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   نیم نگاه    

 خط تخریب و ناامیدسازی

 بدون شــک آغاز بــه کار دولت 
جدید بــا همراهی هــواداران و 
ناسازگاری بددالن و بدخواهان همراه بوده 
اســت. از آغــاز بــه کار تدریجــی دولت 
می گذرد، شگردهای رسانه ای مختلفی برای 
هجمه به دولت کلید خورده است. نمونه ای 
از آن را می توان در یادداشــت اخیر ســعید 
حجاریان با عنــوان »از قزاق خانه چه بیرون 
می آید؟« مشــاهده کرد. وی تالش دارد با 
ایجاد دوگانه امنیت ـ توســعه)رفاه( در برابر 
عدالت ـ آزادی، جمهوری اسالمی و دولت 
سیزدهم برآمده از شــعارهای انقالب را به 
ضدیت با آزادی و عدالــت متهم کند! وی 
شعارهای انقالب مشروطه را تحقق آزادی و 
عدالــت خوانده و شــعارهای رضاخان را 
تحقق امنیت و توســعه معرفــی می کند و 
این گونه القا می کند که دولت سیزدهم پیروی 
از الگوی رضاخانی را در پیش گرفته است و 
بــا تأکید بــر ضــرورت تحقــق امنیت و 
توســعه)رفاه(، عدالت و آزادی را به مسلخ 
خواهد برد! وی در بخشــی از نوشتار خود 
می نویسد: »اکنون ساخت قدرت در ایران در 
حال تحول است و دولتی انقالبی عهده دار 
اداره کشور شده است و ما همچنان در عالم 
واقع با همان سرمشق امنیت ـ توسعه مواجه 
هســتیم، با این تفاوت که موتور محرکه آن 
دســتخوش تغییــر شــده و بــه دو عنصر 
»شبه کارگزار« و »شــبه حزب الهی« سپرده 
شده است که اولی عهده دار پروژه »تعالی« و 
دیگری عهده دار امر امنیت است؛ پروژه ای 
که شخص رئیس جمهور می خواهد توأمان 
در دو جایگاه آن را تمهید کند.« در نقد این 

ادعاها باید گفت:
1ـ سناریوی رقیب هراسی سناریوی ناکام و 
شکست خورده ای برای اصالح طلبان است 
که حداکثر در انتخابــات 1396 جواب داد 
و توانســت آقای رئیســی را برای بخشی از 
هواداران شان نماد دیوارکشی و قاتل آزادی 
و... معرفی کرده و آرای مردم را به ســمت 
دیگری هدایت کند! اما خیلی زود عملکرد 
دولــت اصالح طلبــان نشــان داد چه کاله 
گشادی بر سر رأی دهندگان رفته است! همین 
تنبه کافی بود تا سناریوی تکراری آقای همتی 
و مهرعلیزاده شکست خورده و کمترین آرا 
برای این دو نامزد اصالح طلب ثبت شــود! 
امروز نیــز تداوم همان خط از ســوی آقای 
حجاریان نشان از دستان خالی این اردوگاه 
 
ً
دارد؛ چرا که جامعه به خوبی می داند که اوال
نسبتی میان رئیسی و رضاخان وجود ندارد، 
 شــعارهای رئیســی همان شعارهای 

ً
ثانیا

انقالب اســت که بــر اســتقالل و آزادی و 
عدالت  خواهی استوار بوده است. 

2ـ تالش برای ایجــاد تقابل بین عدالت و 
توســعه و در کنار آن امنیت و آزادی، تالش 
ناصوابی اســت که اصالح طلبــان خود در 
طول سال ها حاکمیت بر قوه مجریه و مقننه، 
نتوانسته اند برای آن راهکاری ارائه دهند! به 
راســتی از نگاه آنان حد وسط و نقطه تعادل 
تحقق چهارگانه فوق کدام اســت؟ سؤالی 
که اصالح طلبــی بیمار پاســخی برای آن 
ندارد! شاخه رادیکال اصالح طلبان آنچنان 
در گفتمان لیبرال دموکراســی غرق شده اند 
کــه الگوی توســعه آنان چیزی جــز پروژه 
سکوالریزاسیون ایران اسالمی نبوده است! 
الگویی که نه برای ملت مسلمان این سرزمین 
آزادی آورد و نــه تحقق بخــش عدالت بود! 
بلکه با افزایش وابستگی به غرب، استقالل 
سیاسی کشور را نیز تهدید کرد که حاصل آن 
کاهش امنیت و شکل گیری الگوی معیوبی 
از توسعه بود که در آن عدالت ذبح و فاصله 

طبقاتی روزافزون می شد.

نگاه

مهدی سعیدی
جریان شناس  سیاسی

اگرچه تشــکیل مثلث »واشــنگتن ـ آژانس   ـ اتحادیه 
اروپا« در مذاکرات منتهی به انعقاد توافق برجام بیش 
از هر زمان دیگری عیان و آشــکار شد، اما بازتعریف 
این مثلث در مرحله کنونی)برگزاری مذاکرات احیای 
توافق هسته ای( نیز مورد توجه هر سه بازیگر ضد ایرانی 
قرار گرفته است. اکنون در یک مقطع زمانی، آژانس، 
آمریکا و اروپا در حال هدایت یک نقشه مشترک علیه 
جمهوری اســالمی ایران هســتند. به عبارت بهتر، با 
جورچینی مواجه هستیم که هر یک از این سه بازیگر، 
در حال چینش یکی از قطعــات آن بوده و قصد دارند 
یک »تصویر نهایی« را در مواجهه با »ایران قدرتمند« 

طراحی کنند. 

 B پارادوکس هدفمند آمریکایی
آنتونــی بلینکن، وزیــر خارجه آمریــکا در تازه ترین 
مواضع خود اظهار کرده اســت: »دولت آمریکا به این 
نقطه نزدیک تر می شود که توافق هســته ای با ایران را 
رها کند. البته هنوز به این نقطه نرسیده ایم، اما ممکن 
است در آینده به آن برسیم!« درست زمانی که بلینکن 
این ســخنان را بر زبان آورد، رابرت مالی، مسئول تیم 
مذاکره کننده آمریکا در مذاکرات وین و مســئول امور 
ایران در وزارت خارج ه این کشــور، در سفر به مسکو 
و دیدار با مقامات روســی تأکید کرد خواستار احیای 
توافــق هســته ای و رایزنی مؤثــر در خصوص حل و 
فصل نقاط اختالفی در این فرآیند است! در نگاه اول، 
تجمیع مواضع بلینکن و رابرت مالی ذهن مخاطب را 
سردرگم می کند. اصرار آمریکا بر احیای برجام از یک 
سو و هشدار واشنگتن در خصوص پایان مذاکرات از 
سوی دیگر، مصداق »خلق پارادوکس های هدفمند« 
از سوی کاخ سفید است. در تشریح این موضوع، نکته 
مهمــی وجود دارد که نمی توان به ســادگی از کنار آن 
گذشت؛ اینکه »احیای برجام دفرمه شده« همان هدف 

اصلی دموکرات های آمریکا از زمان حضور بایدن در 
کاخ سفید تا کنون بوده است. جو بایدن، آنتونی بلینکن 
و جیک ســالیوان حتی قبل از ورود به کاخ ســفید، بر 
روی گزینه ای به نام »احیای صوری برجام« تأکید کرده 
و خواســته اند »برجام دفرمه شده« به نقطه ثقلی برای 
انعقاد توافق جامع)توافق موشکی ـ   هسته ای ـ منطقه ای( 
بــا ایران تبدیل شــود. پمپاژ مواضع پارادوکســیکال 
آمریکا در برهه کنونی معطوف به همین هدف صورت 
می گیرد.  از سوی دیگر، بسیاری از استراتژیست ها و 
افــراد صاحب نظر در حوزه روابط بین الملل به دولت 
بایدن هشدار داده اند که آلترناتیوی برای احیای برجام 
در برهه کنونــی وجود ندارد و در صورت شکســت 
مذاکرات، وی بحران تازه ای را در عرصه دیپلماســی 
و سیاست خارجی تجربه خواهد کرد. فراموش نکنیم 
که اشــغالگران آمریکایی پس از گریز از افغانستان، به 
مصادیق ابطال و پایان هژمونی آمریکا در نظام بین الملل 
تبدیل شــده اند. بایــدن می داند که با عبــور از گزینه 
»احیای برجام«، نمی تواند بر روی گزینه هایی، مانند 
»فریز در برابر فریز« یا »مبادله امتیازات و تعهدات« در 
قبال برنامه هسته ای صلح آمیز ایران حساب ویژه ای باز 
کند؛ زیرا آینده برای واشنگتن نامشخص تر و مبهم تر از 

آن چیزی است که تصور می شود! 

 B مهره بازی غرب
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
با انتشــار گزارش مغرضانه خود در قبال فعالیت های 
هسته ای ایران، آن هم در آستانه نشست شورای حکام 
در ماه سپتامبر، قصد دارد مؤلفه های فشار بر کشورمان 
را به گونه ای افزایش دهد که حتی در صورت احیا نشدن 
توافق هسته ای، تهران ناچار شود در روند دسترسی های 
آژانس و پذیرش تعهــدات فراپادمانی و فراپروتکلی، 
امتیازاتی را به این ســازمان دهــد. نباید فراموش کرد 
که طی شــش دور مذاکرات صــورت گرفته اخیر در 
وین، رافائل گروسی نه تنها کمترین اقدامی در راستای 
صیانت از حقوق هســته ای کشــورمان صورت نداده 
است، بلکه در دو دور پایانی مذاکرات اخیر)مذاکرات 
وین 5 و وین 6( خواســتار پذیرش یکجانبه تعهدات 
گسترده و فراپروتکلی از سوی ایران شده است. اکنون، 

بار دیگر واشــنگتن و تروئیکای اروپایی از گروســی 
خواســته اند به جزئی از بازی غرب در تقابل با تهران 
تبدیل شود و گروسی نیز این مسئولیت را پذیرفته است. 
فراموش نکنیم که افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده در 
ایران، افزایش درصد غنی سازی به 20 و 60 درصد و 
موارد دیگر،جملگی به صورت آشکار و با اطالع رسانی 
کامل به آژانس صورت گرفته و این سازمان بین المللی، 
نمی توانــد در این خصوص ادعای »عدم شــفافیت« 
کند. از سوی دیگر، جمهوری اسالمی ایران فراموش 
نکرده اســت که در اوایل ســال 2020 میالدی و در 
دوران ریاست جمهوری ترامپ، گروسی و همراهانش 
چگونه تالش کردند با تصویب قطعنامه ای ضد ایرانی 
در آژانس، زمینه را برای »بازگشت یک جانبه و کامل 
ایران به برجام« در عین »باقی ماندن همه تحریم های 
یک جانبه آمریکا« فراهم کنند!  در تحلیل رفتار آژانس 
همین بس که اقدامات این سازمان، هیچ گاه بی ربط به 
فضای مذاکرات وین نبوده و در آینده هم نخواهد بود. 
مسئله ای که در مورد نشست ماه سپتامبر آژانس وجود 
دارد، این است که سیاستمداران و رسانه های آمریکایی 
و اروپایی به بزرگنمایی این نشســت و تأثیر آن در قبال 
سرنوشــت برجام پرداخته اند. برخی منابع از احتمال 
صدور یک قطعنامه ضد ایرانی در این نشســت خبر 
می دهند و برخی دیگر معتقدند در نهایت قرار نیست 
که قطعنامه ای علیه ایران در این نشســت صادر شود. 
در هر حال تأکید می کنیم که آمریکا، آژانس و اروپا در 
 
ً
تقابل با ایــران به ویژه در صحنه مذاکرات وین، کامال

به صورت مشــترک چیده می شــود. بازیگران غربی 
و آژانس در حال تقویت اهرم های فشــار علیه ایران با 
هدف »پذیرش توافقی یک طرفه« از سوی کشورمان 
هستند. مقامات آمریکایی و اروپایی در مذاکرات وین 
عنــوان کرده اند که نه تنهــا ارائه تضمین در خصوص 
آینده توافق هسته ای و راستی آزمایی در فرآیند بازگشت 
خود به برجــام را نمی پذیرند، بلکه قصد ندارند همه 
تحریم های مغایر با توافق هسته ای سال 1394 را رفع 
کنند! از ســوی دیگر، افرادی مانند »ریچارد نفیو« و 
»رابرت مالی« که در وزارت خارجه آمریکا و در بخش 
ایران مشغول به فعالیت هستند، تأکید دارند که هندسه 

تحریم های ضد ایرانی باید در هر شرایطی حفظ شود!

 Bصحنه گردانی ناشیانه اروپایی ها
در این معادله، تروئیکای اروپایی سعی دارند از موضع 
»هشــدار« و »امیدواری«، ارتباط خود بــا تهران را 
تنظیم کنند! هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان و ژان ایو 
لودریان، وزیر خارجه فرانسه از یک سو هشدار داده اند 
که باید هر چه سریع تر مذاکرات برگزار شود و به نتیجه 
)نتیجه مدنظر غرب( برســد؛ زیرا در غیر این صورت 
پنجره دیپلماسی بسته خواهد شد! از سوی دیگر و در 
هر دو حوزه دیپلماسی آشکار و پنهان، مقامات اروپایی 
از اعالم آمادگی خود برای »انعطاف در خواســته های 
اولیه« و »تأمین برخی نظرات ایران« سخن می گویند. 
در هر حال، نمی توان اتحادیه اروپا را به مثابه یک »متغیر 
مستقل« در این آوردگاه شناسایی کرد. از سوی دیگر، 
چنانچه بارها تأکید شده است، تفکیک بازی اروپا از 
آمریکا یک خطای بارز راهبردی و استراتژیک بود که 
دولت دوازدهم مرتکب شد و همین خطای پرهزینه، 
منجر به باقی ماندن تعهدات برجامی ایران در عین رفع 
 آن 

ً
نشدن تحریم ها شد. خطایی که دولت سیزدهم قطعا

را تکرار نخواهد کرد.  بازیگران اروپایی پس از خروج 
دولت ترامپ از برجام نیز از کسوت »بازیگران متعهد 
به برجام« خارج شــده و به »بازیگران واسطه گر« در 
فرآیند احیای توافق هسته ای تبدیل شده اند. گویا مرکل، 
مکرون و بوریس جانسون فراموش کرده اند که امضای 
وزرای امور خارجه کشورهای شــان پای سند برجام 
درج شده و آنها موظف به انجام تعهدات خود در قبال 

این توافق بوده و هستند! 

 B چه پاسخی باید به غرب و آژانس داد؟
رمز موفقیت جمهوری اسالمی ایران در برهه کنونی، 
 علنی سازی بازی پشت 

ً
یکی رصد هوشمندانه و متعاقبا

پرده آمریکاـ اروپاـ آژانس و دیگری، اتخاذ گاردی بسته 
و محکم در برابر این بازی مشترک است. درصورتی که 
تحت تأثیر جوآفرینی اخیر آژانس، کشورمان گارد خود 
را بازکرده یا اســیر پیچیده سازی صحنه بازی از سوی 
طرف مقابل شــود، در این صورت اقدامات سلبی و 
بازدارنده آتی جبهه غرب و آژانس علیه ما آغاز خواهد 

شد. 

دور باطل 

 این روزها فریاد وامصیبتا و واپنجشیر های 
اصالح طلبان و جریان غرب گرا به آسمان 
 با شبیه ســازی پنجشیر با کربال، 

ً
بلند شده و بعضا

سیاســت جمهوری اســالمی در قبــال تحوالت 
افغانستان را به باد انتقاد گرفته، خواهان مداخله ایران 
در امور افغانســتان شــده اند! این جریان، مدعی آن 
است که اکنون، پنجشــیر با رهبری احمد مسعود، 
صحنه و منطقه واقعی مقاومت است و ایران طرفدار 
مقاومت؛ اگر در حامــی مقاومت بودنش صداقت 
دارد؛ باید در کنار پنجشــیری ها و در مقابل طالبان 
وارد عمل شود. پرســش اصلی آن است که آیا این 
تحلیــل اصالح طلبان از شــرایط افغانســتان و آن 
تجویزشــان برای سیاســت خارجی، صحیح و در 
راســتای تأمین منافع ملی و امنیت ملی است؟ آیا 
اصالح طلبان و جریان غرب گرا، نگران حقوق بشر و 
حقوق شــیعیان افغانســتان و دیگر اقوام این کشور 
هستند؟ صدالبته که برادرکشی و مسلمان کشی در 
افغانستان و از جمله در پنجشیر محکوم است؛ لکن 
داســتان و ماجــرای تحلیل هــای خــاص جریان 
اصالحــات و غرب گراها از تحــوالت منطقه ای و 
بین المللی و متعاقــب آن توصیه ها و تجویزها برای 
سیاست خارجی جمهوری اســالمی در دهه های 
اخیر، و صاحب نظر دلسوز منافع ملی و امنیت ملی 
را دچار شــگفتی و حیرت می کنــد! بازخوانی آن 
تحلیل ها و سیاست های تجویزی برای نسل جوان 
کشور، یک ضرورت قطعی است. به راستی اگر از 
زمان حمله صدام حسین به کویت، تا به امروز که در 
این ســال ها حوادث هولناک و پیچیده ای در منطقه 
راهبردی غرب آســیا رخ نمود، جمهوری اسالمی 
طبق تهدیــد و تجویز جریان چپ و در ادامه جریان 
اصالحات نسبت به این وقایع عمل می کرد، اکنون 

کشور و ملت ما چه حال و روزی می داشت؟
هر کسی که با الفبای سیاست آشنا باشد، می داند 

که آمریکایی ها با بهانه خودساخته 11 سپتامبر، و با 
شعار مبارزه با تروریسم، افغانستان را اشغال کردند و 
مصمم بودند پس از اشغال چند کشور دیگر، نهایت 
بر ایران مسلط شده و از این طریق با سلطه انحصاری 
بر غرب آسیا، مدیریت بین المللی و رهبری جهان را 
به دست گیرند؛ اما اکنون آمریکایی ها با هزینه ها و 
خســارات هزاران میلیارد دالری و تلفات سنگین 
انســانی و ضربه های حیثیتی فراوان، نه تنها به هیچ 
یک از اهداف نرســیدند، بلکه در حال افول قدرت 
بوده و فرار خفت بارشــان از افغانستان، به این افول 
قدرت شــتابی مضاعف داده اســت.  در تحلیل و 
برآورد آمریکایی ها، سلطه بر ایران کلید اصلی سلطه 
بر غرب آسیا و سلطه بر غرب آسیا، تنها راه رسیدن 
به رهبری جهان به شــمار می آمد؛ اما امروز و پس 
از 20 ســال که از حادثه 11 سپتامبر می گذرد و در 
این 20 ســال آمریکایی ها برای رسیدن به آن هدف 
راهبردی هــر کاری که می توانســتند انجام دادند، 
قضاوت صاحب نظران عرصه بین الملل و مســائل 
منطقه راهبردی غرب آسیا، آن است که پیروز اصلی 
تحوالت 20 سال گذشته در این منطقه، جمهوری 
اســالمی و بازدارنده اصلی این تحوالت، ایاالت 
متحــده و متحدان آمریکا هســتند. این موفقیت ها 
و دســتاوردهای بزرگ و عبور از صحنه های خطر 
حاصل نشد، مگر با تحلیل ها و تصمیمات درستی 
که رهبر حکیم انقالب اسالمی داشتند. امروز ایران 
کشوری با ثبات و دارای اقتدار دفاعی، برخوردار از 
عمق راهبردی و نفــوذ فوق العاده باال در منطقه و با 
تقویت زیرســاخت ها به منظور پیشرفت پرشتاب 
در آینده نزدیک اســت. حال تصــور کنیم در یک 
لحظه، فقط در یک لحظه،اگر ایران طبق توصیه ها 
و خواسته های جریان اصالحات و عقبه آنها، یعنی 
جناح چپ، در سیاســت خارجــی عمل می کرد، 
اکنون ایران عزیز ما در چه شــرایطی به سر می برد؟ 

توصیه ها و تجویزها و خواسته هایی از قبیل:

 در سال 1369 و در جریان اشغال کویت 
از ســوی ارتش بعث عــراق و در نهایت 1

حمله آمریکا و متحدانش به صدام و پدیدآیی جنگ 
اول خلیج فــارس، جریــان چپ)پــدر معنــوی 
اصالح طلبان امروزی( که مجلس سوم را در اختیار 
داشت؛ ندای حمایت از صدام و جهاد با آمریکا سر 

داد! به نطق مرحوم شیخ صادق خلخالی از طرفداران 
کمک به صدام در مجلس ســوم در سال 1369 که 
بســیار شــبیه رجزخوانی برخی از ســینه چاکان 
پنجشیری های امروزی اســت و خطاب به رهبری 
بیان شده، دقت کنید: »ای آیت الله، رهبر عالیقدر 
زمان، آقای خامنه ای)ســلمکم الله تعالی(، دستور 
بفرمایید... ما بایــد در اینجا آمریکا و بوش و فهد و 
دولت های انگلی مانند حسنی مبارک و اوزال را در 
سنگرها به نابودی بکشانیم، غرق خون کنیم تا اینها 
بدانند حریم اسالم حریم بزرگی است...« در سال 
1369 و در خالل جنگ اول خلیج فارس، جمهوری 
اسالمی سیاست بی طرفی را اتخاذ کرد. رهبر حکیم 
انقالب اسالمی چند روز بعد از این تصمیم مدبرانه 
و صحیح، با انتقاد از مواضع کسانی که می گفتند باید 
به کمک صدام برویم، فرمودند: »جمهوری اسالمی 
هــر دو جناح را رد می کند، چــون در هر دو طرف 
انگیزه هــای مادی هســت و به همیــن دلیل هم با 
یکدیگر تعارض پیدا کرده اند. این طور نیســت که 
یکی الهی و یکی هم مادی است، جنگ اسالم و کفر 
نیست این موضع ملت ایران ماست.« در آن مقطع 
مجمع روحانیون مبارز، با صدور بیانیه ای از شورای 
عالی امنیت ملی خواست که ایران، به نفع عراق با 
آمریکا وارد جنگ شود! مرحوم آقای محتشمی پور که 
در انتخابــات ۸۸ رئیــس کمیته صیانــت از آرای 
اصالح طلبان شــد، در جلسه 30 دی 1369 با یک 
نطق به ظاهر انقالبی و تشبیه صدام حسین به خالد 
ابن ولید، خواستار همراهی ایران با صدام و جنگ با 
آمریکا شــد. آقای بهزاد نبوی از چهره ها ی اصلی 
اصالح طلبان، در دیدار با دانشجویان دانشگاه تهران 
می گوید: »این جنگ، فرصت برای حمله به اسرائیل 

به وجود آورده بود که از دست رفت!«
به راســتی اگــر در ســال 1369،  ایران  با اشــتباه 
محاسباتی و طبق خواســته های اصالح طلبان، در 
حمایت و دفــاع از صدام جنایتــکار وارد جنگ با 
آمریکا، متحدان اروپایی و منطقه آنان می شد، چه بر 

سر کشور و ملت ایران می آمد؟
 تابستان ســال 13۷۷ و در زمانی که شبه 

نظامیانــی که خــود را طالبــان معرفی 2
می کردند به کنسولگری ایران در مزارشریف حمله 
کردند و دیپلمات ها و خبرنگار ایرانی را به شهادت 
رســاندند، شــورای عالی امنیت ملی به ریاســت 

سیدمحمد خاتمی و دبیری دکتر حسن روحانی با 
اکثریت اعضای کارگزارانی، مصوبه ای را داشت که 
نتیجه آن ورود نظامی ایران به افغانستان و آغاز یک 
جنگ بود. این مصوبه به تأیید رهبر حکیم انقالب 
اســالمی نیاز داشــت تا جنبه اجرایی پیدا کند؛ اما 
معظم له ذیل این مصوبه نوشــتند: »ما وارد این دام 

نمی شویم؛ ولی تدابیر دیگری باید انجام شود.«
 در ســال 13۸0 و بعد از حمله آمریکا و 

همــان 3 افغانســتان،  بــه  متحدانــش 
اصالح طلبانی که خواهان جنگ با طالبان در ســال 
13۷0 بودند، خواستار همکاری با طالبان به عنوان 

یک گروه جهادی شدند.
 بــا پدیدآیی بحران در ســوریه و عراق و 

قدرت گیــری داعــش، برخــی از آقایان 4
اصالح طلب و جریان غربگــرا، خواهان همکاری 
ایران و آمریکا برای مقابله با خطر داعش شدند! در 
آن زمان رهبر معظم انقالب فرمودند، پشــت ســر 
داعش خود آمریکایی ها قرار دارند. در جریان رقابت 
ترامپ و هیالری کلینتون، با صراحت آقای ترامپ 
اعالم کرد که داعش را آمریکا به وجود آورده است! 
جالب است در عراق و سوریه، هر کجا داعشی ها در 
محاصره قرار می گرفتند، بــا کمک آمریکایی ها از 

محاصره خارج می شدند.
 در دولــت ترامپ و هنگامی که آمریکا به 

دســتور رئیس جمهور این کشور از برجام 5
خارج شد و ایران را به جنگ یا مذاکره تهدید کرد، 
برخی اصالح طلبان با طرح دو راهی جنگ و صلح، 
 تصریح کردند 

ً
خواهان مذاکره با آمریکا شده و بعضا

اگر االن مذاکره نکنیم، مجبوریم در حین جنگ تن به 
مذاکره داده و آنگاه امتیاز بیشتری خواهیم داد!

