید هر دو اهل عفو و 

گذشت باشید.
 قرآن می فرماید این کم اســت، باید عالوه بر 
عفو، صفح داشــته باشــید، یعنی افزون بر آنکه 
همدیگر را می بخشــید، هر کدام رفتار ناپســند 

دیگری را ندیده بگیرید، زن کینه شوهر و شوهر 
کینه زن را به دل نگیرد. قرآن می فرماید: باز راجع 
ُحوا َو 

َ
ْصف

َ
وا َو ت

ُ
ْعف

َ
به زن و شوهر کم اســت: »ِإْن ت

ِفُروا«، یعنی اگر یکی از زن و شوهر بدی کرد، 
ْ

غ
َ
ت

دیگری به او خوبی بکند. »غفر« یعنی بدی او را با 
خوبی بپوشاند... . 

ســیره اهل بیت)ع( سرشار از عفو، گذشت و 
ندیده گرفتن است... . سیره زندگانی هر کدام از 
ائمه معصوم)ع( را که بررسی کنیم، از این دست 
عفو و گذشت ها و ندیده گرفتن ها فراوان می یابیم. 
از امام صادق)ع( روایت شــده که فرمودند: »ما 
خاندانی هســتیم که روش مان بخشیدن کسانی 
اســت که به ما ظلم کرده انــد.« )امالی صدوق، 
ص۲8۹( این عفو و گذشت اهل بیت )ع( است، 
ولی ما که شیعه ایشان هستیم، چندین سال است 
که با رفیق مان یا با خویشان قهریم، غیبت می کنیم، 
تهمت می زنیم، بدگویی می کنیم، می خواهیم که 

به بهشت هم برویم! این نمی شود.

شیعهحقیقیروششماننداهلبیت)ع(است
   منبر    

توبهنصوح
سلوک

فقهورزش
راهنما

حجت االسالم سیدحسن وحدتی شــبیری:از موضوعاتی که 
سزاســت فضالی حوزوی در پژوهش های خود به آن عنایت 
داشــته باشند، مفهوم فقه ورزش است که منابع قدیم در سنت 
اسالمی به آن پرداخته اند، اما متأسفانه اکنون از آن غفلت شده 
است؛ لذا الزم است بنا به مقتضیات امروز، دوباره رجوع و ای 
بسا درصدد احیای این نوع رویکرد فقهی برآییم... عنوان اخالق 
ورزش ســامان دهنده رفتار ورزشکاران و ذیل فقه ورزش قابل 
تعریف است... این رویکرد، نوپا و تازه و از موضوعات نوینی 
است که به طور جدی ذیل مســئله دین و سالمت قابل طرح 

است و باید در پرداختن به آنها جدیت داشته باشیم.

پرســش: در دیدارهای دیپلماتیک مشاهده می شود مسئوالن 
خانم برخی کشــورهای غربی با پوشــش نامناســب حاضر 
می شوند، مسئوالن نظام باید این دیدارها را لغو کرده یا به خاطر 

مصلحت انجام دهند؟
پاسخ: مسئوالن باید شرایط مالقات با مسئوالن نظام اسالمی 
را گوشزد و مورد عمل و اجرا قرار دهند و چنانچه وهن به نظام 

اسالمی باشد، جایز نیست.

 برگرفته از کتاب احکام هدایت سیاسی 

براساس فتاوای رهبر معظم انقالب

مالقاتدیپلماتیک!
حکمت

گفتاریازآیتاللهحسینمظاهری

محمد زارعی
کارشناس علوم قرآنی و حدیثی
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پرونده

واکسن 
مطمئن

نگاهی به ضرورت تأمین واکسن 
مطمئن برای مقابله کووید۱۹

دو شرکت »انســتیتو پاستور« و »انســتیتو رازی« 
ایران واکســن های مورد نیاز کشور را تولید و تأمین 
می کننــد، اما با ظهور بیماری کرونا و اپیدمی آن که 
نیاز به تولید انبوهی از واکســن بیماری کرونا شد و 
اینکه قرار بر این شد در دو نوبت مردم در مقابل این 
بیماری واکسینه شوند، دیگر این دو شرکت توانایی 
تولید آن را نداشتند، چراکه یکی از دالیل آن فراهم 
نبودن زیرساخت های کشور برای تولید این واکسن 
بــود. از همین رو ســتاد اجرایــی فرمان حضرت 
امام)ره( با توجه به اســتنادی که وجود داشت، وارد 
فعالیت این حوزه شد و کارهای خوبی را شروع کرد 
و زیرساخت هایی را برای تولید واکسن کرونا آماده 
کرد که امیدوار هستیم ان شاءالله بتوانند با کامل شدن 

زیرساخت ها، تولید قابل قبولی داشته باشند. مشکل 
دیگری که کشور ما برای تولید واکسن بیماری کرونا 
با آن مواجه بود، تحریم کشورمان از سوی کشورهای 
استکباری بود که با وجود این تحریم ها، کمکی در 
این زمینه به ما نمی کردند و حتی تجهیزات مورد نیاز 
را در اختیار ما قرار نمی دادند. واقعیت امر این است 
که اوایل تولید این واکسن در سطح جهان، به همین 
دلیل تحریم ها، واکسن به کشور ما نمی دادند، اما از 
زمانی که اطالع پیدا کردند خود ما به فناوری تولید 
این واکسن دســت پیدا کرده ایم و امکان ساخت و 
تولید آن در کشور فراهم شده است، کمک های خود 
را در این زمینه شــروع کردند. اینکه وقتی احساس 
کردند ما می توانیم واکسن کرونا تولید کنیم و در این 
خصوص به خودکفایی برسیم و کمک های خود را 
شروع کردند، مسئله بسیار قابل توجهی است؛ چرا 
که اگر در زمینه تولید واکسن کرونا خودکفا شویم، 
 با این تفکر که ما کمی در خودکفایی 

ً
دشمنان قطعا

عقــب بیفتیم و موفق نشــویم، کمــک هایی به ما 

می کنند؛ اما نکته تأمل برانگیز که در تأمین مواد اولیه 
واکســن کرونا وجود دارد، این است که ما متأسفانه 
هنوز در این زمینه مشــکل داریــم، یعنی همچنان 
احتیاج داریم که مواد اولیه ســاخت این واکسن را 
از خارج وارد کنیم. مشــکل دیگر در تولید واکسن 
داخلی، همان فراهم نبودن زیرســاخت های الزم 
است که روی این زمینه اقداماتی در حال انجام است 
و امیدوار هســتیم در مهرماه سال جاری یک اتفاق 
خوب در این خصوص بیفتد و شرکت هایی مانند 
انستیتو پاستور و انستیتو رازی بتوانند طبق وعده هایی 
که داده اند، تولیدات خود را آماده کنند. ان شــاءالله 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره( نیز بتواند با آماده شدن 
زیرســاخت های خود برای تولید انبوه این واکسن، 
قدم های بزرگ تری را بردارد. با توجه به اینکه واکسن 
کوبرکت که تولید داخل اســت، ایــن روزها مورد 
هجمه هایــی در فضای مجازی قرار گرفته اســت، 
نکته قابل عرض در این خصوص، این است که بنده 
و خانواده ام همگی در فاز بالینی و آزمایشی واکسن 

برکت، این واکســن را دریافــت کرده ایم. مطلب 
قابل ذکر این است که پلتفرم های تولید واکسن، از 
پلتفرم هایی است که در دنیا وجود دارد، یعنی پلتفرم 
جدید نداریم و واکســن کوبرکت نیز شبیه واکسن 
سینوفارم است. واکسن های دیگری هم که در حال 
ساخت هستند، مثل همان پلتفرم ها هستند و بنده تا 
به حال نشنیده ام که کسی با تزریق واکسن »برکت«، 
دچار مشــکل شــده باشــد. به هر حال تزریق هر 
واکسنی ممکن است عارضه ای داشته باشد، مانند 
اینکه دو نفر در ژاپن بعد از تزریق واکســن »مدرنا« 
فوت کردند که گفته شد واکسن ها آلوده بوده است. 
یا در خصوص واکسن »استرازینکا« گفته می شود 
بعد از تزریق ممکن است در برخی افراد لخته ایجاد 
کند. به نظر بنده با توجه به اینکه احســاس می کنند 
تنها جایی که می تواند تولید انبوه واکس کرونا داشته 
باشد، بنیاد برکت است، با این کار می خواهند مانع 
تولید این واکســن شوند که البته موفق هم نخواهند 

شد. 

ایجادزیرساختهازمانبربود
حسینعلی شهریاری

 رئیس کمیسیون بهداشت
 و درمان مجلس

پیش درآمد 

 BBBB از چــه زمانی مجوز واردات واکســن  
برای سازمان جمعیت هالل احمر صادر 
شده است و تا االن چه واکسن هایی و از 
کدام کشورها از طریق این جمعیت وارد 

کشورمان شده است؟
سال هاست که سیاست کلی کشور ما در زمینه مجوز 
ورود هر نوع دارو و واکسن از کشورهای دیگر، این 
است که این مجوز باید از طریق سازمان غذا و دارو 
 هم این سازمان به هر کسی که 

ً
صادر شود و معموال

بخواهد در این زمینه فعالیت کند، مجوز می دهد. 
در مجوزها هم نــوع، میزان و کشــور تولیدکننده 
دارو یا واکســن درج می شــود و تا وقتی کسی این 
مجوز را نداشته باشــد، اجازه واردات ندارد و اگر 
غیر از این باشد، کاری غیرقانونی قلمداد می شود. 
هالل احمر از گذشــته های دور در زمینه داروهای 
تک نســخه ای فعالیت داشته است و داروخانه های 
هــالل احمر در این خصوص معروف هســتند که 
اگر کســی نتواند داروی مدنظر خود را پیدا کند، از 
ایــن داروخانه می تواند تهیه کنــد. روال کار به این 
صورت است که داروهای مورد نظر سازمان غذا و 
دارو به هالل احمر گفته می شود و هالل احمر پس 
از تهیه، آن را به وزارت بهداشــت و درمان تحویل 
می دهد، ســپس وزارت بهداشت و درمان، داروها 
را طبق ســهمیه های مشخص در همه داروخانه ها، 
از جملــه داروخانه های هالل احمر توزیع می کند. 
بحث واکســن کرونا که پیش آمد، هر حوزه ای که 
درخواست واردات این واکسن را داشت، به سازمان 
غــذا و دارو می داد؛ اولین مجوز واردات واکســن 
کرونا برای جمعیت هالل احمر در 14 فروردین ماه 
14۰۰ صادر شــد که بعد از آن، تالش ها برای پیدا 
کردن واکسن مناسب شروع شــد؛ البته دو سه ماه 
قبل از صدور مجوز پیگیر واکسن مناسب بودیم. در 
شش ماهه اول سال 13۹۹ به دنبال واردات واکسن 
آنفوالنزا برای کشور بودیم که اوایل شروع بیماری 
کرونا بود و نگران این موضوع بودیم که اگر بیماری 
آنفوالنزا با بیماری کرونا همراه شود، چه اتفاقی در 
کشــور می افتد که به هر حال بــه دلیل تحریم های 
ظالمانه ای که علیه کشورمان وجود دارد و با وجود 
تمام تالش های انجام شده برای واردات ۲ میلیون 
دوز واکسن آنفوالنزا، توفیق پیدا نکردیم. از همین رو 
در شش ماهه دوم سال 13۹۹ به دنبال بحث واردات 
واکسن کرونا بودیم که وقتی مجوز آن در 14 فروردین 
ماه 14۰۰ صادر شد، اولین محموله واردات واکسن 
در همین ماه، وارد کشــور شــد که اهدایی صلیب 
سرخ کشور چین به جمعیت هالل احمر ایران بود. 
بعد از آن و از 1۲ اردیبهشت ماه، واردات واکسن را 
شروع کردیم. تا قبل از آن وارداتی که به کشور انجام 
گرفته بود، خیلی سنگین نبود، برای نمونه بزرگ ترین 
محموله ای که وارد کشور شده بود، ۵۰۰ هزار دوز 

بود. اولین بار در اردیبهشت ماه بود که هالل احمر 
توانست یک میلیون دوز واکسن کرونا به کشور وارد 
کند که پس از آن زمان، دیگر این واردات به صورت 
هفتگی انجام شــد و تا اآلن حــدود 18 محموله 
واکسن وارد شــده است که در مجموع ۲۰ میلیون 
دوز بوده است. تصمیم داریم ان شاءالله ۲۰ میلیون 
دوز دیگر وارد کنیم که ورود محموله سنگین حدود 

پنج میلیون دوزی واکسن اخیر از این جمله است. 

 BBBB این واکسن ها را از کدام کشورها وارد  
می کنید؟

چین

 BBBB کال واردات واکســن کرونــا فقط از  
کشور چین انجام می شود؟

آمار مجموعه واکســن هایی را که به کشــور وارد 
می شود، گمرک ایران دارد؛ اما فعال طرف حساب 
جمعیت هالل احمر با صلیب سرخ چین است و 
تا االن هم واکسن ســینوفارم وارد کرده ایم؛ اما در 
کشــور ما انواع دیگری از واکســن های کرونا وارد 
می شود؛ مانند واکسن اسپوتنیک روسیه و آسترازنکا 
که البته در کشورهای مختلف تولید می شوند. برای 
نمونه، چندین کشور هستند که واکسن آسترازنکا 
را می سازند و چند کشــور هم واکسن اسپوتینک 
می سازند که محموله های این واکسن ها که به کشور 
ما وارد می شود، سهمیه هایی برای ایران بوده که از 
طریق کواکس خریداری شــده است و کم کم وارد 
کشور شــده است، اما عمده واکسن های وارد شده 
حدود ۲۰ میلیون دوز واکســن ســینوفارم بوده که 

هالل احمر وارد کرده است. 

 BBBB تا به حال چه موانعی ســد راه واردات  
واکســن از طریق جمعیت هالل احمر 

است؟
بحث واکسن در دنیا پیچیدگی های خاص خود را 
دارد و مهم این اســت که باید بتوانید از یک جای 
مطمئن واکســن وارد کنید. خیلی ها تــا اآلن ادعا 
کرده اند که من االن ۲۰ میلیون دوز واکســن دارم 
که مشخص نیســت این واکسن، واکسنی باشد که 

آن را دقیقا از تولیدکننده گرفته یا از کشــور 
ثالث گرفته است یا اینکه معلوم 

نیست واکسن چرخه سرما را 
از دست داده یا خیر، بنابراین 
این  نمی شــود  از هر جایی 
واکسن را تهیه کرد. از طرف 
دیگــر، خود کشــورهای 
تولیدکننده واکسن، به این 
واکسن نیاز دارند و خیلی 
نمی توانند در حجم های 

باال آن را به دیگر کشورها بفروشند؛ چراکه باید در 
حجم باال برای مردم خود استفاده کنند. نکته بعدی 
تعداد متقاضیان کشورهای مختلف است که باید به 
همه اینها مقداری واکسن بدهند و به همین دلیل به 
هر کشوری، سهم کمی می رسد، همان مسئله ای که 
در ســه تا چهار ماه پایانی سال 13۹۹ و اوایل سال 
14۰۰ هم برای ایران بوده اســت و طی این مدت 
واردات ما همیشــه حدود 1۵۰ هزار و ۲۰۰ هزار 
دوز بوده و به شکل عمده نبوده است. بنابراین به این 
صورت نبوده که در جایی، مقدار زیادی واکسن تولید 
شده باشــد و کسی از کشور ما برای خرید آن نرفته 
است یا در این باره، سهل انگاری و کم کاری صورت 
گرفته باشد یا اینکه گفته شــود پول برای خرید آن 
داده نشده است. مشکالتی که عرض کردم در همه 
جای دنیا وجود دارد، به هر حال حدود 8 میلیارد نفر 
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ً
جمعیت دنیاست که کل واکسن ساخته شده نهایتا

میلیارد دوز باشد، بنابراین چند برابر این واکسن های 
ساخته شده، جمعیت دنیا هستند و نکته دیگر اینکه 
هر فرد باید دو دوز از این واکسن را برای ایمنی الزم 
دریافت کند، به عبارتی به تعداد زیادی واکسن نیاز 
است تا همه جمعیت دنیا واکســینه شوند و بتوان 
گفت این بیماری ریشه کن یا از حالت وحشی خود 
خارج می شود، پس کمبود واکسن در همه جای دنیا 
وجود دارد و هیچ سهل انگاری از طرف کشور ما در 
خصوص واردات انجام نگرفته اســت. به هر حال 
مسئله دیگر در کشــور ما بحث تحریم هاست و با 
 وجود ادعایی که کشورهای غربی می کنند، اگر برای

 

خرید واکســن گذرمان به سمت بانک هایی بیفتد 
که غربی هستند، احتمال بلوکه شدن پول های مان 
وجود دارد، پس خرید واکســن برای کشور از هر 
جایی امکان پذیر نیســت و هــر منبعی نیز مطمئن 
نیست. همه این نکات موانعی است که سد راه این 
شده تا بتوان مقدار بیشتری واکسن وارد کشور کرد، 
اما ان شاءالله امیدوار هستیم تولیدات داخلی واکسن 
به سرانجامی برســد تا بتوانیم حجم گسترده ای از 

واکسن را داشته باشیم. 

 BBBB مدتی اســت که درباره واکســن های 
ســینوفارم در فضای مجازی حرف و 
حدیث هایی رد و بدل می شــود مبنی 
بر اینکه برخی کشــورها اعالم کرده اند 
برای ورود به کشــورهای مذکور باید 
واکســن های مورد تأیید آنها را تزریق 
کرده باشید که سینوفارم جزء آنها نیست 
و حتی راجع به واکســن برکت هم این 
حرف ها وجود دارد، نظر شــما در این 

باره چیست؟  
دربــاره این بحث تخصصی، ســازمان غذا و دارو 
روی آن نظر می دهد و تعیین کننده اصلی هستند و 
همانطور که در ابتدا توضیح دادم، مجوزهای الزم 
را سازمان غذا و دارو صادر می کند. اگر به فهرست 
کشورهای دنیا که واکسن های مورد تأیید خود برای 
ورود به آن کشــورها را لحاظ کرده اند، نگاه کنید، 
متوجه می شــوید که هر یک سه تا چهار واکسن را 
اعالم کرده اند که برخی کشورها نیز واکسن سینوفارم 
را هم اعالم کرده اند. اعتبار واکســن ها را سازمان 
بهداشــت جهانی اعالم می کند که سینوفارم جزء 
واکسن هایی بوده که مورد تأیید این سازمان است، 
ضمن اینکه اگــر بخواهید از نظر میزان مصرف در 
دنیا نگاه کنید، چین بیش از یک میلیارد دوز از این 
واکسن را استفاده کرده است و اینطور نبوده که ۵۰ 
میلیون یا 1۰۰ میلیون دوز از آن تولید شــده باشد. 
طبیعی است واکسنی که بخواهد در سطح جهانی 
به آن اعتبار جهانی دست پیدا کند و مدنظر دولت ها 
قرار گیرد، باید در خیلی از کشــورها مورد استفاده 

قرار گرفته باشد.
 کشــورهایی که این فهرســت ها را داده اند، به 
واکسن هایی اشاره کرده اند که در کشور 
خود از آن اســتفاده کرده اند و اگر 
به این جدول نگاه کرده باشــید، 
اسامی واکسن ها در کشورهای 
مختلف، متفاوت اســت. در 
فهرست برخی کشورها هم در 
بین چهار واکسن مدنظر، اسم 
واکسن سینوفارم هم هست و 

این به کشورها بستگی دارد.

 BBBB آقــای دکتــر اگر صحبــت دیگری در  
خصــوص واردات واکســن از طریق 

هالل احمر دارید، بفرمایید.
به جز واردات واکســن از کشــور چین، در تالش 
هســتیم تا اگــر فرصتی فراهــم شــود، بتوانیم از 
کشورهای شرقی دیگر و کشورهای غربی و از طریق 
جمعیت هالل احمر و صلیب سرخ جهانی، واکسن 
مناســب پیدا کنیم و مجوز واردات آن را از سازمان 
غذا و دارو دریافت و نســبت بــه واردات آن اقدام 
کنیم؛ اما به هر حال مسیری که در حال حاضر قابل 
دسترس بیشتر است، کشور چین است که ان شاءالله 
بتوانیم ۲۰ میلیون دوز دیگر را در شهریور ماه وارد 

کنیم.

 BBBB پس مــردم امیدوار باشــند که حجم 
گسترده تری از واکسن کرونا وارد کشور 

می شود؟
 همینطــور خواهد بود؛ مــا کار واردات را از 

ً
قطعا

فروردین ماه سال جاری شــروع کردیم و توانستیم 
تا آخر تیرماه ۹ میلیون دوز واکســن وارد کنیم، در 
مردادمــاه به تنهایی 8 میلیون و ۹۰۰ هزار دوز وارد 
کردیم، یعنی طی یک ماه به اندازه ســه تا چهار ماه 
وارد کردیم و اگر خدا یاری کند، طبق برنامه ریزی ها 
در شهریورماه ۲۰ میلیون دوز وارد می کنیم که این 
نشان می دهد، هر چه به سمت جلو پیش می رویم، 

میزان واردات مان بیشتر می شود.