 و اما اکنون با شکست راهبردی آمریکا در 
افغانستان و فرار خفت بار آمریکایی ها از 6

این کشــور، شــرایط جدیدی پدید آمــده که باید 
شــناخت درستی از این شــرایط در کشور همسایه 
شرقی داشت. سیاست کنونی نظام در قبال تحوالت 
افغانستان، سیاســتی حکیمانه و مبتنی بر شناخت 
درســت از ماهیت این تحوالت اســت. متأسفانه 
جریان اصالحات و غرب گرا، نه مبتنی بر شناخت 
درســت و در راســتای منافع و امنیت ملی، بلکه با 
اهداف و انگیزه های سیاســی به دنبال درگیر کردن 

ایران در بحران داخلی افغانستان است.

منافع ملی و  خارجی  اصالح طلبان، سیاست 
   سرمقاله    

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

حنیف غفاری
کارشناس روابط بین الملل

 اصرار اروپا، خط و نشان آژانس، تناقض رفتاری آمریکا!
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ارتش منظم دیپلماسی

حکیم دوراندیش انقالب در خصوص اهمیت 
کار وزارت خارجه با به کارگیری واژه جدیدی 
از دستگاه دیپلماسی کشورمان به »ارتش منظم 
دیپلماسی« کشور یاد کرده و فرموده بودند: »در 
مسئله سیاست خارجی دستگاه های دیگری 
هم مؤثرند، امــا وزارت خارجه به عنوان یک 
ســازمان موظف و ارتش منظم، مســئولیت 
اصلی را بر عهده دارد.« حقیقت آن است که 
امروز وزارت امور خارجه دولت ســیزدهم با 
ضرورت تحولی متفــاوت و متمایز از دولت 
قبل و با هدف تحول آفرینی در روابط خارجی 
فعالیت خود را آغاز کرده است. مطالبه تحول و 
تحقق ارتش منظم دیپلماسی و تقویت رویکرد 
دیپلماسی اقتصادی آن چنان که در بیانات رهبر 
معظم انقالب بیان شده، می تواند دال مرکزی 
و گفتمان قالب دستگاه دیپلماسی کشورمان در 
ارائه پاسخی معتبر به نیاز اصلی امروز جامعه، 
یعنی رفع مشکالت اقتصادی و معیشتی باشد. 
تعبیر ارتش منظم دیپلماســی بــرای وزارت 
خارجه، یعنی این حوزه حوزه جنگ و پنجه در 
پنجه انداختن با دشمنان نظام در پروژه جنگ 
نرم اســت، یعنی دیپلماسی عین میدان است 
و نباید با میدان غیریت ســازی کند! یعنی در 
میدان جنگ در مصاف با گرگ درنده نباید به 
دشمن لبخند زد و به آنها اعتماد کرد، یعنی اگر 
نرمش هم الزم اســت، باید از موضع اقتدار و 
قدرت باشد، یعنی اصل در میدان دیپلماسی، 
جنگیدن با اصول و قواعد منظم است . وظیفه 
اصلی یــک ارتش منظم رصــد و دیده بانی و 
اشــراف به موقعیت ها و مواضع حســاس و 
مجهز شــدن به انواع آمادگی ها بــرای ورود 
بهنگام و به موقع در تحوالت اقتضایی میدانی 
است؛ از همین رو تشبیه این دستگاه به ارتش 
منظم از ســوی رهبر فرزانه انقالب تشــبیهی 
دقیق و حکیمانه برای تحول آفرینی و برون رفت 
سیاســت خارجی از راه های بی حاصل طی 
شــده و ورود به عرصه های کارآمد و اثربخش 
اســت. ناگفته پیداست که حزم و دوراندیشی 
صفاتی برجسته برای کلیت جامعه اسالمی و 
به ویژه دســتگاه های کارگزاری نظام است که 
به کارگیری درســت و دقیق و هوشــمندانه آن 
می تواند از قرار گرفتن کشــور در تله و نیرنگ 
دشــمن در امان ماند. در پایــان ویژگی های 
ارتــش منظم دیپلماســی کشــور را می توان 
در محورهــای ذیل بر شــمرد: 1ـ برخوردار 
از قــدرت تحول آفرینــی؛ 2ـ ورود عالمانه و 
شجاعانه به عرصه دیپلماسی اقتصادی به منزله 
پاســخی معتبر برای رفع مشکالت اقتصادی 
کشــور؛ 3ـ جدی گرفتن دشــمنی دشمن در 
هر شــرایطی؛  4ـ جنگ نرم دانســتن میدان 
دیپلماسی؛  5ـ پرهیز از غیریت سازی با میدان 
و هم افزا و مکمل دانستن میدان و دیپلماسی با 
هم؛  6ـ ابزاری دانستن مذاکره و تعامل برای 
پیروزی در نرمش قهرمانانه؛ ۷ـ سرلوحه کار 
قرار دادن ســه اصل »عــزت«، »حکمت« و 
»مصلحت« در تمامی مناســبات منطقه ای و 
بین المللی؛ ۸ـ تقویت رویکرد نگاه به شرق و 
به ویژه با همسایگان؛ 9ـ عبرت دانستن برجام 
بی فرجام و تغییر شکلی و محتوایی برای تداوم 
مذاکــرات؛ 10ـ بی اعتمادی مطلق به آمریکا 
و غرب برای برون رفت کشــور از مشکالت؛ 
11ـ دیده بانی و اشــراف دقیق از صحنه و ثبت 
هرگونه تحرکات ایذایی دشمن در دیپلماسی؛ 
12ـ تعیین و به کارگماری سفرای جدید در تراز 
بیانیــه گام دوم انقالب در اقصی نقاط جهان؛  
13ـ ورود بهنــگام و اثربخــش در تحوالت 
منطقه ای و بین المللی؛  14ـ حزم و دوراندیشی 
در مواجهه با مکر و نیرنگ جنتلمن های پشت 
میزنشین گوانتانامو؛ 15ـ فصل الخطاب دانستن 
نقطــه نظرات رهبر معظم انقــالب و رعایت 

خطوط قرمز تعیین شده نظام. 

   روزنه    

   عکس و مکث   

رژیــم سراســر پوشــالی!/ شــش مبــارز فلســطینی کــه در زندان ُهــای 
شهرک نشینان صهیونیست بودند، با چند قاشق و حفر تونل و استفاده 
از ضعف ســامانه های امنیتی زندان موفق به فرار شــدند! تصویری که 
نشــان می دهد افســر صهیونیســتی تا چند روز هم به چالــه زل بزند، 

نمی فهمد که از کجا خورده اند!

ارادت به حاج قاســم/ ســعید افروز، قهرمان پارالمپیــک توکیو با حضور 
در گلــزار شــهدای شــهر کرمان به مقام شــامخ شــهید ســپهبد قاســم 
سلیمانی و دیگر شهدای آرمیده در این مکان مقدس ادای احترام کرد. 
 کاروان ســردار دل ها در پارالمپیک با کســب نتایج قابل قبول به کشور 

بازگشت.

ســال ها تالش صادقانه/ حاج حیدر رحیم پورازغدی از مبارزان سیاســی 
در جریان نهضت ملی شــدن صنعت نفت و از فعاالن نام آشــنای انقالب 
اســالمی و از یاران دیرین رهبر معظم انقالب در 8۹ ســالگی دعوت حق 
را لبیــک گفت. رهبــر فرزانه انقالب در متن تســلیت خود از تالش های 

صادقانه این شخصیت برای تحقق احکام اسالمی تقدیر کردند.

مهمان نــوازی/ تصاویــری که کاربــران فضای مجــازی با مقایســه آن به 
تفــاوت برخورد ترکیه و ایران با مهاجران پرداختند. کودکی ســوری که 
در ســواحل ترکیه غرق شــده یافت می شــود و در مقابل کودکی افغان 

که با همراهی نیروی دالور ارتشی با آغوشی باز به ایران پناه می آورد.

واقعــا آیــا؟/ با وارد کردن »آیا اســرائیل« در گوگل، این جســت وجوگر 
در ادامــه حــدس می زنــد کــه کاربــر می خواهــد جســت وجو کنــد آیــا 
اســرائیل یک کشــور اســت؟ اســرائیل نه تنها کشور نیســت، بلکه در 
 ۲۰ ســال آینــده اســمی از آن هم در جغرافیای سیاســی وجــود نخواهد 

داشت، ان شاءالله

اینجوری پیر شــید بــه پای هم/ یکــی از کاربران فضای مجازی نوشــت: 
بخش زنان راهشــون نمی دادن، می گفتن خودتونم بیمار می شید... به 
سرپرستار میگه شما نمی دونید اگه من حاج خانوم  رو نازش کنم، خوب 
میشــه و این طوری میشه که یه اتاق جداگانه برای خودش و حاج خانم 

می ذارن. از این عشق ها بیش باد

دیدگاه

ابوالحسن سلطانی زاده
کارشناس سیاسی

 رهبــر معظــم انقالب)مدظله العالــی( در تاریخ 
13۸5/11/30 در دیــدار با مســئوالن اقتصادی و 
دست اندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی طی 

بیاناتی فرمودند:
 عرض می کنم، تحوالتی که در زمینه 

ً
»صریحــا

اقتصــادی انجام گرفته متناســب بــا تحوالت در 
بخش های دیگر نیســت. ما باید می توانستیم یک 
الگوی موفقــی از اقتصاد به دنیا عرضــه کنیم. ما 
وقتی به صورت کالن به زمینه اقتصاد اسالمی نگاه 
می کنیم، دو پایه اصلی مشاهده می کنیم. هر روش 
اقتصادی، هر توصیه و نســخه اقتصادی که این دو 
پایه را بتواند تأمین کند، معتبر اســت. هر نسخه ای 
هرچه هم مســتند به منابع علی الظاهر دینی باشد و 
نتواند این دو را تأمین کند، اسالمی نیست. یکی از 
آن دو پایه عبارت اســت از »افزایش ثروت ملی«. 
کشور اســالمی باید کشور ثروتمندی باشد، کشور 
فقیری نباید باشد، باید بتواند با ثروت خود با قدرت 
اقتصادی خود اهداف واالی خودش را در ســطح 

بین المللی پیش ببرد. پایه دوم »توزیع عادالنه ثروت 
و رفع محرومیت« در درون جامعه اســالمی است. 

این دو تا باید تأمین بشود.«
طبق بیانات معظم له دو پایــه اصلی در اقتصاد 
اسالمی وجود دارد که عبارتند از: افزایش ثروت ملی 

و توزیع عادالنه ثروت و رفع محرومیت.
فی الحال دولت ســیزدهم پس از استقرار چند 
روزه در شرایطی بنا دارد به وعده های اقتصادی خود 
عمل کند که پس از گذشــت چهار دهه از انقالب 
شکوهمند اسالمی شــاخصه های کالن اقتصادی 
از وضعیت نامطلوب و سخت معیشتی و زندگانی 

مردم گزارش می دهند.
باید بدانیــم مهم ترین وظیفه رهبــری در نظام 
اســالمی تعیین سیاســت های کلی نظــام پس از 
مشــورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است 
که برای اجرا و عملیاتی کردن آنها به سران قوا ابالغ 
می فرمایند. هرکجا به این سیاست ها در حوزه قوانین 
و مقررات، لوایح و آیین نامه های اجرایی توجه جدی 
صورت گرفت، پیشرفت های کشور چشمگیر شد 
و هرکجا نســبت به اجرای این سیاست ها غفلت 
شــد، ضررهای آن متوجه کشور شد. نظام اسالمی 
توانست با ســرلوحه قرار دادن سیاست های امامین 
انقالب در حوزه های راهبردی همچون سیاســت، 

دفاع و امنیت آنها را متحول و افتخارآفرین کند. اما 
موانعی برای ورود انقالب اسالمی به حوزه اقتصاد 
وجود داشته است که در شــکوفایی آن اختالالت 
اسالســی را پدید آورده است که الزم است در گام 
دوم انقالب، اقتصاد نیز همچون حوزه های مذکور به 

تحول مدنظر دست یابد.
امام خامنه ای )مدظله العالی( در توصیه سوم از 

بیانیه گام دوم انقالب مرقوم فرمودند:
اقتصاد هــدف جامعه اســالمی نیســت، اما 

وسیله ای است که بدون آن به هدف نمی رسیم.
این عبارت نشــان از اهمیت جایگاه اقتصاد در 
مســیر پیش روی نظام اســالمی به سمت تشکیل 
تمدن نوین اسالمی است. بنا به دیدگاه مدبرانه ایشان 
ثروتمند شدن، رفاه و توسعه اقتصادی آحاد جامعه 
و نظام اسالمی از طریق شــرع و قانون نه تنها هیچ 
اشکالی ندارد، بلکه بالعکس مورد تأیید دین و قرآن 
نیز هست. معظم له در ادامه بیانات شان در دیدار با 
مسئوالن مذکور اشاره می فرمایند که ثروتمند شدن 
ده ها انســان محروم در جامعه اســالمی اجری به 
مراتــب باالتر از ده ها زیارت حج عمره دارد که هم 
موجب افزایش ثروت آحاد جامعه می شــود و هم 
نســبت به توزیع عادالنه ثروت در جامعه از حیث 
کاهش اختالف طبقاتی و محرومان جامعه می شود.

به نوعی می توان اشــاره کرد که هر امری اگر در 
این راستا و همسو با دو پایه اصلی مذکور در اقتصاد 
اسالمی دنبال شود، به عنوان »جهاد فی سبیل الله« 
معرفی می شود که هم موجب تقویت نظام اسالمی 
در مقابله با دشمنان می شــود و هم نقشه های شوم 
دشمنان را در مقابله با تضعیف نظام اسالمی نقش 

برآب می کند.
باید اذعــان کنیم ایــن اقتصاد قوی اســت که 
می تواند یک دولت قوی را به دنبال داشته باشد و آن 
نیز موجب تشکیل ایران قوی اقتصادی می شود. نبود 
شفافیت، بروکراسی های سرسام آور، توزیع ناعادالنه 
ثروت، انحصارگرایی، نداشتن درک و فهم اقتصادی 
و... ازجملــه موانع پیش رو در تشــکیل ایران قوی 
اقتصادی است که با روی کار آمدن دولت سیزدهم 
و اســتفاده از تجربه و ظرفیت های علمی نخبگان، 
فرهیختگان، استادان، مراکز مطالعاتی و پژوهشی 
در بدنه تیــم اقتصادی دولت و همچنین هماهنگی 
میان آنان و در نهایت اجرای دستورات از منشأ یک 
اتاق فرمان، بیش از پیش نه تنها امید یک ملت، بلکه 
امید یک امت را بیشــتر کرده است تا ایران اسالمی 
و جامعه اسالمی عالوه بر قدرت سیاسی، دفاعی و 
امنیتی شاهد قدرت اقتصادی در سطح منطقه و نظام 

بین الملل نیز شود.

   دریچه    

انقالباقتصادی

رضا زمانی
کارشناس اقتصادی

راهبرد اقتصادی دولت سیزدهم از منظر امام خامنه ای

توطئه آفرینی صهیونیست ها با همراهی غرب 
از نظر سیاســی، امنیتی و اقتصادی در لبنان 
سبب بروز مشکالت فراوانی برای عروس خاورمیانه 
شده اســت؛ به گونه ای که ادامه شــرایط می توانست 
فاجعه ای بزرگ در این کشور به وجود بیاورد. هدف از 
این کار نیز ایجاد وضعیت شــکننده امنیتی و سیاسی 
برای نفوذ رژیم صهیونیســتی در دل بحران های لبنان 
اســت. یکی از این توطئه ها رســاندن اوضاع لبنان به 
مرحله ای بود که سوخت در این کشور با کمبود اساسی 
مواجه شــود تا از طریق نارضایتی مــردم، نفوذ نرم را 
امکان پذیر کنند. این سیاست با هدف زیر سؤال بردن 
مقاومت در لبنان برنامه ریزی شده بود. نبود سوخت و 
ناتوانی دولت این کشــور در تأمین آن ســبب شد که 
حزب الله لبنان با درایت و هوشــمندی به دنبال خرید 
سوخت از جمهوری اسالمی ایران باشد. اقدامی بسیار 

تأثیرگذار و در عین حال موفق، شرایط لبنان را به طور 
ملموسی تغییر داد. 

جمهوری اسالمی ایران نیز با سیاست »همراهی 
مــردم منطقه« و با هدف مقابله بــا راهبرد »تضعیف 
ملت ها« غرب به کمک لبنان با وســاطت حزب الله 
رفت. روزنامه »االخبار« لبنان در مقاله  ای با بررســی 
آثار مثبت واردات ســوخت از ایران به لبنان نوشت، 
واردات ســوخت از جمهوری اســالمی ایران نه یک 
چالش و نه یک رقابت داخلی، بلکه در زمانی که لبنان 
در حال خفه  شدن است، حکم اکسیژن برای این کشور 

را داشته است. 

 B آمریکا به فکر جایگزین
تفکر لیبرالیســتی بــا در پیــش گرفتن »ســناریوی 
ناامن سازی« به دنبال محدودسازی »تجارت دریایی« 
با هدف »کارآمدســازی تحریم هــای آمریکا« برای 
گرفتن امتیازات بیشــتر از نظام اســالمی بودند. این 
سیاست بعد از آن اتخاذ شد که راهبرد فشار حداکثری 
آمریکا با اعتراف خود آمریکایی ها با شکست مواجه 
شــده بود. بنابراین فروش سوخت به لبنان در چندین 

مرحله از ســوی جمهوری اســالمی ایران به معنای 
»خنثی سازی« توطئه آمریکایی ـ انگلیسی ـ صهیونیستی 
بود که دشــمن را یک گام به عقب راند. حزب الله با 
 امنیت 

ً
درایت و با منطق تهدید در مقابل تهدید عمال

کشتی های سوخت رسان را تأمین کرد. 
اما گذشــته از آن صرف خبر آغــاز روند واردات 
سوخت ایران به لبنان قبل از رسیدن کشتی های ایرانی به 
بیروت آثار و نتایج متعددی داشت که اولین و بارزترین 
آن را می توان در موضع شتابزده آمریکا دید که بالفاصله 
از زبان »دوروتی شیا« سفیر خود در بیروت اعالم کرد 
که آماده حــل بحران گاز و برق لبنان اســت تا به هر 
شکل ممکن از ورود سوخت ایران به لبنان جلوگیری 
کند. ورود قریب الوقوع محموله سوخت ایران به لبنان 
همزمان با اظهارات هیئت کنگره آمریکا مبنی بر اینکه 
»ایاالت متحده به دنبال حل بحران سوخت لبنان بوده 
و نیازی به واردات سوخت ایران نیست«، نشان دهنده 
دســت و پا زدن آمریکایی ها به دلیــل رونق تجارت 
اقتصادی ایران است. کریس مورفی، سناتور آمریکایی 
روز گذشــته در بیروت گفت: »ما بــه عنوان مقامات 
آمریکایــی به جد تالش می کنیــم راه هایی برای حل 

بحران سوخت بیابیم و هیچ انگیزه ای برای تکیه لبنان 
به ســوخت ایران یا هر ســوخت دیگری که از سوریه 
منتقل می شــوند، نیست. ســوریه تحت تحریم های 
واشنگتن است و آمریکا راه هایی برای انجام آن بدون 
تحریم هــا می یابد. این درحالی اســت که منابع آگاه 
گزارش می دهند که بنا به دالیل فنی پیش بینی می شود 
نفت عراق با تأخیر وارد لبنان شود و همچنین در سایه 
ابهام تصمیم آمریکا بــرای وارد کردن گاز از مصر به 
لبنان، در حال حاضر کاروان کشتی های حامل سوخت 
ایرانی که اولین آنها طی یک هفته وارد لبنان می شود، 
تنها امید مردم این کشور در سایه محاصره خفقان آور 

آمریکا ضد لبنان است.
شکست محاصره غربی و آمریکایی ضد کشورهای 
کوچک کار ناممکنی نیست. حتی آمریکایی ها مجبور 
شدند به منظور جلوگیری از ورود سوخت ایران به لبنان 
با ارائه پیشنهاد انتقال گاز از طریق خط لوله های سوریه 
به لبنان، این کشور را از محدودیت های مربوط به قانون 
ســزار )تحریم های جدید آمریکا علیه سوریه( معاف 
کنند که می تواند دریچه ای برای توسعه همکاری های 

اقتصادی بیروت و دمشق باشد.

اکبر معصومی
کارشناس بین الملل

نجات با سوخت ایرانی
نگاهی به تاکتیک لبنان برای شکستن توطئه غربی ـ صهیونیستی
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   یادداشت    

 11 سپتامبر، اهرم آمریکا 
علیه عربستان

تجربه اقدامات دهه های اخیر آمریکا به ویژه 
در خاورمیانه ـ بخوانید غرب آسیا ـ نشان داده 
است که این کشــور در بیشتر مواقع تحت 
شعارهای عامه پســند به دنبال تأمین منافع 
اقتصادی خود بوده و به قول یکی از مقامات 
این کشور جهان در دست کشوری خواهد 
بود کــه خاورمیانه و نفــت آن را در اختیار 
داشته باشــد. از همین رو پس از نخستین 
جهش نفتی، این منطقه در کانون توجهات 
ایاالت متحده قــرار گرفت و حتی پیش از 
انقالب ایران دکترین نیکســون ـ کیسینجر 
موسوم به سیاست دو ستونی را معرفی کرد.

بر اساس این سیاست، دولت های ایران 
و عربســتان، به عنوان دو ستون مرکزی در 
راهبرد نوین آمریکا، وظیفه رفع خأل قدرت 
را در منطقــه خلیج فــارس و دریای عمان 
عهده دار شدند و آمریکا با اعطای کمک های 
همه جانبه اقتصادی و نظامی به این دو کشور، 
آنان را به عنوان ابزار و وسیله تأمین امنیت و 
منافع خــود در کل منطقه تقویت می کرد، 
بدون آنکه خود احتیاجی به حضور مستقیم 
داشته باشــد؛ اما این سیاســت با پیروزی 
انقالب اســالمی ایران و تغییر رویکرد آن، 
یک ســتون اصلی خود را از دســت داد و 
در مقابل وزن عربســتان در سیاســت های 
اقتصادی آمریکا را افزایش داد، به گونه ای که 
دونالد ترامپ، در توصیفی تحقیرآمیز اظهار 
داشت: »عربستان برای ما »گاوی شیرده« 
است که هر وقت بخواهیم از آن طال و دالر 
می دوشیم و هروقت شیرش تمام شود آن را 

سر می بریم.«
البته در این بازه پنجاه ساله رابطه آمریکا 
با ســعودی نوساناتی نیز داشــته است که 
بیشتر در همان منافع اقتصادی آمریکا ریشه 
دارد. یکی از این موارد حوادث 11 سپتامبر 
آمریکاست که گروه های افراطی را در صف 
اول متهمان قرار داد و سرآغاز فصلی نوین 
در سیاست خارجی آمریکا شد که براساس 
آن لشکرکشی به خاورمیانه برای مبارزه به 

تروریسم را در اولویت خود قرار می داد. 
اما به تازگی جو بایدن دستور داده است 
اسناد محرمانه تحقیقات یازدهم سپتامبر تا 

حد ممکن علنی شود.
حاال پس از گذشــت 20 سال از حادثه 
11 سپتامبر، این پرسش مطرح است که این 
موضوع چه پیامدهایی در روابط واشنگتن و 
ریاض خواهد داشــت؟ آیا به گفته ترامپ، 
زمان سربریدن شیرگاوده فرا رسیده است؟ 
برای پاســخ به این پرســش ها باید دوباره 
متذکر شــد که در سیاست خارجی آمریکا 
هیچ متغیری به اندازه منافع اقتصادی وزن 
باالیی ندارد؛ از همین رو باید آینده روابط 
دوجانبه را در این موضوع جست وجو کرد.

باید یادآور شــد که برخــورد آمریکا با 
عربستان بیشــتر به موضوع نفت و توانایی 
عربســتان در تأثیرگذاری بر قیمت نفت در 
جهان مربوط می شــود. همچنین از منافع 
استراتژیک باید به پنج پایگاه نظامی آمریکا 
در عربستان و در کشــور همسایه آن، قطر 
و در بحریــن اشــاره کرد و ســرانجام این 
واقعیت که سعودی ها برای خرید سالح و 
تسلیحات از آمریکایی ها ده ها میلیارد دالر 
خرج می کنند. همه این موارد سبب می شود 
تا در مورد پیامدهای ســنگین حوادث 11 
ســپتامبر برای ریاض تردید وجود داشــته 
باشد. موضوعی که سال ها دولت های بوش 
پسر، باراک اوباما و ترامپ چشمان خود را 
برآن بســتند. البته شاید دولت بایدن از این 
موضوع به عنوان اهرم فشار برای دوشیدن 
بیشتر شیرگاو ده استفاده کند؛ اما در نهایت 
او نیز رویه رؤســای جمهور پیشین را ادامه 

خواهد داد. 

منطقه

 حمید خوش آیند
کارشناس بین الملل

طالبــان در حالی اعضای کابینــه جدید خود را 
معرفی کرده اســت که این جریان برای تأسیس و 
اداره یک دولــت، راه دور و درازی در پیش دارد؛ 
مسیری که با چالش های دشــواری در دو سطح 

خارجی و داخلی مواجه است. 
اما آنچه در این نوشــتار مورد تأکید اســت، 
پرداختن بــه دو مورد از مهم تریــن چالش های 
تأسیس دولت به دســت طالبان است که درونی 
و مربوط به اختالف نظرها و تفاوت های رفتاری 
فاحش از یک ســو و وجود یک رقیب سرسخت 
داخلی از سوی دیگر است که از درون این جریان 

را با تهدیدات جدی مواجه می کند. 
در مورد چالش نخست باید اشاره داشت که 
به طور کلی در طالبان دو دیدگاه کلی درباره روش 
و ماهیت حکمرانی وجود دارد. دیدگاه نخســت 
مربوط به طیفی از رهبــران و فرماندهان قدیمی 
طالبان است که در طول 20 سال گذشته به تدریج 
تغییر رفتار داده و تا حدودی سیاســت ورز و اهل 
تعامل با گروه های مختلف داخلی و کشــورهای 
خارجی شده اند. در این طیف از رهبران طالبان، 
افراد و شخصیت هایی هســتند که امروز در تراز 
دیپلمات های بین المللی با فنون چانه زنی و مذاکره 
و گفت وگو آشنا شده و به درکی نسبی از منافع ملی 
و قدرت رسیده اند که برای تحقق آن حتی حاضر 
به مماشات با مبانی سنتی فکری و اعتقادی شان 
هســتند. این طیف که کادر رهبری طالبان را هم 
تشکیل می دهند به خوبی می دانند که منافع ملی، 
ترتیبــات منطقه ای، مفاهیم جدیــد امنیت ملی 
و موضوعــات و مالحظات پیچیــده بین المللی 
هرگز اجازه تشــکیل دولتی را کــه پایه و مبنای 
آن فقه طالبانی همانند آنچه در کتاب های شــان 
آمده اســت، نمی دهد. در نقطه مقابل این طیف، 
 جوان طالبان وجود 

ً
رده های میانــی و بدنه عمدتا

دارد که وابستگی شــدیدی به رفتارهای افراطی 
داشــته و چندان اعتقادی به اصول شناخته شده 

سیاســت و روابط بین الملل ندارند. همگرایی و 
هسمو کردن بدنه و رده های میانی با کادر رهبری 
و کهنه کار طالبان که بر همزیستی مسالمت آمیز 
با اقوام و مذاهب مختلف و کشــورهای همسایه 
تأکید دارد، چالش مهمی است که کار را بر طالبان 

دشوار خواهد کرد. 
چالش دوم، شاخه به اصطالح خراسان داعش 
موسوم به دولت اســالمی خراسان )داخ( است. 
داخ که خود را شاخه ای از داعش، یعنی حکومت 
اسالمی عراق و شام معرفی می کند، افراطی ترین 
و خشــن ترین گروه تروریســتی مســلح است. 
خراســان به زعم این گروه همان خراسان بزرگ 
است که امروزه میان چند کشور منطقه تقسیم شده 
است؛ حد شرقی آن به چین و منطقه سین کیانگ 
و قوم ایغورها می رســد و حد غربی آن در داخل 
ایــران با ری و تهران هم مرز اســت. این گروه در 
ژانویه ســال 2015 زمانی که داعش در سوریه و 
عراق در اوج قدرت بود و »ابوبکر البغدادی« خود 
را خلیفه مسلمانان معرفی می کرد، تشکیل شد. 
مرکز اصلی این گروه والیت ننگرهار در شــرق 
افغانستان است و شاهراه ترانزیت قاچاق سالح و 

مواد مخدر را در تصرف دارند.
اگر طالبان نتواند از حمالت خونبار تشکیالتی 
کــه خــود را داخ می نامند، به مناطق شــهری، 
همانند حمالت اخیر این گروهک تروریستی به 
فرودگاه کابل پیشــگیری کند، ادعای مشروعیت 
طالبان و توانمندی آن در برقراری نظم و سرکوب 
اقدامات تروریســتی تضعیف خواهد شد. ادامه 
خشونت تروریست های داعش در افغانستان که 
آنها نیز مدعی قدرت و تشکیل حکومت هستند، 
می تواند مانع جذب سرمایه گذاری های خارجی 
در افغانستان شــود که در وضعیت کنونی بحران 
اقتصادی به شــدت به آن نیاز دارد. ضمن اینکه 
این مسئله، یعنی ادامه حمالت داعش به شیعیان 
هزاره می تواند ســبب برافروختن جنگ شیعه و 
سنی در افغانستان شود که اگر طالبان نتواند بر این 
مســئله از طریق دفع داعش فائق آید، تعامل این 
جریان با جمهوری اســالمی ایران نیز خدشه دار 
خواهد شد. اینها چالش هایی است که کار طالبان 

برای تشکیل دولت را دشوار کرده است.

تهدیدازدرون
   پنجره    

 15 شهریور)6ســپتامبر 2021م( شــش زندانی 
فلسطینی با حفر تونل از زندان فوق امنیتی جلبوع 
واقع در شمال مناطق اشغالی 194۸)داخل رژیم 
صهیونیســتی( گریختند که  به دلیــل تجهیزات 
فوق امنیتی به »گاوصندوق« مشــهور بوده است. 
مقامات صهیونیستی عملیات گسترده جست وجو 
برای دستگیری فلســطینیان را آغاز کرده اند. این 
زندانیان از ماه ها پیش از داخل ســلول خود شروع 
به حفــر تونلی کردند کــه به جــاده ای خارج از 
دیوارهای زندان جلبوع منتهی می شــد. بر اساس 
گزارش »جروزالم پســت« زندانیان از یک قاشق 
فلزی زنگ زده که پشــت یک پوســتر پنهان شده 
بوده، اســتفاده می کردند. کشاورزان صهیونیست 
با مشــاهده افــرادی کــه در مزارع اطــراف فرار 
می کردند، به مســئوالن زندان خبر دادند و سپس 
آژیر خطر زندان بــه صدا در آمد. یکی از زندانیان 
مزبور، »زکریا زبیدی« از رهبران سابق »گردان های 
شــهدای االقصی« شــاخه نظامی جنبش فتح در 
منطقه جنین در شــمال کرانه باختری است و پنج 
نفر دیگر از اعضای گروه جهاد اســالمی فلسطین 
هســتند. یکی از مقامات رســمی زندان فرار این 
زندانیــان را یک »شکســت بــزرگ اطالعاتی و 
امنیتی« توصیف کرد؛ اما گروه های فلسطینی آن را 
اقدامی »قهرمانانه« خواندند.  سازمان اطالعات و 
امنیت داخلی رژیم صهیونیستی )شین بت( معتقد 
اســت، این زندانیان با کمک تلفــن همراهی که 
مخفیانه به داخل زندان منتقل شده با افرادی خارج 
از زندان هماهنگ بودند و یک خودرو آنها را پس از 
خروج از تونل سوار کرده و برده است. حال سؤال 
اصلی این اســت: پیامدهای امنیتی و سیاسی این 
اقدام قهرمانانه برای رژیم صهیونیســتی چیست؟ 
بعد از اعتراضات و ناآرامی های اخیر فلســطینیان 
در کرانه باختری، قدس شــرقی و مناطق اشغالی 
194۸)داخل رژیم صهیونیستی( و ورود حماس 
در دفاع از مســجداالقصی و حقوق فلسطینیان و 
وقوع جنگ 12روزه اعتبار و مشــروعیت حماس 
و گفتمان مقاومت در میان فلســطینیان به شدت 

افزایش پیدا کرد و متقابال مشروعیت و محبوبیت 
گفتمان ســازش به طور روزافزون در حال کاهش 
است؛ به گونه ای که اکنون اعتبار گفتمان سازش به 
پایین ترین حد ممکن رسیده است. گفتنی است، 
پس از جنــگ 12 روزه کرانه باختری به شــدت 
متشــنج اســت و طی این مدت 40 فلسطینی به 
دست نیروهای رژیم صهیونیستی در کرانه باختری 
به شهادت رســیده اند. اعتراضات فلسطینی ها در 
کرانه باختری علیه رژیم صهیونیستی و تشکیالت 
خودگردان و شخص ابومازن ادامه دارد. از جانب 
 در تکاپو 

ً
دیگر گروه های مقاومت در غزه نیز دائما

هستند تا با ایجاد تنش محدود مدیریت شده رژیم 
صهیونیستی را مجبور به کاهش محاصره غزه کرده 
و امکان بازســازی اقتصادی و رفاهی و نظامی را 
بــه طور روزافزون افزایش دهنــد. از بعد امنیتی و 
نظامی صهیونیست ها  تهدید وجودی متوجه خود 
را از حزب اللــه لبنان و ایــران می دانند؛ اما اکنون 
فلسطینیان آنها را از درون مشغول خود کرده اند. لذا 
اکنون پروژه راهبردی مشترک رژیم صهیونیستی ـ 
آمریکایی برای تغییر اوضاع تقویت مشــروعیت و 
اعتبار گفتمان ســازش و تشــکیالت خودگردان و 
 تضعیف گفتمان مقاومت و حماس است. 

ً
متقابال

در این شرایط اقدام قهرمانانه زندانیان فلسطینی از 
یکی از فوق امنیتی ترین زندان های رژیم صهیونیستی 
از یــک جانب نمــاد وخامــت و آســیب پذیری 
اوضاع امنیتی رژیم صهیونیســتی و از جانبی دیگر 
نشان دهنده عزم و اراده فلسطینیان در مواجهه با رژیم 

صهیونیستی و تأکید آنها بر مبارزه است.
نتیجه گیری؛ وقایع حماسی این چنینی در بستر 
مبارزه مستمر فلسطینیان با رژیم صهیونیستی همانند 
اعتراضات اخیر فلسطینیان در دفاع از مسجداالقصی 
و اولتیماتــوم حمــاس بــه رژیم صهیونیســتی و 
اجرایــی کردن آن و وقــوع جنــگ 12روزه نه تنها 
آسیب پذیری های امنیتی، نظامی، سیاسی و اجتماعی 
رژیم صهیونیستی را مشخص می کند؛ بلکه کارایی 
و کارکرد گفتمان و راهبرد مقاومت همه جانبه علیه 
رژیم صهیونیستی است. بنابراین اکنون مقاومت در 
مقابله با رژیم صهیونیستی ابتکار عمل را در دست 
دارد و قواعد مبارزه را بر رژیم صهیونیستی تحمیل 

می کند.

شکستنحصارجلبوع
   فراسو    

 شکست امنیتی رژیم صهیونیستینگاهی به مسیر پیش روی طالبان

علیرضا عرب
کارشناس بین الملل

رضا رضایی
کارشناس بین الملل

   رصد    

تحقیرآمریکادرباتالقافغانستان
چالش های آمریکا

آمریکــن پروگــرس: پیامدهای حــوادث در 
افغانســتان روی رویکرد آمریکا در دیگر مناطق 
کلیدی جهان، از جملــه خاورمیانه تأثیر خواهد 
گذاشت. با نگاهی به شش ماه آینده و پس از آن، 
ایاالت متحده به احتمال زیاد در دو جبهه اصلی 
با چالش هایی روبه رو خواهد شــد. نخســت، 
دیپلماسی با ایران بر سر احیای توافق هسته ای، در 
زمانی که ایران و نیروهای وابســته به آن همچنان 
نیروهای آمریکایی و شرکای آمریکایی را تهدید 
می کنند، پیشــرفتی نداشته اســت. این نیروها 
همچنان به تضعیف ثبات در بخش های کلیدی 
خاورمیانه از جمله عراق، ســوریه، لبنان، اردن، 
اســرائیل، سرزمین های فلســطینی و یمن ادامه 
می دهند. دوم، تنش های موجود بین اســرائیل و 
برخی از همسایگانش، از جمله حماس در نوار 
غزه، حزب الله در لبنان، و طیف وسیعی از گروه ها 
که از خاک ســوریه فعالیت می کنند، می تواند به 

درگیری گسترده تری منجر شود.

منافع اقتصادی چین در منطقه

گلوبال ریسک: چین منافع اقتصادی خاص خود 
را در منطقه دارد. افغانستان کشوری غنی از مواد 
معدنی مانند مس، کبالــت، آهن، جیوه و لیتیوم 
است که ارزش آن 1 تریلیون دالر تخمین زده شده 
است. بیشتر آنها بدون بهره برداری باقی می مانند. 
این کشــور همچنین به شــدت بــه کمک های 
بین المللی متکی اســت )به گفتــه بانک جهانی 
حــدود 40 درصد از تولیــد ناخالص داخلی آن 
در سال 201۸(. نیاز حیاتی آن برای تأمین منابع 
جایگزین تأمین مالی، فرصت های سرمایه گذاری 
پکن را در ساخت و استخراج منابع طبیعی ارائه 
می دهد. عالوه بر این، پکن می تواند یک کریدور 
دیگر به شبکه پیچیده فعلی خطوط لوله، جاده ها، 
راه آهن، بنادر و شــبکه های برق تحت حمایت 
»یک کمربند، یک راه ابتکار« به شــبکه توسعه 

اقتصادی موجود چین و پاکستان اضافه کند.

قدرت ایران

آتالنتیکو: با خروج آخرین سربازان آمریکایی از 
افغانستان، حاال ایران کارتی برای بازی در منطقه 
دارد. در واقــع ایران در حــال حاضر تنها قدرت 
محلی با نیروی ضربتی سازمان یافته و گسترده و 

همچنین آگاهی عمیق از مسائل منطقه ای است.

شکست تحقیرآمیز

 رأی الیوم: پس از شکست تحقیرآمیز آمریکا در 
افغانستان، این کشور اکنون با شکست »کوچک 
و جزئی« از جانب محور مقاومــت و مردان آن 
مواجه است که مقدمه ای بر شکست بزرگ آن در 

عراق، سوریه و فلسطین است.

فرصت یا تهدید!

ان بی ســی: برای چیــن، حکومــت طالبان در 
افغانســتان هــم فرصــت ایجاد می کنــد و هم 
خطرآفرین است. خطر اصلی برای چین متمرکز 
شدن آمریکا بر توجه استراتژیک به رقابت با چین 
است. از طرفی پاکستان، متحد نزدیک چین، به 
احتمال زیاد به عنوان مجرایی برای انجام کارهای 
پکن ـ سیاسی یا غیره ـ در افغانستان عمل خواهد 
کرد. این کشور سابقه طوالنی در روابط با طالبان 
دارد و روابــط آن با ایاالت متحده در طول جنگ 
در افغانستان در بهترین حالت دوگانه بوده است. 
این درســت اســت که چین آماده است در خأل 
 برای 

ً
موجود در افغانستان قدم بگذارد، اما نه لزوما

پر کردن خأل باقی مانده از خروج آمریکا. پکن با 
انگیزه های اقتصــادی و »روابط همکاری« آماده 

ترسیم مجدد نقشه ژئوپلیتیک منطقه است.
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افغانستان؛ تیتر یک رسانه ها

 تحوالت افغانســتان و احتمال پیشــروی 
طالبان در سراســر کشــور، با ورود سنگر 
مقاومت در پنجشــیر دچار توقف شد. این 
احتمال وجود داشــت که با ســقوط کابل، 
طالبان به طــور کامل بر تمامی ســرزمین 
افغانستان حکمرانی  کند، اما حضوراحمد 
مســعود و طرفدارانــش در پنجشــیر این 
پیشــروی را متوقف کرد.  روزنامه »تایمز« 
به پیشــروی های طالبان در استان پنجشیر 
افغانستان اشاره کرده و نوشته  است به احتمال 
زیاد طالبان آخرین سنگر مقاومت را نیز در 
هم می شکند. این در حالی است که احتمال 
مذاکرات طالبان با جبهه مقاومت پنجشیر در 
هاله ای از ابهام است و چند روز بعد طالبان 
اعالم کــرد مذاکرات با جبهه پنجشــیر به 
شکست انجامیده و احمد مسعود عالقه مند 
به حل موضوع نیست. احمد مسعود نیز در 
گفت وگو با رسانه ها عنوان کرده بود خواستار 
تشکیل دولتی فراگیر از سوی طالبان بوده و 
حاضر است در صورت تحقق این موضوع 
از دفاع دست برداشته و با طالبان گفت وگو 
کند؛ اما با بمباران جبهه مقاومت پنجشــیر 
احتمال پیــروزی طالبان افزایش یافت. این 
حمله کــه از طریق پهپادهای پاکســتانی 
صورت گرفت، منجر به کشته شدن »فهیم 

دشتی« سخنگوی مقاومت پنجشیر شد. 

امتداد جنبش سیاهان 

از زمان آغاز اعتراضات به کشته شدن جرج 
فلوید به دســت پلیس آمریکا، اعتراضات 
زیادی در سراســر ایالت های این کشــور 
علیه باقی ماندن مجسمه های رهبران سابق 
آمریکا که نمــادی از بــرده داری بودند، به 
وجود آمد. این اعتراضات در نهایت سبب 
شد بســیاری از مجســمه های افراد به زیر 
کشیده شده و قوانینی در ایالت های مختلف 
تصویب شود که مانع مردم برای انجام این 
کار شود. دولت دونالد ترامپ نیز در آن زمان 
به وضوح بیان کرده بود که تالش مردم برای 
پایین کشیدن مجسمه ها یک اقدام غیرقانونی 
است و دولت و محاکم قضایی به شدت با آن 
برخورد می کنند. اتفاق جالب حوادث بعدی 
در این زمینه است. روز چهارشنبه گذشته در 
ایالت ویرجینیا مسئوالن فرمانداری به این 
نتیجه رسیدند که باید مجسمه ژنرال رابرت 
ای لی یکی از فرماندهان نظامی دوران جنگ 
داخلی در این ایالت جابه جا شده و به موزه 
منتقل شــود. این اقدام به دلیل اعتراضات 
گســترده مردمی به مسئوالن شهری در این 
خصوص بود. ژنــرال رابرت ای لی یکی از 
نیروهای کنفدراســیون در  نظامیان اصلی 
زمان جنــگ داخلی آمریکا بــود و رهبری 
نیروهــای نظامی از ایالت هــای جنوبی را 
برعهده داشــته و از طرفداران سرســخت 
برده داری بــود. باوجود اینکــه ایالت های 
مختلف از اقدامات خودجوش مردمی برای 
از بین بردن مجسمه ها حمایت نمی کنند، اما 
این بار نشان داده شد افکار عمومی می تواند 

در این خصوص سرنوشت ساز باشد. 

جهان

پیشخوان

جهان

نخست وزیر اســکاتلند اعالم کرده است، همه پرسی جدایی 
از انگلســتان را تا پایان 2023 برگــزار خواهد کرد. »نیکوال 
اســتورجن« وزیر اول اســکاتلند با اعالم برنامه دولت خود 
گفت، اســتقالل از انگلیس در دســتور کار او قــرار دارد، اما 
امسال در پارلمان اســکاتلند بحث الیحه همه پرسی برگزار 
نمی شود. استورجن در ســخنرانی خود در پارلمان اسکاتلند 
در شــهر »ادینبورگ«، پایتخت این کشور گفت: »با رهایی از 
کرونا، انتخاب هایی باید انجام شود که اقتصاد و جامعه ما را در 
دهه های آینده شکل خواهد داد. این سؤالی است که نمی توان 

از آنها اجتناب کرد. ما قصد داریم این انتخاب را ارائه دهیم.«

فروپاشیبریتانیا
ترامپ اعالم کرده است برای انتخابات 2024 آماده می شود. 
متحدان نزدیک به »دونالد ترامپ« رئیس جمهور سابق آمریکا 
می گویند بــا افتضاحی که »جو بایدن« ، بــا خروج یکباره از 
افغانســتان انجام داد و عملکرد بدی از خود برجای گذاشت، 
ترامپ اعــالم کرده که آماده رقابت بــا او در انتخابات بعدی 
آمریکاســت. تصمیم بایدن به خروج یکباره از افغانســتان و 
حوادث فرودگاه کابل که منجر به کشته شدن بیش از 200 نفر 
از جمله 13 آمریکایی شد، انتقادات به عملکرد بایدن افزایش 
داد. همچنین، چهره های سیاســی با تشــبیه خروج آمریکا از 

افغانستان به »دزدی شبانه« به او معترض شدند. 

بازگشتترامپ
»ذبیح الله مجاهد« سخنگوی طالبان از تشکیل کابینه جدید 
در افغانستان خبر داده است. در این خبر آمده است، »محمد 
حســن آخوند« به عنوان رئیس الوزرا یا نخســت وزیر طالبان 
معرفی شــده اســت. او در حکومت قبلی طالبان وزیر امور 
خارجه بودمال محمدحســن، از چهره هــای نزدیک به رهبر 
پیشــین طالبان، »مال محمــد عمر« بوده و اکنــون نیز به مال 
هبت الله، رهبر فعلی نزدیک است. یکی از مهم ترین نکته ها 
در خصوص مال محمدحســن، به این امر بر می گردد که در 
گفت وگوهای آمریکا با طالبان، او حضوری نداشت و از ژانویه 

2001 در فهرست تحریم های آمریکا قرار دارد. 

نخستوزیرطالبان؟

دستور به بازگشــایی مدارس در چندین ایالت 
آمریکا، واکنش های بسیاری به ویژه کارشناسان 
بهداشت را برانگیخت. در حالی که در آمریکا 
همه افراد واکسینه نشده اند، دستور به بازگشایی 
مدارس به صــورت حضوری موجب افزایش 
نگرانــی  والدین و همچنین دولتمردان شــده 
است. بر اســاس گزارش های به دست آمده، 
در حال حاضر، دســتور بازگشــایی مدارس 
در تمامی ایالت های آمریکا اجرا نمی شــود و 
تنهــا در ایالت های آیووا، آرکانزاس، تگزاس و 
فلوریدا فرمانداران دستور به بازگشایی مدارس 
داده انــد. در همین حال در بعضی از ایالت ها، 
برخی از مقاطع تحصیلی باز هستند، در برخی 
از ایالت ها، بخش هایــی به صورت حضوری 
بازگشــایی می شــوند و در بقیه ایالت ها هیچ 
دستوری صادر نشده است.  دستور بازگشایی 
مدارس در حالی صادر شده است که این نگرانی 

وجود دارد که با بازگشایی مدارس احتمال ابتال 
به بیماری و شیوع سویه جدید کرونا در میان این 
گروه سنی افزایش یابد. در ایالت می سی سی پی 
پس از بازگشایی مدارس، نتیجه آزمایش هزار 
کودک، مثبت شد و بار دیگر سیاست قرنطینه 
و تعطیلی مدارس در دســتور کار قرار گرفت. 
با وجود عالیم هشداری از ایالت هایی، مانند 
می سی ســی پی و آرکانزاس، جایی که بیش از 
۸00 دانش آموز، مربی و کارمند، فقط چند روز 
پس از شروع سال تحصیلی و با اجرای قوانین 
ماســک اختیاری قرنطینه شــدند، تنها تعداد 
انگشت شــماری از فرمانداران جمهوری خواه 
از اجباری کردن ماسک در مدارس خودداری 
می کنند. اکنون نیز همزمان با بازگشت دانش 
آموزان به مدارس در آمریــکا، 252 هزار نفر 
از کودکان در عــرض یک هفته پس از ورود به 
مدارس، آزمایش کرونای شان مثبت شده است. 

   افزایش تعداد مبتالیان با بازگشایی مدارس در آمریکا

مخالفانماسک!

   تحلیل    

وزیر مسئول واکسیناسیون کوویدـ 19در ژاپن، 
مناسب ترین نامزد برای نخست وزیری بعدی 
ژاپن شناخته می شــود؛ این در حالی است که 
یک وزیر سابق امور داخلی زن از پیشنهاد خود 
برای تصدی پســت برتر حمایت کرده است.

یوشیهیده سوگا، روز جمعه اعالم کرد از سمت 
خــود کناره گیری خواهد کــرد و در انتخابات 
بعدی که قرار اســت 29 سپتامبر برگزار شود، 
زمینه را برای انتخاب یک نخست وزیر جدید 

آماده می کند.
 ســوگا که در آغــاز با اقبــال عمومی ۷4 
درصدی مواجه بــود، اکنون میزان محبوبیتش 
به کمتر از 30 درصد سقوط کرده و ژاپن نیز با 
بدترین موج کرونا در آستانه انتخابات سراسری 

امسال دست و پنجه نرم می کند.
بر اساس خبرگزاری کیودو، حدود یک سوم 
از پاســخ دهندگان به نظر سنجی تلفنی اعالم 

کرده اند »تارو کونو« وزیر ناظر بر واکسیناسیون 
علیه کرونا مناســب ترین گزینه به جای سوگا 
خواهد بود. اگرچه وی به طور رسمی شرکت 
در انتخابات درون حزب لیبرال دموکراتیک را 
تأیید نکرده، اما شبکه تلویزیونی تی بی اس روز 
جمعه بدون استناد به منابع خبری گزارش داد 

کونو قصد شرکت در این انتخابات را دارد.
 به نظر می رسد ســوگا نیز از کونو حمایت 
می کند که ایــن حمایت می تواند جایگاه کونو 
را در رقابت نخســت وزیری افزایش دهد. در 
نظرسنجی کیودو 31/9 درصد از پاسخ دهندگان 
از کونو به عنوان مناسب ترین فرد برای جانشینی 
ســوگا نام برده اند که ایشیبا شیگرو، وزیر دفاع 
ســابق با 26/6 درصد و کیشیدا فومیئو، وزیر 
خارجه ســابق با 1۸/۸ درصد به عنوان نفرات 
بعدی شانس رسیدن به مقام نخست وزیری را 

دارند.