 BBBB ، به جــز جمعیت هالل احمــر ایران 
آیا ســازمان ها یا نهادهــای دیگری در 
کشورمان هم اقدام به واردات واکسن 

کرونا می کنند؟
آنچه ما در جلســات شــنیدیم و آنطور که دوستان 
اعالم می کنند، می گویند که به شرکت های مختلفی 
مجوز داده ایم، حتی یک جا شــنیدم که گفته شد تا 
االن بیش از یک میلیارد دوز مجوز واردات داده اند، 
منتها واردات واکســن کرونا به راحتی سایر کاالها 
 باید مطمئن بود این واکسن مورد 

ً
نیســت؛ زیرا اوال

تأیید سازمان بهداشت جهانی و مراجع علمی کشور 
 باید مطمئن شد که از تولیدکننده به دست 

ً
است، ثانیا

ما می رسد و یک وقت خدایی نکرده چرخه سرما و 
کیفیت خود را از دست نداده باشد، نکته دیگر اینکه 
در فرودگاه نیز باید از ســازمان غــذا و دارو تأییدیه 

بگیرد تا وارد کشور شود. 
بنابراین با توجه به اینکه باید این مراحل را طی 
کند، کار راحتی نیســت؛ اما بــه هر حال مجوزها 
صادر شده اســت و ادعا در خصوص واردات زیاد 
بوده اســت، اما وقتی پای مذاکــره می آیند و وقت 
واردات می شود، اگر هر کدام از این مسائلی که گفتم 

دچار مشکل باشد، نمی توانند وارد کنند. 

تأمینواکسنمطمئناولویتماست
دکترمحمدحسینقوسیان،دبیرکلجمعیتهاللاحمر

جمعیت هالل احمر به منزله یک سازمان بین المللی تاکنون توانسته 20 میلیون دوز واکسن سینوفارم را که مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی است، از چین وارد کشور کند و طبق قول هایی که داده شده، قرار است حجم 
گسترده ای از واکسن کرونا را در ماه جاری وارد کشور کند. درخصوص موانع واردات واکسن به کشور با دکتر محمدحسین قوسیان، دبیر کل جمعیت هالل احمر گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید:

زهرا ظهروند
خبرنگار



ویروس کرونا موســوم به »کووید1۹« اواسط ماه 
دســامبر 201۹ )1۳۹8/۹/24( در شهر ووهان 
واقــع در مرکز چین گزارش شــد. از این بیماری در 
ابتدا به عنوان ذات الریه نام برده می شد؛ اما کمیسیون 
ملی بهداشــت چین در ۳0 دســامبر سال 201۹ 
)1۳۹8/10/۹( به صورت رسمی شیوع ویروس 
»کووید1۹« را در چین اعالم کرد. اکنون دو ســال 
است کووید1۹ مهمان ناخوانده ریه بیماران کرونایی 
شده، برخی از این بیماری گریخته و برخی به سبب 
ضعف سیستم ایمنی یا مراجعه دیرهنگام و درگیری 
شدید ریه یا به دلیل برخی عوارض داروهای درمانی 
که هنوز هــم تأثیرگذاری صد درصدی شــان روی 

درمان مسجل نشده، جان خود را از دست داده اند. 

تولید واکسن از آمریکا تا ایران

همه گیری شدید کووید1۹ در جهان سبب شد دولت ها 
برای مقابله به دنبال راه چاره باشند و کشورهای مختلفی 
همزمان به تحقیقات دســت زدند تا بتوانند واکســن و 
داروی درمان آن را کشــف کرده و دنیا را از یک کشــتار 
وحشتناک نجات دهند. بر این اساس آمریکا در 1۹ آبان 
13۹۹ اعالم کرد، واکســن فایزر را با ۹۰ درصد ایمنی 
ساخته و شرکت مدرنای آمریکا هم ۲۵ آبان همان سال 
اعالم کرد، واکســن تولیدی این شــرکت برای کرونا تا 
حدود ۹۵ درصد مؤثر بوده و ایمنی ایجاد کرده اســت.  
در کشــور خودمان نیز تولید واکسن برکت وارد مرحله 
انسانی شد و قرار شد وارد خط تولید شود، هند بهارات و 
انگلیس آسترازینکا و روسیه هم اسپوتنیک را ساختند؛ اما 
مسئله اینجاست که کووید1۹ مدام در حال تغییر چهره و 
جهش است و واکسن های تولیدی شاید نتوانند جلوی 

نوع جهش یافته آن را بگیرند.
 واکسن ساخت انگلیس و آمریکا وارد نشود 

با این حال دیگر کشورها برای جلوگیری از شیوع بیشتر 
این بیماری و ایمنی بیشتر شهروندان خود اقدام به خرید 
و ورود واکسن از کشورهای تولیدکننده کردند؛ اما رهبر 
معظــم انقالب 1۹ دی ماه 13۹۹ در یک ســخنرانی با 
توجه به تجربه های تاریخی، ورود واکسن های ساخت 
انگلیس و آمریکا را ممنوع اعالم کردند؛ امری که واکنش 
مخالفان و غربگرایان بســیاری را در پی داشت. این امر 
بــه ویژه با جهش جدید کووید1۹ موســوم به دلتا و نیاز 
فوری به واکسیناسیون عمومی برای ایمنی بیشتر جامعه و 
کاهش آمار فوت شدگان، واکنش های بیشتری را به دنبال 

داشت.  بســیاری این مسئله را ُبلد کردند که جان مردم 
مهم نیست که تحریم و مخالفت با شیطان بزرگ از ورود 
واکسن ساخت آمریکا جلوگیری کرده و نجات جان مردم 
را به چالش می کشــاند. این امر ۲۰ مرداد 14۰۰ و این 
سخن رهبری که »واکسن چه از راه واردات و چه با تولید 
داخلی باید با تالش مضاعف و به هر شکل ممکن تأمین 
شود و در اختیار همه مردم قرار بگیرد.« بار دیگر از سوی 
رســانه های خارجی با هیاهو مواجه شد که رهبر معظم 
انقالب مجوز ورود صادر کردند. در حالی که ایشان پیش 
از این هم تنها اعالم کرده بودند ورود واکسن انجام شود؛ 
اما ســاخت انگلیس و آمریکا نباشــد و همان زمان هم 
تعداد زیادی واکسن های خارجی آسترازینکا وارد کشور 
شده بود؛ امری که دغدغه رهبری را به خصوص بعد از 
کشــف ذرات خارجی از ویال های مدرنای وارد شده به 
ژاپن دو چندان کرد. جهانپور هم همان زمان عنوان کرده 
بود ورود واکسن مشکلی ندارد و تنها نباید ساخت آمریکا 
و انگلیس باشد. این به معنای آن است که به این دو کشور 
که سابقه دیرینه ای در تالش برای جنگ بیولوژیک علیه 

کشورها داشته و دارند، نمی توان اعتماد کرد. 
 واکسن های آمریکایی آلوده در ژاپن

پس از آنکه مقامــات ژاپن از تعلیق تزریق 1/63 میلیون 
ُدز واکسن کروناویروس شرکت مدرنا را به دلیل انتشار 
گزارش هایــی مبنی بر آلودگی برخــی از ویال های این 
واکسن خبر دادند، بار دیگر واکنش ها باال گرفت. این در 
حالی است که شرکت مدرنا تأیید کرده است مواردی از 
وجود »ذرات خارجی« در ویال های واکسن کووید-1۹ 
مشاهده شده اســت. چنانچه به نقل از رویترز، شرکت 
مدرنا اعالم کرده اســت این آلودگــی می تواند به دلیل 
بروز مشــکل در یکی از خطوط تولید واکسن در اسپانیا 
باشد. با این حال وزارت بهداشت ژاپن می گوید دو مرد 
3۰ ساله در این کشــور چند روز پس از دریافت ُدز دوم 
واکسن مدرنا جان خود را از دست داده اند، هر چند علت 
مرگ آنها در دست بررسی است؛ اما با توجه به شواهد 
و مســتندات موجود و آلودگی هایی که در واکسن های 

آمریکایی مدرنا بوده، می توان علت را حدس زد!
گزارش های مرگ از واکسن های آمریکایی

این بار اول نیســت و پیش از این نیز مرگ های مشکوک 
دیگــری پس از دریافت واکســن های آمریکایی در دنیا 
گزارش شده است؛ نظام سالمت نروژ اعالم کرده است، 
درباره تأثیرات واکســن کرونا شــرکت فایزر روی افراد 
مســن ضعیف تحقیق خواهد کرد. این اقدام پس از آن 

صورت می گیرد که ۲3 شهروند نروژی سالمند به فاصله 
اندکی پس از تزریق واکســن فایزر در گذشتند. پیش از 
این نیز گزارشی در خصوص ۵۵ مرگ مشکوک پس از 
دریافت واکسن های فایزر و مدرنا در آمریکا که طی چند 
روز بعد از دریافت واکسن فوت شده اند، منتشر شده بود. 
خبر دیگری نیز مبنی بر مرگ 3۲ هزار نفر در پی تزریق 
واکســن در برزیل وجود دارد کــه هنوز محتوایش تأیید 
نشــده است و نمی توان روی آن استناد کرد؛ اما مهم این 
است که واکسن های آمریکایی ارسال شده به ژاپن آلوده 
بود و خیلی از کشورهای دیگر نیز از عوارض و مرگ پس 

از تزریق این واکسن ها خبر داده اند. 
رسوایی بزرگ!

حجت االسالم محسنی اژه ای در واکنش به واکسن های 
آلــوده آمریکایــی در ژاپــن در صفحه شــخصی خود 
می نویســد: »ارســال یک و نیم میلیون واکســن آلوده 
آمریکایی به ژاپن و پیدا شدن مواد خارجی مشکوک در 
آن که رســانه های غربی خبر آن را منتشر کرده اند، برای 
جهان نگران کننده اســت. ایاالت متحده سابقه متعدد 
آزمایش های دارویی خطرنــاک روی مردم جهان دارد. 
نباید تحت تأثیر جوســازی ها، جان مــردم را به خطر 
انداخت.« زهرا شیخی مبارکه، نماینده مردم اصفهان نیز 
در صفحه خود می نویسد: »چرا جبهه غرب گرا در برابر 
رسوایی بزرگ ارسال محموله واکسن آلوده آمریکایی به 
ژاپن ســکوت کرده است؟ مگر شما نبودید که تا دیروز 
مقصر واکسن آمریکایی و انگلیسی را به مصلحت جان 
مردم ندانسته بودند؟!« حال ســؤال اینجاست در مورد 
کشوری که حتی مردم خودش به واکسنی که تولید کرده، 
اعتماد ندارند و دانشمندانش از فوت ناشی از واکسن های 
دســتکاری ژنتیکی شده و تأثیر مخرب روی ژنوم انسان 
می گویند و از همه بدتر خبر فوتی های ناشی از دریافت 
آن هر روز از گوشه ای از جهان به پا می خیزد و حاال هم 
محموله بزرگی از واکســن های آلوده آمریکایی در ژاپن 
معلق می ماند، چه باید گفت؟ آن هم کشوری که سابقه 
دیرینه ای از عداوت و جنگ افروزی و تسلط بر دنیا دارد 
و به اذعان خودشــان جنگ بیولوژیــک یکی از اهداف 
آنهاســت!  وقتی ماجرای یک بام و دوهوای واکسن های 
آمریکایی را می بینیم، واکســن هایی که در آمریکا سالم 
است؛ ولی وقتی قرار است محموله ای برای کشوری که 
سال های پیش دشــمن بوده، ارسال شود همه واکسن ها 
آلوده می شــود، یاد بصیرت رهبری در اعالم ممنوعیت 

ورود واکسن های ساخت آمریکا و انگلیس می افتیم!

دنیا این روزها موج پنجم شــیوع کرونا و شاید یکی از بدترین 
پیک های این ویروس منحوس را می گذراند، روزهایی که کرونا 
به نوع دلتای خود جهش یافته و جهش ساختاری روی جهش 
ابتالی افراد هم تأثیر گذاشته است تا جایی که در ناباوری انتقال 
شدید این ویروس، خانواده های بسیاری درگیر شده و به همان 
نسبت مرگ و میر و فوتی های ناشی از آن، خانوادگی و آمار به 
مراتب باالتر رفته است.  رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی 
و برخی ســوء مدیریت ها و مهم تر از همه عدم احساس خطر 
از سوی عموم جامعه سبب شــده است هم مردم در رعایت 
پروتکل ها تعلل داشته باشند و آن را خیلی جدی نگیرند و هم 
مسئوالن خصوصا در دولتی که گذشت، خیلی جدی به فکر 
واکسیناسیون عمومی و کاهش خطر انواع بعدی کرونا برای 

کشور نباشند.

 Bبی مباالتی های مرگ آفرین در برابر دشمن ناشناخته
شاید همین امر سبب شده است، این جمله معروف به ذهن نگارنده 
این گزارش بیاید که »مرگ از آنچه می پندارید به شــما نزدیک تر 
اســت!« وقتی مردم با عادی انگاری و ســهل انگاری جان خود و 
دیگران را به خطر می اندازند و آقای وزیر هم با همین شیوه نجات 
جان همشهریان و هموطنان خود را با اهمیت نمی پندارد که اگر غیر 
از این بود، برای ورود واکسن و عمومی کردن آن لحظه ای درنگ را 
جایز نمی دانست! نه آنکه در موقعیتی چنین خطیر به جای تصمیمی 

درست و آمادگی در برابر دشمنی ناشناخته با این ذهنیت که »مردم 
ما موش آزمایشگاهی نیســتند« از ورود بهنگام واکسن جلوگیری 

کند. 

 Bمبتالیان کرونا از آمریکا تا آسیا
به هر روی آمــار جهانی مبتالیان به کرونا و فوتی های آن از آمریکا 
تا خاور دور این واقعیت را به خوبی نشان می دهد که کرونا مشکل 
همه ساکنان این کره خاکی و نه فقط ایران اسالمی است . نگاهی به 
این آمارها حکایت های تلخی را روایت می کند. تا کنون در سراسر 
دنیا ۲18 میلیون و 341 هزار و 13۰ نفر به ویروس کووید1۹ مبتال 
شــده اند که از این تعداد 1۹۵ میلیون و ۲1۰ هزار و 1۷۵ نفر بهبود 
یافته و 4میلیون و ۵3۰ هزار و 1۷۵ نفر نیز جان خود را از دســت 
داده اند.  باید گفت، تعداد ۲۲3 کشــور و آماری برابر 18 میلیون و 
6۰۰ هــزار و ۷8۰ نفر در قالب بیماران تحت درمان در کل دنیا با 
آن دست به گریبانند. در جدولی متشکل از ۲۲3 کشور درگیر کرونا 
ایاالت متحده آمریکا با 4۰ میلیون و 11 هزار و ۵۵3 بیمار کرونایی 
از ابتدا تا کنون در رتبه اول دنیا و در صدر جدول قرار گرفته اســت. 
رتبه بعدی تعداد مبتالیــان به هند و آمار 3۲ میلیون و 81۰ هزار و 

884 نفر می رسد. 

 B جان  باختگان کرونایی از رتبه اول تا نهم دنیا
رتبه سوم این جدول به برزیل و بیش از ۲۰ میلیون نفر مبتال می رسد. 
روسیه، انگلســتان، فرانســه، ترکیه، آرژانتین و ایران به ترتیب در 

رتبه های چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم قرار گرفته اند. 
تعداد بیماران مبتال در ایران تاکنون 4 میلیون و ۹۹۲ هزار و 63 نفر 
بوده اند که از این آمار تاکنون 1۰۷ هــزار ۷۹4 نفر جان خود را از 
دست داده اند.  اما به روایت آمارهای سازمان بهداشت جهانی و به 
اذعان مقامات بهداشتی ایاالت متحده آمریکا در این کشور بیشترین 
آمار مرگ و میر را از ابتدای پاندمی کرونا داشته و به روایتی عنوان 
می شود این آمار به 4۲ نفر در هر ساعت و روزانه بیش از 1۰۰۰ نفر 
رسیده است؛ چنانچه تعداد فوتی های ناشی از کرونا در این کشور 

اکنون 6۵۷ هزار نفر است.

 Bقربانیانی که در آمارها نیستند
این آمار در هند 4۹۰ هزار نفر و در برزیل ۵8۰ هزار نفر بوده است. 
حتی آمار فوتی های کرونایی در انگلســتان و فرانســه بیش از آمار 
اعالم شده علوم پزشکی ایران را نشان می دهد؛ چنانچه تاکنون در 
انگلستان 13۲ هزار نفر و در فرانسه 114 هزار نفر بر اثر کرونا جان 
خود را از دست داده اند. این بدان معناست که ویروس کووید1۹ با 
قســاوت تمام در همه دنیا جوالن می دهد و در حال قربانی گرفتن 

است و آمار فوت و مرگ و میر عزیزان به ایران ختم نمی شود! 
هر چند برخی جریان های ضد انقالب با افزایش آمار کرونا به دنبال 
ایجاد جنجال و حمله به نیروهای انقالبی و نظام اسالمی بوده و در 
نقاب دلسوزان همیشه در صحنه با هیاهو به دنبال تزریق تشویش و 
اضطراب و نگرانی به مردم هســتند که آمار کشته های کرونایی در 

ایران بیش از این آمارهاست؛ اما مسئله این است که کرونا تنها در 
ایران نیست و باید همه دنیا را در کنار هم در نظر داشت.

 Bاشتباه پس از اشتباه
اما به هر روی اینکه آمار کشته شــدگان ایرانی کمتر از آمار واقعی 
نشان داده می شــود، دور از ذهن نیست و شاید مسئوالن این را راه 
فراری از آسیب های روانی جامعه و شاید هم راه فراری برای عدم 
پاسخگویی به جامعه می دانند که چنین امری را در پیش گرفته اند! 
امری که به باور عموم درست نیست و باید همه واقعیات را به مردم 
گفت که شاید همین مسئله سبب ساز این موج عظیم از ساده انگاری 
در رعایت پروتکل ها باشد. حال این سؤال پیش می آید که آیا آماری 
که مقامات بهداشتی دیگر کشورها با عنوان آمار کشته شدگان ناشی 
از کرونا در آن کشورها اعالم می کنند، با واقعیت ها همخوانی دارد؟ 
که حاال جریان هایی که به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود هستند از 
این شرایط بغرنج و درد و رنج مردم و غم از دست دادن عزیزان شان 
سوءاستفاده می کنند تا به مقاصد خود و برهم زدن آرامش روحی و 
روانی جامعه برسند؟  اینکه چرا مسئوالنی که دست شان می رسید 
و در زمان مقتضی کاری برای واکسینه کردن به موقع مردم نکردند، 
یک سر ماجراست و سر دیگر ماجرا را باید آنهایی پاسخگو باشند 
که به خیال خام برخی دلسوزانند؛ اما نقاب های دهشتناکی بر چهره 
دارند و به دنبال جنجال و مقاصد شــوم دیگری هستند نه دلسوزی 

برای مردم! 

کرونادرکجابیشترقربانیگرفت؟
قربانیانهمهگیریکووید-۱۹ازآمریکاتاخاوردور

برزیلآمریکااندونزیهند

قتل
بادوُدز
مدرناازکاخسفیدتاتوکیو
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پس از آغاز حرکت قطار انقالب در دی 
ماه 13۵6، دیگر امکان توقف آن وجود 
نداشت و هر روز بر سرعت آن افزوده می شد. در 
شــهریور ماه 13۵۷ بود که شــعله آتش انقالب 
سراســر ایران را فراگرفت. در روز 13 شــهریور 
تاریخ نهضت  بزرگ تریــن راهپیمایــی   13۵۷
اسالمی اسالمی با شرکت بیش از 3 میلیون نفر در 
سراسر کشور برگزار شد. در تهران راهپیمایی از 
تجریش آغاز شد و در میدان راه آهن خاتمه یافت. 
نکته قابل توجه در تظاهرات ۲۰ کیلومتری تهران، 
شرکت فعال و گسترده بانوان بود که پابه پای مردان 
در این راهپیمایی گام برمی داشــتند. راهپیمایی 
چندین ساعته مردم تهران ابعاد گوناگونی داشت 
که هادی غفاری در کتــاب خاطرات خود که در 
دفتر ادبیات انقالب اسالمی به چاپ رسیده است، 
دربــاره نحوه برگزاری تظاهــرات و نماز عید در 

قیطریه می گوید:
»روز عید، نمــاز، با دو خطبــه خیلی کوتاه 
مرحــوم مفتح پایــان یافت. بعد، شــهید باهنر 
صحبت کرد. صحبت های ایشــان مفصل بود. 