یوشیهیده سوگا بخت اول نخست وزیری در ژاپن 

پیروزآزمونکرونا

   گزارش    

»پولیتیکو«،  نشریه  در  گزارشی  انتشار 
موجب خشم رسانه ای در بریتانیا شد. 
در این گزارش که به عملیات »پل لندن« اشــاره 
دارد، به مســئله اقدامات الزم پس از مرگ ملکه 
الیزابت دوم پرداخته شده است و کابینه انگلیس 
 محرمانــه برنامه فوق العاده ای 

ً
به صورت کامال

برای تعامل با مرگ ملکه ۹5ســاله این کشور در 
اختیار مســئوالن قرار داده اســت. این در حالی 
اســت که ملکه ۹5 ســاله بریتانیا در وضعیت 
جسمی بسیار خوبی به سر می برد.  در اسناد منتشر 
شده در نشــریه پولیتیکو به موضوع »عملیات 
لندن« اشاره دارد که کابینه انگلستان به صورت 
مخفیانه در اختیار مسئوالن قرار داده است. این 
عملیات شامل برنامه هایی برای زمان پس از مرگ 
ملکه الیزابت دوم است. این عملیات مربوط به 
آماده ســازی روزهایی اســت که ملکه ۹5 ساله 
خواهد مرد و شاهزاده چارلز ولی عهد انگلیس، 
پادشــاه می شود. اکنون این اســناد منتشر شده 
پولیتیکو فاش کرده است زمانی که مرگ ملکه فرا 
برسد، بریتانیا چه خواهد کرد.  این عملیات با رمز 
»عملیات پل لندن« در ابتدا و برای اولین بار در 
ســال 2۰1۷ در گاردین منتشــر شــد و اکنون 
جزئیات آن از طریق پولیتیکو فاش شده است. در 

ایــن گزارش، مقیاس مراســم تشــییع جنازه و 
نگرانی های دولت در این باره توضیح می دهد که 
آیا انگلســتان منابع الزم ـ هــم امنیتی و هم غیر 
امنیتی ـ برای اجرای مراسم را دارد یا خیر.  در حال 
حاضر، ملکه انگلستان وضعیت سالمتی خوبی 
دارد و به همین دلیل هیچ ضرورتی برای تغییر در 
برنامه های پس از مرگ ملکه انگلستان مفروض 
نبوده اســت. با وجود این، کابینــه جدیدترین 
برنامه ها را برای عملیات پل تدوین کرده که شامل 
بحث هایی درباره همه گیری ویروس کروناست.  
این اسناد، سطح فوق ا لعاده ای از اقدامات مورد 
نیــاز، از جملــه عملیات گســترده امنیتی برای 
مدیریت جمعیت بی سابقه و هرج و مرج مسافرتی 
می شود.  به گزارش پولیتیکو، دولت انگلیس در 
حال آماده شدن برای یک وضعیت بحرانی است 
که بر اساس یک نوشته، هشدار داده شده است 
ممکن است لندن مملو از جمعیتی شود که برای 
سوگواری مرگ ملکه به این شهر سرازیر شوند. 
این وضعیت موجب مشــکالتی در حمل ونقل 
عمومی، دسترسی به مواد غذایی، اقدامات پلیس 
و سایر زمینه ها می شود. این نشریه در عین حال 
نوشت، اســناد مذکور از نگرانی وزارتخانه های 
خارجه و کشور بریتانیا نســبت به نحوه تدارک 
ورود تعداد زیادی گردشــگر و نیز شیوه تعامل با 
هشدارهای تروریستی احتمالی خبر می دهند، در 
حالی که وزارت حمل ونقل نیز از ازدحام شدید 
در پایتخت ابراز نگرانی کرده است. بر اساس یک 
گزارش، عملیات امنیتی گســترده دولت بریتانیا 

برای مدیریت بالفاصله پس از مرگ ملکه شامل 
خاموشــی رســمی رســانه های اجتماعــی و 

ممنوعیت بازتوئیت است.

 Bپس از مرگ ملکه چه خواهد شد؟ 
در این برنامه، نحوه دیدار نخســت وزیر و کابینه 
او بــا تابوت ملکــه الیزابت و شــاهزاده چارلز 
در ایستگاه ســنت پانکراس آورده شده است. 
جالب تر از آن، چارلز نیز به عنوان پادشاه جدید، 
باید قبل از شروع مراسم تشییع جنازه )برخی از 
منابع این مدت زمــان را ده روز اعالم کرده اند( 
ســفری داخلی در انگلستان داشــته باشد تا به 
کشور نشان دهد که پادشاه جدیدی وجود دارد. 
پادشاه جدید، سه روز بعد از مراسم تشییع چنازه 
به اسکاتلند، روز چهارم به ایرلند و روز هفتم به 
ولز سفر خواهد کرد. عملیات به قدرت رسیدن 
چارلز، »جــزر و مد« نــام دارد و کمیته الحاق 
باید ســاعت 1۰ صبح روز بعــد از فوت ملکه 
برای اعالم پادشاهی چارلز سوم جلسه تشکیل 
دهد. به گــزارش پولیتیکو، این اعالمیه در کاخ 
سنت جیمز و رویال صرافی در شهر لندن اعالم 

می شود.

 B واکنش ها 
به نظر می رسد انتشار جزئیات عملیات پل لندن، 
با استقبال رسانه ها رو به رو نشد و برخی از منابع 
مدعی شــده اند به ملکه خیانت شــده است. 
روزنامه انگلیسی »دیلی میرور« تیتری با این جمله 
انتخاب کرد: »چگونه توانستند« و روزنامه دیلی 
اکسپرس تیتر »هیچ احترامی نیست؟ خشم کاخ 

به دلیل افشای برنامه های تشییع جنازه« را به کار 
برد.  »دیکی آربرتر« دبیر مطبوعاتی سابق ملکه، 
در روزنامه دیلی اکســپرس نوشته که عملیات  ـ 
Bridge code ـ پســوندی است که برای تمامی 
ترتیبات ســلطنتی یــا رســانه ها و پخش کننده 
اطالعات که سال هاست به آن دسترسی دارند. 
اینکه کسی تصمیم گرفته این اسناد را افشا کند 
و پولیتیکو آن را منتشر کند، نه تنها غیر مسئوالنه 
است، بلکه به طور قابل مالحظه ای بی احساس 
Grub� »است. وی برای توصیف پولیتیکو کلمه 

by« به معنای کثیف و پست را استفاده کرد. 

عملیاتپللندن
پس از فوت ملکه الیزابت چه خواهد شد؟

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل
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استقالل بانک مرکزی 
خوب یا بد؟

قانون بانکداری و قوانین بانک مرکزی دو 
بحث مجزا هســتند که بر اساس طرحی 
که در مجلس مطرح شــد، قصد داشتند 
تا قوانین را در دو فاز بررسی کنند. محور 
قانــون بانک مرکزی نیز اســتقالل بانک 
مرکزی اســت؛ یعنی مهم ترین مسئله ای 
که در این قانون به آن توجه شده، استقالل 
بانک مرکزی اســت، با این حال اگر قرار 
اســت اتفاق خوبی در این بــاره رخ داده 
و یــک بار برای همیشــه چنیــن قانونی 
تصویب شود، باید دقت نظر شود تا مفهوم 
 اســتقالل در این قانون به درســتی تبیین

 شود.
برای نمونه، فرض کنید ما امروز یک 
 مستقل داشته باشیم؛ 

ً
بانک  مرکزی کامال

در حالی کــه اگر ویژگی ها و شــرایط و 
مســائل زیربنایی آن را حــل نکنیم، این 
موضوع نه تنها فایده ای نخواهد داشت؛ 
بلکه مضر هــم خواهد بود؛ چــرا که با 
بانک مرکزی مواجه خواهیم بود که دیگر 
حرف هیچ کســی را هم گوش نمی دهد 
 و برای خودش یک دیکتاتوری تشــکیل 

می دهد.
 ضمن اینکه استقالل در اینجا خوب 
دیده نشده اســت؛ چرا که برخی اوقات 
برداشــت از اســتقالل بر خالف تصور 
عمومی اســت. بانک مرکزی هر چه به 
دولت وابسته  تر باشد؛ می تواند مستقل تر 
عمــل کند؛ یعنی این اصطــالح که باید 
اقداماتی کرد تا بانک مرکزی تحت تأثیر 
بخش های دولتی قرار نگیرد، گزاره غلطی 
اســت؛ چرا که بانک  مرکزی قرار است 
ابزاری برای اجرای مســائل حوزه دولت 
باشد و اگر قرار باشــد مسائل و نیازهای 
دولت مانند تولید، صنعت و اشــتغال را 
نبیند و با نام استقالل نسبت به این مسائل 

بی تفاوت باشد، خیلی بد است. 
ضمن اینکه سیاستگذاری این حوزه ها 
نیز در دولت اســت. پس اگــر غرض از 
اســتقالل بانک مرکزی، جدا شــدن از 
دولت ـ به این شکل ـ باشد، نقض غرض 
خواهد شد. در واقع مفهوم استقالل این 
اســت که بانک مرکزی فقط یک ذی نفع 
را نبینــد؛ یعنی فقط تابــع رئیس جمهور 
نبــوده و او را نبینــد؛ از ایــن رو یکی از 
الزامــات اســتقالل بانک مرکــزی این 
اســت که مجمع عمومی بانک مرکزی 
وســیع تر شــود، موضوعی که در همین 
قانون می تواند رعایت شده و لحاظ شود 
و یک بار برای همیشــه شــرایط مدنظر 
برای مدیران بانکی را تبیین کند؛ شرایط 
و ویژگی هایی که امــروز درباره مدیران و 
تأیید صالحیت های آنها رایج است، برای 
تحقق این هدف کفایت نمی کند. بنابراین 
در این قانون اگر شــرایط مورد نیاز دیده 
شود، کار برای تعیین مدیران زیربنایی تر 

خواهد شد.
مسئله بعدی درباره نظام بانکی تمرکز 
بر روی یک هدف یا شــاخص مشخص 
است؛ یعنی باید چند شاخص اصلی را 
که 20 درصد از متغیرهای ما هستند، اما 
اصالح آنها می تواند ۸0 درصد مشکالت 

ما را حل کند، مدنظر قرار دهیم. 
در واقــع نمی تــوان همــه چیــز یا 
موضوعات گسترده و پراکنده را به عنوان 
اولویت هــا تعییــن کرد؛ چــرا که وقتی 
ابهاماتی  شــاخص ها متعدد می شــود، 
پیش آمــده و گاهی برخــی از اهداف یا 
شــاخص ها در تعارض بــا یکدیگر قرار 

می گیرند. 

 BBBB به نظرتان کشــور در حــال حاضر در 
حوزه کشــاورزی و موضوعاتی، چون 
خودکفایــی و امنیــت غذایــی در چه 

وضعیتی قرار دارد؟
اهداف بســیار خوب و مثبتی در ارتبــاط با امنیت 
غذایی و خودکفایی در اسناد باالدستی کشور وجود 
دارد؛ به گونه ای که در قانون اساسی ایران با صراحت 
اصولی در ارتباط با خودکفایی مطرح شــده است. 
برای نمونه در سیاست های کلی از سند چشم انداز 
آمده است، کشــور باید امنیت غذایی داشته باشد، 
در سیاســت های کلی کشــاورزی دو بار از عبارت 
»خودکفایی« استفاده شده و حتی در سیاست های 
کلی ابالغــی اقتصاد مقاومتی به صراحت بر بحث 
امنیت غذایی تأکید شــده است. در حال حاضر هم 
که در ســال آخر برنامه ششم توسعه قرار داریم، در 
این برنامه به صراحت آمده اســت ما باید در تولید 
محصوالت اساســی به خودکفایــی 95 درصدی 
برسیم. این موارد نشان می دهد، موضوع خودکفایی 
و اهمیت امنیت غذایی در ایران یک تکلیف قانونی 
و نوعی سند باالدستی به شــمار می رود. زمانی که 
آقای روحانی در سال 1392 دولت یازدهم را تحویل 
گرفت، تولید محصوالت کشاورزی در بخش کالن 
9۷ میلیون تن بود که این عدد اکنون به 130 میلیون 
تن رسیده است؛ یعنی ساالنه به طور متوسط حدود 
4 میلیون تن افزایش در تولید داشــته ایم؛ دلیل این 
افزایــش نیز وجود برنامه افزایــش تولید در وزارت 
جهاد کشــاورزی در تولید برخــی از محصوالت، 
ماننــد گندم بوده کــه اگرچه فــراز و فرودهایی نیز 
داشــته اســت؛ اما در مجموع مثبت بوده است. در 
فهم و تحلیــل امنیت غذایــی و خودکفایی به ویژه 
خودکفایی در تولید محصولی، مانند گندم به عنوان 
اصیل ترین محصول غذایی و کشاورزی طی هشت 
سال گذشته یک تحلیل دو وجهی وجود دارد؛ یک 
وجه از تحلیــل مربوط به دولت اول آقای روحانی و 
طی سال های 1392 تا 1396 است و یک بخش نیز 
مربوط به دولت دوم وی به ویژه بعد از ســال 139۸ 
است. به نظرم دولت دوم روحانی گرفتار تضادی شد 
که موجب تقلیل ضریب خودکفایی در گندم شد و 

مشکالتی ایجاد کرد.

 BBBB ،به نظر می رســد، در حوزه کشاورزی   
نظــام برنامه ریزی مشــخصی نداریم؛ 
به گونه ای که کشــاورزی در کشــور ما 

رهاست و الگوی کشت مشخصی در 
کشــور وجود ندارد. به نظرتان دولت 
سیزدهم باید برای حل این موضوع چه 

اقدامی انجام دهد؟
به نظرم مســئله برنامه و الگوی کشــت دو موضوع 
جدا از هم هســتند. بخش کشاورزی تنها در برنامه 
پنج ساله دوم توســعه به عنوان محور مطرح شد و 
از برنامه ســوم توسعه به بعد کشاورزی از محوریت 
خارج شد. با این حال با توجه به اینکه سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم ابالغ شــد و 
محورهای ششــم و هفتم این سیاست ها به بخش 
کشاورزی اختصاص داشــت و از سوی معاون اول 
رئیس جمهور نیــز به وزیر جهاد کشــاورزی ابالغ 
شــد، وزیر کشــاورزی به این موضوع ورود کرد و 
بــا کمک دانشــگاه ها و تشــکل ها برنامه عملیاتی 
اقتصاد مقاومتی در این حوزه آماده شــد؛ به گونه ای 
که بســیاری از موفقیت های حوزه کشــاورزی طی 
این سال ها ناشــی از همین سیاست ها بود. یکی از 
راهبردهای اصلی کــه در آن برنامه، وزیر و معاونان 
شورای برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی پذیرفته 
بودند، این بود که کشــور باید به تراز تجاری مثبت 
در بخش کشــاورزی برسد؛ یعنی صادرات و تولید 
ما افزایــش یابد و واردات ما کاهش یابد. این بحث 
ســبب شــد که تراز منفی ۸ میلیارد دالری بخش 
کشــاورزی ما در ســال 1392 به منفــی 3 میلیارد 
دالر برســد، قرار بود این تراز به صفر برســد که در 
ســال های 139۸ و 1399 با تراز منفی 6/۷ و 4/4 
میلیارد دالری روبه رو شدیم. بنابراین، نظر من این 
است که وقتی مجموعه سیستم کشور مسئله امنیت 
غذایی را در سیاســت های کلی کشــور پر اهمیت 
ارزیابی می کند، همه بایــد برای عملیاتی کردن آن 
بسیج شوند. در چنین شــرایطی وقتی شخصی از 
اعضای هیئت دولت بگویــد خودکفایی مزخرف 
 کار با موانعی مواجه می شود و نمی توان 

ً
است، طبیعتا

کار را پیش برد. در مورد الگوی کشــت هم نکته ای 
که به نظر می رسد، این است که این الگوها متأثر از 
مؤلفه های مختلفــی از جمله اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی، سیاست، قانون و... هستند که به لحاظ فنی 
اگر چه وزارت جهاد کشاورزی با محوریت معاونت 
زراعت ایــن برنامه ها را آماده می کنــد، اما اجرای 
آن نیازمند یکســری بحث های حمایتی مختلف و 
متفاوت اســت. برای مثال با توجه به مصوبه هیئت 
وزیران قرار شد به جز گیالن، مازندران و گلستان بقیه 

شهرها برنج نکارند و این موضوع یک پازل از الگوی 
کشت باشــد؛ اما در نهایت دیدیم که این اتفاق رخ 
نداده و 23 استان کشور برنج می کارند. در واقع برای 
برقراری الگوی کشــت باید برخی از سیاست های 
قانونی و حمایتی وجود داشــته باشــد؛ برای نمونه 
مشخص شود اگر کسی الگوی کشت مورد تصویب 
و تأیید هیئت دولت را رعایت نکرد، چگونه باید با 

او برخورد شود؟

 BBBB ما، در ســال های گذشته در مقاطعی در  
تولید گندم به خودکفایی رسیدیم؛ اما این 
خودکفایی در برخی از سال ها از بین رفت 
و ما به واردکننده گندم تبدیل شــدیم. به 

نظرتان دلیل این موضوع چه بود؟
گندم به منزله غذای اصلی مردم ایران جایگاه ویژه ای 
در بخش کشــاورزی دارد و در سراسر کشور کشت 
می شــود؛ اما این مسئله کافی نیســت و اعتقاد به 
خودکفایی گندم باید در نظام کارگزاری کشــور هم 
وجود داشته باشد. من به توسعه یکپارچه کشاورزی 
روســتایی معتقدم، به هرحال روستایی ها کشاورز 
هستند و کشاورزی در روستاها انجام می شود. جهاد 
کشــاورزی برای اینکه به خودکفایی گندم برســد، 
طرح هایی داشــت و به طور انتزاعی عمل می کرد. 
وقتی جهاد کشاورزی تشکیل شد، یکی از اصولی که 
مطرح شد همین بحث خودکفایی گندم بود. در واقع 
این موضوع عقبه علمی داشت و کمیته ای در مؤسسه 
پژوهش های برنامه ریزی وزارت جهاد کشــاورزی 
تشکیل شده بود که متشکل از استادان صاحب نظر 
بــود و طرحی تحت عنوان گندم، آرد و نان نوشــته 
شــد که خروجی آن همین طــرح خودکفایی گندم 
بود و در نهایت به ســمتی رفت که در ســال 13۸3 
توانستیم جشن خودکفایی گندم را برگزار کنیم. در 
سال اول خودکفایی 11/5 میلیون تن گندم تولید شد؛ 
ولی در دولت های بعدی این شــیرازه به هم خورد 
و خشکسالی نیز مزید بر علت شد و نتوانستیم این 

برنامه را ادامه دهیم. 

 BBBB دربــاره نهاده های دامی، ســؤال این  
اســت که آیا ما در حال حاضر در بازار 
نهاده های دامی مشــکل داریم و اصاًل 
ظرفیت کشور ما برای تأمین نهاده های 

مورد نیاز چقدر است؟
بنــا به هر دلیلی صنعت طیور ما یک صنعت مونتاژ 

است و تالشی برای بومی شدن این صنعت به طور 
شایسته انجام نشده است. در بحث تولید مرغ الین 
مشــکالتی داریم که البته به تازگی به ســمت حل 
شدن آن حرکت کردیم. موضوع مهم، توسعه زیادی 
است که در صنعت طیور انجام داده ایم. این مسئله 
تولید و سرانه مصرف کشور را به طرز قابل توجهی 
افزایش داده اســت؛ با وجود این وابستگی زیادی به 
واردات ذرت کنجاله و ســویا داریم؛ تا جایی که در 
حال حاضر حدود 9 تا 10 میلیون تن ذرت و حدود 
4 میلیون تن کنجاله وارد می کنیم. کشور ما ظرفیت 
تولیــد ذرت را به این مفهوم ندارد و از طرفی برنامه 
مشــخصی هم در ارتباط با جایگزینی و تغییر ذائقه 
دام ها صورت نگرفته اســت. برای نمونه، ذائقه دام 
را می توان تغییر داد، اما اقدام خاصی در این باره رخ 
نداده است. چند مســئله در اینجا وجود دارد: اول 
اینکه نباید بی محابا هر ســال 10 میلیون تن ذرت 
وارد کــرد؛ چرا که اقلیم کشــور، محدودیت منابع 
آبی و... کشش کشت گســترده ذرت را ندارد. باید 
علم و فناوری به خدمت بخش کشــاورزی بیاید و 
در کشــت ذرت از گونه هایی کمــک بگیریم که در 
علوفه ارزش افزایی ایجاد می کند. تولید بخشــی از 
این، ســرمایه بر اســت و فناوری باالیی را می طلبد 
بنابراین باید با برنامه ریزی منظم وابستگی به واردات 
ذرت را کاهش دهیم. برخالف ذرت، مواردی چون 
خاک، آب و اقلیم کشــور برای کاشــت محصول 
جو مســتعد اســت. از طرفی جو یکی از مهم ترین 
علوفه های مورد استفاده برای دام است که متأسفانه 
در حال حاضر بیش از 4 میلیون تن جو وارد کشور 
می شود؛ به گونه ای که در جهان مقام دوم واردات این 
محصول را داریم. در واقع، در ارتباط با تولید ذرت 
محدودیت های اقلیمی داریم و نمی توانیم این نیاز را 
در داخل کشور برآورده کنیم. فرض کنید کل تولید 
گندم جهان در حال حاضر ۷50 تا ۷۷0 میلیون تن 
است؛ اما کل ذرت جهان 1/2 میلیارد تن است و در 
جاهای خیلی خاصی نیز کشت می شود؛ یعنی تولید 
گندم در دنیا پراکنده اســت اما ذرت این مشخصه 
را نــدارد و تولید آن برای محدوده خاصی اســت و 
نمی توان ذرت را در همه جا تولید کرد. بنابراین برای 
تولید ذرت باید سیاست های مختلفی را اتخاذ کنیم 
که یکی از این سیاست ها، کشت فراسرزمینی است. 
با کشت فراسرزمینی می توانیم کمی از مشکالت را 
حل کنیم؛ با این کار حداقل خوراک 25 تا 26 هزار 

واحد مرغداری کشور تأمین می شود.

بازار

یادداشت 

درباره جایگزینی درآمد صادرات غیر نفتی به جای درآمدهای 
حاصل از صــادرات نفت، باید به این نکته توجه داشــت که 
قرار نیســت فقط به مدت یک یا چند سال محدود و مشخص 
درآمــد غیرنفتی را جایگزیــن درآمد نفتی کنیــم؛ بلکه باید 
این مســیر ادامه پیدا کند تا در یک برنامــه میان مدت اقتصاد 
از وابســتگی به نفت رها شــود. در نتیجه تمرکز بر صادرات 
غیرنفتــی می تواند یکی از منابع اصلــی درآمدهای غیرنفتی 
باشد. به همین دلیل جایگزین شدن صادرات غیرنفتی به جای 
صادراتی نفتی و دو برابر کردن این بخش امر چندان سخت و 
 پیچیده ای نیست؛ فقط باید انگیزه بیشتری برای صادرکنندگان

 ایجاد کرد.

تشویقصادرکنندگان
منهای نفت

به گزارش مسکو تایمز، بانک مرکزی روسیه در گزارش جدید 
خود هشــدار داده کــه اقتصاد جهانی ممکن اســت در کمتر 
از 1۸ مــاه آینده با یک بحران ســنگین اقتصادی نظیر آنچه در 
ســال 200۸ شاهد بودیم، روبه رو شــود. این بانک پیش بینی 
کرده اســت، ناترازی جدی در اقتصاد جهانــی وجود دارد و 
از ســوی دیگر شــاهد افزایش ســنگین و فزاینده نرخ بدهی 
عمومی کشــورها و حتی بخش خصوصی در آنها هســتیم. 
همچنین جهان با خطر تورم بسیار باال مواجه شده است. این 
گزارش می افزاید، در ســه ماه نخست سال 2023 به احتمال 
 زیاد یک بحران بســیار بزرگ مالی در اقتصاد جهانی شــروع

 خواهد شد.

بازگشتبحران
شاخص

»تحلیل بنیــادی« یا »فاندامنتال« رویکــردی برای پیش بینی 
وضعیت آتــی بازارهای مالی بر اســاس اخبــار و اطالعات 
دریافتی از اقتصاد ملی و جهانی و صورت های مالی شرکت ها 
و... اســت. افرادی که از رویکرد بنیادی اســتفاده می کنند، به 
دنبال آن هستند تا ارزش واقعی )ذاتی( سهم را براساس عوامل 
مختلف تعیین کنند. در تحلیل بنیادی، عوامل مختلفی که بر 
قیمت سهام شرکت ها تأثیر می گذارد،تحلیل و ارزیابی می شود. 
از جمله این عوامل می توان به وضعیت نرخ تورم تولیدکننده و 
مصرف کننده، نرخ های  بهره بانکی، و... اشاره کرد. افرادی که با 
دیدگاه سرمایه گذاری بلندمدت در بازار سرمایه فعالیت دارند، 

بیشتر از تحلیل بنیادی استفاده می کنند.