البته خیلی تند نبود و در مورد تشــکیل حکومت 
اسالمی و مفاســد حکومت های موجود بحث 
کرد. وقتی صحبت های مرحوم باهنر تمام شــد، 
جمعیت وارد خیابان شریعتی شد و شعارها هم 
شروع شد. آن حرکت بدون هیچ گونه برنامه ریزی 
و بــه طور خودجــوش آغاز شــد... جمعیت از 
خیابان شــریعتی به ســمت زیر پل سیدخندان 
رســید، صدا در زیر پل حالت موج داشت. وقتی 
جمعیت حرکت می کرد از دیگــران نیز دعوت 
به حضور در تظاهرات می کرد و شــعار می داد: 
»برای حفظ قرآن مردم به ما ملحق شوید«. یکی 
از نکات خوبــی که در مورد تظاهــرات آن روز 
باید به آن توجه داشــته باشیم برخورد مردم با هم 
بود. اگر گروهی هم داخل صف تظاهرکنندگان 
نمی شدند اما حمایت می کردند. از تمام مغازه ها 
در آن هوای گرم شیلنگ آب به روی مردم باز بود 
 اگر کمک مردم نبود هیچ 

ً
و آب می پاشیدند. واقعا

کاری نمی شد کرد. اکثر مردم صبحانه نخورده و 
گرسنه بودند. از خانه های مسیر تظاهرات کیک 
و شــیرینی در داخل سبدها برای تظاهرکنندگان 
فرستاده می شد. وقتی به خیابان ولیعصر رسیدیم 
موقع اذان ظهر بود. حاال شش ساعت بود که مردم 
مسیر را آرام طی کرده بودند. به هر حال در خیابان 
ولیعصر جمعیت عظیم کنار خیابان وضو گرفته 
و نماز بسیار عارفانه ای خواندند. نماز امروز سد 
مقاومت شاه را شکست. وارد خیابان انقالب و از 
آنجا وارده محوطه دانشگاه شدیم... با کمک مردم 
من باالی دیوار دانشــگاه ایستادم، به نرده ها تکیه 
کردم و شروع کردم به سخنرانی و راجع به کشتار 

دانشگاه، 3۰ تیر و ۲8 مرداد صحبت کردم.«

تظاهرات3میلیونی
   دهلیز    

 همانطــور کــه در شــماره پیش به آن اشــاره شــد، 
سیاســت های اقتصادی دولت نهم و دهم نیز از جمله 
اهدافی بود که مورد نقد و تهاجم رسانه ای اصالح طلبان 
قرار گرفت. دولت نهم که آمده بود ساختار کهنه اقتصاد 
 سیاست های منحصر 

ً
کشــور را تکانی بدهد، طبیعتا

به فرد خود را داشــت و راه دولت اصالحات را ادامه 
نمی داد.

 Bطرح هدفمندسازی یارانه ها
طرح هدفمندی یارانه هــا از جمله طرح های کالن و 
راهبردی کشور است که مورد موافق تمامی دولت های 
انقالب اســالمی بوده و متأســفانه اجرای آن به دلیل 
بار مســئولیتی که برای دولت ها به همراه داشــت، با 
نگاهــی »عافیت طلبانه« به تعویق افتــاده بود. دولت 
نهم با به قدرت رســیدن در تیرماه سال 1384، یکی 
از اولویت های خــود را اجرایی کردن این طرح اعالم 
کرد و از همان ابتدا کوشید مقدمات اجرای آن را فراهم 
آورد. در این میان اصالح طلبان که متأسفانه هیچ گاه از 
نگاه تنگ نظرانه جناحی خود نسبت به دولت نهم بیرون 
نیامدند، حتی اجرای این طرح بنیادین اقتصادی را هم 
مــورد هجمه قرار دادند و  علیه آن جوســازی کردند. 
برای نمونه، »عصــر ما« ارگان ســازمان مجاهدین 
انقالب اسالمی با انتشار مقاله ای هجوگونه می نویسد:

»محور اصلی ایده احمدی نــژاد پرداخت نقدی 
یارانه هاســت که اکنــون فرم جمــع آوری اطالعات 
اقتصادی خانوارهای کشــور توزیع گردیده اســت، 
اما هنوز هیچ کدام از اجزا طرح مشــخص نیست که 
چگونه و به چــه میزان یارانه به هر فــرد ایرانی تعلق 
می گیرد. چه اشخاص به چه مقدار از چه راهی و در چه 
زمانی و براساس چه ضوابطی یارانه دریافت خواهند 
کرد و تاکنون هیچ ترتیب، برنامه و مدرک مشــخص 
و مستندی در خصوص پرداخت مستقیم یارانه ها در 
دسترس افکار عمومی قرار نگرفته است. حتی علیرغم 
درخواست مجلس هنوز این طرح به مجلس ارائه نشده 
اســت. چون هنوز چارچوب طرح مشخص و هزینه 
فایده آن بررسی نشده است، هیچ نهاد علمی مستقل آن 
را تأیید نکرده است و به نظر می رسد تراوشات فکری 

یک یا چند نفر محدود باشد... در چنین حالتی طرحی 
با این ســطح ابهام و تنزل از نظر کارشناسی، نپختگی 
و عجوالنه بودن شــاید برای دولت رأی ساز باشد، اما 
 در میان مدت و درازمدت از این تنور نه 

ً
برای ملت قطعا

تنها نانی پخته نمی شود که حداقل اثر آن افزایش شدید 
تورم و در معرض خطر قرارگرفتن معیشت آنهاست که 
 کشور قرار است به یک کمیته امداد بزرگ تبدیل 

ً
ظاهرا

شود. به نظر می رسد توزیع منابع مالی کشور بین مردم 
چه در سفرهای استانی، چه در سیستم عریضه نویسی 
و چه طی طرحی به نــام تحول اقتصادی همان راهی 
است که بسیاری از ســالطین گذشته پیمودند، که نه 
به محبوبیت و ماندگاری آنها کمکی کرد و نه موجب 

آبادانی کشور و رفاه ملت شد.«
  

 B طرح تحول ساختار بانک ها
بانکــداری اســالمی و مســئله پرداخت ســودهای 
غیرمتعارف، از جمله مســائلی اســت کــه همواره 
با ابهامــات و انتقــادات متعددی از جانــب علما و 
کارشناسان مسائل دینی روبه رو بوده است. در سال های 
اخیر، ســودهای باالی بانک ها با اعتراض گســترده 
اقشــار و توده های پاییــن جامعه همــراه بود، ضمن 
آنکه تولیدکنندگان اقتصادی نیز به این ســودهای باال 
اعتراضات فراوانی داشتند. این تنها بخشی از مشکالت 
بانکداری در کشور اســت که ساماندهی جامع برای 

اصالح امور بانکداری را به ضرورتی در کشــور مبدل 
کرد. این مسئله یکی از دغدغه های اولویت دار دولت 
نهم بود که با آغاز به کار ریاست جمهوری احمدی نژاد 
بــر آن تأکید شــد، ولی این طرح نیــز همچون دیگر 
برنامه های دولت نهــم از هجمه های تخریبی جریان 
چپ دور نماند! بــرای نمونه در یادداشــتی با عنوان 
»اقتصاد صدقه پــرور« به نقد پیــام رئیس جمهور به 
همایش »قرض الحســنه، راهبرد اقتصاد ســالم« در 
138۷/4/۲۲ پرداخته و مدعی می شــود: »براســاس 
طرح موســوم به »تحول ســاختاری بانک ها« که در 
 قرار است 

ً
وزارت اقتصاد و دارایی تهیه شــده، ظاهرا

بانک های دولتی کشور پس از ادغام در یکدیگر به دو 
بخش قرض الحسنه و سرمایه گذاری تقسیم شوند«!

نویســنده با فرض گرفتن این ادعا، این سیاست را 
نقد کرده و ســرآخر دولت را چنین متهم می کند: »به 
نظر می رسد حاکمان کنونی در زمینه پیدا کردن مشکل 
و بزرگ جلــوه دادن آن تبحری خــاص دارند و برای 
حل آنها راهکاری ویژه و آن حذف و نابودی دســتگاه 
متصدی و متولی اســت! وقتی اراده بــر اداره قجری 
 ســازمان مدیریت مزاحم است و 

ً
کشور باشد طبیعتا

باید حذف و نابود گردد. وقتی عریضه نویسی از طرف 
مردم و صله بخشی از طرف دولت رایج می شود، چه 
نیازی به نظام بانکی باقی می ماند؟!... اشکال حضرات 
این است که همه چیز را از دریچه کسب رأی می بیند، 

بنابراین اقتصاد را صدقه محور می خواهند و بی دلیل 
نیســت که در بعضی از شهرها به تعداد کل جمعیت 
و حتی بیشــتر نامه به آقای احمدی نژاد داده می شود. 
مسلم اینکه آقای احمدی نژاد به درستی می داند اداره و 
مصرف وجوه سپرده های قرض الحسنه به نحو مناسب 
توسط بانک ها که ساختار قانونمند و قوی دارند صورت 
می گیرد، اما آنجا دیگر عنایت به جمعی خاص میسر 
نیست، پس باید وجوه را جمع و در جایی و به کسانی 

که مورد نظرند پرداخت کرد!«  

 Bانحالل سازمان مدیریت
یکی از انتقادات جدی احمدی نژاد به نظام بروکراسی 
کشور، انتقاد به جایگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشــور در نظام تصمیم گیری بــود. احمدی نژاد بدنه 
کارشناســی این ســازمان را غرب گرا می دانست که 
مبتنی بر مدل های ناکارآمد برای بودجه کشور تصمیم 
می گیرند. احمدی نــژاد که یکی از اولین اولویت های 
کاری خود را حذف این سازمان گذاشته بود، سرانجام 
در 1۹ تیرماه سال 1386 دستور انحالل آن را صادر کرد؛ 
حرکتی که اجرای تدریجی آن از تابستان سال 138۵ 
با ادغام ســازمان مدیریت اســتان ها در استانداری ها 
آغاز شــد. این طرح با مخالفت های جدی همراه بود 
و از جملــه مخالفان آن جریــان اصالح طلب بود که 
در مقاالتی به آن واکنش نشــان دادند و چنین نوشتند: 
»ســازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان نخبه ترین 
دستگاه دولتی با بیش از نیم قرن سابقه بودجه نویسی، 
در سال جاری با تصمیم یک تنه آقای احمدی نژاد دچار 
تالشی سازمانی شد« و در جایی دیگر مدعی شدند: 
»معجزه گر هزاره ســوم با انهدام و انحالل ســازمان 
مدیریت با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت، کنار نهادن 
برنامه های مصوب کشور در قالب برنامه توسعه چهارم 
و چشم انداز ۲۰ ســاله، انحالل هیئت امنای حساب 
ذخیــره ارزی و واگذاری اختیارات آن به کمیســیون 
اقتصادی دولت، اقدام به ســفرهای استانی و تصویب 
طرح هــای بزرگ و کوچک بدون اجازه و حتی اطالع 
مجلس، واردنمــودن دو میلیارد دالر )۲۰۰۰ میلیارد 
تومان( بازهم بدون اطالع مجلس که تعیین کننده خط 
مشی مالی دولت است، برهم زدن ساختار بانک ها و 
تشکیل بانک قرض الحسنه، دستوری کردن نرخ سود 

بانکی و... .«

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب

 تصویب پرچالش
 قانون اساسی

 مجلس خبرگان قانون اساسی در 
شروع کار خود پس از شکل گیری 
ساختار و کمیســیون ها مبتنی بر آیین نامه 
داخلی، نظرش این بود که پیش نویس قانون 
اساسی ارائه شــده نواقص اساسی دارد که 
باید مرتفع شود. مجلس خبرگان از آنجا که 
خود را نهادی مســتقل و منتخب مستقیم 
آیین نامه مصوب وزیر  مردم می دانســت، 
کشــور دولت موقت و شــورای انقالب را 
نپذیرفت و در این رابطه آیین نامه جدیدی را 
به تصویب رساند تا کاستی های پیش نویس 
را جبــران کند و اصول غیر الزم را بردارد و 
اصولی را که مورد نیاز بود یا فراموش شده 
بود، به آن اضافه کند. این رویکرد ســرآغاز 
چالش میان مجلس خبرگان و دولت موقت 
بود.  از اینجا به بعد مجلس خبرگان با دولت 
موقت و برخی از اعضای شــورای انقالب 
دچار چالش های شــدیدی شدند و روز به 
روز بر شــدت آن افزوده می شــد. در تمام 
فرآیند رســیدگی به اصول قانون اساسی، 
همواره اســالم و احــکام آن محور اصلی 
مباحث مجلس خبرگان بود. یکی از موانع 
پیش روی مجلس این بــود که نمایندگان 
دیگر گروه های سیاسی با پوشش اسالمی 
 به واســطه تماس با خارج از مجلس 

ً
بعضا

خبرگان سعی داشتند مجلس خبرگان را از 
طی روند اســالمی اتخاذ شده باز دارند که 
البته موفق نشدند. از دسیسه های دیگر این 
جریــان این اســت که تــالش می کردند 
بخش هایی از مردم را در مقابل مجلس قرار 
دهند. همچنین از سوی حضرت امام)ره( 
پاســخی به استعالمی منتشر شــد که در 
مطبوعات آن ایام منتشر شد و تا حدودی به 
شبهات پاسخ می داد و عملیات روانی آغاز 
شــده را خنثی می کرد. مجلــس خبرگان 
کاستی ها و نواقص زیادی را در پیش نویس 
تشخیص داد که باید نواقص آن را برطرف 
می کــرد؛ برای نمونه، اصــل والیت فقیه، 
شــکل دادن به نهادهای انقالبي مانند سپاه 
پاسداران، وجود فرماندهی کل قوا و غیره از 
جمله مواردی بــود که در پیش نویس مورد 
توجه قرار نگرفته بــود. در حالی که دولت 
موقت انتظار داشت نمایندگان در چارچوب 
همان پیش نویس دولت موقت کار را پیش 
ببرنــد، اکثریت اعضا اعتقاد داشــتند این 
خألها باید با تدبیر مجلس مرتفع شود.  روز 
به روز جدال های داخلی و بیرونی مجلس 
بیشتر و تندتر می شد، به خصوص هنگامی 
که در جلسه پانزدهم در تاریخ 13۵8/6/۲1 
بررســی اصل پنجم قانون اساسی پیرامون 
مسئله والیت فقیه در دستور کار قرار گرفت 
و عناصر وابسته به دولت موقت و لیبرال ها و 
مخالفان جریان اسالمی و خط امام)ره( در 
مطبوعات خود شــروع بــه جنجال آفرینی 
کردنــد. در درون مجلــس نیز عــده ای از 
نماینــدگان مجلس که در اقلیــت بودند، 
تریبون دار این چالش و کشــمکش بودند. 
افرادی مانند ابوالحســن بنی صدر، مقدم 
مراغــه ای و... تربیــون ضدانقالب بیرون 
مجلس شده بودند و همان مسائل و شبهات 
را مطرح می کردند که مخلص کالم آنها این 
بود که »والیت فقیه دیکتاتوری اســت« و 
نباید در قانون اساســی قرار گیرد! در همان 
زمان بود که حضرت امام)ره( به سخن در 
آمدند و در در بیانات شان فرمودند: »والیت 
فقیه می خواهد جلوی دیکتاتوری را بگیرد 
نه اینکه می خواهد دیکتاتوری کند والیت 
فقیه از روز اول تا حال بوده زمان رسول الله تا 
حاال بوده... والیت فقیه یک چیزی نیست 
کــه مجلس خبــرگان ایجاد کرده باشــد، 
والیت فقیه چیزی است که خدای تبارک و 

تعالی درست کرده است.«

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

شعلهورشدنسراسرینهضتاسالمیدرشهریور۱357
مسابقات المپیک مونیخ، باشکوه ترین المپیکی 
بــود که تــا آن زمــان از ۲6 اوت 1۹۷۲ تا 11 
ســپتامبر 1۹۷۲ میالدی در آلمــان غربی و با 
حضور ورزشــکاران زن و مرد از 1۲1 کشــور 
جهان و در ۲1 رشــته ورزشی برگزار می شد. 
آلمانی هــا تالش داشــتند خاطــرات تلخ و 
جنایت آمیز جنگ جهانی دوم را به فراموشــی 
سپرده و چهره ای بشردوستانه و صلح جویانه از 

خود نشان دهند.
المپیــک مونیــخ خیلــی زود بــه یکی از 
ناامن ترین و پرحادثه ترین مسابقات المپیک بدل 
شد؛ آنجا که هشت نفر از شبه نظامیان »سپتامبر 
سیاه« که با »ســازمان آزادی بخش فلسطین« 
مرتبط بودند، با حمله به خوابگاه ورزشکاران 
تیم رژیم صهیونیستی و کشتن دو نفر از اعضای 
تیــم و گروگان  گرفتن ۹ نفر از آنها، خواســتار 
آزادی ۲۰۰ زندانی فلسطینی شدند. تالش ها 
بــرای آزادی گروگان هــا به درســتی طراحی 
نشــد و در نتیجه عملیات صورت گرفته، همه 
گروگان  ها به همراه پنج نفر از مهاجمان و یک 

پلیس آلمانی کشته شدند.
مســابقات به مدت یک روز معلق شــد و 
مراســم یادبودی هم برای کشته  ها برگزار شد 
و در شــرایطی  که اعتراضاتی وجود داشــت، 
مسابقات ادامه یافت. به دنبال این ماجرا »گولدا 
مایر«ـ نخست وزیر رژیم صهیونیستی ـ تیم  های 
موساد را برای کشــتن عامالن طرح »سپتامبر 
سیاه« فرســتاد. روز 16 اکتبر 1۹۷۲ مأموران 
موســاد به شــکل فجیعی »عبدالوائل زعیتر« 
نماینده سازمان آزادی بخش فلسطین در ایتالیا 

را در آپارتمانش کشتند و چند ترور مشابه دیگر 
نیز صورت گرفت!

ستاره این دوره از بازی ها، »مارک اسپیتز« 
شناگر آمریکایی بود که توانست ضمن کسب 
هفت مدال طال، رکوردهای جهانی 1۰۰ متر 
آزاد، ۲۰۰ متر آزاد، 1۰۰ متر پروانه و ۲۰۰ متر 
پروانه را جابه جا کند تا »ستاره المپیک مونیخ« 
لقب بگیرد. از آنجایی که او یهودی بود، پیش از 
پایان بازی ها و برای حفظ جان وی از او خواسته 
شد تا محل بازی ها را ترک کند تا مبادا هدف 

دیگری برای تروریست ها قرار گیرد.
تنش آن روزهای جنگ ســرد در مســابقه 
بسکتبال تبلور یافت. فینال رقابت های بسکتبال 
بین آمریکا و شــوروی جنجالی ترین مســابقه 
تاریخ این رشته ورزشی بود؛ در حالی  که آمریکا 
۵۰ به 4۹ از شوروی پیش بود، سه ثانیه پایانی 
بازی دو بار تکرار شد و شوروی ۵1 به ۵۰ پیروز 
شد. آمریکایی ها که به داوری معترض بودند، 
از گرفتن مدال نقره خــودداری کردند. گفتنی 
اســت، تیم آمریکا تا آن روز در برابر شــوروی 

شکست نخورده بود!

   حافظه    

گروگانگیریدرمونیخ
سیاستدرالمپیک۱۹7۲آلمان

هجمههمهجانبهتاریخ
اقتصادی بهسیاستهای

مواجههاحزابوگروههایسیاسیبادولتنهمودهمـ۱۱
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 احساس مسئولیت و داشتن دغدغه و انگیزه 
برای حل مشکالت کشــور، ویژگی بارزی 
است که تاکنون از دولتمردان دولت سیزدهم دیده شده 
است و می توان گفت اعضای دولت سیزدهم تفاوت 
 بارزی با سیاستمداران دولت های قبل دارند و آن، 

ً
نسبتا

برخورداری از شــناخت و آگاهی دقیق از مســائل و 
مقتضیات جامعه اســت. به عبارت دیگر، احســاس 
مســئولیت و دغدغه مندی در دولت کنونی در بســتر 
جامعه ریشه دارد و برخاسته از نگرش های باال به پایین 
به جامعه نیست که خواسته ها و تقاضاهای مردم را به 
تأویــل خود در مــی آورد و رنگ روشــنفکرانه به آنها 
می دهد. البته این شــناخت را باید هم نتیجه افزایش 
پژوهش های جامعه شــناختی دانســت و هم فراوانی 

مشکالت و آشکاربودگی آنها.

 Bفضیلت عدالت و تنظیم انگیزه ها
آگاهی از مشــکالت جامعه و داشتن انگیزه  باال برای 
حل آنها، هرچند موتور محرکه حل مشکالت به شمار 
می آید، اما می توانــد راه به نتایج نامطلوبی ببرد و آن، 
اقدامات و عملیات عجوالنه و غیرکارشناسی است که 
خود زمینه مشکالت دیگری را فراهم می کند. ضمن 
اینکــه اقداماتی از این دســت موجی از حمایت های 
اولیه مردمی را برای متصدیان امور فراهم می کند و این 
پشتوانه می تواند مبنایی برای غرور آنان و گریز از قانون 
به شــمار  آید و این تجربه  برآمده از دولت نهم و دهم 
است. در این وضعیت قرار دادن آگاهی و شناخت در 
چارچوب اندیشه ها و نظریه های متناسب با مشکالت 

جامعه ضرورت می یابد. امروزه مشکالت اقتصادی، 
زندگی مردم را با سختی مواجه کرده و فساد اقتصادی 
و سیاسی با گستردگی دامنه و تنوع مشکالت اقتصادی، 
جمع شده است و به این ترتیب عملکرد ساختارها نیز 
با مشکل مواجه شده است. در چنین وضعیتی، اولین 
گام برون رفت از مشکالت، مبارزه جد ی با فساد است 
و این، سخنی بدیهی است؛ اما نکته مهم  این  است که 
مبارزه با فســاد اقدامی از جنس کارکردی و عملیاتی 
و متکی به قانون به شــمار می آید و ایــن اقدام اگر در 
چارچوب مفهومی فضیلت منــد که همانا »عدالت« 
اســت، قرار نگیرد، خود می تواند ســبب مشکالت 
دیگری همچون ترویج روحیه عصیان گری در جامعه 
شود. عدالت فضیلتی است که اقامه آن در جامعه تنها 
ســبب توزیع عادالنه فرصت ها و امکانات نمی شود، 
بلکه مهم ترین راه اصالح جامعه و رشد و تعالی آن به 
شــمار می آید؛ از همین رو، حضرت امام خمینی)ره( 
درباره این فضیلت می گویند: »همۀ زحمت انبیا برای 
این بود که یک عدالت اجتماعی درســت بکنند برای 
بشــر در اجتماع، و یک عدالت باطنی درســت کنند 
برای انســان در انفراد. زحمت های انبیا برای این بود. 
)صحیفه امــام؛ ج 11، ص 386( اهمیت عدالت در 
مکتب حضرت امام)ره( و شــاگردان ایشان همچون 
اســتاد مطهری و رهبر معظم انقــالب از صراحت و 
بداهت زیادی برخوردار اســت، اما آنچه کمتر به آن 
پرداخته شده است، سازوکار مفهومی اجرای عدالت 
اســت و چنین سازوکاری بر سازوکار اجرایی عدالت 

که همانا قانون است، تقد م دارد.

 Bسازوکار مفهومی عدالت
»سازوکار«، مفهومی است که به نوعی روش سیستمی 
به منظور مدیریت یک جامعه اشاره دارد. همانند مفهوم 
ساختار که ابتدا از ســاختارهای ذهنی آغاز می شود، 

سیستم را نیز می توان ابتدا در حوزه شناختی و مفهومی 
تعریــف و تصو ر کــرد. یک سیســتم دارای ورودی، 
پرداخت، خروجی و بازخورد است و چنین سازوکاری 
را برای شناخت دقیق تر فضیلت عدالت و اجرای آن در 
جامعه می توان تصو ر کرد. عدالت در دیدگاه اســالم، 
از اعتقاد به حق آغاز می شود؛ یعنی نطفه و جوهر اولیه 
و اصلی عدالت که همــواره در آن باقی می ماند، حق  
است. در آموزه های اسالمی عدالت به معنای »ِاْعطاُء 
ل  ذي َحق  َحقُه« دانسته شــده است و در کالم امام 

ُ
ک

علی)ع( حــق و عدالت در کنار یکدیگر و ممزوج در 
هم تعریف شده اند. از جمله در خطبه 3۷ نهج البالغه، 
امام علی)ع( می گوید: »من برای اجرای حق و عدالت 
و گرفتن حق ضعیفان از زورمندان قبول خالفت کردم، 
به همین دلیل، ناتوان ستمدیده در نظر من عزیز است 
تــا حقش را بگیرم و زورمند ســتمگر نزد من حقیر و 

ضعیف است تا حق  دیگران را از او بستانم.«
با دقت در این احادیث می توان گفت، نقطه عزیمت 
اجرای عدالت، اعتقاد به حق و تالش برای احیای آن 
است، چنانکه عالمه طباطبایی نیز می گوید: »عدالت 
این اســت هر نیرویی هر حقی دارد به حق خود برسد 
و در جایی که شایســته است قرار گیرد.« )طباطبایی، 
المیزان فی تفســیرالقرآن، ج 1، ص ۲۷1( درک بهتر 
جایگاه حق در اجرای عدالت با سخن آیت الله مصباح 
روشــن می شــود، آنجا که می گوید: وقتی ما معنای 
اصطالحــی »عدل« را »دادن حق  هر ذی حقی به او« 
دانستیم، موجودی را به عنوان »صاحب حق « در نظر 
گرفته ایم و گفته ایم رعایت آن حق  »عدل«، و تجاوز به 
آن »ظلم« نامیده می شــود. )مصباح، آموزش عقاید، 

 )۹۹ :1384
به این ترتیب مبنا و ســرآغاز اجرای عدالت اعتقاد 
به برخــورداری تمامی افراد جامعــه از حق و حقوق 
است و سپس تالش برای احیای آن حق؛ در این معنا، 

جامعه قبل از آنکه نیازمند اعطای کمک باشد، باید حق 
و حقوق آن شــناخته و احیا شود. از همین منظر است 
که در دیدگاه امام علی)ع( عدالت بر سخاوت ترجیح 
دارد، چرا که »عدالت هر چیزی را در جای خود قرار 
می دهد و ســخاوت آن را از جهتی که دارد بیرون می 
آورد.« اســتاد مطهری نیز در همین جهت می گوید: 
»جود و ایثار را نمی توان مبنای اصلی زندگی عمومی 
قرار دارد و بر اساس آنها مقررات و قانون وضع و اجرا 
نمود... . جود و ایثار وقتی جود و ایثار اســت که هیچ 
قانون و مقرراتی حتمی و الزم االجرا نداشــته باشــد 
 به خاطر کرم و بزرگواری و گذشــت و 

ً
و آدمــی صرفا

نوع دوستی و بلکه حیات دوســتی جود کند. بنابراین 
عدل از جود افضل اســت.« )مطهری، بیست گفتار، 

)۹ :136۰
بنابراین می توان ورودی و سرآغاز سیستم مفهومی 
عدالــت را حق دانســت. وانگهی کارگــزاران نظام 
اســالمی با اعتقاد به حق و تالش بــرای احیای آن در 
حقیقت انســان را تکریم کرده اند و کرامت انسانی که 
بعد مهمی از انسان شناســی دینی به شمار می آید، در 
محاجه با تفکرات اخیر غرب و اندیشــه های »آمارتیا 
ِســن« که آزادی را مبنای عدالــت می داند، می تواند 
ظرفیت اندیشه دینی را نشــان دهد. اعتقاد به کرامت 
انسان، آزادی او را پاس می دارد و برای آن ارزش ذاتی 
قائل اســت، اما در عین حال به هدایت گری قائل بوده 
و هدایت را نیز در جهت همان حفظ کرامت انســان 
می داند. وقتی بر این اســاس به کرامت انسان و ارزش 
ذاتی آزادی او بنگریم، اعتقاد به حق و حقوق هر انسانی 
و تالش برای احیای آن، که ســرآغاز عدالت است، پا 
می گیرد و به جریان می افتد. اینها مفاهیمی هستند که 
سیستم مفهومی عدالت را می سازند و در نوشته های 
بعدی مقام هر یک و ســایر مراحل این سیستم بیشتر 

بحث می شود.

حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

تحریف تاریخ و مصادره کردن تاریخ 
به نفع مواضع و منافــع روایت کننده 
تاریخ، از آفات و آسیب های مخاطره آمیزی است 
کــه همواره مســیر تاریخ نگاری درســت را با 
دست اندازهایی مواجه کرده و افراد و جوامعی را 
برای رســیدن به تاریخ صحیح شان به زحمت 
انداخته اســت. برای مقابله با این آسیب، الزم 
است هم در نقل تاریخ و هم در تحلیل تاریخ و 
حتی شنیدن روایات تاریخی از اشخاص دقت 
کافی را در نظر داشت تا مطالب غیر واقع جامه 
حقیقت به تن نکنند. اگرچه محسن سازگارا در 
مراحل اولیه تشکیل سپاه نقش داشت اما روایتی 
که از تشــکیل این نهاد انقالبــی و مردمی ارائه 
می کند، تحریف شــده اســت. وی در این باره 
مدعی می شــود که فکر تشکیل سپاه به قبل از 
پیروزی انقالب اسالمی باز می گردد و اصال بنا 
بوده سپاه نقش یک نیروی مردم نهاد و به عنوان 
یــک ارتش مردمی بــرای مبارزه با رژیم شــاه 
تشکیل شود. وی می گوید: »به نظر می رسید یک 
مبارزه طوالنی مدت و فرسایشــی در پیش رو 
باشــد. هیچ کس تصــوری از پیروزی ســریع 

انقالب را نداشت. بیشتر مدل انقالب 
الجزایر یا کوبا پیش چشم ما بود و 
یک دوره جنگ طوالنی. به همین 
دلیــل فکر تشــکیل یــک ارتش 

آموزش  مردمی مطرح شد. 
تئوریک و سپس نظامی 

کادرهــای از ایران و 
آغاز  آمریکا  و  اروپا 
فروپاشی  با  شــد. 

رژیم شاه و تشــکیل جمهوری اسالمی، طرح 
تشــکیل ارتش مردمی معلق مانــد و پیروزی 
برق آســای انقالب اســالمی، در فــردای روز 
پیــروزی، یعنی ۲3 بهمــن 13۵۷ ما را با چند 
ســوال جدی مواجه کرد. اول آنکه سالح های 
پخش شده در میان مردم چگونه باید جمع آوری 
شود و تحت قانون و قاعده قرار بگیرد که بتوان در 
کوتاه ترین زمان نظم و امنیت را به کشــور اعاده 
کــرد«. بدین ترتیب، ارتــش مردمی مورد نظر 
سازگارا قرار شد که به عنوان یک نیروی انتظامی 
و جمع آوری سالح هایی که در اختیار مردم مانده 
بود مشغول شود اما نکته مهمی که در این میان 
مغفول مانده بــود، این بود کــه بر خالف نظر 
محسن سازگارا آن ارتش مردمی هیچ ارتباطی به 
تشکیل سپاه پاسداران بعد از انقالب نداشت. 
حتی به نظر می رسد آن ایده ارتش مردمی را هم 
نهضت آزادی از خودش ابداع کرده بود؛ زیرا در 
نهضت آزادی همواره گرایش به قبضه قدرت از 
طریق قهرآمیز وجود داشــته است. چنانکه این 
تشــکل در ســال های پیش از پیروزی انقالب 
اســالمی هم همــواره از ســازمان مجاهدین 
خلق)منافقیــن( و دیگــر گروه های مســلح و 
ضدانقالب دفاع می کرد و همواره با آنها ارتباط 
محکمی برقرار می نمود و به نوعی سازمان 
نظامی  بــازوی  خلق)منافقین(  مجاهدین 
نهضــت آزادی بــه شــمار می رفت. 
محسن ســازگارا هم به عنوان 
یکــی از مهره هــای خاص 
نهضت آزادی به شــمار 

می رفت.

فرازوفرودمحسنسازگاراـ3

تحریفتشکیلسپاه

   ریزش ها    

رخنــه در نهادهــای سیاســی برای 
سیاســی،  تصمیمات  جهت دهــی 
نظامی و اقتصــادی به نفع دولت های بیگانه از 
پرکاربردترین شکل های نفوذ راهبردی است. 
یکــی از نمونه های درس آمــوز در این زمینه، 
نفوذی معروف رژیم صهیونیســتی به نام »الی 
کهن« با نام مستعار »کامل امین ثابت« در نظام 
سیاسی سوریه است. ابتدا به عنوان دانشجو به 

یکی از شهرهای سوریه فرستاده شد. 
او موظف بود در این شــهر تعالیم دینی را 
آموخته و مانند مسلمانان زندگی کند و به زبان 
و لهجه سوری و جغرافیای سیاسی این کشور 
مسلط شود. )بن دان، بی تا: ۵3( او پس از این 
مراحل به مثابه یک مهاجــر عرب به آرژانتین 
رفت و پس از ســال ها زندگی در این کشــور، 
بــا برنامه از پیــش تعیین شــده در قالب یک 
تاجر سوری به سوریه برگشــت و از این زمان 
مأموریت نفوذ خود در مراکز قدرت سوریه را به 
تدریج آغاز کرد و موفق شد اعتماد افراد زیادی 
در ارتش و دولت ســوریه را به دست آورد، به 
گونه ای که او را یکی از گزینه های پیشــنهادی 
برای عهده دار شــدن یکــی از وزارتخانه های 
سوریه یا یکی از سران حزب معرفی می کردند. 
)همــان: 8۷ـ1۰۰( »الی کهن« بــه گونه ای 
اعتماد حافظ اسد، رئیس جمهور وقت سوریه 

را به خود جلب کرده بود که پس از دستگیری 
او، حافظ اســد باور نمی کرد او یک جاسوس 
موســاد اســت؛ اما او مأموریتش را که انتقال 
اطالعات حســاس و مهم نظامی، سیاســی و 
اقتصادی به رژیم صهونیستی و شکست اعراب 
در جنگ شــش روزه بود، به خوبی انجام داده 
بــود. توطئه علیه »پاتریس لومومبا« مبارز ضد 
 اســتعماری آفریقا یکی دیگــر  از نمونه های

 تاریخی است.
 وقتی که مشاور آیزنهاور، رئیس جمهوری 
وقت آمریکا ضرورت اقدامی مبنی بر خالصی 
از شــّر لومومبا را به آلن دالس، رئیس سازمان 
ســیا یادآور شــد، تنهــا در عــرض 1۲هفته 
اولیــن نخســت وزیر کنگو پــس از رهایی از 
اســتعمار سرنگون شــد و به طرز وحشتناکی 
شــکنجه، تــرور و در اســید حل می شــود.
)Madeleine,1۹8۲:4۵( نکتــه اساســی در 
 این واقعــه، فرآیندی اســت که به تــرور وی

 ختم شد.
 سازمان سیا به همراه ام.آی.6 پیش از ترور، 
زمینه های برانــدازی وی را با نفوذ و تحریک 
نمایندگان مجلس کنگو به منظور استیضاح و 
دادن رأی عدم اعتماد بــه لومومبا فراهم کرده 
بود. سیا با نفوذ در نخبگان و نمایندگان مجلس 
و سیاستمداران کنگو، ضمن هشــدار دربارۀ  
احتمــال کودتا از ســوی لومومبــا و دو نفر از 
همراهانش، آنها را به دستگیری او و همراهانش 
مجاب و بر اثر این فضاسازی ها، رئیس جمهور 
کنگو، لومومبا را از نخست وزیری برکنار کرد.

)بلوم،۲63:13۷6(

چهرهپنهانسیاستـ۱۱

نفوذدرنهادهایسیاسی

   آفاق    

خرد

سیاست نامه

اندیشهسیدمحمدکاظمیزدیـ۲

مقابله با سلطه اقتصادی

 برای شناخت ابعاد مختلف فکر و اندیشه 
سیاسی اندیشمندان و علما الزم است عالوه 
بر شناخت اولیه از حیات فردی و خانوادگی، 
با اوضاع سیاســی و اجتماعــی زمانه وی 
نیز آشنا شــویم. آیت الله  سیدمحمدکاظم 
طباطبایی یزدی در برهه خطیر و چالشــی 
مشروطه و زمانه فعالیت جدی استعمارگران 
غربی و شرقی برای غارت مسلمانان زندگی 
می کرد. اســتعمار از قدیم االیــام به دنبال 
نفوذ سیاســی، اقتصــادی و حتی فیزیکی 
در کشورهای اســالمی به ویژه کشورهای 
خاورمیانه بوده اســت. در این راســتا، گاه 
علــل و عوامل اقتصادی ســبب حضور و 
نقش آفرینی آنان در این کشورها می شده و گاه 
علل سیاسی و برخی اوقات نیز علل دیگر. 
البته علل سیاسی و اقتصادی از علل عمده 
حضــور قدرت ها در ایــن منطقه راهبردی 
بوده اســت. از آنجا که در عصر سید یزدی 
نفوذ بیگانه به کشورهای اسالمی در انحای 
مختلف اقتصادی، سیاسی و حتی فیزیکی 
صورت گرفته، الزم است عکس العمل های 
سید برای بهبود شرایط مسلمانان و مقابله با 
سیطره اقتصادی و سیاسی استعمارگران که 
در نهایت بیم سلطه فرهنگی و فکری آنها را 
داشته اســت، مورد بررسی و بازکاوی قرار 
داد و از سنت فکری و میراث گرانقدر دفاع 
از مرزهای اعتقــادی و جغرافیایی درس ها 
آموخت. در این نوشــته، بنا بر اهمیت ویژه  
مباحث اقتصــادی، به اجمال عکس العمل 
ســید در مقابل نفوذ اقتصادی اســتعمار را 
اقتصادی  بررسی می کنیم. مهم ترین علت 
را که موجب اســتعمار شده است، می توان 
به پس از رخــداد انقالب صنعتی در غرب 
بازگرداند؛ زیرا این کشــورها از دو ســو به 
کشورهای خاورمیانه نیازمند بودند؛ از یک 
ســو ثروت ها و منابع سرشــار کشورهای 
 دولت هــای داخلی 

ً
خاورمیانــه که عمدتا

خود قادر به اســتفاده بهینه و مناسب از آن 
نبودند و کشورهای متمدن برای مواد اولیه 
کارخانجات خــود نیاز مبرم بــه آن منابع 
و ذخائر داشــتند، آنها را به این کشــورها 
نیازمند کرده بود؛ از ســوی دیگر تولید زیاد 
کارخانجات صنعتــی آنان نیازمنــد بازار 
مصرف مناسبی بود و کشورهای غیرصنعتی 
خاورمیانه می توانســت بهترین بازار برای 
آنان به شــمار آیــد. بدیهی اســت که نبود 
بازار فروش به ورشکســتگی کارخانجات 
منتهــی می شــد و نفــوذ در کشــورهای 
شرقی می توانســت موجب شــود آنها به 
مصرف کننــدگان کالن کاالهای قدرت ها 
تبدیل شوند. سیدکاظم یزدی این مسئله را 
چنین تحلیل کرده اســت: »در این زمان که 
دول خارجه به انواع حیل رشــته کســب و 
صنایع و تجارت از دست مسلمین ربوده و 
شغل اهل اسالم به تدریج منحصر به داللی 
و بیع و شراء اجناس خارجه شده با آنکه اکثر 
مواد اجناس را به ثمن بخس از بالد مسلمین 
جلب کنند و به الوان متعدد و اشکال مختلفه 
به اعلی القیم در بازار مسلمین مثقال مثقال 
فروش رود، مناسب است مسلمین از خواب 
غفلت بیدار شوند و به تدریج رفع احتیاجات 
خود را از خارجه بنمایند.«1 سید عالوه بر 
این نامه ها به گونه ای مختلف از مؤسســان 
شرکت اسالمی نیز که با تأسیس شرکت تا 
حدودی نیاز مسلمانان به پارچه خارجی را 
کم کردند، تقدیر کرده اســت. در ادامه نوع 
ورود مرحوم یزدی به نهضت مشــروطه را 

بیشتر توضیح خواهیم داد. 
منبع:

1ـ علــی ابوالحســنی منــذر، زندگی نامــه آیت الله 
سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، یزد: فرمانداری یزد، 

141۷ ق، ص ۲1.

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

بهسویساخت
سیستممفهومیعدالت

نگاهیبهفضیلتعدالتوتنظیمانگیزههایحلمشکالت
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قبل از اینکه ویــروس کرونا در زندان های آمریکا 
شــیوع یابــد، در طول یــک هفته پنــج نفر در 
زندان های ایالت می سی سی پی کشته شدند. یک 
وکیل حقوق مدنی در مــاه فوریه ۲۰۲۰ گزارش 
داده است، هر هفته 3۰ تا 6۰ نامه دریافت می کند 
که در آن ضرب و شــتم، چاقــو، محرومیت از 
مراقبت های پزشکی و انتقام گیری در زندان های 
ایالت فلوریدا توصیف شده است. در همان ماه، 
افرادی که در مرکز اصالحی ســوزا بارانوفسکی 
در ماساچوست زندانی بودند، با طرح شکایتی، 
ادعا کردند که مورد سوء استفاده افسران شاغل در 
آن مرکز قرار می گیرند و با ضرب و شــتم، حمله 

ســگ های نگهبان، ضربات مشت و لگد و... با 
آنان رفتار می شــود. در حالی که این داستان های 
هولناک را تا حدودی رســانه ها و مــردم از آن با 
خبر شدند، طاعون خشونتی که پشت میله های 
زندان های آمریــکا قرار دارد، اغلب نادیده گرفته 
می شــود و وقتی مورد توجه عموم قرار می گیرد، 
کسی اشاره ای به اینکه بسیاری از زندانیان درمدت 
زندانی بودن خود صحنه های خشونت آمیزی در 
زندان می بیننــد، نمی کند! در واقــع یک طرف 
ماجرا، ترویج خشونت در زندان های آمریکاست. 
بیشــتر افرادی که در زندان هستند، می خواهند 
بدون مشــکلی و بــدون اضافه کــردن زمان به 
مجازات خود به خانــه بازگردند؛ اما در حبس، 
بسیاری از زندانیان شاهد ناخواسته خشونت های 

هولناک و آسیب زا می شوند.