تحلیلبنیادیچیست؟
افزوده

توسعهاقتصادکشاورزی
نیازمندقوانینمدوناست

محمد جلیلی
مدیرعامل سابق مؤسسه 

رتبه بندی اعتباری ایران

 مجتبی پالوج عضو هیئت رئیسه انجمن علمی توسعه روستایی ایران
در گفت وگو با صبح صادق

 تأمین امنیت غذایی کشور و تحقق خودکفایی در تولید محصوالت راهبردی و اساسی را می توان مهم ترین وظیفه یا اولویت دولت های مستقر در سراسر جهان و به 
 تأمین امنیت غذایی 

ً
طور ویژه کشور ایران دانست. در شرایطی که دشمنان کشورمان، هیچ مرز اخالقی و انسانی را برای دشمنی خود با ملت ایران قائل نیستند، طبیعتا

جامعه را می توان مهم ترین مأموریت دولت های گوناگون دانست. هفته نامه »صبح صادق« در گفت وگویی با مجتبی پالوج، عضو هیئت رئیسه انجمن علمی توسعه 
روستایی ایران موضوع امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی را بررسی کرده است. 

حمید رضا جوانبخت
خبرنگار
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حذف مظاهر طاغوت 

 »کفر« به  معنای پوشــاندن و پنهان کردن 
چیزی اســت. کفر دو گونه است: کفر به 
ِه«؛)نحل/106( 

َّ
ــَر ِبالل

َ
ف

َ
 خدا در آیه »َمْن ک

َمن 
َ
و کفر به شــیطان و طاغــوت در آیه »ف

وِت«؛)بقــره/256(. ایمان 
ُ

اغ
َّ

ِبالط ــْر 
ُ

ف
ْ
َیک

هم دو گونه اســت: ایمان به  خــدا در آیه 
ِه«؛)بقــره/256( و ایمــان به 

َّ
»ُیْؤِمــن ِبالل

شــیطان، طاغوت و اولیای طاغوت در آیه 
وِت«؛)نساء/51( 

ُ
اغ

َّ
ِجْبِت َو الط

ْ
»ُیْؤِمُنوَن ِبال

آن چــه که خداوند از مــا می خواهد، کافر 
شــدن به طاغوت و اولیای طاغوت است 
ْن 

َ
 أ

َ
وت

ُ
اغ

َّ
ذیَن اْجَتَنُبــوا الط

َّ
کــه در آیه: »َوال

ْر 
ِّ

َبش
َ
ری ف

ْ
ُبش

ْ
ُهُم ال

َ
ِه ل

َّ
ی الل

َ
ناُبوا ِإل

َ
وها َو أ

ُ
َیْعُبد

ِعَباِد«؛)زمر/1۷( آمده است. واژه طاغوت 
در هشت آیه از قرآن وارد شده است و صیغه 
مبالغــه از ماده »طغیان« به معنای تعدی و 
تجاوز از حد و مرز است و به هر چیزی که 
موجب تجاوز از حد شــود، گفته می شود.

)تفسیر المنار، ج3، ص35( به  همین دلیل 
شــیطان، بت، حاکم جبــار و متکبر و هر 
معبودی غیر از خدا و هر مسیری که به غیر 
حق منتهی شود، طاغوت نامیده می شود.
)تفســیر نمونه، ج3، ص533( دســتور 
خداوند پوشــاندن و از بین بردن طاغوت 
است برای جلوه گر شــدن ایمانی با دوام، 
یعنــی ایمان به خدا و کفــر به  طاغوت هم 
باید دائمی باشد و هم باید خالصانه باشد 
و این مهم صورت نمی گیرد مگر آنکه تمام 
مظاهر طاغوت را اول در درون خودمان و 
دوم در بیرون محــو کنیم؛ زیرا اگر مظاهر 
طاغوت در وجود ما و جامعه مان باشــد، 
اول دچار شرک می شــویم که در آیه 106 
سوره یوسف آمده است و دوم دچار کفر به 
خداوند می شویم. وجود طاغوت و مظاهر 
آن در افــراد و در جامعه باعث می شــود 
جامعه توحیدی شکل نگیرد و انسان ها از 
وجود عدالت و آزادی و امنیت و بســیاری 
از نعمت های معنوی و مادی محروم شوند. 
در روایتی از امام صــادق)ع( می خوانیم، 
یکی از شــش ویژگی اختصاصی شیعیان 
برائت از طاغوت هاست و حتی ایشان علت 
غیبت امام زمان)عــج( را وجود طواغیت  
دانسته است.)کمال الدین، ص26( پیامبر 
اســالم)ص( به محض ورود بــه مکه در 
یوم الفتح وارد مســجدالحرام و خانه کعبه 
شدند و تمام بت ها را شکستند و این نشان 
می دهد وجود مظاهــر طاغوت در جامعه 
با ایمان هم خو انی ندارد. پس کســانی که 
می  خواهند جامعه ای اسالمی داشته باشند، 
باید خود و جامعه شان را از مظاهر طاغوت 
پاک کنند. البته در اینکه مظهر طاغوت در 
 چیســت، نمی توان به صورت 

ً
جامعه دقیقا

مصداقی بیان کرد؛ اما می توان گفت مظهر 
طاغوت آن چیزی اســت که انسان ها را از 
یاد خدا غافل می  کند. در جامعه باید آنچه 
را کــه مردم را از یاد خدا غافل می کند و به 
سمت شــیطان می کشاند، کنار گذاشت و 
از بین بــرد. همان طور که خداوند در قرآن 
از مسلمانان و همه انسان ها خواسته است 
به طاغوت کافر شوند، زیرا بسیاری مواقع 
واگذاشتن مظاهر طاغوت در جامعه به حال 
خودش، تأییدی بر اصل وجودی طاغوت 
اســت. البته برای هدایت جامعه به سمت 
خداوند و مظاهر آن، نه تنها باید از طاغوت 
اجتناب کرد و نشــانه های آن را محو کرد؛ 
بلکه باید به احکام الهی در قرآن و روایات 
عمل کرد. جامعه اسالمی جامعه ای است 
که به حکم قرآن و اهل بیت)ع( حکومت 
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ما اهــل  بیت حکم کند، طاغوت اســت.

)دعائم االسالم، ج 2، ص530(

حجت االســالم والمسلمین فاطمی نیا: مستحب با جایز فرق 
دارد. مستحب، یعنی وقتی انجامش دادی چیزی گیرت می آید. 
یکی از مســتحبات قاضی این است که اگر متهمی را پیش او 
آوردند، دید موضوع اتهام از حقوق مردم اســت، باید ساکت 

شود شواهد را جمع کند و حکم کند.
 امــا اگر از حقوق خدا بود، مســتحب اســت، که قاضی 
حرف در دهان متهم بگذارد. مثال متهمی را بیاورند که شراب 
خورده. قاضی بگوید: کی؟ نه! این بنده خدا داروهایی برای درد 
 دندان که بوی بدی می دهنداستفاده کرده.قاضی باید این ها را

 بگوید.

دین

آیه

ضرب المثل معروفی هســت که می گوید آتش 
که درگرفت خشک  و تر با هم می سوزند؛ اما آیا 
واقعا این ضرب المثل درست است؟ شرایطی که 
می تواند خشک و تر را با هم بسوزاند، چیست؟ 
 وقتی در جامعه یک رفتار و تفکر شکل 

ً
مســلما

می گیرد و رشد می کند، یا حق است یا ناحق؛ اگر 
حق بود که هیچ، اما اگر ناحق بود اهل حق وظیفه 

دارند در مقابل آن بایستند و اعتراض کنند.
 اعتراض نکردن به ناحق رضایت به آن قلمداد 
می شــود و پیامدهای آن دامنگیر همه می شــود. 
ضمن آنکه ناحق یک روزه شکل نمی گیرد و مدتی 
طول می کشد تا آستانه تحمل مؤمنان در جامعه 
بــاال رود تاجایی که ناگهان می بینند ناحق به حق 
تبدیل شده و حتی اعتراض به آن سخت یا ناممکن 
است. آیات و روایات در کنار توصیه به مراقبت از 
جامعه مثال هــای زیادی را آورده که فردی عملی 
خالف انجام داده است؛ اما در مقابل عده زیادی 
عقوبت شــدند. برای نمونه، حضرت علی)ع( 
فرمود: »ناقه ثمود را یک نفــر از پای درآورد، اّما 
خداونــد همه آن قوم ســرکش را مجازات کرد. 
چراکه همه به آن راضــی بودند«.)نهج البالغه، 

خطبــه201( دو نکته در این بیان شــریف وجود 
دارد؛ اول آنکــه رفتار یک فرد هم، می تواند مهم 
و اثرگذار باشــد و حتــی می تواند یک جامعه را 
دچار عقوبت سخت کند. دوم آنکه رضایت دادن 
به اینکه یک گناه انجام شود و کسی هم اعتراض 
نکند، اسباب عقوبت و عذاب را فراهم می کند. 
تأیید یک تخلف و اجازه دادن به رشــد یک رفتار 
خبیث و آلوده در جامعه با شــکل های مختلفی 

صورت می گیرد.
 از تأییــد کالم، تأمیــن منابــع و تجهیزات، 
هدایت و حمایت، اشاره کردن و حتی سکوت در 
اشاعه ناحق اثر بسزایی دارد. پیامبر اسالم)ص( 
می فرمایند: »هر کسی که به کاری نیک امر کند یا 
از کاری زشت باز دارد، یا به کاری خیر راهنمایی 
کند یا حّتی به آن اشــاره کند، ]در ثواب آن عمل[ 
شــریک اســت. هر کس به بدی امر کند یا به آن 
داللت یا اشاره کند، او نیز ]در گناه عمل [شریک 
است.« )وسائل الشیعه، ج16، ص124( مکتب 
ما، هــم به گناهان فردی اهمیت می دهد و هم به 
گناهــان جمعی؛ به ویژه گناهانی کــه مردم را به 

تاریکی و گناه سوق دهد.
 هر مرتبه از این افعال به طریقی می توانند جامعه 
را مریض کند؛ اما بدترین آن گناه و تخلفی است 
که دامان مردم را هم بگیرد. آیت الله بهجت)ره( 
می فرمایند: »خدا نکند انسان معصیت کند و اگر 
کرد، خدا نکند معصیت اجتماعی بکند و اگر کرد 

خدا رحم بکند که اضالل مردم در آن باشد.«
نبایــد این طور تصور کنیم کــه عقوبت الهی 
فقط شــامل برخی گناهان می شود. برای نمونه، 
گناهانی که بیشترین فراگیری را دارد. بازی کردن 
با جان و مال مردم بــا تصمیمات غلط هم جزء 
 گاهی می شود 

ً
گناهان نابخشودنی اســت. مثال

فرد و افرادی در جامعه تصمیماتی می گیرند و این 
تصمیمات به بی خانمان شــدن برخی از مردم و 

آواره شدن آنان کمک می کند.
 این از گناهانی اســت که می تواند ساکت ها 
را دچــار عقوبت و عذاب گردانــد. خداوند در 
قرآن کریم خوار شــدن این افراد در دنیا و آخرت 
را به عنوان جــزای این عمل اعــالم می فرماید.

)بقــره/۸5( خداونــد در این آیه از کســانی که 
هم دســتی می کنند، ســخن به میان می آورد که 
سکوت هم شامل این هم دستی می شود.  ایجاد 
نزاع و درگیــری و اختالف در جامعه حتی برای 
چیزی  که حق مان است و فکر می کنیم باید برای 

آن بجنگیم، جایز نیست. 
ما نمی توانیم برای گرفتــن حق خود مان هم 
اختالف درست کنیم که اگر این چنین باشد، باز 
هم باید منتظر عقوبت الهی باشیم. گاهی ساکت 
ماندن عده ای که متمول هستند در حالی که جامعه 
و مردم در فقر به ســر می برند هم معصیت است 
که به رشــد ناعدالتی در جامعه کمک می کند؛ 
یعنی انفاق نکــردن، پرداخت حقوق الهی و...؛ 

در آیات 1۷ تا 31 سوره قلم شرح حال کسانی را 
می بینیم که مخفیانه محصول باغ و بستان خود را 
می چیدند تا فقرا آگاه نشوند و درخواست کمک 
کنند کسانی که به همین  دلیل دچار فقر و قحطی 
شــدند. البته خداوند نمی خواهد بندگانش همه 
دارایی شــان را به فقرا اعطا کنند، زیرا جامعه ای 
در تعــادل می خواهد، یعنی نه افراط و نه تفریط. 
خداوند در آیه 29 ســوره اســراء بندگانش را به 
تعادل فرامی خواند. حتی در آیه 3۷ همین سوره، 
متکبرانه در جامعه راه رفتن و تعامل کردن با مردم 

را نهی فرموده و آن  را ناپسند می داند.
 از جمله دیگر رفتارهایی که تعادل جامعه را 
به  هم می ریزد، هم نشــینی با اهل باطل است که 
خود تأیید کردن باطل به شمار می آید. آیات 40 تا 
45 سوره مدثر از قول جهنمیان می گوید که ما با 
اهل باطل هم نشین بودیم. شاید آنها اهل معصیت 
نبودند، ولی با هم نشینی اهل باطل به رشد باطل 

کمک کرده اند.
 در ایــن موضوع، مهــم »رضایت مندی« در 
مقابل آلودگی و گناه است که اگر بیاید همه چیز 
را نابود می کند. کســانی که با امام حســین)ع( 
جنگیدند، در دســته های مختلفی قرار گرفتند؛ 
ِت 
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بودند و کسانی  که رضایت داشتند و کمک کردند 
برای متفرق کردن مردم از کنار امام حسین)ع(.

تعادلدرجامعهبااعتراضبهگناه
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

نتیجه و ثمره تقوا به فــرد اختصاص ندارد، بلکه 
تقوا ضابطه ای اســت که ســبب حیات جامعه و 
بقای حیات انســانیت نیز می شود. بعضی گمان 
می کنند کــه تقوا محدودیت مــی آورد، ولی تقوا 
محدودیــت نمــی آورد؛ بلکه برای حیات بشــر 
مصونیت ایجاد می کند؛ چون تقوا می گوید ظلم 
و خیانت نکن. اگر تقوا رعایت شــود، اجتماع از 
همة پلیدی ها مصون می ماند. اگر حقوق اجتماع 
را رعایت نکنیم و آزاد به تمام معنا بشــویم، دیگر 
حیات باقی نمی مانــد و جامعه قدر و منزلتی پیدا 
نمی کند. رعایت حقوق اجتماع، همان تقواست. 
پس تقوا مخالف آزادی نیست و مانند نماز، روزه و 
خمس از فروعات مذهب نیست، بلکه تقوا حالتی 
است که ســبب بقای حیات اجتماع هم می شود. 
همان گونه که رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، 
ما را از تجاوز به حقوق دیگران باز می دارد و کسی 
نمی تواند بگوید پشت چراغ قرمز نمی ایستم، چون 
محدودیت می آورد، تقــوای اجتماعی هم مانند 

ایستادن در پشــت چراغ قرمز است. انسان کفش 
می پوشد تا پایش محفوظ و سالم و تمیز بماند. پا 
نمی تواند بگوید که چــرا مرا محدود کردی؛ زیرا 
پوشــاندن آن برای سالمت خودش و مصونیت از 
سرما و گرما و کثافات است. شرع مقدس که این 
همه به تقوا ســفارش کرده، می خواهد مصونیت 
اجتماعی ایجاد کند، نه اینکه درصدد محدودیت 

مذهبی باشد.
حضرت صادق)ع( دربارة تقوا می فرماید: »تقوا 
آن است که حضرت حق در جایی که دستور داده 
است، تو را ببیند و در آنجا که ناراحت می شود، تو 
را نبیند.« به عبارت دیگر، واجبات و مستحباتت 
را انجام بده و محّرمات و مکروهات را ترک کن. 
حضرت صادق)ع( وارد مجلسی شدند، شخصی 
درخواســت آب کــرد و برایش شــراب آوردند. 
حضــرت تا این وضع را دید، از جا برخاســت و 
فرمود: »مجلســی که معصیت خدا در آن بشود، 
جای من نیست« و از مجلس بیرون آمدند. اعمال 

ائمه اطهار، باید سرمشق ما باشد. معصیت هایی که 
در مجالس می شود، تمامش حجاب های ظلمانی 
برای روح مان است و ما را لحظه به لحظه از خدا 
دور می کند. نباید در مجلسی که رضای حق در آن 
نیست، وارد شویم و باید این گونه مجالس را ترک 
کنیم. اگر عذابی در چنین مجالسی نازل شود، همة 
حاضران را در برمی گیرد. حتی فرموده اند: اگر در 
چنین مجالسی کسی در اتاقی دیگر نماز بخواند، 
نمازش باطل است. ماندن در چنین مجالسی که 
محل فساد و لهو و لعب و ساز و آواز است، حرام 
اســت. هر لحظه که بیشــتر بمانی، حجاب های 

ظلمانی بیشتر روحت را می گیرد و از خدا 
دورتر می شــوی، حتــی اگر در آن 

ذکر بگویی. حضرت امیر)ع( 
فرموده انــد: »هر کســی 

که جلوی شــهوتش 
متقی  بگیــرد،  را 

است.«

تقواضامنحیاتجامعهوبقایانسانیت
   منبر    

حقوقمردموخدا
سلوک

حکمرانیاسالمی
راهنما

حجت االسالم حسین علی ســعدی: بیانیه گام دوم، یک نقطه 
راهبردی را در خود دارد که یک نگاه آسیب شناســانه با هدف 
شــناخت چالش های نظام در چله اول و یک نگاه آینده پژوهی 
است... اگر ادعا کنیم که یکی از شاخص های مهم حکمرانی 
اسالمی، حکمرانی اقتصادی اســت، گزاف نیست. ارزیابی 
افکار عمومی و نخبگان هم از میزان تحقق اســالمیت نظام، 
نشان می دهد چالش ها معطوف به حوزه اقتصادی است. در این 
زمینه نخستین مسئله مواجهه با مسائل دنیای مدرن و حکمرانی 
نوین است. تاکنون در مواجهه با ساختارهای مدرن دنیای مدرن 

سعی کرده ایم ذیل ساختارهای سنتی مسائل را تحلیل کنیم.

پرسش: کم توجهــی به برخی فعالیت های مناسبتی، همچون 
نماز جمعه و راهپیمایی ها که به نوعی مایه تحکیم بنیاد نظام به 

شمار می آیند، به لحاظ شرعی چه حکمی دارند؟ 
پاســخ: درصورتی که بی توجهی، موجــب تضعیف نظام و 

ارزش های اسالمی و انقالبی شود، جایز نیست.

 برگرفته از کتاب احکام هدایت سیاسی 

براساس فتاوای رهبر معظم انقالب

توجهبهمناسک
حکمت

گفتاری از  آیت الله محمدعلی ناصری

رضا سمیعی
کارشناس علوم قرآنی و حدیثی
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دروغ
شیطان

نگاهی به۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ 
و فرجام لشکرکشی های آمریکا 

به غرب آسیا 

  انفجار در نیویورک!

11 سپتامبر 2001 و حمالت انتحاری به 
برج های دوقلوی تجارت جهانی نیویورک 
اتفاقی است که هنوز هم پس از 20 سال 
حرف و سخن های بسیاری از افشا نشدن 
هویت عوامل اصلی و طراحان آن مطرح 
می شود. در آن روز سلسله ای از حمالت 
انتحاری از سوی گروه تروریستی القاعده 
علیــه آمریکا انجام شــد. حمالتی که از 
جانب 19 نفر از عناصر القاعده با ربایش 
چهار هواپیمای تجاری مسافربری انجام 
شــد. دو تا از ایــن هواپیماها به برج های 
دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک 
کوبیده شدند. هواپیمای سوم به پنتاگون 
در ویرجینیا زده شد و هواپیمای چهارم در 

ایالت پنسیلوانیا سرنگون شد.
این عملیات انتحاری سبب کشته شدن 
همه مسافران و خدمه پرواز این هواپیماها 
و تعــداد زیــادی از مــردم در برج های 
دوقلو و اطراف آن شد. کشته شدگان این 
حمله ها در مجمــوع 2٬9۷۴ نفر بودند و 
طبق برآورد خبرگزاری رویترز در ســال 
2019 شــمار مجروحان، کشته شدگان 
و آســیب دیدگان این حمالت بالغ بر 25 

هزار نفر بوده است. 
اما تحقیقات پیرامون عوامل این کشتار 
انگشت اتهام را به سمت عربستان سعودی 
به منزله حامی اصلی گروهک تروریستی 
القاعده که مسئولیت اصلی این حمالت 
را بر عهده گرفته بودند، نشــانه رفت؛ اما 
آمریکا به اذعان مقاماتش به دالیل امنیتی 
از افشــای اطالعات خــودداری کرد و 
تنها برخی اطالعات طبقه بندی شــده در 
اختیار مردم قرار گرفت تا بعدها مدارک 
و اطالعات طبقه بندی شده دیگری منتشر 

شود.
اما حاال پس از 20 ســال خانواده ها و 
بازماندگان قربانیان 11 سپتامبر چنان از این 
سرپوش های مقامات آمریکایی به خشم 
آمده اند که 1800 نفــر از آنها با امضای 
نامه ای خطاب به جو بایدن که پیش از این 
در وعده های انتخاباتی خود مدعی افشای 
اطالعات دست داشتن خاندان سعودی 
در حمالت 11 ســپتامبر شده بود، عنوان 
کردند چنانچه به وعده خود عمل نکند، 
حضورش در مراسم یادبود 11سپتامبر با 

خوش آمدگویی همراه نخواهد بود. 
اما این ادعا و دســت داشتن عربستان 
سعودی در حمالت و کشتار 11 سپتامبر 
از کجا آمده است؟ تحقیقات فدرال فاش 
کرده اســت 15 نفــر از 19 هواپیماربای 
این حمــالت همچنین اســامه بن الدن، 
رئیس گروه تروریســتی القاعده شهروند 
عربســتان بوده انــد. شــواهد دیگری از 
کمک های لجســتیکی یک تبعه سعودی 
به هواپیماربایان یا کمک های مالی برخی 
خیریه های فعال عربســتان ســعودی به 
تروریســت های القاعــده حکایت دارد، 
هر چند عربستان سعودی هر گونه دست 

داشتن در این حمالت را رد کرده است.