خشونت در زندان های آمریکا اجتناب ناپذیر 
اســت! یکی از زندانیــان آمریکایــی می گوید: 
»فقط مایع ســفیدکننده را در خــون می ریختم 
و ســپس آن را پــاک می کــردم در حالی که من 
تقصیری در آن حادثه نداشــتم و افســران من را 
مجبور به این کار کردند.« بار خشــونت نه تنها 
بر دوش قربانیان مستقیم، بلکه بر دوش شاهدان 
خشــونت نیز گذاشــته می شــود. آمار دقیقی از 
میزان بدرفتاری ها در زندان هــای آمریکا وجود 
ندارد، اما براساس تحقیقات و آمارهای محلی، 
می توان گفت که حمله و بدرفتاری با زندانیان از 
سوی زندان بان ها در حال افزایش است. مواردی 
که به دلیل الپوشانی، رســانه ها خیلی کم از آن 
باخبر می شوند. براساس یک تحقیق، ۲۵ درصد 
زندانیــان مورد آزار و اذیــت کارکنان زندان قرار 

می گیرنــد. این آمار بدون حســاب تجاوزهایی 
است که از ســوی کارکنان زندان انجام می گیرد 
که بررسی آمار تجاوزها، نیازمند تحقیقی کامل تر 
است. تحقیقات آینده باید بر روی آثار خشونت بر 
زنان، جوانان، افراد دارای معلولیت و افراد رنگین 

پوست پشت میله ها متمرکز شود. 
در زندان های آمریکا، اگر در اقلیت باشــی، 
بیشتر مورد خشونت و رفتار خشن قرار می گیری، 
چه از سوی دیگر زندانیان و چه از سوی کارکنان 
زنــدان. باید توجه داشــت کــه در برخوردهای 
خشــونت آمیز زندانیان با یکدیگر هم، کارکنان 
زندان مقصر هستند؛ زیرا در بسیاری از مواقع با 
عدم دخالت، زمینه تداوم دعوا و باالرفتن آسیب ها 
را ایجاد می کنند و این آمار وحشتناک در زندان ها 

ناشی از قصور کارکنان است.

مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

و  آزمایشگاهی  پیشــرفته  تجهیزات 
مطالعاتی، از کاالهــای راهبردی ای 
اســت کــه زیر ســایه تحریــم قرار 
دارند؛ طیف سنج ها از مهم ترین این 
تجهیزات به شــمار می رونــد. انواع 
مختلفــی از طیف ســنج ها در حوزه 
کار پژوهشــی و دانش بنیان استفاده 
می شود؛ اما طیف سنج نانودراپ، نوع 
پیشرفته و کارآمدتری از این تجهیزات 
به شمار می رود که به دلیل پیچیدگی 

فناورانه امکان تولید آن در کشــور وجود نداشت، اما با همت داخلی این 
محصول بومی شــد. نمونه وارداتی دســتگاه نانودراپ با قیمت حداقل 
۲۰هزار دالر و از مبادی غیررسمی وارد می شود؛ اما نمونه ایران ساخت آن 
با قیمت تمام شده کمتر از نصف نمونه وارداتی و با کیفیتی هم پای آن است.

تحریمهابیاثرمیشود
بومیسازیدستگاهتشخیصویروسکرونا

به تازگی معلوم شــده اســت 
رژیــم آل خلیفه با اســتفاده از 
»پگاســوس«  جاســوس افزار 
شــرکت صهیونیســتی ان اس 
او گــروپ، گوشــی های تلفن 
همراه نه نفر از فعاالن بحرینی 
را هک کرده اســت. دو نفر از 
پناهندگی  انگلیس  از  افراد  این 
دریافت کرده اند و هم اکنون در 
لندن زندگی می کنند تا از شــر 

شکنجه ها و وحشــی گری های رژیم آل خلیفه در امان باشند. 
بررسی های مؤسسه »سیتیزن لب« نشان می دهد، هک کردن 
گوشــی های این نه نفر فعال بحرینی با هدف مقابله با هرگونه 

اعتراض مسالمت آمیز علیه رژیم آل خلیفه بوده است.

جاسوسیادامهدارد
مردمبحرینطعمهصهیونیستهاوآلخلیفه

»ایــزی ترجمه« یــک نرم افزار 
مترجم همه فن حریف است. به 
این معنا که در هر نرم افزار دیگری 
و با هر شکل ورودی داده )تصویر 
و صدا و متن( قابل استفاده است! 
از این نرم افزار برای اســتخراج 
متن از تصویر و صدا نیز می توان 
اســتفاده کرد. به این ترتیب، به 
راحتی می توانید متن های موجود 
در تصاویر را اســتخراج کرده و 

آنها را ترجمه کنید. برای اولین بار شــما می توانید متون فارسی 
را نیز از تصاویر استخراج کنید! ترجمه صدا شامل ضبط صدا و 
بارگزاری فایل صوتی و تحویل متن ترجمه آن می شود. استخراج 

متن و ترجمه آن از صدای ضبط شده فارسی نیز میسر است!

ایزیترجمه
مترجمتصویر،صداومتن

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی: چابهار 

بیشترین حاشیه نشینی را در میان شهرهای 
کشــور دارد و این در شأن شهری با تاریخ 
کهن، مردمی بزرگ و فرصت های کم نظیر 
بلوچستان  اقتصادی نیست. سیســتان و 
مظلوم است و در اولویِت خدمت رسانی و 
سرمایه گذاری در حوزه های مسکن، بنادر، 

راه و شهرسازی خواهد بود.

محمدعلی ابطحی، فعال اصالح طلب:  من 

قبول ندارم سفرهای آخر هفته آقای رئیسی 
پوپولیستی است. دیدار مستقیم مردم نقاط 
دورافتاده با رئیس جمهور کشور یک اتفاق 

تاریخی در زندگی آن مناطق است.

ترور نوآ، مجری و کمدین مشهور آمریکایی: 

طرفداران ترامپ می گویند دونالد ترامپ 
امنیت فــرودگاه کابــل را تأمین می کرد. 
دوســتان من، ترامپ حتی وقتی معاونش 
)مایک پنس( در ســاختمان کنگره بود، 

امنیت آنجا را نتوانست تأمین کند!

پیمــان علیشــاهی، کاریکاتوریســت: وزیر 

جــوان کار، دکتر عبدالملکی نیومده رفته 
کل مدیران نجومی بگیر، از جمله باجناق 
حســین فریدون رو از وزارتخونه اخراج 
کرده. حاال دلیل این همه سمپاشــی علیه 
ایشون قبل از رأی اعتماد رو متوجه شدید؟!

علــی خضریــان، نماینده: پیگیــر اجرای 

کامــل عدالــت؛ در حاشــیه بازدید از 
زندان اوین مطلع شــدم جنــاب مهدی 
هاشمی رفسنجانی از اسفندماه سال گذشته 
و بدون تعیین ســقف زمانی به مرخصی 
رفته اســت؛ از نماینده دادستان علت را 
جویا شدم و مقرر شد به سرعت رسیدگی 
و به کمیســیون اصل نود گزارش شــود. 
عدالت ایجاب می کند همــه زندانیان از 

شرایطی برابر بهره مند باشند.

عبدالله گنجی، روزنامه نگار:  محتوای عربی 

مداحان اهــل بیت)ع(  مطیعی،  کریمی و 
 بنی فاطمه در  حسینیه ابوالخصیب بصره 
فراتر از مداحــی عرفی بود. جهت گیری 
هوشمندانه، محتوای وحدت گرا و آمیخته 
با سیاست و مقاومت و در یک کلمه پرهیز 
از هیئت سکوالر ویژگی آن بود. تصویری 
 سیاسی است؛ قابل تقدیر 

ً
از تشیعی که ذاتا

و تشکر است.

سیدعلی عابدی، کاربر فضای مجازی:  زهرا 

نعمتــی بهترین زن کمانــدار دنیا، طالی 
المپیک را برای بار سوم گرفت. کسی که 
حتی یک صدم کیمیا علیزاده از او حمایت 
نشــد، اما ماند و برای ایــران و مردمش 
تالش کرد تا دلشــاد شــوند. حال مسیح 
علی نژاد دیدنی است، وقتی این همه ستاره  
پرافتخار را در ورزش بانوان می بیند که با 

حجاب مدال می گیرند.

علی حســینی، فعال مجازی:  رئیســی رفته 

بندر کنارک استان سیستان و بلوچستان، 
یکی از اهالی بندر اومده پیشــش می گه 
آقای رئیسی شما مهمان ما هستید ما رسم 
نداریــم از مهمون مطالبه کنیم، اما چکار 
کنیم که مشــکالت مون زیاده... بنازم به 

ادب این مردم!

اســبق  وزیــر  مهاجرانــی،  ســیدعطاءالله 

اصالحــات:   فیلــم رمبو٣ ســال ١٩٨٨ 

در هالیوود ســاخته شــد. یک آمریکایی 
شکســت ناپذیر به افغانســتان می رود و 
قیامــت می کنــد! در صحنه ای دوســت 
رمبو بــه او می گویــد: اینجا گورســتان 
امپراتوری هاســت، اســکندر و چنگیز و 
انگلســتان، چرا شــوروی آمد؟! شــعور 
هالیوود بیش از دولت آمریکا؟! دوران رمبو 

هم تمام شد!

    نکته گرام    

امیلی ویدرا
محقق

کرونا روزانه تعداد زیادی را در سراســر جهان به کام 
مرگ می کشــاند و با شیوع سویه های جدیدی از این 
ویروس، کشــورهایی که خیال می کردند خطر کرونا 
دیگر رفع شــده اســت، بار دیگر به قرنطینه و اعمال 
محدودیت ها رو آورده اند. کرونای دلتا، یکی از انواع 
جدید کروناســت که ابتدا در هند دیده شد و پس از 
آن در کشورهای همسایه آن و سپس در ایران مشاهده 
شد. این سویه کرونا، از قدرت سرایت بسیار باالیی 
برخوردار اســت و برخالف کرونــای ابتدایی، تمام 

سنین به خصوص جوانان را مبتال می کند.
با شیوع این سویه در ایران در ماه گذشته، متأسفانه 
رفتــه رفته آمار مبتالیــان و مرگ و میر ناشــی از این 
کرونای جدید در کشــور باال رفت، این در حالی بود 
که کشورهای دیگر مانند کشورهای اروپایی و آمریکا 
اوضاع خوبی را ســپری می کردند و حتی به آمار تک 
رقمی در کشته ها رسیده بودند. همین امر سبب شد، 
جریان رســانه ای و مجازی ضدانقــالب، اقدامات 
نظام ســالمت ایران با کشــورهای دیگر را مقایسه 
کنند و شیوع مجدد کرونا در ایران را ناشی از ضعف 
سامانه های بهداشتی ایران بدانند و طوری وانمود کنند 
که گویا کرونا در سراسر جهان کنترل شده است و تنها 

ایران درگیر این ویروس است.
یکی از اهدافی که این رسانه ها در فضای مجازی 
به دنبــال آن بودند، مدیریت ضعیــف ایران در روند 
واکسیناســیون و تأثیــر آن در افزایش مــوارد ابتال و 
مرگ میر بود، اینســتاگرام و توئیتر پر از پســت  های 
اعتراضی شــد که چرا واکسیناسیون انجام نمی شود 
و چرا واردات واکســن به درستی صورت نمی گیرد؟ 

در این بین برخی سلبریتی هایی که همیشه منتظرند به 
گونه ای کشور خود را در چشم جهانیان خوار و ذلیل 
نشان  دهند، هماهنگ پســت هایی در حساب های 
مجازی خود با تصویری از واکسن و سازمان بهداشت 
جهانی و کلمه کمک منتشــر کردند و بــه نوعی از 
ســازمان بهداشت جهانی درخواســت کردند که به 
داد ایران برسد! گویی که در همه جای دنیا کرونا رفع 
شده است و ایران به تنهایی درگیر این ویروس است. 
این شیون ها و کولی بازهای برخی سلبریتی ها دیری 
نپایید، زیرا طی فقط چند روز، ناگهان اوضاع در همان 
کشورهای اروپایی و آمریکا هم دگرگون شد و کرونای 
دلتا، به این کشــورها هم راه پیدا کرد و متأسفانه آمار 
مبتالیان در آنجا هم صعودی شد و رکوردهای ابتال و 
مرگ میر در این کشورها بعد از مدت ها از شیوع کرونا 
باز هم شکسته  شد، تا جایی که خیلی از کارشناسان 
در مؤثر بودن واکسن ها شک کردند و در نهایت اعالم 
کردند، واکسیناسیون احتمال مرگ در برابر کرونا را 
کاهش می دهد و همچنان با تزریق دو دوز واکسن هم 
حتی امکان ابتال به کرونــا وجود دارد. یکی از موارد 
شــیوع باالی کرونا، در شهرک نشینان صهیونیستی 
اســت که به اذعان خود آنها، واکسن های آمریکایی 
فایزر و مدرنا تنها تا شــش ماه کارآمــد بوده اند و به 
سرعت اثر خودشان را از دست داده اند. واکسن های 
ساخت آمریکا که هنوز هم ماجرای دیده شدن آلودگی 
در آنها در کشــور ژاپن داغ است و به تازگی دو مورد 
مرگ ناشــی از تزریق واکسن های آمریکایی آلوده در 

این کشور ثبت شده است.
جالب اینجاست که تا قبل از رسوایی واکسن های 
آمریکایی، مجازیســت های آلبانیایی و دیگر فعاالن 
مجازی ضد ایرانی، رهبر معظم انقالب را مانع اصلی 
واردات واکسن قلمداد کرده و نبود واکسن را به دستور 
رهبری ارتباط می دادند! اما واقعیت ماجرا طور دیگری 
بود که این رسانه ها دوست نداشــتند به آن اشاره ای 

کنند. رهبر حکیم انقالب در همان دســتور اولیه در 
سخنرانی تلویزیونی خود اشــاره کردند که واردات 
واکسن از مبدأ آمریکا و انگلیس ممنوع است، نه دیگر 
کشورها. مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار 
م انقالب در این باره در صفحه شــخصی 

ّ
رهبر معظ

خود می نوسید: »رهبر انقالب تاکنون واکسن خاصی 
را ممنوع نکرده اند. از ابتدا تأکید ایشان خرید واکسن 
مطمئن بود و خرید از مبدأ آمریکا، انگلیس و فرانسه 
را به دالیلی مطمئن نمی دانستند و نمی دانند، در عین 
حال همان واکســن ها اگر در کشورهای دیگرتولید 

شود، منعی نداشته و ندارد.«
بنابرایــن امام خامنــه ای نه تنها جلــوی واردات 
واکســن را نگرفته  انــد، بلکه بارها به تســریع روند 
واکسیناسیون مردم اشاره کرده اند، روندی که بخشی 
از آن با واردات واکســن بهبود پیدا می کند و بخشی 
دیگر با افزایش تولید داخلی. اینکه واردات واکســن 
از مبدأ برخی کشــورها ممنوع شود، به دلیل نگرانی 
است که در حافظه تاریخی ما از رفتارهای خصمانه 
دولت های آن کشورها وجود دارد. انگلستان و آمریکا 
که در هر برهه ای از تاریخ مجالی برای آسیب زدن به 
ایران یافته اند، درنگ نکرده اند و در مورد فرانســه هم 
هنوز ماجرای واردات خون های آلوده از این کشور را 
فراموش نکرده ایم، ماجرایی که منجر به ابتالی برخی 
از هموطنان مان به ایدز و هپاتیت شد. مسلم است که 
مسئول دلسوز نگران مردم خود باشد، به کشورهایی 
که چنین رفتارهایی را در گذشــته داشــته اند اعتماد 

نخواهد کرد.
یکی دیگر از دوقطبی هایی که در فضای مجازی 
هفته های گذشــته به آن دامن زده می شــد، دو قطبی 
واکســن داخلی و خارجی بود. اینکه واکسن داخلی 
مانع واردات واکســن از کشورهای دیگر شده است، 
این در حالی اســت که ایران از بســیاری از کشورها 
درخواست خرید واکســن داده است و برخی از این 

کشورها، نه تنها واکسنی به ایران صادر نکردند، بلکه 
پول های پرداختــی را هم حتی به بهانه تحریم بلوکه 
کردند! باید به این نکته اشاره کرد که اگر همین واکسن 
داخلی نبود و دشــمنان ایران احساس می کردند که 
کشور محتاج واکسن است و توان تولید آن را ندارد، 
چه بســا که همین تعداد واردات واکســن هم انجام 
نمی شد یا با بهایی بسیار باالتر مجبور بودیم واکسن 
وارد کنیم، پس واکســن داخلی نه تنها مانع واردات 
نبوده است، بلکه راه های واردات واکسن را هم تسهیل 

کرده است.
این روزها فضای مجازی به گونه ای شده است که 
دیگر هیچ خبری تعجب آور نیست، یکی از داغ های 
مجازی در هفته گذشــته، درجه دو بودن واکسن های 
چینی وارد شده به کشــور بود! گویی که واکسن هم 
مانند دیگر کاالهای چینی درجه بندی دارد و های کپی 
آن وارد کشــور شده اســت! این گونه شایعه سازی ها 
درباره واکسن چینی درحالی است که این کشور بیش 
از هر کشور دیگری به ایران واکسن صادر کرده است 

و گویا عده ای از این اتفاق خوشحال نیستند.
واکسیناســیون در ایران ادامه خواهد داشت و با 
همت تولید داخلی و شــدت یافتن روند واردات، به 
زودی جمعیت زیادی از کشور واکسینه خواهند شد. 
اما باید بدانیم که تا پایــان کرونا، هر روز باید منتظر 
خبری جدید درباره واکســن ها و ایجاد خلل در کار 
نظام بهداشتی کشور باشیم. بهترین کاری که در این 
باره می توان کرد، بی توجهی به اخبار و نظراتی است 
که در فضای مجازی منتشر می شود و پیگیری اخبار 
کرونا فقط از مراجع رسمی است. یک نکته مهم تر که 
در هفته های گذشته تقریبا همه مردم متوجه آن شدند، 
لزوم رعایت تمام شــیوه  نامه های بهداشــتی است، 
واکسن شما را در برابر کرونا رویین تن نمی کند، فقط 
شانس زنده ماندن تان را افزایش می دهد، پس به فکر 

خود و دیگران باشید.

محمد صالح نادری
کارشناس فناوری اطالعات

جنجالهایتکراری!
نگاهیبهجوسازیرسانهایمعاندیندرفضایمجازی

علیهنظامسالمتکشور

راهفرارینیست
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فرهنگ

فصل انقالب فرهنگی

 نخستین دیدار هیئت دولت سیزدهم با رهبر 
معظم انقالب، متضمن توصیه های مهمی 
بود کــه توجه همزمان دولتمــردان، مردم و 
فعــاالن بخش های مختلــف را می طلبد و 
اگر به این رهنمودها، به چشم راهبردهایی 
حیاتی برای تحول و پیشرفت نگاه شود، در 
آن صورت دیگر تحول و تعالی، یک آرزوی 
دست نیافتنی نخواهد بود. یکی از بخش های 
ســخنان رهبر حکیم انقالب در این دیدار، 
مسئله »فرهنگ« بود که ذیل آن، مسائل متنوع 
و مهمی را گوشــزد کردند؛ از جمله در فراز 
ابتدایی این بخش از بیانات شــان که به قول 
معروف، حــرف آخر را همین اول کار زدند 
و تکلیف مدیران و فعاالن فرهنگی را معلوم 
کردند. ایشــان در این بخش تأکید کردند: 
»در مسئله  فرهنگ و رســانه، به گمان بنده 
ساختار فرهنگی کشور نیاز به یک بازسازی 
انقالبی دارد. ما مشــکل داریم در ساختار 
فرهنگی کشور و یک حرکت انقالبی الزم 
است« و در ادامه این نکته را اضافه کردند که 
»حرکت انقالبی، یعنی خردمندانه و عاقالنه. 
معنای انقالبی بودن، بی هوا حرکت کردن و 
بی حســاب حرکت کردن نیست. حرکت 
انقالبــی باید باشــد، بنیانــی باید حرکت 
بشــود، در عین حال برخاســته  از اندیشه و 
حکمت باشد.« مســئله »ساختار فرهنگی 
کشور« که رهبر  معظم انقالب با صراحت 
و شجاعت ناشــی از دغدغه های پدرانه، از 
لزوم دگرگونی در آن سخن گفته اند، همیشه 
محل اما و اگــر و تردید صاحب نظران بوده 
اســت. در واقع، سؤال اینجاست که چرا در 
چهل و چند سال گذشــته از عمر پربرکت 
انقالب اسالمی، در نظام جمهوری اسالمی 
»نهادســازی فرهنگی« به کــرات صورت 
گرفته و دستگاه های فرهنگی ـ اعم از دولتی، 
غیردولتی و شبه دولتی ـ به وفور دیده می شود، 
اما حال و هوای فرهنگی کشــور آنطور که 
انتظار می رود، خوش نیست؟! مروری گذرا 
بر ســاختار متکثر فرهنگی کشــور و ده ها 
نهاد و دستگاه  فرهنگی، از وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی گرفته تا صدا و سیما، از 
آموزش و پــرورش و آموزش عالی گرفته تا 
حوزه های علمیه و سازمان تبلیغات اسالمی 
و مرکــز ملی فضای مجــازی و کانون های 
فرهنگی هنری مســاجد و... خــواه ناخواه 
این ســؤال را پیش می آورد که آیا خروجی 
عملکرد همه این دستگاه های فرهنگی، در 
تراز اهــداف و آرمان های فرهنگی انقالب 
 آیا 

ً
اسالمی بوده و هســت؟ و اینکه، اساسا

حرکت این دستگاه ها به صورت هماهنگ و 
هم افزا و بر اساس یک نقشه جامع ـ فی المثل 
سند مهندســی فرهنگی کشــورـ است یا 
اینکه هرکــدام راه خودشــان را می روند و 
دغدغه های جزیره ای خودشــان را دارند؟! 
ده ها ســؤال تأمل برانگیز هم حول و حوش 
همین تکثر نهادها و ســاختارهای فرهنگی 
کشور و حرکت هماهنگ یا ناهماهنگ آنها 
مطرح اســت که طرح عالمانه و مسئوالنه 
آنها، می تواند مقدمه روشــن شدن راه و در 
نهایت همان انقالب و دگرگونی در ساختار 
باشــد که رهبر معظم انقــالب در دیدار با 
دولتمردان سیزدهم بر آن تأکید کردند؛ البته به 
شرط آنکه برای حالجی این مسئله و حرکت 
به ســمت اصالح و تحول، دوبــاره درگیر 
نهادسازی فرهنگی جدید و هدر دادن بودجه 
نشویم! شاید با اندکی مسامحه بتوان شورای 
عالی انقالب فرهنگی را به عنوان رصدخانه 
فرهنگی کشور، مرجع قابل اطمینانی برای 
هدایت این دگرگونی و انقالب ســاختاری 
دانست، مشــروط بر آنکه خود شورا هم از 
اشــکاالت و روزمرگی هایی که در یکی دو 
 دامن گیرش بوده، رها شود و 

ً
دهه اخیر بعضا

در تراز عالی خودش عمل کند.

یادداشت

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

 BBBB در حــال حاضــر، حــوزه بازی های 
رایانه ای در کشــور ما چــه وضعیتی 

دارد؟
صنعت تولید بازی رایانه ای یک قدمت ۲۰ ساله 
در ایران دارد، البته سابقه مصرف بازی چند سالی 
بیشــتر از این است. مانند خیلی از صنایع داخلی 
در حالی که این صنعت می توانســت به عنوان به 
یک »هنر، صنعت، رســانه« اســتفاده شود و هم 
نقش رســانه ای و هم نقش هنری درستی ایفا کند 
و هم نقش صنعتی و رونق اقتصادی را ایجاد کند، 
به دلیل سیاســت های غلطی که به ویژه در دولت 
گذشته پیاده شد، متأسفانه این اتفاق برایش نیفتاد. 

 BBBBچرا این اتفاق نیفتاد؟  
ما در شرایطی قرار گرفته ایم که بیش از 3۲ میلیون 
نفر در کشور بازی مصرف می کنند. به طور میانگین 
حدود ۹۰ دقیقه بازی می کنند و چند هزار میلیارد 
تومان در ســال گردش مالی این صنعت در کشور 
است که متأسفانه سهم بازار داخلی و محصوالت 
داخلی، به نســبت بازار مصرفی که در کشــور ما 
وجود دارد، به شــدت پایین اســت.  این موجب 
افزایش بیکاری، تبلیغ فرهنگ غربی در کشــور به 
بهانه بازی رایانــه ای و خروج مقدار قابل توجهی 
ارز از کشور می شود. در واقع می توان گفت، یکی 
از راه های هجمه خاموش دشــمن چــه در حوزه 
اقتصادی و چه در حوزه اشتغال زایی و چه در حوزه 
کسب و کار همین صنعت بازی است که متأسفانه 
مسئوالن کشور برای اینکه برگردان فارسی »ِگیم« 
عبارت »بازی« شــده اســت، خیلی این را جدی 

نگرفته اند و تصور می کنند فقط بازی است. 
من جایی گفتم ای کاش برگردان فارسی کلمه 
»گیم« می شــد »برجام« یا »بشکه نفت« یا »چاه 
نفت«! شاید مســئوالن ما آن را جدی می گرفتند! 
کشــورهایی را داریم که از همین صنعت شــش 
برابر درآمد نفتی ایران پول درمی آورند. کشورهایی 
داریم که از صنعت بازی اقتصاد کشورشان را اداره 
می کنند. این کشــورها کم نیســتند و بازی نقش 

ُپررنگی در اقتصاد آنها دارد. 
اگر در کشــور ما بازار مصرف وجود نداشت، 
اگر کشــور ما از نظر محتوای بــازی تاریخ غنی 
نداشت، اگر استعدادهای بی نظیر تولید بازی در 
کشــور نبود، ما این اعتراضات را نمی کردیم، اما 
در کشوری هستیم که تاریخ بسیار غنی داریم، از 
تاریخ معاصر، انقالب، دفــاع مقدس و مدافعان 
حرم گرفته تا تاریخ باستانی از دوره کوروش تا االن 
چقدر می توانیم ســوژه داشته باشیم تا در بازی به 
آن توجه کنیم. خب خارجی ها گاهی از سوژه ها و 
محتواهای کشور ما استفاده می کنند، چه در تاریخ 

اسالم و چه در تاریخ باستانی ما. 
از جهت دیگر، ما در کشــورمان استعدادهای 
بی نظیری داریم که افراد پرتوان، با اســتعداد و با 
دانش هســتند، اما متأسفانه به دلیل سیاست های 
غلطی که بــه ویژه در دولت گذشــته اتفاق افتاد، 
بخش قابل توجهی از این استعدادهای ما تصمیم به 
مهاجرت گرفتند. مهاجرت هم دو نوع است؛ یکی 
مهاجرتی است که فرد به طور فیزیکی مهاجرت 
می کند و از کشــور خارج می شود، زندگی اش را 
در کشــور دیگری ادامه می دهد و یک زمانی هم 
تولیدکننده ها »مهاجرت شغلی« می کنند؛ یعنی 
همینجا در خانه خودشان نشسته اند و هیچ کاری 
برای داخل کشــور انجام نمی دهند و با رایانامه و 
به صورت مجازی برای شــرکت های معتبر دنیا 
پروژه های شــان را انجام می دهند که متأسفانه از 
هر دو جنس در کشور ما استعدادهای زیادی را از 

دست داده ایم. 
البته هنوز هم دیر نشــده است و استعدادهای 
زیادی در کشــور وجود دارند که می توانیم با اتکا 
به آنها حرفی برای گفتن داشــته باشیم و با اتخاذ 
سیاســت های درســت می توانیم جوانان مستعد 
خودمان را بــه مهاجرت معکوس ترغیب کنیم و 

به کشــور بازگردانیم، چرا که این صنعت از نظر 
مادی و معنوی سرشار از موهبت  است و می تواند 
کشور را سرشار از اشتغال زایی و مصرف درست 
بازی برای جوانان کند و گردش اقتصادی بســیار 
مناسب هم داشته باشد. امیدواریم با نظارت دکتر 
اسماعیلی، وزیر جدید و با سیاست های جدید و 
تغییر رویکرد بنیاد ملی بازی های رایانه ای شاهد 

این توجه و رونق باشیم؛ البته امیدواریم!

 BBBB وزارت فرهنگ و ارشاد در دوره جدید 
چطور می تواند در ایــن زمینه کمک 
کند؟ اساســًا کیفیت کارها به جایی 
رسیده که بازار مصرف ترغیب شود از 

بازی های داخلی مصرف کند؟ 
اولین کمــک این اســت کــه وزارت فرهنگ و 
ارشاد از انتصاب آقازاده ها در بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای دســت بردارد! سال هاســت که صنعت 
بازی های رایانه ای چوب این ماجرا را می خورد. 
اولویت انتخاب برای مدیریت در بنیاد، متأسفانه 
نســبت آدم ها بوده تا تخصص شان! که همین امر 

آسیب های جدی وارد کرده است.
 به سمت شایسته ساالری بروند و از کسانی 

ً
واقعا

که برنامه دارند و مو در این راه سپید کرده اند و از دل 
این صنعت هستند، استفاده کنند؛ اگر افراد از دل 

این صنعت باشند، اتفاقات بهتری رقم می خورد. 
در خصوص کیفیت بازی هــای ایرانی هم با 
جرئت و اطمینان به شــما می گویم، کیفیت ما به 
سطح بین المللی رسیده است. کسانی را در کشور 
داریم که محصوالتی برای خارج کشور می سازند 

و برای مصرف داخل کشور نیست. 
االن بازی هایی داریم کــه به راحتی وارد بازار 
جهانی شــده اند؛ جدیدترین بازی کــه دارد وارد 
بازار جهانی می شــود، همین بازی »سفیر عشق« 
است که تهیه کننده اش من بودم و مجموعه بسیج 

زحمت ساخت آن را کشیده و با افتخار می گویم 
این بازی راه خودش را برای بازار جهانی پیدا کرده 
و به زودی شاهد عرضه این بازی در بازار جهانی 

هستیم. 
بازی های موبایلی ما هم اینطور اســت؛ چون 
بازی های ما غالبا روایت محور اســت، بازی های 
موبایلی کشور ما نیز مشــتری های قابل توجهی 
دارنــد. در 1۵ بــازی پرمخاطــب مــردم ایران 
بازی هایی، مثل »آمیرزا«، »فندق« و... به شدت 
پرمخاطب شــده اند و جای خودشان را دارند باز 
می کنند. این نشان می دهد به لحاظ کیفی سطح 
توانمندی بازی های ایرانی خیلی باال رفته است؛ 
البته درست اســت که به لحاظ تکنیکی می توان 
گفت تا قبل از »ســفیر عشق« یا »فرزندان مورتا« 
حدود ۲۵ سال از صف اول دنیا عقب بودیم، ولی 
االن این فاصله کمتر شــده اســت و ما می توانیم 
مشتری های خاص خودمان را هم در داخل و هم 

در دنیا داشته باشیم. 

 BBBB »کشورهای هدف بازی »سفیر عشق  
کدام کشورها بوده اند؟

کشــورهای حوزه اتحادیه اروپا، شرق آسیا و قاره 
آمریکا هستند؛ این بازی وارد بازار می شود و ظرف 

چند ماه آینده شاهد این اتفاق خواهیم بود. 
 روزی که خواستیم »ســفیر عشق« را 

ً
اساســا

برای تولید شــروع کنیم، هدف ایــن بود که ابتدا 
وارد بازار خارجی شویم؛ هم منطقه مقاومت یعنی 
کشورهای عراق، لبنان، سوریه به لحاظ نزدیکی 
فرهنگــی و تاریخی که بین ما وجــود دارد، چون 
موضوعی که ما دست گرفتیم تاریخ اسالم است، 
و بعد وارد بازار جهانی شــویم که به آن مسیر هم 
می رویم. رایزنی ها انجام شــده و توافقات شکل 
گرفته است و ان شاءالله به زودی شاهد این اتفاق 

هستیم.

 BBBB بازی »مختار« چطور طراحی شــده 
است؟ 

ببینید، بازی »ســفیر عشق« یک ســه گانه بود که 
قســمت اول آن به برهه ای اختصاص داشــت که 
سفیر امام حســین)ع(، یعنی مسلم بن عقیل وارد 
کوفه می شــود و اتفاقاتی برای او می افتد که نام آن 
»سفیر عشق« بود. نسخه دوم این بازی به یک سال 
بعد از شهادت امام حسین)ع( برمی گردد و روزی 
که مختار از زندان عبیدالله بن زیاد آزاد می شود و 
نفی بلد می شود و به سمت مکه حرکت می کند و 
در مکه مقدمات قیام را فراهم می کند، بعد به کوفه 
هجرت می کند و با کمک شــیعیان قیام می کند و 
قیام او به پیروزی می رســد. این قسمتی که عرض 
کردم عنوان قصه بازی »فصل قیام« ماست و فصل 
بعدی به نام مختار، »فصل انتقام« است که مختار 
ثقفی حاکم کوفه است و می خواهد از قاتالن امام 
حسین)ع( انتقام بگیرد و این فصل سومی است که 

نوروز امسال وارد بازار می شود. 

 BBBBچند نفر در این پروژه فعالیت کرده اند؟  
در پروژه بازی مختار 3۷ نفر عوامل مستقیم تولید 
بوده اند و ۲1 نفر دوبلور داشته است و دوبله این کار 
را استادان  برجسته ای، مانند استاد صادقی، استاد 
قاضی زاده، خانم شکوفنده و دیگران انجام داده اند. 
سرپرست دوبله کار نیز آقای حسام صادقی نیکو بود 
که از دوبلورهای معروف کشور هستند و سندیکای 

دوبله پای کار دوبله این بازی آمدند. 
از شــاخصه های دیگری که مجموعه سه گانه 
»سفیر عشق« داشته، این بوده است که برای اولین 
بــار در ایــران و جزء معدود آثار در دنیاســت که 
خواننده تیتراژ دارد و خواننده آن هم اســتاد ساالر 

عقیلی است. 

 BBBBاین بازی ها رده بندی سنی هم دارد؟ 
بلــه. مجوزهای الزم از بنیــاد بازی های رایانه ای 

گرفته شده و رده سنی آن 1۵+ است. 

 BBBB فصل اول »سفیر عشق« ظاهرا سال  
گذشته وارد بازار شد؛ استقبال از این 

بازی چطور بوده است؟
 اســتقبالی که از بازی شد، ما را متحیر کرد؛ 

ً
واقعا

استقبال بسیار خوب بود. 

 BBBBآماری هم از این استقبال دارید؟  
بله، حدود 1۰۰ هزار نسخه از بازی فروش رفت و 
رکورد »استریم« بازی شکسته شد؛ »استریم« در 
واقع شــغل جدیدی است که دو سالی است وارد 
دنیا شده و یک سالی است که در ایران جدی شده 
و در آن، یک نفر بازی می کند و بصورت زنده ویدئو 
را پخش می کند و دیگران این بازی را می بینند. در 
یوتیوب، توئیتر و آپارات صفحه اختصاصی دارند و 
می توانید آنجا ویدئوها را مشاهده کنید. استریمرها 
بازی می کنند و دیگران بازی را می بینند و از آنها با 

پرداخت پول حمایت می کنند. 
رکورد اســتریم بازی در آپارات با ۷۹۵ هزار 
بازدیدکننده با بازی »ســفیر عشق« شکسته شد 
و در فضــای رســانه ای و بیــن تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان بازی استقبال فوق العاده ای از این 

محصول شد.

 BBBB ،درباره »مختــار« پیش بینی می کنید  
استقبال بهتر باشد؟

ببینید، وقتی ما در »سفیر عشق« با استقبال خوبی 
مواجه شدیم، تصمیم گرفتیم نسخه های بعدی را 
روانه بازار کنیم. بــا توجه به اینکه ما برای احترام 
به ذائقه مخاطب از انتقادات بچه هایی که »سفیر 
عشق« را بازی کردند، استفاده کردیم و مشکالتی 
را که در آن بازی بود، برطرف کردیم، فکر می کنم 

استقبال به مراتب بهتری از »مختار« بشود.  

وقتیسفیرعشقرکوردمیزند
معجزهبازیهایرایانهایبرایاقتصادوفرهنگ
درگفتوگویصبحصادقبا»مهدیجعفری«

 بازار بازی های رایانه ای از آن قبیل بازارهایی است که سرعت گسترش و جذب مشتری در آن، به مراتب از میدان های دیگر بیشتر و در مواردی حیرت انگیزتر است. 
 نوجوانان و جوانان هستند که با ورود به دنیای بازی های رایانه ای، هم تفریح می کنند، هم فکر می کنند و هم پیام های جدید 

ً
مخاطبان اصلی این بازار هم، عمدتا

دریافت می کنند؛ پیام هایی که هم می تواند مفید و سازنده باشد و هم مخرب.
»مهدی جعفری« فعال رسانه ای و تهیه کننده بازی های رایانه ای، در گفت وگو با »صبح صادق« از ظرفیت های کم نظیر این عرصه برای اشتغال زایی، درآمدزایی 

و انتقال فرهنگ کشور صحبت می کند و البته از کم کاری های همیشگی نهادهای مسئول و دخالت های »آقازاده ها« در این حوزه هم یاد می کند.
این کارشــناس حوزه بازی های رایانه ای، گریزی هم به نمونه های موفق بازی سازی ایرانی می زند و معتقد است، بازی های ایرانی توانایی رقابت با نمونه های 

بین المللی را دارند. 
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جبهه

   یادداشت    

  نسبت شهید رجایی
 با جنگ

»محمدعلی رجایــی« کار دولتــی را از 
وزارت آموزش و پرورش شــروع کرد. او 
در کابینه مهندس بازرگان این مســئولیت 
را پذیرفت و وقتی شــخص رئیس جمهور 
 اســتعفا داد، بــا حکــم و تأکید حضرت 
امام)ره( به مسئولیت  ادامه داد. رجایی در 
۲4 اســفند 13۵8 نیز دومین مسئولیتش 
به عنوان نماینده مــردم تهران در مجلس 
شورای اســالمی را تجربه کرد. بنی صدر 
پس از روزها و ماجراهای پر فراز و نشیب 
به ریاست جمهوری انتخاب شد و چالش 
مهمــی مبنی بر انتخاب نخســت وزیر در 
مقابل راه او قرار گرفت. او برای تصدی این 
پست مهم دولتی،  افرادی را مد نظر داشت 
که گزینه های مناســبی نبودند. باالخره با 
ورود مجلس به این مهم، قرار بر این شد که 
محمدعلی رجایی در سمت نخست وزیر،  
مشــغول کار شــود. ایده ها و نظرات آقای 
رجایی با بنی صدر متفــاوت بود و همین 
تفاوت،  پیشــرفت کارها را با مشــکالتی 
مواجه می کرد. محمدعلــی رجایی یک 
ماه و چند روز قبل از آغاز جنگ تحمیلی، 
مسئولیت مهم نخست وزیری را پذیرفت 
و بعــد از عــزل بنی صدر هم بــا انتخاب 
مــردم،  ۲8 روز روی صندلی خدمت در 
ریاست جمهوری نشست. مجموع دوران 
نخست وزیری و ریاســت جمهوری کوتاه 
او، با روزهای مهمی از آغاز جنگ همزمان 
بود. رجایی و کابینه اش به لحاظ داخلی و 
سیاست خارجی تمهیداتی برای مواجهه 
با چنان جنگ گســترده  ای تــدارک ندیده 
بود، لذا به ناچار با شرایط انفعالی با جنگ 
مواجه و مجبور شد موضع دفاعی و انفعالی 
به خود بگیرد. محمدعلی رجایی به جنگ 
تحمیلی از دریچه   نگاه خود می نگریست و 
بر اساس آن معتقد بود، باید همه   اعمال مان 
مبنای اعتقادی داشته باشد. او جنگ ایران 
و عراق را تداوم سیاست آمریکا در مقابله 
با ایران بــرای نابودی آن می دانســت. با 
این حال، وظایف و حــوزه   تصمیم  گیری 
و عملکــرد دولــت رجایــی در ارتباط با 
جنگ تحمیلی، بیشــتر متوجه تدارکات و 
پشتیبانی، امور ستادی، بودجه   نظامی، تأمین 
اعتبارات، مقابله و رفع عوارض منفی جنگ 
مثل بیکاری، اسکان آوارگان و مهاجران، 
رسیدگی به مشــکالت و مسائل گوناگون 
آنها، جمع  آوری و ارسال کمک  های مردمی 
به جبهه  ها، مســائل مربوط به بازســازی 
مناطق جنگ  زده، سیاست خارجی جنگ 
و امور مشــابه آن بود. جالب اینکه رجایی 
به ُبعــد روحی و اعتقــادی جنگ اهمیت 
بیشتری می داد و معتقد بود با توسعه   دایره   
اعتقــادات در بین نیروهای نظامی و ایجاد 
ارتش مردمی و مکتبی، می  توان هر دشمنی 
را شکست داد. از نظر آقای رئیس جمهور 
وقت، جنگ تحمیلی، جنگ کشور با کشور 
نبود، بلکه جنگ عقیده با عقیده بود. با این 
همه، وی از امور ســخت افزاری جنگ نیز 
غافل نمی شد، به گونه ای که در بودجه   سال 
136۰ بیشترین اولویت  ها مربوط به اموری، 
مانند »بازسازی مناطق جنگ  زده«، »ترمیم 
خســارات وارده به تأسیســات زیر  بنایی 
کشور«، »اسکان آوارگان جنگ« و مواردی 
از ایــن قبیل بود. آقای رفســنجانی در این 
زمینه می گفت:  »آقای رجایی به طور مرتب 
در جلســات شــورای  عالی دفاع شرکت 
می  کرد و روحیه   مقاومت و صالبت ایشان 
در کارها مؤثر بود. ایشــان اصرار داشت با 
کارهایی که خیلی مهم بود، ما بیشــتر به 

نیروهای مردمی در جنگ متکی باشیم.«

می خواستم  که  اولی  بار 
بــه جبهه بروم بــا اینکه 
آماده بــودم، ولی خیلی 
ترس و وحشــت داشتم. 
کردم  را  فکرهایم  خوب 
که چــه کار کنم. روزگار 
بر هر کســی تنگ شود، 
به ائمه اطهار)ع( متوسل 
می شــود. مــن هم فقط 
خانه خدا به نام مســجد 

امام حســین)ع(  در دسترســم بود. فوری توی مســجد پریدم و 
دو رکعت نماز حاجت خوانــدم. حاجتم را هم اینطوری به امام 
حسین)ع( گفتم که این مســجد خانه خدا و به نام توست. اینکه 
تو با خدا چه رفاقت و دوســتی داری، من کاری ندارم؛ ولی دلم 
می خواهد توی این عملیات شرکت کنم و گرد و خاک رزمندگان 
اســالم روی سر و صورتم بنشــیند. پیروزی چشمگیری نصیب 
اسالم و ملت ایران شود و من هم صحیح و سالم به خانه ام برگردم. 
نذر کردم که اگر این اتفاق ها افتاد، ولیمه بدهم. این را نیت کردم 

و از مسجد امام حسین)ع( برای رفتن به جبهه حرکت کردم...