پیش درآمد 

در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میالدی برابر با ۲۰ 
شهریور ۱۳8۰ شمسی، حادثه بزرگی رخ نمود و 
مسیر تاریخ را برای دوره ای تغییر داد. در این حادثه هزاران 
آمریکایی کشــته و مجــروح شــده و میلیاردها دالر هم 
خسارت مالی وارد شد؛ اما در ادامه به بهانه این حادثه، با 
لشکرکشی آمریکا و متحدانش به چند کشور اسالمی و 
همچنین با بحران آفرینی ها و راه انداختن جنگ های نیابتی 
از آن زمان تا کنون از سوی این کشور، خسارت های جانی 
و مالی بی شماری بر کشورهای اسالمی و خود آمریکایی ها 
و متحدان شان وارد شده است. داستان چیست؟ چرا این 
حوادث رخ داد؟ پشت صحنه این حوادث چه کسانی قرار 

 گروه القاعده به این اقدام تروریستی دست 
ً
دارند؟ آیا واقعا

زد و شخص بن الدن عامل اصلی در طرح ریزی این حمله 
تروریســتی به حســاب می آید؟ آیا آمریکا برای مبارزه با 
تروریسم و افغانستان لشکرکشی کرد؟ بررسی های دقیق و 
کارشناسی شده و اظهارنظرهای معتبر به استناد شواهد و 
قراین، برخالف ادعاهای آمریکایی ها اثبات می کند که این 
واقعه وحشــتناک تاریخی، نه تنها یک اقدام تروریســتی 
نبوده، بلکه اقدامی طراحی شــده از سوی سازمان های 
اطالعاتی و امنیتی آمریکا برای تحقق اهداف بلندپروازانه 
جریان سرمایه داری حاکم بر ایاالت متحده است. دستیابی 
به واقعیت داســتان برج های دوقلوی نابود شــده در ۱۱ 
ســپتامبر، یک واقعیت بزرگ تری را آشکار می کند و آن، 
اینکه حضرت امــام خمینی)قدس الله نفســه زکیه( به 
درستی آمریکا را شناخته بود و بر اساس همین شناخت 

واقعی فرمودند: »آمریکا شیطان بزرگ است.«
آری، ســردمداران اصلی آمریکا بر اســاس سیاست 

شــیطانی مکیاولی، در ۱۱ ســپتامبر طبق طراحی قبلی، 
دســت به یک خودزنی بزرگ، بــرای تحقق یک هدف 
بزرگ تــر زدند؛ اما این »خودزنی شــیطان بــزرگ«، در 
نهایت بر خالف برآوردهای آنان، همانند یک قمار بزرگ 
به باخت خســارت بار راهبردی بــرای خود آمریکایی ها 
و البته تحمیل خســارت های بسیار بســیار زیاد هم برای 
دیگر ملت ها تبدیل شد. تحقق نظام تک قطبی و به دست 
گیری مدیریت بین المللی به عنوان »کدخدا« و »رهبری 
جهان«، آن هدف بزرگی بود که سیاستمداران آمریکایی 
بعد از فروپاشی بلوک شرق هدف گذاری کردند. از زمان 
بوش پدر تا زمان دولت کلینتون، تصور آمریکایی ها این 
بود که در مســیر ساخت نظم نوین جهانی مورد نظرشان 
در حال پیشــروی هســتند؛ اما در دولــت دوم کلینتون 
سیاســتمداران آمریکایی به این جمع بندی رســیدند که 
روند تحوالت جهانی، به گونــه ای در حال رقم خوردن 
اســت که نه تنها آمریکا به موقعیت رهبری جهان نزدیک 

نمی شود، بلکه تحوالت پرشتاب در شرق و غرب عالم، 
روز به روز آمریکا را از رسیدن به موقعیت رهبری جهانی 
دورتر می کند. در چنین شرایط و با چنین برآورد راهبردی 
از وضعیت تحــوالت جهانی بود که تصمیم ســازان و 
تصمیم گیران اصلی در ایاالت متحده، به این جمع بندی 
رســیدند که تنها راه ایجاد تغییر در مسیر و روند تحوالت 
جهانی به نفع رهبری آمریکا، استفاده از قدرت نظامی در 
مقیاس گسترده، برای تسلط انحصاری بر منطقه راهبردی 

غرب آسیا)خاورمیانه( است. 
بــرآورد آمریکایی هــا از منظر کارشناســی و ماهیت 
تحوالت جهان و مؤلفه های اصلــی قدرت در قرن ۲۱، 
آن بود که تنها راه رسیدن به مدیریت بین المللی و رهبری 
جهان، سلطه بر غرب آســیا از طریق به کارگیری قدرت 
نظامی و برداشــتن موانع ســر راه در این منطقه اســت. 
طرح های خاورمیانه بــزرگ و خاورمیانه جدید با همین 
هدف طراحی شد. انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی، 

مهم ترین مانع آمریکا در این منطقه محاســبه شــد؛ اما 
آمریکایی ها برای لشکرکشی به منطقه غرب آسیا و اشغال 
چندین کشور اسالمی و در واقع راه انداختن نوعی جنگ 
سیاسی، به یک بهانه بزرگ برای آماده سازی افکار عمومی 
 ملت آمریکا نیاز داشــتند. سناریوی 

ً
غربی ها و خصوصا

حمله تروریســتی به برج های دو قلو به عنوان نماد نظام 
سرمایه داری و تمدن غربی، ظرفیت الزم برای آماده سازی 
افکار عمومی در غرب برای لشکرکشــی به منطقه غرب 
آسیا را داشت. آمریکایی ها برای پیاده سازی این سناریو و 
در واقع نوعی خودزنی و مظلوم نمایی، از شبکه نفوذ خود 
در کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی استفاده کرده 
و آن جنایت را در حق ملت خود روا داشــتند. پس از فرو 
ریختن برج های دو قلو، و با رعب و وحشتی که در غرب و 
به ویژه ایاالت متحده پدید آمد، سران آمریکا تصور کردند 
آن بهانه الزم برای لشکرکشی و استفاده از قدرت نظامی 
برای سلطه بر جهان از طریق سلطه بر خاورمیانه به دست 

آمده اســت. اگرچه آمریکایی ها حدود یک ماه بعد، پرده 
دوم نمایش شــیطانی خود را با لشکرکشی به افغانستان 
شروع کردند، اما از همان موقع در خود آمریکا، اسناد یکی 
پس از دیگری رو شد و این اسناد نشان داد، عامل اصلی 
فرو ریختن برج های دو قلو، خود حکومت آمریکاست. 
یکی از این اسناد در میان هزاران سند، کتاب »بهانه ای برای 

جنگ« نوشته »جیمز بم پورت« است.
»جیمز بم پورت« که خود در زمان جنگ ویتنام خلبان 
جنگنده های آمریکایــی بود، در خصــوص حادثه ۱۱ 
سپتامبر می گوید: »شــاید حکومت بتواند با برنامه های 
ســاختگی مردم را بفریبد، اما من که در خلبانی بوئینگ 
 کار حکومت 

ً
خبره هستم، می فهمم که چنین کاری قطعا

بوده اســت. من پرونده حوادث ۱۱ ســپتامبر را بررسی 
کــرده ام. در این پرونده حداقــل ۱۱۰ دروغ واضح ثبت 
شده است و در موارد بی شماری نیز واقعیت ها پوشانده 

شده اند.« 

گروه پرونده
صبح صادق

بزرگ شیطان  خودزنیخودزنی  
دکتر یدالله جوانی

مدیر مسئول

دولت »جو بایــدن« به تازگی تحت فشــارهای 
خانواده های قربانیان حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ 
وعده داده است قصد دارد بعضی از اسناد محرمانه  
مربوط به نقش عربســتان سعودی با این حوادث 
را افشــا کند. خانواده های قربانیــان این حوادث 
چندی پیش به بایدن هشــدار دادند که در صورت 
اجازه ندادن انتشــار گزارش های محرمانه پیرامون 
نقش عربســتان در این حمالت، بهتر اســت در 
مراســم یادبود قربانیان حضور نیابــد. در همین 
خصوص صبح صادق با دکتر»محمد مرندی«، 
استاد دانشگاه تهران گفت وگویی داشته است. این 

گفت  وگو را در ادامه می خوانیم. 

 BBBB جناب مرندی چرا در وضعیت فعلی »جو 
بایدن« به دنبال افشای اسناد محرمانه ۱۱ 
سپتامبر پیرامون دست داشتن عربستان در 

این حمالت است؟
تصور بنده این است که با توجه به افتضاح خروج 
آمریکا از افغانستان، بایدن نمی خواست مجدد با 
چالشــی جدی مواجه شود؛ خانواده قربانیان ۱۱ 
سپتامبر ۲۰۰۱ وی را تحت فشــار قرار داده اند و 

برایش خط و نشان کشیده اند. در مقابل بایدن برای 
اینکه این امر به مسئله ای جدید مبدل نشود، با این 
امر موافقت کرده که این اســناد بعد از یک بررسی 
شش ماهه منتشر شود؛ ولی این به معنای آن نیست 
که مورد مهمی فاش می شود؛ چرا که دولت آقای 
بایدن می تواند بعد از شــش ماه تمامی مســائل 
حساسی را که در این اسناد وجود دارد، حذف کند 
 خانواده 

ً
و این جزء اختیاراتش است. در نتیجه فعال

قربانیان ۱۱ سپتامبر آرام می گیرند تا شش ماه دیگر 
بحث سالگرد مطرح شده از بین برود. البته تحلیل 
دیگری هم وجود دارد و آن، اینکه جو بایدن از این 
طریق می تواند به محمد بن ســلمان فشار آورده و 
 محتمل 

ً
امتیازاتی به دست بیاورد؛ این امر هم کامال

 معنایش این نیست که بایدن از اول 
ً
است، ولی الزاما

خواســتار این مطلب بوده و به احتمال زیاد تحت 
فشار همان خانواده های قربانیان انجام شده است. 
از طرفی احتمال بهره برداری بایدن هم از این قضیه 
وجود دارد. محمدبن ســلمان بــه ترامپ و داماد 
وی نزدیک بود و جمال خاشــقچی که به دوستان 
آقای بایدن وابسته بود، به آن شکل به دست دولت 
عربستان سعودی کشته شد؛ لذا این احتمال قوت 
دارد که بایدن بخواهد در قبال فاش نشــدن برخی 
اطالعات، امتیازات جدیدی از عربستان سعودی 

و محمدبن سلمان به دست بیاورد.

 BBBB یعنی احتمال دارد بایدن با طرح این موضوع 
به دنبال دریافت غرامت از عربستان باشد؟ 
بله محتمل اســت، ولی بستگی به این دارد که چه 
چیزی منتشــر شــود؛ ولی اگر آمریکا از عربستان 
 برای عربستان 

ً
ســعودی غرامت بخواهد، طبیعتا

ســعودی فاجعه بار خواهد بود؛ چــرا که اکنون 
بســیاری از ذخایر ارزی عربســتان سعودی بابت 
جنگ یمن از بین رفته است.  در هر حال اگر آمریکا 
این کار را بکند، ممکن است یک واکنش منفی هم 
برای آمریکا در پی داشته باشد. به این معنا که خیلی 
از کشورهای دیگر، پول های شان را در داخل آمریکا 
و در بانک های آمریکایی ســپرده نکنند؛ چرا که از 
این قضیه و توقیف پول های شــان از سوی آمریکا 
نگران خواهند شد؛ لذا این امر برای آمریکا مانند 

یک شمشیر دو لبه خواهد بود.

 BBBB آقای مرندی؛ تا پیش از این عربستان یکی 
از دوســتان آمریکا در منطقه بوده است و 
چنیــن اقدامی از طرف بایــدن تا چه حد 
می تواند در روابط بین عربستان سعودی و 

آمریکا تأثیرگذار باشد؟
من فکر نمی کنم حرکت خیلــی بزرگی از جانب 
بایدن و آمریکا علیه عربســتان ســعودی صورت 
بگیرد؛ چرا که عربستان از متحدان نزدیک آمریکا 
در غرب آسیا به شــمار می آید و در راستای منافع 

آمریکا در منطقه قدم برمی دارد؛ اینکه دولت بایدن 
از محمدبن سلمان به دلیل رابطه اش با ترامپ دل 
خوشی نداشته باشد، سبب نمی شود روابط بین دو 
 این امر می تواند 

ً
کشــور به هم بخورد، ولی طبیعتا

برای هر دو کشور چالش برانگیز باشد.

 BBBB یکی از شــعارهای انتخاباتی بایدن افشای 
اســناد ۱۱ ســپتامبر بود، به نظر شما این 
امــر می تواند بــه دلیل همان فشــارها و 
درخواست های خانواده های قربانیان ۱۱ 
سپتامبر باشد یا اینکه هدف دیگری در میان 

است؟
نمی توان حدس زد پشت درهای بسته چه اتفاقاتی 
روی می دهد، ولی اینکه تاکنون روی نداده است، 
به نظرم نشــان می دهد همان طور که خودتان هم 
اشــاره کردید، این فقط شعار انتخاباتی است کما 
اینکه بایدن به سیاست های ترامپ علیه ایران انتقاد 
کرده اســت؛ ولی در عمل همان سیاســت های 
ترامپ را دنبال کرد؛ بنابراین خیلی نباید حرف ها 
و شعارهای انتخاباتی را در نظر گرفت. علی الظاهر 
با توجه به اینکه اول خانواده قربانیان واکنش نشان 
داده و حتی اظهارات تندی داشتند و بعد از آن این 
حرف و واکنش از ســوی جو بایدن مطرح شــده 
است، به نظر می رسد این کار بیشتر برای آرام کردن 

خانواده قربانیان باشد.

زمانی که حادثه ۱۱ سپتامبر اتفاق افتاد، در ۲4 
ساعت اولیه بحثی درباره اینکه گروه تروریستی 
»القاعده« عامل این حادثه بوده اســت، نبود و 
رسانه ها در ساعت های ابتدایی وقوع این حادثه، 
اینطور گمانه زنــی می کردند کــه عامل ربودن 
هواپیماها و اصابت آنها بــه برج های دوقلوی 
معروف، گروه های فلسطینی هستند. در واقع در 
روز ۱۱ سپتامبر هیچ حرف و بحثی درباره گروه 
القاعده نبود؛ اما یک روز پس از این حادثه، یعنی 
در روز ۱۲ ســپتامبر، مقامات آمریکایی اعالم 
کردند این حادثه، کار گروه القاعده بوده است و 
از این زمان به بعد شروع به انتشار خبرهای متعدد 
دیگــری در این زمینه کردند. همــان زمان وزیر 
خارجه وقت آمریکا اعالم کرد، ما شــواهدی 
داریــم  مبنی بر اینکه این حادثه به دســت گروه 

القاعده اتفاق افتاده است، که اسناد آن را منتشر 
خواهیم کرد، این در حالی اســت که ۲۰ سال 
از بروز حادثه مذکور می گــذرد، اما هنوز هیچ 

سندی در این زمینه منتشر نکرده اند.

دروغ آمریکایی

شرکت های نظرسنجی آمریکا در همان زمان که 
درباره این حادثه نظرســنجی می کردند، اعالم 
کرده بودند بیشتر مردم آمریکا نظر رسمی دولت 
را باور نمی کنند یــا اینکه می گفتند به حرفی که 
دولت می زند، اعتمــاد نداریم که آیا این حرف 
درســت اســت یا خیر و در واقع اقلیتی از مردم 
آمریکا، حرف دولت آمریکا را پذیرفت.  در هر 
حال همچنان اصل ماجرا خیلی مشخص نشده 
و این سؤال مطرح است که چرا اسنادی که قرار 

بود منتشر شوند، هنوز منتشر نشده اند. 

ابزاری به نام هالیوود 

هالیوود دنبال سوژه می گردد و ارتباط گسترده ای 
با سازمان های اطالعاتی و دولتی آمریکا دارد؛ 

از این رو در این ۲۰ ســال گذشته، هم در حوزه 
اسال م ســتیزی کارهای بســیاری کرده و هم در 
حوزه جنگ طلبی و بزک کــردن چهره جنگ، 
خیلی کار کرده اســت. از این نظر هالیوود نهاد 
تأثیرگذاری اســت که هــم روی افکار عمومی 
داخــل آمریــکا و هم خــارج از آمریــکا تأثیر 
می گذارد، همچنین دولت آمریــکا از این ابزار 
برای تأثیرگذاری اســتفاده می کند که بسیار هم 

تأثیر می گذارد.

یک میلیون نفر قربانی

آمریکا بعد از مدت کوتاهی جنگ افغانســتان 
را شــروع کرد. یکی از دانشــگاه های آمریکا به 
تازگی در آماری اعالم کرده اســت، در این ۲۰ 
سال که از جنگ آمریکا به افغانستان می گذرد، 
حدود یک میلیون نفر در افغانستان کشته شده اند 
که این آمار برای کشوری که جمعیت آن به 4۰ 
میلیون نفر هم نمی رســد، عدد کمی نیست و 
خسارت های بسیاری در این جنگ به بار آوردند 
که همگی از قضیه حادثه ۱۱ سپتامبر شروع شد. 

طالبــان در آن زمان مایل نبودند که افغانســتان 
به اشــغال آمریکایی ها درآید. آنها اعالم کرده 
بودند هر کســی را که بگویید باعث و بانی این 
اتفاق بوده اســت، می گیریم و به شــما تحویل 
می دهیم که آمریکایی ها نپذیرفتند و گفتند باید 
به این کشــور حمله کنیم؛ به فــرض اینکه این 
حادثه، کار القاعده بوده اســت، دلیل نمی شود 
که به افغانســتان حمله و آنجا را اشغال کنند. 
مثل این می ماند که یکی از گروه های تروریستی 
مســتقر در پاکستان در این ســوی مرز ما حمله 
تروریســتی انجام دهد، اما ایــن موضوع برای 
ما مجوز نمی شــود که کل پاکســتان را اشغال 
کنیم. اقدام آمریکایی ها در حمله به افغانســتان 
و اشغال این کشــور، بدون مجوز سازمان ملل 
و خالف قانون بود که هم خودشان ضرر کردند 
و هم مردم افغانســتان را بیچاره کردند. در حال 
حاضــر اکثریت مردم آمریــکا و حتی نخبگان 
سیاســت خارجی آمریکا چه جمهوری خواه و 
چه دموکرات، معتقد هستند اشغال افغانستان به 

دست آمریکا اشتباه بوده است. 

 یک میلیون قتل برای هیچ!
فواد ایزدی

کارشناس مسائل 
بین الملل

حادثه 11سپتامبر یک حادثه بسیار بزرگ و بهت آور برای مردم آمریکا بود، چراکه بعد از سال 1812 که 
قوای بریتانیا به ایاالت متحده حمله کرده، وارد خاک آمریکا شــده و شهر واشنگتن را تصرف کرده بود 
و کاخ سفید را به آتش کشیده بود. هیچ وقت هیچ قوا و نیروی خارجی نتوانسته بود داخل خاک ایاالت 
متحده آمریکا عملیات نظامی انجام دهد، حتی حمله ژاپنی ها در سال 19۴1 هم، حمله به خاک ایاالت 
متحده نبود، چون آن زمان هنوز جزایر هاوایی به عنوان یک ایالت تعیین نشده بود. بنابراین این حادثه به 
لحاظ حیثیتی بسیار برای مردم آمریکا مهم بود؛ از این رو انتظار می رفت آمریکایی ها یک خون خواهی 
بزرگی را به راه بیندازند که قرعه به نام افغانستان زده شد و حدود 28 روز بعد از این حادثه، آمریکا به بهانه 
مبارزه با تروریسم و اینکه القاعده عامل این کار بوده و اینکه افغانستان حامی حکومت طالبان است، به 
این کشور حمله کرد. این جنگ خیلی سریع تمام شد که البته قابل پیش بینی بود،چراکه قوای دو طرف 
 نابرابر بود و آمریکایی ها خیلی سریع توانستند افغانستان را اشغال کنند و حکومت دست نشانده 

ً
کامال

خود را به قدرت برسانند. حادثه یازده سپتامبر چند اثر اساسی داشت؛ این حادثه احساس امنیت را از 
آمریکایی ها ربود و آمریکایی ها از آن به بعد، هر لحظه احساس می کردند دوباره ممکن است مورد حمله 
قرار گیرند و یک فضای امنیتی و پلیسی در آمریکا به وجود آمد و قوانین به گونه ای تنظیم شد که بتوانند با 
خطر ناامنی مقابله کنند، مانند قوانین میهن پرستی یا تغییر در ساختار جامعه اطالعاتی و بگیر و ببندهای 
بسیار شدیدی را هم در داخل آمریکا و هم خارج آمریکا اعمال کردند؛ برای نمونه زندان گوانتانامو به 
وجود آمد و آمریکایی ها خیلی از موازین حقوق بشر را در بازجویی ها و اعمال شکنجه کنار گذاشتند و 
حبس های طوالنی مدت اجرا کردند و وارد بخش تاریکی از نقض حقوق بشر شدند، تا جایی که بعدها 

بزرگ ترین عملیات جاسوسی کل تاریخ بشر را راه اندازی کردند.

 Bجنگ پیش دستانه
آمریکایی ها پس از حادثه 11 ســپتامبر، بحث جنگ پیش دستانه را مطرح کردند و گفتند ما دیگر نباید 
منتظر باشیم که به ما حمله شود و سپس به اقدام متقابل دست بزنیم و باید به سمت تهدید برویم؛ بعد 
از مطرح کردن این مباحث، جنگ علیه عراق را راه انداختند، با اینکه عراق در حادثه 11 سپتامبر نقشی 
نداشــت، اما آمریکایی ها گفتند اگر اکنون به عراق حمله نکنیم، ممکن است صدام کاری با ما کند که 

القاعده و اسامه بن الدن کرد، بنابراین برای اینکه مورد حمله قرار نگیرند، به این کشور حمله کردند. 

 B بهای سنگین برای مردم آمریکا
آمریکایی ها پس از حادثه 11ســپتامبر بسیاری از ساختارهای نظام بین الملل را دگرگون کردند و نتیجه 
به دســت آمده هم این بود که درست است بعد از حادثه 11 سپتامبر، عملیات تروریستی بزرگ مشابه 
حادثه 11سپتامبر، در داخل آمریکا رخ نداد، اما مردم آمریکا بهای بسیار سنگینی را هم به لحاظ مالی و 
هم جانی پرداخت کردند. از لحاظ جانی حدود ۷ هزار سرباز آمریکایی در دو جنگ افغانستان و عراق 
کشته شدند و از لحاظ مالی هزینه بسیار سنگینی به جامعه آمریکا تحمیل شد که طبق گفته آمریکایی ها 
۷ تریلیون دالر هزینه های مستیقم جنگ بود و پیش بینی می شود 30 تا ۴0 تریلیون دالر هم هزینه های 
غیرمستقیم جنگ باشد. همین موضوع فرصت سرمایه گذاری و بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد کسب 
و کار را از آمریکایی ها گرفت و مشخص شده است، اگر بخشی از این پول صرف امور داخلی آمریکا 
می شد، شــاید آمریکا به لحاظ اقتصادی در برابر کشوری مانند چین، به این قدر آسیب پذیر نمی شد. 

بنابراین هم به لحاظ انسانی و هم به لحاظ مالی، لطمه زیادی به جامعه آمریکا وارد شد.

 B جهان ناامن
طبق گفته آمریکایی ها، آنها توانستند مانع وقوع حمالت تروریستی بزرگ تر شوند و اگر در آن زمان، این 
اقدامات انجام نمی گرفت، شاید القاعده عملیات های بیشتری را در داخل خاک ایاالت متحده آمریکا 
سازماندهی می کرد. بنابراین، اگر هدف این بود که با این  اقدامات، مانع تکرار حادثه 11 سپتامبر شوند 
و گروه های تروریستی و گروه هایی که به زعم خودشان تروریستی هستند، نتوانند در داخل خاک آمریکا 
عملیات انجام دهند، موفق بودند؛ اما این مســئله به این معنا نیست که اقدامات آمریکا باعث نابودی و 
تضعیف تروریست در جهان شده است و اتفاقا وضعیت جهان بعد از 11 سپتامبر، در مقایسه با قبل از 
11 سپتامبر به مراتب ناامن تر شد و با اقدام خشن تر، مرگ و میر، جنگ ها و تهدیدات تروریستی بیشتری 
انجام شــد. از دل مواجهه ایاالت متحده آمریکا با حادثه 11 سپتامبر، جنگ عراق بیرون آمد که باعث 
فروپاشی ساختارهای سیاسی و امنیتی عراق شد و اتفاقات دیگری که در پی حادثه 11 سپتامبر به وجود 
آمد، اتفاقاتی بود که در عراق و ســوریه رخ داد و در حال حاضر هم که طالبان مجدد در افغانســتان به 
قدرت رسیده  است، این تهدید وجود دارد که داعش در افغانستان قدرت بگیرد. آمریکا با ادعای مبارزه با 
تروریسم، وارد جنگ های بعد از حادثه 11 سپتامبر شد که در بخش درون مرزی موفقیت هایی را داشت، 
اما مابه ازای موفقیت درون مرزی، بر هم خوردن امنیت جهانی، رشد تروریسم، رشد افراطی گری، رشد 
خشونت و گسترش جنگ شد که بعد از آن، اتفاقاتی در یمن، سومالی و لیبی نیز به وجود آمد که همه این 
حوادث و اتفاق ها، زاییده این تفکر بود که باید به خاورمیانه رفت که به زعم آمریکایی ها، کانون ناامنی 
است، لذا باید در این منطقه کشورسازی و ملت سازی کنند و دموکراسی را گسترش دهند که باعث شد 
نظم قبلی به هم بخورد و نظم جدید هم ایجاد نشود. در این دوره گذار، بی ثباتی، ناامنی و کشتار و جنگ 
به وجود آمد، بنابراین می توان گفت اگر هدف اصلی آمریکا، این بود که تروریست جهانی را نابود کند، 
 محقق نشد، اما تروریست خارجی که بخواهد داخل آمریکا عملیات انجام دهد، موفق نشد و این 

ً
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اتفاق نیفتاد. 

 B غفلت  از تروریست های داخلی
نکتــه جالب اینکه تمام توجه آمریکایی ها به مبارزه با تروریســت های خارجی بود که در داخل آمریکا 
عملیات انجام ندهند. این موضوع باعث شد توجه آنها نسبت به گروه های تروریستی داخلی و گروه های 
آمریکایی که اقدامات تروریستی انجام می دهند، کم شود که در حال حاضر این تهدید به منزله بزرگ ترین 
تهدید امنیتی پیش روی آمریکا نســبت به تروریســت هایی مانند گروه های داعش، القاعده، الشباب 
و بوکوحرام اســت که بخواهند در داخل آمریکا عملیات انجام دهند. به هر حال این موضوع که تمام 
عامالن این حادثه مســلمان بودند، یک واقعیت تلخ بود. این افراد بر اساس انحراف از تعالیم اسالمی 
و ادعای مسلمان بودن مردم را کشتند، لذا بخشی از این اسالم ستیزی، واکنش طبیعی جامعه نسبت به 
این قضیه بود، اما گروه های اسالم ستیز به طور مشخص بیشتر در اروپا، در مقایسه با آمریکا سوار بر این 
موج اسالم هراســی شدند و آن را به اسالم ستیزی تبدیل کردند که علیه مسلمان ها نفرت پراکنی انجام 
می گرفت؛ اما نکته جالب این است که همین اسالم ستیزی و اسالم هراسی در کشورهای غربی از جمله 
ایاالت متحده، سبب شد که مسلمان ها از حاشیه به متن بیایند و تالش کنند برای حفظ هویت، آرمان ها 
و اعتقادهای خود، فعالیت اجتماعی و سیاســی داشته باشند. این موضوع تا جایی گسترش پیدا کرده 
است که در حال حاضر و برای اولین مرتبه یک مسلمان وارد کنگره آمریکا شده است، یعنی مسلمان ها 
قدرت گرفته اند. بنابراین اقدام اسالم ســتیزها که می خواستند مسلمان ها را به حاشیه برانند و آنها را از 
فعالیت های سیاســی و اجتماعی بازدارند، نتیجه عکس داد. در حال حاضر در کشورهای اروپایی نیز 
مسلمان ها به مراتب بیشتر از حادثه 11 سپتامبر تالش می کنند در کانون قدرت قرار گیرند و فعالیت های 

اجتماعی داشته باشند.