 راوی:  سیدفضل الله محمدی )معروف به سید سقا(

نذرعجیب!
   خاطره    

همه فکر می کردند کار ما راحت است. وقتی پیش بچه های محله 
خاطراتم را می گفتم، فکر می کردند جرئت دست گرفتن اسلحه را 
ندارم. نگاه شان به من فرق می کرد تا بچه هایی که تکا ور بودند یا 
آرپی جی می زدند. بعد از جنگ، فرصت بیشتری داشتم تا بنشینم 
و برای شان تعریف کنم که کار ما زیر آتش و گلوله،  خیلی سخت تر 

از کسانی بود که می توانستند پشت سنگرها، پناه بگیرند... 

امدادگرکجایی؟!
   قاب    

امیرمحمد اژدری وقتی آســمانی شد ۲۵ ساله بود، اما به گفته  
اطرافیانش که او را به خوبی می شناختند، بیش از دو برابر سنش 
برای رفع محرومیت از چهره  شهر و کشورش تالش کرد. این 
جوان در بیشتر استان های کشور از جمله لرستان، خوزستان، 
خراسان، کرمانشاه، ایالم و... سابقه انجام فعالیت های جهادی 
داشــت. با وجــود حمایت  نکردن هــا، کم کاری های برخی 
مسئوالن و کمبود ها و نواقص، هیچ گاه از پای ننشست و تا حد 
امکان، تالش خود را برای آبادی سرزمینش دریغ نکرد. کتاب 
»شمرون کناردون«، گوشه ای از زندگی  امیرمحمد اژدری را از 
نگاه خودش در قالب داستان به تصویر کشیده است. این کتاب 
را که تألیف مشترک »سارا عرفانی« و »مریم السادات علویان« 

است، انتشارات »شهید کاظمی« روانه بازار نشر کرده است.

شمرونکناردون
   تازه ها    

حمید بناء
پژوهشگر دفاع مقدس

سردار
ثابتقدم

نمایندهولیفقیهدرسپاه
ازمجاهدتصادقانهسرلشکرفیروزآبادیمیگوید

سردار سرلشکر بسیجی آقای فیروزآبادی را سال ها 
بود که می شناختم و مدتی هم به دلیل نوع مسئولیتی 
که داشتم، با ایشان حشر و نشر داشتم. در این مدت 
ویژگی هایی را در ایشــان می دیدم که به اختصار به 
آنها اشاره می کنم. ایشــان در عرصه های مختلف 
جهاد، خستگی ناپذیر بود و مسئولیت های گوناگونی 
برعهده داشــت و در صحنه هــای مختلف تالش 
می کرد. با اینکه از بیماری جسمی در رنج بود، اما 
هرگز خســتگی را در عمل و رفتــار او نمی دیدیم. 
گاهــی من در لحظه های ســخت بیماری خدمت 
ایشان می رسیدم، اما شادابی برای انجام عمل صالح 

را در چهره ایشان می دیدم. 
ویژگی دوم ایشان بصیرت شان در تشخیص راه 
و مسیر و حرکت بود. مقاطع مختلفی پیش  آمد که 
اگر تصمیم و اراده و اقدام ایشان، مبتنی بر بصیرت، 
دوراندیشی و درک عمیق نبود، ما در نیروهای مسلح 
دچار مشکل می شدیم؛ لذا دقیق تشخیص می داد و 

درست و بهنگام عمل می کرد.
مســائل و نکاتی پیــش می آمد که مــا تصور 
نمی کردیم اینقدر روی این نکات حساس باشند؛ اما 
وقت می گذاشتند و گاهی ساعت ها درباره آن حرف 
می زدند. در ارتباط با نیروهای مسلح و ارتباط شان 
با دولت مردان، بــا بصیرتی زیبا و مثال زدنی نکاتی 
را بیان می کردند تا گرفتار افراط و تفریط نشــوند و 
صراط مستقیم را در این موارد بسیار دقیق تشخیص 

می دادند.
علــم مفهوم شناســی اســت، امــا بصیــرت 
مصداق شناسی اســت و باید در میدان عمل آن را 
تشخیص داد که ویژگی ایشان بود. مصداق شناسی 
خیلــی مهم اســت و در بین شــخصیت ها بعد از 
حضرت آقا، ایشان، یعنی سرلشکر فیروزآبادی سهم 
بیشتری داشت و نقش ایشان در یافتن مصداق بین 
نیروهای مسلح، بعد از هشــت سال دفاع مقدس 
بسیار تعیین کننده بود. کســانی که دفاع مقدس را 
به یاد دارند، باید این را هم به یاد داشــته باشند که 
در اواخر جنگ، نســبت به چگونگی شــکل دهی 
مدیریــت نیروهای مســلح اختالف نظــر بود و 
انسجامی وجود نداشــت. بعد از دفاع مقدس، از 
وجود حضرت امام)ره( محروم شدیم و حضرت آقا 
فرماندهی را به دست گرفتند که نوع نگاه رهبر معظم 
انقالب را سرلشکر فیروزآبادی، هم خوب فهمید و 

هم خوب عملیاتی کرد.
در همان زمان  بعضی ها ادغام نیروهای مسلح را 
دنبال می کردند و پیشنهادش را می دادند؛ در همان 

چهل روز اول فقدان حضرت امام)ره(، حضرت آقا 
مواضعی را بیان کردنــد؛ اما یک مجموعه ای الزم 
بود تا بتواند این دیدگاه ها را آماده سازی و عملیاتی 
کند؛ هم نیروهای مسلح را حفظ کند، هم ارتباطات 
آنها را تعریف کند و هم منســجم شوند تا بازوهای 
متعددی برای نظام باشــند و در عین حال هیچ یک 

بازدارنده هم نباشند.
آقای فیروزآبادی در این مســیر خیلی خون  دل 

خورد و به نظر من در این وادی سرباز اول حضرت 
 این ستاد مقتدر توانمند فعلی، 

ً
آقا ایشــان بود. واقعا

حاصل بیست و هفت سال جهاد آقای فیروزآبادی 
است. ایشان هم ارتش، هم سپاه، هم وزارت دفاع، 
هم نیروی انتظامی و هم بخش های دیگر را با یک 
ادبیات اقناعی، با یک روش مستدل و در عین حال 
قاطع، تبیین می کرد. رشــته درسی او پزشکی بود، 
اما در جایگاهی قرار گرفت که فرمانده کل ارتش، 

فرمانده کل ســپاه و... را مدیریت و اداره می کرد در 
برای این بیست و هفت سال امضای رضایت رهبر 

معظم انقالب را در پایان کار خود دریافت کرد.
از ویژگی های دیگر ایشان به فرموده حضرت آقا، 
ثبات قدمش بــود، که قرآن هم به این ویژگی مؤمن 
اشاره می کند، به این عنوان که مؤمن در مسیر خود 
دچار تزلزل نشود. نه تزلزل فکری، نه تزلزل در فهم و 
درک! خیلی ها را سراغ داریم که در برابر حمله های 
سخت متزلزل نمی شوند؛ ولی در برابر حمالت نرم 
و فتنه به تعبیر قرآن دچار »یرتابوا« می شوند. مؤمن 
باید »لم یرتابوا« باشد. آقای فیروزآبادی مصداق آیه 

»الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا« بود.
یک بار که خدمت شــان رســیده بودم و با هم 
صحبت می کردیم، دیدم از مســائل و مشــکالت 
و اتفاقــات خبر دارد، با اینکه تصــور ما این بود که 
شاید از بعضی مسائل اطالع نداشته باشد. دیدم که 
از بعضی مســائل در رنج و ناراحتی است؛ اما این 
رنج و ناراحتی او را در مدیریت سســت نمی کرد. 
حتی من به ایشان توصیه کردم که حال جسمی شما 
خیلی مساعد نیست، اما ایشان به من گفت: »دستور 
حضرت آقاســت و باید از والیــت اطاعت کرد.« 
من معتقدم همه این ویژگی ها را جناب فیروزآبادی 
از همین والیت پذیری به دست آورد. همه دوستان 
و دلســوزان نظام را والیت مدار دیــده ام، اما کمتر 
کســی تعبد و فرمانبری از والیت را مثل او شناخته 
بود و می دانست تنها راه نجات او همین است. هر 
مسئله ای که مطرح می شــد، به محض اینکه نظر 
و مطالبه رهبــری را در آن مــورد می فهمید، خط 
قرمز خود را مشــخص می کرد و مطالبه و عمل و 
پیاده سازی و حتی هزینه های آن را خودش پرداخت 
می کرد. خیلی از افراد والیت را هزینه خود می کنند؛ 

اما او خود را فدای والیت می کرد. 
به هر حال درگذشت ایشان قلب همه ما را به درد 
آورد و می دانم رهبر معظم انقالب هم عزادار ایشان 
هستند، چرا که خودشان فرمودند یکی از همراهان، 
دوســت و همکار خود را از دست داده اند. بندگان 
مخلص خداوند هم حیات شــان خدمت به اسالم 
است و هم مرگ و شهادت شان و امیدوارم که همه 
ما تالش کنیم اندیشه این انسان بزرگ را بشناسیم 
و به درســتی از آن استفاده کنیم. اطمینان دارم که او 
با شهدا محشور اســت و به فرمانده معظم کل قوا، 
خانواده ایشــان و دوســتان و همراهان و هم رزمان 
ایشان در همه نیروهای مســلح به ویژه در ستاد کل 

نیروهای مسلح تسلیت می گویم.

سیدحســن فیروزآبادی در سال 133۰ در مشــهد، در خانواده ای مذهبی و از پدر و مادری که اهل 
فیروزآباد یزد بودند، زاده شــد. وی دوران تحصیالت ابتدایی را در مدارس شرق مشهد گذراند و دوران 
دبیرستان را نیز در دبیرستان نصرت الملک ملکی تحصیل کرد و تحصیالت خود را تا مقطع دکتری در 
دانشگاه فردوسی مشهد گذراند و در سال 13۵۹ فارغ التحصیل شد. او در دوران جنگ ایران و عراق به 
عنوان فرمانده وقت قرارگاه خاتم االانبیاء، فعالیت می کرد و پس از پایان جنگ در سال 1368 رهبر معظم 
انقالب، وی را با درجه سرلشکری به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران منصوب 

کردند و در سال 13۹۵ نیز او به سمت مشاور عالی فرماندهی کل نیروهای مسلح منصوب شد. 
سرلشــکر فیروزآبادی در طول عمر پربرکت خود، همواره در خط امام و رهبری حرکت کرد. وی با 
مدیریت قوی در سطح نیروهای مسلح هیچ گاه اجازه انحراف را نیز به نیروهای مسلح نداد و به معنای 

واقعی کلمه حافظ ارتش، سپاه و بسیج در وضعیت دشوار کشور بود.

 آثار و تألیفات
مرحوم فیروزآبادی مقاالتی، از جمله رســالت نیروهای مســلح از دیدگاه حضرت امام خمینی)ره(، 
رهنــام )دکترین( مهدویت، اصالت روحانیت و حوزه علمیه در قــرآن و در مکتب امام  عصر)ع(، قیام 
مهدی)عج( منتظر ماست )به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی(، باز مهندسی عملیات روانی، بسیج 
قلــب امام)ره(، از جهاد تا جهاد، نقش حضرت امام)ره(، مراجــع و روحانیت در دفاع مقدس، ثبات 
 انقالب و شناخت جریان فتنه و دالیل ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر، و ده ها مقاله پژوهشی دیگر ارائه

 داده بود.
 بخشی از سوابق پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

مسئول جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران در سال 136۰ با حکم شهید رجایی؛
عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی کشور در سال 1361 با حکم نخست وزیر وقت؛

معاون امور دفاعی نخست وزیر در سال 1364؛
جانشین نخست وزیر در قرارگاه خاتم االنبیاء؛

مسئول ستاد امداد و درمان جنگ؛
مسئول امور پناهگاه ها و دفاع غیر عامل و پدافند ش. م. ه؛

دبیر کمیسیون مهندسی صنعتی جنگ دولت و مسئول کمیته ساخت موشک زمین به زمین؛
مسئول کمیته تحقیقات مهندسی صنعتی جنگ و صدها طرح صنعتی و موشکی؛

جانشین رئیس ستاد فرماندهی کل قوا؛
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از سال 1368 تا 13۹۵ با حکم رهبر معظم انقالب؛

عضو شورای عالی امنیت ملی 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

مجاهدمتدین
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سیاست
1۵

   روی خط    

 چرا سمپاد برای ایثارگران 
تخفیف ندارد؟!

0۹110004۹44/ اتــکا بــا اینکه خودش 

اســت،  تولیدکننــده  و  دارد  کارخانــه 
محصوالت داخلــی را خیلی گران عرضه 

می کند./ »یزدانی نکا« مازندران
0۹12000807۳/ چــرا به کارکنانی که با 

مدرک کارشناسی وارد مجموعه شده اند، 
ارشــدیت تعلق نمی گیرد؟ ایــن در حالی 
اســت که برخــی کارکنان با دیپلــم وارد 
می شــوند و مدرک می گیرندبــه راحتی 

ارشدیت می گیرند!
0۹1400021۵8/ چرا فرزندان شــاغالن 

سپاه که در مناطق عملیاتی خدمت می کنند، 
از امتیازات کنکور سراسری که همان کد 1۲ 

رقمی است، بهره مند نیستند؟ سپاسگزارم
در مدارس سمپاد  0۹1۵0001۵66/ چرا 

برای بچه های معلمان جهت شــهریه 4۰ 
درصــد تخفیف دارد، ولی برای شــهدا و 
 
ً
جانبازان و... تخفیفــی وجود ندارد؟ لطفا

پیگیری کنید.
0۹۳700021۵7/ اطالع رسانی به موقع و 

اقناع افکار عمومی برای اقدامات مختلف 
توســط دولــت الزم و ضروری اســت. 
مســئوالن قوه مجریه از ایــن مهم غفلت 

نکنند. 
0۹180002۳۳8/ بــا توجــه بــه فشــار 

اقتصادی این چند ســاله و بــه وجود آمدن 
مشــکالت مالی فراوان برای خانواده های 
پاسدار، خواهشمند است مسئوالن محترم 
درخصوص تمدیــد و افزایش پاداش برای 
خانواده های دارای فرزندان دو قلو یا بیشتر 

تا شش سالگی مساعدت نمایند.
0۹18000۹2۵4/ یارانــه حکمت کارت 

یک ماه شارژ نشــده است و مبلغش هم با 
توجه به گرانی بیش از حد مانند یارانه دولت 

شده که دیگر ارزش چندانی ندارد.
 0۹18000۹۹۵0/ نماینــده بیمه جوابگو 

نیست. در کردســتان شهرستان سقز زلزله 
آمده و کلی خسارت دیده ایم؛ از آن موقع تا 
حاال تشکیل پرونده داده ایم، ولی بیمه هیچ 
کاری نکرده اســت؛ این در حالی است که 

فصل سرما نزدیک است!
0۹18000۹84۹/ من یک پاسدار هستم و 

تیر ماه 14۰۰ مبلغ یک میلیون و هشــتصد 
هزار تومان از سوی بانک انصار کسر شده 
که بعد از ۲۰ روز به حســابم برگرداندند؛ 
و اعــالم کردند تغییرات دیر آمده اســت؛ 
مردادمــاه هم یک میلیون و ســیصد هزار 
تومان کسر شــده و می گویند اشتباه شده و 
باید تا ۲۰ روز دیگــر صبر کنم تا عودتش 

بدهند.
0۹۳۵000۹۳۵۵/ چرا نیروی زمینی سپاه 

قانون بازنشستگی ۲۵ سال سنوات با حقوق 
کامل را ابالغ نمی کند؟

0۹۳70001۹۹2/خوب اســت مسئوالن 

اتــکا خودشــان با ایــن مبلــغ ناچیز که 
می کننــد،  شــارژ  حکمــت  کارت  در 
یک ســری به فروشــگاه بزنند تــا متوجه 
 ارزش دارد یــا خیر.

ً
 شــوند آیــا اصــال

0۹120006۵2۹/ سفرهای مردمی رییس 

جمهور در چند روز شروع به کار کابینه ما را 
یاد دوران ریاست جمهوری شهید رجایی و 
آیت الله خامنه ای می اندازد که با مردم و در 
کنار مردم بودند. برای آقای رییسی آرزوی 
سالمت و قوت برای خدمت به مردم دارم. 

حسینی از تهران
0۹۳۹000610۳/ طبــق ابالغیه ســردار 

سالمی در مورد دارندگان دو شغل اداری، 
باید هرچه درآمد از شغل دوم داشته اند، به 

بیت المال برگردانند. 

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

با حکم نماینده ولی فقیه در سپاه، حجت االسالم 
عبدالحمید رئیسی به عنوان مسئول نمایندگی ولی 

فقیه در نیروی دریایی سپاه منصوب شد.
به گزارش صبح صادق مراسم تکریم و معارفه مسئول 
نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی ســپاه با حضور 
حجت االسالم والمســلمین عبدالله حاجی صادقی 
نماینده ولی فقیه در ســپاه، دریادار پاســدار علیرضا 
تنگســیری فرمانده نیروی دریایی ســپاه و جمعی از 
فرماندهان و مسئوالن لشکری و کشوری و با رعایت 
مالحظات بهداشــتی و محدویت تعداد مدعوین در 
محل ســتاد فرماندهی این نیرو برگزار شــد. در این 
مراســم حجت االســالم عبدالحمید رئیسی بعنوان 
مســئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی ســپاه 
معرفــی و از زحمات و تالش های حجت االســالم 
والمســلمین عبدالنبــی صداقــت در مدت تصدی 

خدمت ده ساله مسئولیت نمایندگی ولی فقیه در نیروی 
دریایی ســپاه تقدیر شد. حجت االسالم والمسلمین 
حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه درســپاه، با تأکید بر 
رعایت همگان به دستورات بهداشتی و تقدیر و تشکر 
از کادر درمان که به صورت جهادی و خستگی ناپذیر 

فداکارانــه در حال خدمت رســانی درمانی به مردم 
هستند، افزود: »فلسفه وجودی نمایندگی ولی فقیه در 
سپاه، معنویت افزایی است. بنابراین الزم است هر چه 
داریم، در طبق اخالص بگذاریم و ممنون شهدا و امام 
شهدا باشیم و در همان مسیر نورانی آنها قدم برداریم 

و هرکس بنا بر وظیفه ای که دارد، درست عمل کند تا 
مشمول دعای خیر امام عصر)عج( و نایب برحقش 
رهبر معظم انقالب)حفظه الله( قرار بگیریم و اگر به 
 عاقبت بخیر می شویم.«

ً
این توفیق دست یافتیم، حتما

وی در ادامــه افــزود: »نیروی دریایی ســپاه در 
مأموریت های بزرگ و تأثیرگذار نقش بســیار مؤثری 
دارد. ولــی موالی مان از نیروی دریایی ابراز رضایت 
دارند و فرمانده محترم کل سپاه به نیروی دریایی نگاه 
 در این 

ً
ویژه ای دارند و از حاج آقا صداقت که حقیقتا

ســال ها به واســطه توجه و تالش های ویژه ای که در 
مباحث معنوی و خانواده داشــتند، تشکر و قدردانی 
می کنم. ما پیشــنهاد مســئولیت حاج آقا رئیسی را 
خدمت حضرت آقا دادیم که با موافقت ایشان موجب 
سرور قلبی بنده شد و معظم له اذن دادند که ایشان در 

این مسئولیت مهم خدمت کنند.«

درمراسمتکریمومعارفهمسئولنمایندگیولیفقیهدرنیرویدریاییسپاهمطرحشد

معنویتافزاییفلســفهوجودینمایندگیولیفقیه

حجت االســالم والمســلمین حاجی صادقی 
گفت: »کار مداوم جهادی و انقالبی و هدایت 
شده برای ارتقای ســطح تحلیل، فهم و عمل 
سیاسی مجموعه سپاه و بسیج الزم است تا این 
خانواده بزرگ مثل گذشته در شناخت مسائل و 
موضوعات سیاسی و عمل به هنگام موفق عمل 

کنند.«
به گزارش خبرنگار صبح صادق، حجت االسالم 
والمســلمین دکتر عبدالله حاجی صادقی، نماینده 
ولی فقیه در سپاه در جلسه شورای تحلیل معاونت 
سیاســی ســپاه که به صورت ارتباط تصویری در 
رده های همطراز و سپاه های استانی پخش می شد، 
با ابراز خرسندی از فعالیت های معاونت سیاسی در 
انتخابات اخیر که مبتنی بر دکترین رفتار سیاسی سپاه 
بود، گفت: »به همه شما عزیزان خداقوت می گویم. 
به نظرم می رســد باید یک بازبینــی و نگاه از باال و 
کالن به مجموعه فعالیت های انجام شده داشت و 
بر اساس نیاز روز این فعالیت ها را تنظیم و هدایت 

کرد.« 
وی به اهمیت هیئت های اندیشه ورز در معاونت 
سیاسی برای هدایت سپاه بسیج اشاره کرد و افزود: 
»در امر سیاسی و پیاده سازی دکترین رفتار سیاسی 
باید چنین هیئت هایی ایجاد شود که البته خود من 
هم پیشــنهادهایی برای این منظــور دارم که اینجا 

مطرح می کنم.«
نماینده ولی فقیه افزود: »تبیین دولت اســالمی 
یک موضوع مهم اســت که در سه بخش چیستی، 
چرایی و چگونگی باید انجام پذیرد، چراکه پس از 
گذشت 4۲ سال از پیروزی انقالب هنوز بسیاری از 
اطرافیان و حتی پاسداران هم ادراک درست و دقیقی 

از این موضوع ندارند.«
وی به مســائل افغانســتان اشــاره کرد و افزود: 

»متأســفانه به جــای اینکه ما از مســئله اصلی که 
شکســت آمریکا در منطقه اســت بخواهیم میوه 
برداشت کنیم، عده ای مسئله طالبان را مهم کردند، 
عده ای طالبان را تا حــد فاطمیون باال بردند و یک 
عــده تا حد داعش پاییــن آوردند، کــه البته با این 
کار می خواســتند جنایتکار اصلی که آمریکاست، 

فراموش شود.«
نماینــده ولــی فقیــه در ســپاه بــا اشــاره به 
حاشیه سازی های نابجا در خصوص تشکیل دولت 
هم گفت: »موضع ما علیه اســتکبار است، نه علیه 

خودی ها. مهم این است که هرکسی هم که می آید 
باید فضای مطالبه گری به سمت گفتمان انقالب و 
مقاومت باشد، چرا که واقعیت صحنه این است که 
هرجا مقاومت بوده، پیروزی همانجا محقق شده، 
فضای روانی جامعه باید این واقعیت را حس کند.«

وی مهم ترین بخش صحبت خــود را موضوع 
ارتقــای بصیرت دینی و ذیل آن بصیرت سیاســی 
دانســت و افزود: »بصیرت دینی و سیاســی یکی 
اســت، قرآن سیاسی ترین کتاب ماست. دین ما هم 
سیاســی ترین دین اســت و ما باید سطح نیروهای 

انقالب را در فهــم و درک و تحلیل و موضع گیری 
یک پله باالتر ببریم.«

نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به سازماندهی 
۲۰ هزار هادی سیاسی گفت: »باید هادیان را نسبت 
به چنین موضوعاتی مسلط کنیم تا در سطح کشور 
بسط و گسترش پیدا کند؛ چرا که ما هنوز بعد از 4۲ 
سال نتوانسته ایم خوب نظام و حکومت اسالمی را 
برای مردم تبیین کنیم.« حجت االسالم والمسلمین 
حاجی صادقی تأکید کــرد: »معتقدم والیت فقیه و 
بعد از والیت فقیه، شــخص ولی فقیه مظلوم ترین 
و مجهول ترین نعمت عظمای خداوند اســت. اگر 
بتوانیم نشان دهیم مدل والیت فقیه عالی ترین مدل 
حکومت برای امروز است، آن موقع موفق هستیم.«  
وی به لزوم ســازماندهی جدید هادیان سیاســی 
اشــاره کرد و گفت: »به نظر بنده می توانیم همانند 
حلقه ســازی در صالحین، شبکه هادیان سیاسی را 
هم به شکل حلقات تشکیل دهیم و سپس به لحاظ 
محتوایی برخی موضوعات را تکمیل کرده و هادیان 

را در آن موضوعات مسلط کنیم.«
جریان شناســی فکری و اعتقادی قــرآن، بیانیه 
گام دوم، موضــوع عدالت، کادرســازی و ســبک 
زندگــی از جمله موضوعاتی بود کــه نماینده ولی 
فقیه در ســپاه به عنوان محتوای الزم برای هدایت 
سیاســی روی آن تأکید کــرد و افــزود: »به عالوه 
آیات سیاسی قرآن و ســیره سیاسی اهل بیت یکی 
 از مهم تریــن مباحثی اســت که بایــد روی آن کار 
کنیم.« وی توجه به اقشار تخصصی بسیج را وجه 
دیگر مهم کار معاونت سیاســی دانســت و افزود: 
»قرارگاه روشنگری در سازمان بسیج خیلی خوب 
است و فرصت مناسبی است که برای این کار وجود 
دارد.« نماینده ولی فقیه در ســپاه افزود: »در مورد 
تولیدات محتوایی معاونت سیاســی به ویژه صبح 
صادق هم الزم اســت در جلســات جداگانه یک 
مقدار با فکر و اندیشــه ورزی کار را بررسی کنیم، 
هدف ما این اســت که اگر یک هفته صبح صادق 
نبود، مخاطبان تشنگی و نیاز به آن را احساس کنند؛ 

اما در کل خالصه گویی الزم است.«

نمایندهولیفقیهدرسپاهدرجلسهشورایتحلیلمعاونتسیاسیسپاهتأکیدکرد

کارمداومبرایارتقایسطح
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علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

سردار فیروز آبادی در قاب تصویر

عکس ها: صابر جمشیدی
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تنها زن شهید ۱۷شهریور

محبوبه خیلی دختر خاصی بود. 
همیشه فکر می کنم چقدر خوب 
رفت. اینها با رفتن شان راه را باز کردند. اگر 
پایه هــای انقالب محکم  آنها نمی رفتند، 
 چه چیزی باالتر از اینکه 

ً
نمی شــد. واقعا

انســان بداند دارد در راهــی جانش را فدا 
می کند که شــاید وضعیت بهتــری برای 
آنهایی که پشت سرش می مانند، ایجاد کند. 
همیشه در مسائل درسی ممتاز بود و با آنکه 
1۷ سال بیشتر نداشت، معارف اسالمی را 
نهج البالغه و  قرآن،  خوب می شــناخت. 
صحیفه سجادیه را بسیار مطالعه می کرد و با 
تفاســیر هم آشــنا بود. نظــم، مهربانی و 
صداقت، از جملــه ویژگی های اخالقی و 
شخصیتی او بود. آن روز مردها به محبوبه 
گفته بودند: »شــما بروید و اینجا نمانید!« 
محبوبه به آنها جــواب داده بود: »اگر کار 
درستی اســت که زن و مرد ندارد. اگر کار 

غلطی است که شما هم نباید بروید.«
به نقل از فهیمه دانش آشتیانی
 خواهر شهید محبوبه دانش آشتیانی

محبوبه دانش آشــتیانی روز دوم بهمن ماه 
ســال 134۰ در تهران متولد شد و با آغاز 
حرکت های انقالبی مردم علیه حکومت 
شاهنشــاهی پهلوی به جمــع انقالبیون 
پیوســت. تا اینکه در روز 1۷ شهریورماه 
سال13۵۷ در میدان شهدا)ژاله سابق( در 
حالی که دانش آموز 1۷ ساله بود و چند ماه 
تا جشن عروسی اش نمانده بود، به شهادت 
رسید. نکته قابل توجه در خصوص شهید 
دانش آشتیانی این است که چند سال بعد 
نیز نامزد او )شهید حسن اجاره دار( و پدر 
بزرگوارش )شــهید غالم رضا دانش( در 
حادثه هفتم تیرماه سال 136۰ به شهادت 
رسیدند و با خون خود انقالب اسالمی را 

بیمه کردند.

 سالم بر مطلع  فجر

 

باید در طلب خورشــید بــود؛ باید پرده 
شب را کنار زد  و به سمت خورشید دوید. 
باید راه خورشــید را در دل سیاهی شب 
طی کرد و برای سالم دوباره روشنایی، با 

تاریکی شب جنگید.  
یادمان نرود، اگر در گوشه ای از این آب 
روان عمر، زانو بزنیم و کم بیاوریم، باتالق 
ظلمات و تیر گی ها مــا را اندک اندک به 
آغوش خواهد کشید. بی  آنکه فرصت کنیم 
دوباره برگردیم و بسازیم؛ می رسیم به آخر 
خط، آنجا که چشم باز کنیم به مقصد عمر 
رســیده ایم. ما برای تماشای صبح امید 
راهی نداریم، جز آنکه مهیا شــویم تا در 

طلوع طالیع حق آماده باشیم.
بــاور کنیم که گهواره دنیا به وســعت 
تمام تاریخ است. این خواب آور مرگ آور، 
همــان آرامش قبــل از طوفان اســت؛ 
همان آتش زیر خاکســتر. باور کنیم برای 
دیدار خورشــید عالم تاب، برای زیارت 
آخرین منجی بشــریت، باید در دل شب 
برخاســت؛ چراکه حقیقت خورشــید، 
آن ســالم مطلع الفجر در پس شکســت 

سیاهی ها فهمیده می شود.

حسن ختام

   قبیله عشق    

حسن نوروزی
نویسنده

امام صادق)ع( می فرمایند: به وســیله عقل ناقص و نظریه های باطل و مقایســه های فاسد و بی اساس 
نمی توان احکام و مسائل دین را به دست آورد، تنها وسیله رسیدن به احکام واقعی دین، تسلیم محض 
است. پس هرکس در مقابل ما اهل بیت)ع( تسلیم باشد، از هر انحرافی در امان است و هر که به وسیله 
ما هدایت یابد، خوشبخت خواهد بود و شخصی که با قیاس و نظریات شخصی خود بخواهد دین اسالم 
را دریابد، هالک می شود.                                                                    مستدرک الوسائل، ج 17، ص262، ح2۵

تسلیممحض
   صادقانه    

به خودت نگاه کن! در درونت چشــمه ای از قدرت نهفته اســت و چنانچه بدان بنگری و بخواهی تا به 
تعالی و رشد برسی، همواره خواهد جوشید. موفقیت و شادی در وجودت نهفته است، محیط و شرایط 
تنها وقایعی از زندگی هستند که تو را برای رسیدن به مقصود یاری می کنند؛ اما در نهایت این تویی که با 

تصمیم بر حفظ آرامش در برابر مشکالت، شکست ناپذیر خواهی بود.

چشمهقدرت
   صبحانه    

   تلخند    
پناهجویان جایی ندارند! / کارتونیست: ماریان کامنسکی از اتریش

با خودش حســاب کرد: »شصت هزار 
تومن ماهیچه بگیرم، یه کمی هم هویج و 
ســیب، با بیســت تومن باقی مونده چکار کنم، 

نمی رسه که...!«
بی حال روی صندلی درمانگاه نشســت. رمق 
راه رفتن نداشت. باید فکر احمد و فرزانه که توی 
خانه خوابیده بودند، باشد. فکر نمی کرد خودش 

هم اینقدر بدحال شود.
جلوی پیشــخوان صندوق رفت و آرام گفت: 
»دخترم من پولم کمه، نمی شه االن تزریق کنم فردا 
که برای تزریق دوم میام پولشو بدم، به خدا حالم 

خوش نیست...«
مسئول صندوق از جایش بلند شد و با صدایی 
که بشود از پشــت ماسک و آن همه نایلون شنید، 
پاسخ داد: »واال مادر اینجا همه بد حالن، دست 
من نیســت برو طبقه چهار با مســئول درمانگاه 
صحبت کن، من نمی تونم فیش تزریق صادر کنم، 

تازه شما تا چهار روز تزریق داری...!«
زن ناامید روی صندلی ولو شــد. نفس هایش 
به شــماره افتاده بودند. حتی نمی توانســت قدم 
از قدم بردارد، چه برســد که خــودش را تا طبقه 
چهارم بکشد. اشک توی چشم هایش موج می زد. 
نمی دانست اثرات کروناست یا گریه...، باز هم با 
خودش حساب کرد تا ببیند می شود کاری کرد. این 
مریضی پر خرج و مردی که دو هفته ای توی خانه 
خوابیده بود، دخترش کــه بعد از آن همه مراقبت 

باالخره درگیر شد و هزار و یک فکر دیگر... .
باید کاری می کرد، شــاید می شــد از جلیل، 
بــرادرش قرض بگیرد که البته اوهم با وجود قلب 

مهربانش، هزار بدبختی داشت.
صدایی توجهش را جلب کرد. مرد بلند باالیی 
جلوی پیشخوان بود و گفت: »فیش تزریق خانم 
رو بزنیــد، من حســاب می کنم.« زن خواســت 
تشکر کند. از جا بلند شد که پسر جوانی خطاب 
به متصدی پذیرش گفت: »فیش فرداشــونم من 
حســاب می کنم. صادر کنید...« خانم محترمی 
که کنارش ایســتاده بود، آرام گفت: »دوتای آخرم 

بزنید، من حساب می کنم.«
زن با لبخندی که از پشــت ماسک مشخص 
نبود، ســرش را رو به آسمان گرفت. حاال مطمئن 

بود این اشک ها، اشک خوشحالی و شکر است.

   داستان    

اشکشوق

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

پرسش: دو خواهر هستیم که من به تازگی ازدواج کرده ام، مادرم توقع 

دارد که هر روز به او سر بزنم. همسرم با این کار مخالفتی ندارد، اما به 

دلیل شــاغل بودن و کارهای خانه بسیار خسته می شوم. چطور او را قانع کنم تا 

شرایطم را درک کند؟

 مرز 
ً
پاسخ: اطاعت از والدین پس از ازدواج از مواردی است که احتماال

مشــخصی برای زوج ها ندارد. قسمتی از این مرز وابستگی به خانواده و 
تأثیر آن بر همه چیز اســت. پس از ازدواج بهتر اســت به گونه ای زندگی 
جدید خود را مدیریت کنید تا انتظارات همســر و والدین را متناسب با 
تــوان و امکانات خود برآورده کنید. نیکی به پدر و مادر در همه نظام های 
اخالقی توصیه شده است، اما اطاعت پس از ازدواج و تن دادن به توقعات 
غیرمعقول امری جداگانه است. می توان با راهکارهایی در روابط تعادل 
ایجــاد کرد و از اعضای مجرد در خانــواده مقابل توقعات والدین کمک 
گرفت. اولویت باید همســر شما باشــد. زندگی زناشویی موفق و سالم 
نیازمند مستقل بودن است. منفعالنه عمل نکنید و با احترام خواسته های 
خود را بر خواسته های دیگران مقدم بدانید. توقعات خود را برای مادرتان 
مطرح کنید. روزهای هفته را با خواهرتان تقسیم کنید. مسائل خصوصی و 
روابط خود با همسر را برای مادر بازگو نکنید تا انتظار شنیدن ادامه داستان 
زندگی شــما محدودتر شود. مشــغولیت های مفید برای مادرتان ایجاد 
کنید. کارهایی که عالقه دارند در منزل انجام دهند. تنهایی یکی از دالیل 
توقعات والدین است؛ پس از ایشان بخواهید با دوستان شان ساعت هایی 
را بگذرانند و دورهمی های دوستانه داشته باشند. در نهایت اگر مشکالت 
ارتباطی شــما سخت و پیچیده شده اســت و گفت وگو با مادر برای تان 

 روانشناس جلسه ای داشته باشید.
ً
مشکل است، حتما

   راه نرفته    

وابستگیهایمادرانه

اگر کودک شما شــیر نمی خورد، ماست را جانشین شیر کنید و در بعضی از 
غذاها از شیر استفاده کنید. برای نمونه، آرد و کره و شیر را به سوپ اضافه کنید 
یا به کودک شیربرنج و فرنی بدهید. با شیر و کره و پنیر و کمی آرد سس درست 
کنید و روی ماکارانی یا روی ســبزی های پخته شده بریزید. اگر کودک شما 
سبزی یا میوه نمی خورد، سبزی هایی مانند کرفس و هویج را بپزید )له نشود و 
کمی ترد باشد( و بگذارید کودک آن را با دست بردارد و بخورد. کمی ماست 
چکیده بر روی ســبزی های پخته بریزید یا سبزی را با نان و پنیر به او بدهید. 
اگــر میوه نمی خورد، آن را رنده یا به تکه های کوچک تقســیم کنید و با کمی 
خامه به او بدهید. اگر کودک شــما گوشت نمی خورد، بهتر است گوشت را 
به قطعات بسیار کوچک و ریز تقسیم کنید که به خوبی پخته شود، مانند حلیم 
 بپزید و نرم کنید 

ً
گندم. قطعات بسیار ریز گوشت را مخلوط با حبوبات کامال

و همراه با یک قاشق غذاخوری روغن زیتون و یک قاشق مرباخوری آب لیمو 
یا آب  نارنج تازه به کودک بدهید. گوشت چرخ کرده را به صورت کوفته قلقلی 
درآورید یا به صورت مخلوط با گوجه فرنگی به جای ســس روی ماکارونی 
بریزید. اگر کودک هیچ یک از انواع گوشت را نمی خورد، از جانشین های آن 
مانند تخم مرغ، عدس، پنیر با بادام یا گردو، لوبیاچیتی پخته، شــیر و ماست 

استفاده کنید.

    سالمت    

ترفندهایمغذی
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه

 گل ها و گلوله ها
 

آن روز، روز جمعه خونین بود
روزی که شهر یکسره آتش شد

تاریخ سرخ هفده شهریور ...
در ذهن روزگار، مشوش شد

خون می چکید از در و از دیوار
یک جمعه سیاه و پر از نفرت

از البه الی فاجعه و آتش
تاریخ می نوشت: همه حیرت

ل به زمین می ریخت
ُ
با هر گلوله گ

یعنی گلوله ها به هدف خوردند
بی شک هوا هوای شهادت بود...

گل ها که با گلوله نمی مردند!
آن شب وطن سیاه به تن کرد و

مادر در انتظار پسر دق کرد
شهری که در عزای عزیزان بود

تا وقت صبح یکسره هق هق کرد
میدان »ژاله« یک شبه مادر شد
یک دشت غرق الله به بار آورد

وقتی که نام او »شهدا« می شد...
بغضی هزار ساله به بار آورد

آن جمعه سیاه مصیبت بار
آغاز روشنایی ِفردا شد ...

خورشید انقالب بزرگ ِقرن
از پشت کوه حادثه پیدا شد

تاریخ سرخ هفده شهریور
در هم شکست سلطه شیطان را
خون آمد و دوباره محقق کرد...

آن وعده های صادق قرآن را

وحیده افضلی

آتش خوش زبانی
قربان اشک دیده و این ُدر فشانی ات

ای جان فدای محنت و رنج نهانی ات
از لحن دلنشین تو قلبم گرفته شد

دیگر نماند صبرم از این نغمه خوانی ات
شب مات و اختران همگی غرقه در سکوت

تا بشنوند زمزمه  آسمانی ات
چون ماه آسمان که نیاسوده لحظه ای

بگذشته در مدار سفر زندگانی ات
رنجی که از خزان یتیمی کشیده ای

پیدا بود ز رنگ رخ ارغوانی ات
ای روشن از فروغ تو ویران سرای شام

چون شمع، آتشم مزن از خوش زبانی ات
 بودی امید که از سفر آید پدر، ولی

جز غم نبود حاصل این خوش گمانی ات

حبیب الله چایچیان)حسان(

   کتیبه سبز    

صدیقه سادات شجاعی
مشاور خانواده