امیرعلی ابوالفتح
کارشناس مسائل بین الملل

بزرگ بازنده 
نگاهی به نتیجه  لشکر کشی  آمریکا پس از 11 سپتامبر 

دکتر مرندی در گفت وگو با صبح صادق 

یب می دهد بایدن خانواده قربانیان 11 ســپتامبر  را  فر
ملیحه زرین پور

خبرنگار
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معــدود  جملــه  از  زمیــن  ایــران   
سرزمین هایی است که هیچ گاه در طول 
دوران گســترش استعمار در جهان، تحت سلطه 
اســتعمارگران اروپایی قرار نگرفته است. با این 
حال، در طول دو قرن گذشته دو کشور جنایتکار 
روس و انگلیس، صدمات جبران ناپذیری بر تاریخ 
ایــن ســرزمین وارد کرده اند. در ایــن بین ایادی 
داخلی آنان و مفســدانی که حیات خــود را در 
همراهی و همدســتی با بیگانــگان می دیدند، 
آتش بیار فالکت و بدبختی ملت شــده بودند! در 
آســتانه جنگ جهانی اول که قحطی فراگیر شده 
بود، ایادی داخلی روس و انگلیس نقش مهمی در 
احتکار کاالهای اساســی و ضروری و مایحتاج 
مورد نیاز مردم داشتند. هر جایی که دست روس و 
انگلیس به مردم نمی رســید، سر و کله محتکران 
پیدا می شــد. آنها غــالت و مایحتاج مــردم را 
می خریدند و انبار می کردند. کاالهای مورد نیاز و 
ضروری خارجی هم روز به روز کمیاب تر می شد. 
حســین آبادیان در کتاب »تاریخ سیاســی ایران 
کودتــا  تــا  اول  جهانــی  جنــگ  معاصــر، 
)1299ـ1293ش(« کــه مؤسســه مطالعات و 
پژوهش هــای سیاســی، منتشــر کرده اســت، 

می نویســد: »در ربیــع االول ســال 1336 عماد 
 الســلطنه از تهران به برادرش عین السلطنه که در 
الموت اقامت داشت، نوشت: »از بابت قحطی و 
نیامدن باران و هنگامه ای که برپاست دیگر نوشتن 
ندارد. در طهران نمی شود نوشت که به مردم چه 
می گذرد و چه وحشتی حکمفرماست. اما کسانی 
 گله نباید داشته باشند زیرا 

ً
که غله دارند دیگر یقینا

قیمت از این باالتر نمی شــود و آنچه نوشته بودید 
یقین است اصالح می شود، یعنی به قیمت اعلی 
خواهند خرید و برای سر کار بد نیست.« همین 
عین السلطنه ای که این همه از قحط و غال می نالید، 
بر اساس خاطرات خودش از محتکران سرشناس 
بود، برادرش از تهران به او می نوشت درست است 
که قحطی و گرسنگی بیداد می کند، اما برای او که 
غالت فراوان انبار کرده اســت، موقعیتی اســت 
بسیار مناســب برای گران تر فروختن غالت! این 
نمونه ای از بی رحمی مالکان و متموالن در برابر 
مردم عادی بود. درســت زمانی که مردم ایران از 
گرسنگی می مردند، تعدادی از سوداگران و تجار، 
برای پر کردن کیسه خود به قیمت افالس هر چه 
بیشتر مردم، غالت را به روسیه حمل می کردند. 
متن یک خبر به خوبی گویاست: »به واسطه اینکه 
 در انزلی شروع 

ً
چند نفر از تجار بنی اسرائیل اخیرا

به خرید برنج نموده و محرمانه به روســیه حمل 
 تعلیمات 

ً
می نمایند، از طرف وزارت داخله ثانیا

الزمه برای جلوگیــری از حمل آذوقه به خارجه 
داده شــده و به وزارت مالیه هم نوشته شد که به 
رؤسای گمرک دســتورالعمل اکید بدهند که از 
 جلوگیری کنند.« این 

ً
حمل آذوقه و خشکبار جدا

هم از سهم یهودیان در قحطی ایران.«

محتکرانخائن
   دهلیز    

 در چندین شــماره ای که گذشــت، به نقــد جریان 
اصالح طلب به برنامه های اقتصادی و سیاست داخلی 
دولت نهم و دهم اشــاره شــد؛ اما این نقد تنها در آن 
حوزه ها باقی نماند و سیاست های فرهنگی دولت نیز 
با شدت و قدرت بیشتری مورد هجمه قرار گرفت. به 
واقع، حوزه فرهنگ از جملــه عرصه های مهمی بود 
که اختالفــات جدی نگرش جریــان اصالح طلب و 
دولت اصولگرا در آن آشکار شد و جریان چپ حمله 
به سیاست های فرهنگی دولت را از وظایف رسانه ای 
خود دانست. آنها سیاست های فرهنگی دولت نهم را 
مبهم دانســته و علت آن را نه نداشتن نگرش فرهنگی 
مشــخص، بلکه نبودن شــرایط پذیرش اجتماعی آن 
معرفی می کردند و ایــن رویکرد انتقادی و تخریب را 
در همه برنامه های دولت جاری و ســاری می کردند. 
اصالح طلبــان که به شــدت از حاکمیــت گفتمان 
اصولگرایی در ســطح فرهنگ عمومی نگران بودند، 
تالش کردند با شــگردهای تبلیغاتی، تحقیر و استهزا 
با سیاســت های فرهنگی دولت مواجه شده و آن را به 
تحجر و واپس گرایی متهم کنند که حرفی برای گفتن 
ندارند، لذا ادعا می کردند: »مشــکل مهم تر حاکمان 
جدید در عرصه فرهنگ این است که عصر »یخبندان 
 همان چیزی 

ً
فرهنگی« دوره وزارت میرســلیم، تقریبا

اســت که آقایان به دنبال آن هستند و حاکمیت جدید 
در این حــوزه نمی تواند مدعی ابتــکار و خالقیت و 
پدید آوردن دوران تازه فرهنگی باشــد.«  جریان چپ 
سیاست های دولت را با تعبیر »یکه ساالری و یکدستی 
قدرت از طریق تکنوازی فرهنگی و تبلیغی« یاد کرده 
و آن را به اتخاذ »رویکرد تک ســاحتی بودن فرهنگ« 
متهم می کرد. آنان معتقــد بودند، دولت نهم تخریب 
عملکرد دولت های پیشــین را در دستور کار قرار داده 
است، لذا چنین می نویسد: »از اهم تولیدات فرهنگی 
گروه حاکم فعلی، تقویت فرهنگ سیاه نمایی اقدامات 
و چهره های نظام در ســطح افکار عمومی است. این 
روند که قبل از انتخابات نهم آغاز شــده بود، در حین 
انتخابات به اوج رسید و تاکنون به قوت خود باقی است 

به گونه ای که افکار عمومی و فرهنگ سیاسی عمومی 
را نسبت به 2۷ سال مدیریت بعد از انقالب و همچنین 
رقابت های سالم سیاســی، تحزب، آزادی و کارکرد 
دموکراسی بدبین نماید.« این فضاسازی ها در حالی 
صورت می گرفت که سوابق این جریان به خوبی آشکار 
می کند که آنها ید طوالیی در تخریب گذشته داشته و 
تندترین مواضع را علیه رقیبان در طول فعالیت سیاسی 

خود داشته اند.

 Bاتهام سطحی نگری و خرافه پروری
جریان چپ که مدعی داشتن نگاه روشنفکرانه به همه 
پدیده ها از جمله مســائل فرهنگی است، اتهام دیگر 
دولــت نهم را داشــتن رویکرد ســطحی و خرافی به 
فرهنگ دانسته و در این باب توصیفات عجیب و غریبی 
را بیان می دارد. از جمله یکی از قلم به دستان این جریان 
می نویسد: »تشبث به ظواهر دینی عامه پسند همچون 
طرح هاله نور یا ارتباط با امام زمان)عج( و تخصیص 
 برای تبلیغ فرهنگی و در 

ً
بودجه های کالن که ظاهــرا

واقع بــه منظور تبلیغات جناحی اســت، از رویه های 

جــاری و معمول گروه جدید حاکم در عرصه فرهنگ 
دینی اســت. این گونه تحرکات آغاز فرآیندی اســت 
که در عرصه فرهنگ دینی ضمن آنکه محتوای عمیق 
دین و ظرایف یک مکتب فکری را به پای ظاهرسازی 
و ظاهربینــی و توده گرایی نابخردانــه قربانی می کند، 
ساخت دستگاه مروج دین را نیز به سوی یک استحاله 
تدریجی که طی آن روحانیت منتقد سیاســت و مبلغ 
اسالم مردم ساالر و ظلم ستیز، جای خود را به مداحان 
معمم و توجیه کننده یکه ســاالری یکدستی قدرت در 
قالب عدالت توزیعی بدهند، می کشاند.«  جریان چپ 
نظام ارزشــی تبلیغ شده از ســوی دولت را بی رمق تر 
از آن می دانــد که حتی در محفل ســنتی اصولگرایان 
جدی تلقی شــود و مبتنی بر شایعات و جوسازی های 
شایع شده از ســوی جریان های مخالف و رسانه های 
بیگانه و سایت ها و وبالگ های دنیای مجازی شروع به 
تحلیل کرده و چنین اشاره می دارد: »تفسیر خاص از 
ارزش های معنوی و واالی دینی که از درون گســترش 
فضاها و راه های مسجد جمکران و اختصاص بودجه 
کالن، نظیر پــروژه بازســازی راه ورود حضرت ولی 

عصر)عج( به ایران، تلقین ظهور قریب الوقوع حضرت 
و تحویل گرفتــن زمام دولت از حکومت گران موجود 
و ... برمی خیزد، همگی بیشتر صورتی کمیک از باور 
عمیق و قلبی ایرانیان و شیعیان است که حتی خودی ها 
با تمســخر به آن می نگرند و نتیجه آن جز اســتهزای 

ارزش ها و باورهای مسلمان شیعه نیست.« 

 Bاتهام بن بست در دانشگاه
حــوزه دیگری کــه در عرصه فرهنگ مــورد هجمه 
اصالح طلبان قرار گرفت، عملکرد دولت نهم درعرصه 
دانشگاه بود. جریان دوم خرداد که همواره به دانشگاه 
به عنوان یک فرصت نگاه می کرد و در دوران حاکمیت 
خود تالش داشت دانشگاه را به باشگاهی سیاسی برای 
فعالیــت احزاب اصالح طلب تبدیــل کرده و جنبش 
دانشجویی را به اهرم فشاری بر حاکمیت تبدیل کند، با 
حاکمیت گفتمان اصولگرایی، به شدت نگران از دست 
دادن پایگاه اجتماعی خود در دانشگاه شد! لذا خیلی 
زود وارد نقد و تخریب سیاست های فرهنگی دولت در 
دانشگاه شد.  برای نمونه در یادداشتی با عنوان »پایان 
یک انتقام، تابوت دانشگاه بر گرده اقتدارگرایان« آمده 
اســت، اصولگرایان به دنبال انتقام از دانشگاه به دلیل 
ماجــرای 1۸ تیر ۷۸ بوده و برای مهار و کنترل جنبش 
دانشــجویی تالش خواهند کرد. نویسنده در بخشی 
از نوشــتار خود ادعا می کند: »نگاهی گذرا به سخنان 
و عملکرد دولت نهم، وزیر علوم تحقیقات و فناوری 
و معاونان وی حاکی از عالقه شــدید آنها به تعطیلی 
فعالیت های سیاسی در دانشگاه هاست. با توجه به نگاه 
تنگ نظرانه و پر از توهم آنــان، امیدی به فعالیت های 
فرهنگــی، هنری و صنفــی در دانشــگاه ها نمی توان 
داشــت.«   اصالح طلبــان تغییر برخی از رؤســای 
دانشگاه ها را سیاسی دانسته و از دست دادن جایگاه و 
اعتبار انجمن های اسالمی در دانشگاه ها راـ که به دلیل 
ساختارشــکنی و افراطی گری و ابتذال پروری حاصل 
شــده بودـ دلیلی بر اتخاذ سیاســت های تنگ نظرانه 
دولت دانستند و در نهایت مدعی شدند: »دانشگاهی 
که قرار بود کارخانه آدم سازی شود، به اراده اقتدارگراها 
مجبور به انزوا  و  رخوت است و تنها کاری که نمی کند 

آدم سازی است.«

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب

 طرح انحالل
 مجلس خبرگان

در فرآیند بررســی قانون اساسی  
اختالفات به بهانه تصویب اصل 
قانون اساســی اوج گرفت. اعضای دولت 
موقت که بیشتر آنها از اعضای گروه نهضت 
آزادی بودند، هم صدا با دیگر ملی گرایان و 
حتی گروه های چپ و مارکسیســت ها در 
آنهــا پــس از  اردوگاه واحــدی بودنــد. 
مخالفت های فراوان، چــاره  کار را در این 
دیدند کــه طرح انحالل مجلس خبرگان را 
دنبال کننــد.  در این فضا شــهید آیت الله 
قدوســی، دادســتان وقت در یک مصاحبه 
مطبوعاتی، نامه ای را که از دفتر کار »عباس 
امیرانتظــام« معاون نخســت وزیر وقت به 
دســت آمده بــود، در اختیــار مطبوعات 
گذاشــت. در این نامه که با خط شــخص 
امیرانتظام نوشــته شــده بود، طرح انحالل 
مجلس قانون اساسی به دولت موقت ارائه 
شد. در این نامه به خصوصیات و محتوای 
جلسه ای خصوصی اشــاره شده بود که در 
تاریخ 135۸/۷/1۸ در منزل »تقی انواری« 
تشکیل شــده بود. در این جلسه برای پیدا 
کردن راه حــل مقابله با بحــران موجود و 
رسیدگی به پیشنهاد تشکیل جبهه ای واحد 
برای شرکت در انتخابات آینده مجلس شورا 
و ریاســت جمهوری بود، اما چون مســئله 
مصوبات مجلس خبرگان قانون اساسی، آن 
هم موضوع اصلی والیــت فقیه در جامعه 
مطــرح و اولویت یافته بود، در این جلســه 
درباره آن بحث شده بود. در جلسه موضوع 
رســیدگی به پیش نویس قانون اساسی تهیه 
شــده را پیش کشیدند و با موافقت اعضای 
جلســه تصمیم بر آن شــد که در صورت 
رضایت نخســت وزیر، مجلــس خبرگان 
منحل و به تهیه قانون اساســی جدید اقدام 
شــود. امیرانتظام در دیداری که با بازرگان 
نخست وزیر وقت داشت، موضوع را مطرح 
می کنــد و می گوید: »مطلــب را به اطالع 
ایشان رساندم. ابتدا این مسئله برای ایشان 
ســنگین بود، ولی بعد قرار شد که متنی از 
طرف ما تهیه شود و ایشان آن را ببینند. متن 
تهیه شده و با اطالع و صالح دید آقای احمد 
صدر حاج ســیدجوادی و آیت الله زنجانی 
تکمیل شد و بعد به رؤیت نخست وزیر رسید 
و قرار شد هفت نفر از وزرا را من قبال ببینم، 
مانند دکتــر ســامی، اردالن، فروهر، دکتر 
اســالمی، دکتــر میناچــی، صــدر حاج 
سیدجوادی و دکتر یزدی و بقیه را هم خود 
مهندس بازرگان صحبت کند. من همان روز 
کلیه آقایان را دیدم و تا ساعت 6/5 بعدازظهر 
در دفتر نخســت وزیر بودم. متأسفانه خود 
نخست وزیر و آقای دکتر سحابی که مأمور 
مذاکره با دیگر آقایان بودند نتوانستند قبل از 
جلسه با افراد مورد نظر صحبت کنند، معهذا 
مشــکالت ادامه کار و دخالت ها در حدی 
بود که 1۷ نفر قبل از تشــکیل جلسه دولت 
طرح انحــالل مجلس خبــرگان را امضا 
کردند. از جمع اعضای دولت چهار نفر از 
وزرا آن را امضا نکردند. تصمیم گرفته بودند 
که ساعت 10/5 شب که جلسه هیئت دولت 
تمام شــد، از طریق رادیو و تلویزیون اعالم 
شود؛ اما این مصوبه با یک مشکل اساسی 
روبه رو بــود و آن، اینکه تا امام اجازه ندهند 
انتشــار داده نشــود و این کار می بایست از 
امیر  انجام می گرفت.«  طریق نخست وزیر 
انتظام در این باره می گوید: »بازرگان، فاقد 
جســارت کافی است و از ابتدا دچار همین 
مشکل بوده ایم. آنجا که احتیاج به جسارت 
برای یک کار بزرگ هست، او همیشه فرار 
می کند.«  خود امیرانتظــام و بازرگان امام 
 آن را رد خواهند کرد؛ چون مطمئن 

ً
قطعــا

بودند امــام خمینی)ره( اعتقادی به ســیره 
دولت موقت ندارند.

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

خیانت ایادی روس و انگلیس در جنگ جهانی اول
طبق آنچه از پیش تعیین شده بود، شهر مونترال 
بازی های  بیســت و یکمین دوره  میزبان  کانادا 
المپیک بود. این مســابقات پیش از شــروع با 
مشــکالت فراوانی روبه رو شــد؛ در حالی که 
کمتر از یک سال به شروع بازی ها نمانده بود، 
هنوز برخی از اماکن و تأسیسات ورزشی آماده 
بهره برداری نبودند؛ اما در نهایت با مشــقات 
فراوان آماده شد. مسابقات از 1۷ ژوئیه تا 1 اوت 
19۷6 میالدی و با حضور 6٬02۸ ورزشــکار 
زن و مرد از 92 کشــور جهان و در 21 رشــته 
ورزشی برگزار شد و در نهایت با برتری بلوک 
شــرق بر بلوک غرب در روزهــای اوج گیری 

جنگ سرد به پایان رسید.
اتحاد جماهیر شــوروی با کسب 49 مدال 
طال، 41 نقره، 35 برنز و در مجموع 125 مدال 
در سکوی قهرمانی ایستاد. آلمان شرقی با کسب 
40 مدال طال، 25 نقره، 25 برنز و مجموع 90 
مدال دوم شــد و ایاالت متحده آمریکا با 34 
طال، 35 نقره، 25 برنز و در مجموع 94 مدال 
در جایگاه سوم ایستاد. آلمان غربی نیز با کسب 
10 مــدال طال، 12 نقره، 1۷ برنز و در مجموع 

39 مدال در جایگاه چهارم قرار گرفت.
با توجه به مســئله گروگان گیری پیش آمده 
و درگیری خونین پس از آن در المپیک 19۷2 
مونیخ، میزبانان برای تأمین امنیت ورزشکاران 
و همراهان آنها، بیش از 100 میلیون دالر هزینه 
کردند تا نزدیک به 16000 نفر نیروهای ویژه را 
برای این امر تربیت کرده و از امکانات و وسایل 

پیشرفته تری در این راه استفاده کنند.
این بار نیز بازی های المپیک شــاهد بروز 

مسائل سیاسی متعددی بود. کشور چین که از 
خریداران عمده گندم کانادا بود، اعالم کرد، اگر 
کشــور تایوان در این بازی ها شرکت کند، آنها 
بازی ها را تحریم خواهد کرد؛ بنابراین کشــور 
کانادا به ورزشــکاران تایوان اجازه شرکت در 
بازی ها را تحت عنوان کشــوری مستقل نداد. 
همچنین 22 کشور آفریقایی از کمیته تشکیالتی 
بازی ها خواســتند تا از شــرکت ورزشکاران 
کشــور نیوزیلند جلوگیری شود، چرا که با تیم 
راگبــی آفریقای جنوبی کــه حکومتش مظهر 
نژادپرســتی بود، بازی کرده بود. کشور میزبان 
که با اعتراض جدی کشورهای آفریقایی روبه رو 
شده بود، این مسئله را چندان جدی تلقی نکرد 
و به گمان آنکه چون ورزشــکاران این کشورها 
در دهکده المپیک مستقر شده اند، به کشورهای 
خــود باز نخواهند گشــت، این اعتــراض را 
نپذیرفت. در پی این تصمیم کمیته تشکیالتی، 
22 کشور آفریقایی بازی ها را تحریم کردند و به 

کشور خود بازگشتند.
این دوره از بازی ها صحنه چندین مشاجره  
سیاسی شدید بود. ورزشکاران اوکراینی چندین 
بار با به آتش کشیدن پرچم شوروی در خارج از 

دهکده المپیک راهپیمایی کردند.

   حافظه    

تحریمآفریقایی
سیاست در المپیک مونترال 1976

اتهامبازگشتبهتاریخ
عصریخبندانفرهنگی

مواجهه احزاب و گروه های سیاسی با دولت نهم و دهم  ـ 1۲
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 در نوشتار پیشین ضمن بیان اهمیت عدالت و نقش 
آن در تعالی یک جامعه، گفته شــد سرآغاز برقراری 
عدالت، اعتقاد به حق و تالش برای احیای آن است و 
مبنا بودن حق در برقراری عدالت، به معنای توجه به 
کرامت انسان بوده که راه محاجه با نظریه های متأخر 
غرب در باب نســبت آزادی و عدالت را می گشاید. 
از این بحث روشــن می شود که عدالت تنها مساوی 
با توزیع برابر فرصت ها و امکانات نیست و بسی از 
آن فراتر می رود. برابری همواره باید مبتنی بر عدالت 
)مبتنی بر حق( باشد و به این ترتیب موضوع شایستگی  
و صالحیت پیش می آید و عدالت در این است که بر 
اساس شایستگی و صالحیت افراد، فرصت و امکان 
موجود توزیع شــود. البته گاهــی عدالت به معنای 
برابری یکسان برخی فرصت ها و امکانات، همانند 
آموزش و تحصیل اســت، اما به صورت کالن آنچه 
این موضوع را تشخیص می دهد، همان اعتقاد به حق 

و به ویژه تشخیص مصادیق آن است.

 B عدالت و آزادی در فلسفه کالسیک
آنچه گذشــت تنها بخشــی از عناصــر و مقدمات 
برقــراری عدالت بودنــد، حال آنکه پرســش های 
زیادی هنوز بی پاسخ مانده اســت. وقتی عدالت را 
در شناخت شایستگی ها و اعطای حق بر مبنای این 
شایستگی ها دانســتیم، الزم است نوع شایستگی ها 
و چگونگی اعطــای حق به آنها را نیــز بدانیم. این 
موضوع، یکی از مهم ترین مســائل پیش روی فلسفه 
سیاســی از دوران قدیم تاکنون بوده اســت. تمامی 
تالش  افالطون در رســاله »جمهــوری« مصروف 
عدالت و تعریف سازوکاری برای برقراری آن است. 
او موضوع را از انسان آغاز می کند، اما برای درک بهتر 
به سطح وسیع تری روی می آورد و آن عدالت در شهر 
است و به این ترتیب به ایجاد مدینه فاضله می رسد. 
البتــه افالطون الگوی شــهر را بر انســان مطابقت 
نمی دهد، بلکه میان برقراری عدالت در انســان )به 
معنای هماهنگی میان قوای سه گانه و فضایل مختص 
هر یک در درون انســان( با عدالت در شــهر نوعی 
رفت وبرگشت دارد و هر چند نقطه عزیمت وی )که 
از رساله های تیمائوس شروع می شود و به مرد سیاسی 

و ســپس به جمهوری می رسد( انســان )و به تعبیر  
»ورنر یگر« »روح« انسان( است، اما می توان از تعبیر 
رفت وبرگشت میان دنیای درون و بیرون سخن گفت.
در هر حــال این تالش افالطون همان عدالت به 
معنای اعطای حق به دارنده  شایستگی و صالحیت 
معنا می شــود. آنچه در مدینه فاضله محوریت دارد، 
فرد حاکم، یعنی فیلسوف شاه است که با تشخیص 
شایســتگی افراد و ســپردن مناصب و مشاغل طبق 
شایستگی آنها، کلیت جامعه را به سوی کمال رهنمون 
می کند. افالطون در رساله بعدی، یعنی »قوانین« از 
مدینه فاضله فرود می آید و انضمامی و عینی تر سخن 
می گوید و به محسوسات بیشــتر می پردازد. برخی 
این موضوع را به معنای شکســت پروژه افالطون در 
جمهوری می دانند؛ اما در چرایی این شکســت نیز 
می توان تأمل کرد. اگر به گفته ورنر یگر سخن اصلی 
رساله جمهوری را روح و تربیت و تعالی آن بدانیم، 
این اتفاق بدون اختیار و آزادی ممکن نیســت. حال 
آنکه در جمهوری اختیار بسیار کم رنگ می شود و از 

مفهوم آزادی در آنجا خبری نیست. 
همانند تعالیم اســالمی که آزادی را در رهایی از 
قیدوبند می داند، سقراط و به تبع آن افالطون نیز چنین 
درکی از آزادی دارند، اما در تعالیم اســالمی بر این 
اســاس که اختیار جزء ذاتی انسان است که از سوی 
خداوند اعطا شــده، آزادی انسان نیز اهمیت و بلکه 
اصالت می یابد تا زمینه برای تعالی و کمال انســان 
فراهم شــود، بنابراین در اینجا هرچند آزادی همان 
رهایی از قید غرایز است، اما وجوه دیگری هم دارد و 
از نگرش افالطونی متمایز می شود که مهم ترین جلوه 
آن پاسداشت حوزه خصوصی افراد است، در حالی  

کــه افالطون حوزه خصوصی را به نفع شــهر مورد 
تعرض قرار می دهد.

 Bعدالت و آزادی در فلسفه جدید
 اهمیت آزادی ـ 

ً
بــه این ترتیب در این مرحله صرفــا

به تعبیر اســالمی ـ در احیای عدالــت را به  اختصار 
دریافتیــم، اما توضیح چگونگی این نســبت بحث 
بســیار مفصلی است. پیشتر گفته شد که رابطه میان 
آزادی و عدالــت مــورد توجه ویژه فالســفه متأخر 
غرب اســت. این بحثی اســت که »جان رالز« آغاز 
می کند و بر »آمارتیا سن« تأثیر می گذارد. به صورت 
خیلی مختصر رالز نظریه »عدالت به مثابه انصاف« 
را در کتاب »لیبرالیســم سیاســی« بر مبنای آزادی 
قرار می دهد، یعنی وقتی با شــهروندانی آزاد و برابر 
مواجه باشیم، شرایط منصفانه همکاری میان آنها و 
 
ً
به دنبال آن عدالت میان آنها ایجاد می شــود. اساسا

ابتنای عدالت بر مبنای سیاسی از سوی رالز، نشاندن 
شهروند به جای انسان است و شهروند فردی است که 
از حق آزادی در چارچوب قانون برخوردار است. این 
مسیر را آمارتیا سن به گونه ای دیگر ادامه می دهد. البته 
میان دیدگاه رالزـ که نگرشی نهادی به عدالت داردـ با 
دیدگاه سن ـ که نگرشی رفتاری و اخالقی به آن داردـ 
تفاوت های جدی وجود دارد که در جای دیگری باید 
بحث کرد، اما جایگاه آزادی در عدالتی که رالز آغاز 
می کند، بخشی از مبانی آمارتیا سن است. جان کالم 
سن در این موضوع و در کتاب »برابری و آزادی« این 
اســت: »وضعیت تنها زمانی عادالنه است که افراد 
همزمان با داشتن منابع، آزادی و توانمندی های الزم 
برای بالفعل کردن اهداف معقول خویش را داشــته 

باشند و این یعنی قابلیت انتخاب زندگی مطلوب.« 
این دیدگاه خود مبتنی بر عقیده سن درباره ضرورت 
توانمندسازی انسان هاست، چون انسان های ناتوان 
 توان انتخاب ندارند. بعد از توانمندســازی 

ً
اساســا

که زمینه رســیدن به آزادی را فراهم می کند، آزادی 
زمینه »عقل ورزی همگانی« و قضاوت درباره بود یا 
نبود عدالت در یک جامعه را میســر می کند و به این 
ترتیب آزادی مبنای عدالت قرار می گیرد. این مختصر 
درباره نظریه سن، تنها از منظر پرتو انداختن بر جایگاه 
آزادی در برقراری عدالت در فلســفه جدید است. 
مســلم است که دیدگاه ســن را نمی توان به صورت 
کامل پذیرفت و در بینش اســالمی، آزادی تعریف و 
حدود و ثغور دارد و در کنار آن هدایت گری نیز مطرح 
می شود. همچنین قضاوت همگانی درباره عدالت نیز 
جای نقد دارد، هرچند ســن با تأکید بر معقول بودن 
قضاوت همگانی، آن را از یک قضاوت ســطحی و 
جانبدارانه متمایز می کنــد، اما در مجموع بر مبنای 
بینش اسالمی نمی توان و نباید نقش هدایت گری را 
کنار گذاشــت. هدایت گری به معنای ا عمال دیدگاه 
خبرگان دین در طرح و اجرای عدالت، جهت دادن به 
احساسات، تقاضاها و خواسته های مردم را بر مبنای 
آموزه های اسالمی، مبتنی بر همان کرامت و ارزشی 
که دین برای انسان قائل است و خیر و صالح او را در 
آن می بیند، می داند که باید در کنار آزادی قرار داشته 
باشد تا جامعه اسالمی به انحطاط فرهنگی راه نبرد. 
ادامه این بحث، یعنی توضیح بیشتر جایگاه آزادی و 
هدایت توأمان در رسیدن به سیستم مفهومی عدالت، 
در چارچــوب آموزه های اســالمی نیازمند شــرح 
بیشتری است که در نوشتار بعدی دنبال خواهیم کرد.

حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

محسن سازگارا از سوی قطب زاده به 
سرپرستی رادیو منصوب شد و بعد در 
زمان شهید رجایی به نخست وزیری رفت و در 
سمت مشــاور سیاســی بهزاد نبوی شروع به 
انفجــار دفتــر  فعالیــت کــرد. وی در روز 
نخست وزیری در سالن نبود و مانند بهزاد نبوی 
در معرض اتهام قرار گرفت و هیچ گاه توضیح 
قانع کننــده ای در این زمینه ارائــه نکرد که چه 
رابطه ای با کشمیری، عامل بمب گذاری در دفتر 
نخست وزیری داشته است. بهزاد نبوی، محسن 
ســازگارا، باســتانی، بیژن تاجیک، علی اکبر 
تهرانی و محمد رضوی با اینکه هیچ نشانه ای از 
مجروح شدن کشمیری دیده نشده بود، هسته 
اصلی »شهیدسازی« از کشمیری و انتشار خبر 
شهادت کشــمیری را تشــکیل دادند. در این 
جریان سازگارا بیشتر از همه بر این امر اصرار 
داشت و با جمع آوری مقداری خاکستر از محل 
انفجار و قرار دادن آن در تابوت کشمیری سعی 
کرد کشمیری را شهید جلوه دهد. وی از یک زن 
به عنوان همسر کشمیری دعوت کرده بود تا در 
مراســم ختم وی شــرکت کند؛ این در حالی 
است که خانواده کشمیری قبل از این انفجار به 

خارج از کشور فرستاده شده بودند. 
مورخان و تحلیلگران در کتاب ها و مقاالت 
محققانه تاریخی و سیاســی ناگفته های زیادی 
در مورد نقش ســازگارا در پخش خبر جعلی 
شهادت کشــمیری بازگو می کنند که تأمل در 
آنها از نقش ویژه  وی پرده برمی دارد. ســازگارا 
 
ً
و باســتانی روی این قصه که کشــمیری کامال
سوخته و هیچ چیزی جز خاکستر از وی نمانده، 

خیلی محکم مانور می دادند. علی اکبر تهرانی، 
محسن ســازگارا، نادر قوچکانلو و سیف الله 
ابراهیمی بدون کوچک ترین دلیل از مجروحیت 
یا قتل کشمیری از خاکسترهای محل انفجار، 
یک جنازه ســاختگی را که داخل پالستیکی 
ریخته شده بود، به اسم بقایای پیکر مطهر شهید 
کشمیری)!( همراه با جنازه های واقعی شهیدان 
رجایی و باهنر به مراسم تشییع آورده، برای دفن 
به بهشت زهرا فرستادند. در زمینه دفن جنازه ها 
هم مهندس صنیع پور مسئول بود که مدام با این 
تیم محسن ســازگارا در تماس بودند. سازگارا 
دو بــار در ســال های 1363 و 1365 به اتهام 
همکاری با منافقین و دست داشتن در انفجار 
نخست وزیری بازداشت شد و هردو بار به دلیل 
اعمال نفوذ حامیانش از مجازات در امان ماند، 
هرچند اتهامات وی هیچ وقت پاک نشــد و به 
خصوص در ســال های اخیر که وی کامال در 
خدمت رســانه های ضد انقالب و ضد ایرانی 
نظام ســلطه قرار گرفته و مواضع ضد و نقیض 
زیادی به همراه دروغ و افترا علیه انقالب و نظام 
ارائه می دهد، ایــن اتهامات به نوعی تأیید هم 

شده است.

   فراز و فرود محسن سازگارا ـ ۴

شهیدسازیازکشمیری!

   ریزش ها    

نویسنده کتاب شیر و عقاب می نویسد: 
»پس از انقالب نمونه های فراوانی از 
فعالیت های جاسوسی در ایران وجود دارد، در 
مقطعی دو نمونه از آنها به ویژه در ساختار روابط 
بعدی ایران و آمریکا، نقشی اساسی یافت، یکی 
نقشــه ســازمان ســیا برای برقراری رابطه با 
ابوالحســن بنی صــدر بود. دیگــری که جنبه 
کلی تری داشــت، برقراری رابطه نزدیک با آن 
دســته از میانه روهایی بود کــه در ارگان های 
انقالب نقــش داشــتند. هر دو با شکســت 
تأسف بار روبه رو شــد«.)بیل، 13۷1: 3۸5( 
نقش امیرانتظام را بایــد در نمونه دوم دید. در 
واقع، وی یکی از نفوذی های پیچیده مرتبط با 
سیا بود. پس از تشکیل دولت موقت، با وجود 
اینکه بســیاری از اطرافیان بــازرگان مخالف 
حضور وی در دولت بودند، او موفق شــد وارد 
معاونت نخست وزیری و مسئولیت سخنگویی 
دولت بازرگان شود.)ر.ک. جعفری،13۸9: 9( 
جالب اســت کــه مخالفت هــای اطرافیان و 
هم حزبی های بازرگان با حضور امیرانتظام در 
 انقالبی نبــودن وی و 

ً
دولــت موقت، عمدتــا

نداشتن سابقه مبارزه با استبداد و آشنایی نداشتن 
به مسائل ابتدایی اسالمی و مکتبی بود.)ر.ک. 
ســحابی،1392: 9۷ـ9۸ و جعفری، همان: 
49۸( افزون بر این، اســناد و شــواهد نشــان 

می دهــد امیرانتظــام در اواخــر رژیم پهلوی 
همکاری نزدیکی با آمریکایی ها در راســتای 
جلوگیری از سقوط شاه داشت. مأموریت وی به 
عنوان رابط آمریکایی ها برقراری پیوند بین رژیم 
پهلوی با برخی از چهره هــای موجه نهضت 
آزادی بود که با امام بیعت کرده بودند. زمانی که 
این نتیجه حاصل نشــد، سیاســت پیوند زدن 
بختیار با نهضت آزادی برای انحراف مطالبات 
اصلی ملت ایران پی گرفته شــد. احمد صدر 
حــاج ســیدجوادی از نهضــت آزادی عنوان 
می کند که آقای امیرانتظــام رابط برخی از این 
آمریکایی هــا با نیروهای نهضت بوده اســت.
)سیدجوادی، 13۸۷: 2۸( امیرانتظام در آخرین 
کتاب خــود به این موضــوع اعتــراف دارد.
)امیرانتظام، همان: 12۸(  با وجود این، حضور 
و اقدامــات او در دولت موقــت از مأموریت 
جدیدی حکایت داشت. این مأموریت نفوذ در 
دولت بازرگان برای تأمین منافع آمریکایی ها در 
خصوص شکل  نگرفتن حکومت دینی بود. وی 
ضمن اشــاره به تفاوت دیدگاه خود با نهضت 
آزادی، بــه صراحــت در آخریــن کتاب خود 
می نویسد: »من معتقد هستم که نظام مذهبی 
نمی تواند و قادر نیست مشکالت ایران را حل 
کند.«)همان: 211( در این راســتا، امیر انتظام 
همانند بیشــتر نفوذی ها، با نزدیک شــدن به 
بازرگان و استفاده از گرایش ها و خصلت های او 
هدف های خواسته شــده را دنبال می کرد؛ اما 
پس از تسخیر النه جاسوسی، مشخص شد که 
امیر انتظام یکی از افرادی اســت که با سازمان 

سیا ارتباط دارد.

چهره پنهان سیاست  ـ 1۲

نقشامیرانتظامدرنفوذآمریکا!

   آفاق    

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیدمحمدکاظم یزدی ـ۳

  روشنگری 
درباره سلطه سیاسی

نفوذ روس و انگلیس، ظلم و ســتم پنجاه و 
چند ســاله قاجار در دوره ناصرالدین شاه، 
علما و نویســندگان را به روشــنگری مردم 
وادار می کــرد؛ از ایــن رو، اعتراضات کم 
کــم اوج گرفــت، گرانی کاالهــا و پخش 
عکس میســونوژ بلژیکی بــا لباس مقدس 
روحانیــت در مجلــس رقــص، علمــا و 
متدینان را به حرکت درآورد؛ علما یک ماه 
در مرقد حضرت عبدالعظیم در شــهر ری 
تحصن کردند، مراجــع نجف به حمایت 
از آنان اعالمیه دادند و خواسته شان تأسیس 
عدالت خانه و عزل عالء الدوله بود که شــاه 
خواســته دوم را عملی کرد و برای خواسته 
اول نیز قول مساعد داد و تحصن پایان یافت؛ 
ولی صدر اعظم جدید نیز به سرکوب ادامه 
داد، جمعی کشــته شــده، عده ای دستگیر 
و روانه زندان شــدند، اعتراضات، علما را 
نیز بــه برخورد جدی تر کــه هجرت به قم 
بود، واداشــت. در تهران مشروطه خواهان 
به هدایت برخی به ســفارت انگلیس پناه 
بردنــد، روز به روز بر تعداد این افراد افزوده 
می شد تا اینکه شاه به دنبال اطالع از خواسته 
مهاجران و متخصصان برخــی از بزرگان 
قاجار را نزد مهاجران و متحصنان فرســتاد 
و آنان پنج خواســته مهم را که در رأس آنها 
عزل عین الدوله و اعالم حکومت مشروطه 
ســلطنتی بود، اعالم کردنــد و باالخره با 
عزل صدراعظم و فرمان مشــروطه در 14 
جمادی  الثانــی 1324 ق آشــوب ها جای 
خــود را به آرامش داد و مقدمات تأســیس 
اولین مجلس در تهران فراهم شد. علمای 
نجف و از جمله ســیدمحمدکاظم یزدی 
نیــز با خواســته انقالبیون که بــه دنبال کم 
کردن ظلم حاکمان بودنــد، همراه بودند. 
تا این مرحله هیچ گونــه مخالفتی از علما 
و به ویژه ســید نســبت به مشــروطه دیده 
نمی شــود و به قول شــیخ فضل الله عموم 
مراجع با اصل مشــروطه کردن ســلطنت 
موافــق بوده اند.1 با مرگ مظفرالدین شــاه 
فرزندش محمدعلی میــرزا روی کار آمد. 
برخی از سران مشــروطه که به دنبال عزل 
وی بودنــد، به مخالفت با او برخاســتند و 
همین امر بین شــاه و مجلس فاصله ایجاد 
کــرد. از طرفی تندروی مشــروطه خواهان 
و ضدیت برخــی از آنان با علما و شــیوع 
روزنامه هایی که افکار غیراسالمی را رواج 
می دادند، ســبب شکاف بین بســیاری از 
علمای تهران و مشــروطه خواهان شد.ه در 
همین راستا شیخ فضل الله اصل دوم متمم 
قانون اساسی را پیشنهاد داد؛ ولی مخالفت 
و ایســتادگی برخی از مشروطه خواهان در 
برابر خواسته های علما باعث تحصن مجدد 
علمای تهران و از جمله شیخ فضل الله نوری 
در بارگاه حضرت عبدالعظیم شد. از سوی 
دیگر سید یزدی نیز از امضای مطلق مجلس 
خودداری کرد و لزوم تطابق قوانین مجلس 
با اسالم را شــرط امضا قرار داد. البته رویه 
سید از آغاز تحوالت سیاسی ایران این بود 
که پیاپی با ارســال نامه به علمای تهران از 
اوضاع کسب اطالع می کرد. آنگاه تصمیم 
گرفت با نامه به علمــای تهران آنان و مردم 
را به صبر، تحمل، مواظبت بر حفظ اسالم 
و دماء مسلمین فرا خواند؛ چنانکه در یکی 
از نامه ها اوضاع سیاسی آن زمان را مصداق 
آیه41 سوره شریفه روم، »تباهی در خشکی 
و دریــا به خاطــر اعمال و دســتاوردهای 
خودسرانه بشری ظاهر و غالب شده« دانسته 

است.2
منابع:

1ـ علی دوانی، نهضت روحانیــون ایران، بی جا: بنیاد 
فرهنگی امام رضا)ع(، ج 1، بی تا، ص 134.

2ـ همان، 135.

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

نسبتآزادیوهدایتباعدالت
به سوی ساخت سیستم مفهومی عدالت با مقایسه آموزه های اسالمی و غربی  ـ بخش دوم

رالز افالطون آمارتیا سن
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

مهندســان ایرانی بــا طراحی و 
ساخت ربات جراح، در حوزه ای 
از مهندسی پزشکی وارد شده اند 
فناوری هاست.  باالترین  که جزء 
دقیق تریــن فناوری ها را می طلبد 
و حتی از کشــورهایی که در این 
فناوری پیشقدم بوده اند هم پیشی 
گرفتنــد. آنها دســتگاهی در لبه 
فناوری ساخته اند که قرار است تا 
دو سال دیگر روی انسان جراحی 

انجــام دهد. ربات جراحی ایرانی »ســینا« در واقع دســتگاهی 
دارای 16 مفصــل مجهز به موتور الکتریکی اســت که می تواند 
ظریف  ترین عمل های جراحی را انجــام دهد. این ربات حتی از 

ربات »داوینچی« آمریکایی هم نتایج بهتری دارد.

سینابرترازداوینچی
ایران در لبه فناوری ساخت ربات 

روسیه از مســدود کردن شش 
برنامه وی پی ان در این کشــور 
بــرای جلوگیری از دسترســی 
کاربران بــه محتوای غیرقانونی 
ایــن  از  تعــدادی  داد.  خبــر 
وی پی ان ها، مانند نورد وی پی ان 
شهرت  وی پی ان  اکســپرس  و 
زیــادی دارنــد؛ ولــی دولت 
روســیه می گوید از آنجا که از 
این نرم افزارها برای دسترســی 

به اطالعات و منابع ممنوع شــده استفاده می شود، استفاده از 
آنها در این کشور ممنوع اســت. ترویج مصرف مواد مخدر و 
هرزه نگاری از جمله عواملی اســت که موجب شــده دولت 

روسیه دست به این کار بزند.

فیلترشکنممنوع
پایان وی پی ان های غیرقانونی در روسیه

جدیدترین  ســرزمین  »پوکو« 
کتاب های انیمیشنی و کتاب های 
برنــده  جوایز معتبــر کودک و 
نوجوان اســت. کافیه پوکو را بر 
روی موبایل یا تبلت نصب کنید 
کتــاب  تصویری،  به هزاران  تا 
داســتانی و قصه ای دسترســی 
داشــته باشــید. پوکــو بــرای 
بچه هایی است که عاشق داستان 
خوندن و تصویر دیدن هستند. 

همچنین به مامان و باباها کمک می کند تا بهترین انتخاب را از 
بین کتاب ها برای فرزندان شان داشته باشند. کتاب  های سخنگو، 
پادکست، کتاب های مصور، فروشگاه و مسابقه از بخش های 

گوناگون این برنامه است.

پوکو
سرزمین کتاب های انیمیشنی

 حســین امیرعبداللهیان، وزیر امــور خارجه: 

 در نشســت مجازی وزرای خارجه شــش 
همسایه  افغانستان بر امنیت، ثبات و توسعه 
این کشور در سایه تشکیل یک دولت فراگیر 
بازتاب دهنده تنوع و اراده جامعه افغانستان، 
تمرکز بــر گفت وگو به جای خشــونت و 
رد مداخلــه خارجی تأکید کــردم. ایران از 
گفت وگــو و توافقات بین االفغانی حمایت 

می کند.

زهره الهیــان، نماینده مجلس:  با توجه به آمار 

آســیب های اجتماعی و مشکالت موجود 
درحــوزه فضای مجــازی از وزیر ورزش و 
جوانــان می خواهیم در قالــب برنامه های 
کاربردی و اجرایی و تولید محتوای مناسب 
در ایــن حوزه از خود جوانان و ســمن های 
فعــال در این زمینه کمک گرفتــه تا بتوان با 
نگاهی واقع بینانه و مؤثر اقدامات خوبی را به 

سرانجام رساند.

رضا قریبــی، کاربرفضای مجازی: رضاشــاه 

عالقه مفرطی به زمین خواری داشــت. او 
در 16 سال سلطنت، روزانه به طور میانگین 
هفت ســند ملکی به نام خود زد. ماحصل 
این سادیسم زمین خواری، غصب 3 میلیون 
هکتــار از اراضی مرغوب کشــور بود. این 
سادیسم پایانی نداشت. غصب امالک حتی 
بعد از اشغال ایران در شهریور 20 تا تبعید 

وی از کشور ادامه داشت.

محمــد جاللی فــر، کاربــر فضــای مجازی: 

 تیم فوتبــال دانمارک با پنــج گل تیم رژیم 
صهیونیستی رو ســوراخ کرده. شش اسیر 
فلســطینی هم زندان امنیتی اســرائیل رو 
ســوراخ کردن و فرار کردن. حزب الله هم 
گنبد آهنین رو هر روز سوراخ میکنه. نکشین 

ما رو با این اقتدارتون سوراخیا.

فاطمه فردوس، کاربر فضای مجازی:  اگه آقای 

دهباشی ناراحت نمیشه، بپرسیم چرا خود 
مردم افغانســتان به حمایِت احمد مسعود 
نمیــرن؟! مردمی کــه تا امروز هیــچ اقدام 
جدی برای سرنوشت شــون نکردن! وقتی 
اکثریت ملت  افغانستان ساکتند، این به معنی 
موافقت اکثریت با طالبان نیســت؟! در این 
نزاع داخلی هیچکس حق دخالت نداره جز 

»مردم افغانستان«!

عاطفــه اســماعیلی، کاربر فضــای مجازی: 

 سال هاست شــیعیان کشــمیری به دست 
نیروهای هندی ســرکوب می شوند دریغ از 
اینکه مدعیان حمایت از پنجشیر حرفی از 
مظلومیت آنها بزنند. جان مردم افغانســتان 
برای آنها مهم نیست، می نویسند چون مزد 

قلم های خود را می گیرند!

جواد نیکی ملکی، فعال رسانه ای: محمِد گاندو 

شهید نشد، اما آقامحمدهای واقعی سه بار 
ترور می شــوند و یک بار شهید، یک بار با 
دسیســه  منافقان داخلی، یک بار با سادگِی 
خودی هــای بی بصیرت، یک بــار با گلوله  
مستقیم استکبار، آقامحمدها قبل از گلوله، 

فحش می خورند؛ قدر آن ها را بدانیم.

قیس قریشی، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم لندن: 

 قصد تخریب ایران است، تحت هر شرایط 
و به هر بهایی. اگر همین امروز سردار قاآنی 
فاش کند که به مقاومت در افغانستان کمک 
مستشاری و امنیتی می دهیم، همین شبکه ها 
و کارمندها و هواداران شان تیتر می زنند: نه 

کابل نه پنجشیر، جانم فدای ایران !!!

علی شمخانی:  اولویت اول  افغانستان ثبات و 

آرامش است. بی توجهی به ضرورت ایجاد 
حکومت فراگیر، مداخله خارجی و استفاده 
از ابــزار نظامــی به جــای گفت وگو برای 
پاســخگویی به مطالبات اقوام و گروه های 
اجتماعی، نگرانی های اصلی دوستان مردم 

افغانستان است.

    نکته گرام    

روحیه جوانمردی و ایثار در سرشــت همه ایرانیان 
نهاده شده است، چه ورزشکار باشند و چه نباشند. 
از جوانمردی، گذشــت و روحیه پهلوانی در تاریخ 
و فرهنگ این ســرزمین بســیار مثال می توان آورد، 
از ایران باستان تا ایران معاصر مملو از ذولقرنین ها 
و همت هاســت، اما در جدیدترین نمایش روحیه 
جوانمردی در ایرانیان، کاروان پارالمپیکی کشور که 
نام مبارک شهید حاج قاسم سلیمانی را بر روی خود 
گذاشته بودند، با ارائه نمایشی تحسین برانگیز هم در 
بعد ورزشی و هم در بعد اخالقی، بار دیگر تاریخ و 

تمدن این سرزمین را به رخ جهانیان کشیدند.
جدا از کســب نتایــج خــوب و قرارگرفتن در 
رتبه های باالی جدول، کاروان سردار دل ها، شهید 
سلیمانی با رفتار و منشــی که از خود نشان داد، در 
فضای مجازی هم مورد تشویق کاربران قرار گرفت. 
آنجایی که ورزشکار ایرانی کسب کننده مدال طال 
در هنــگام عکس یادگیری، زانوهــای خود را خم 
می کند و ســعی دارد خودش را هم قد و قواره دیگر 
ورزشکاران که دارای معلولیت های حادتر هستند، 
نشــان دهد و تا اهدای مدال ها به شهید سلیمانی و 
امام خامنه ای از سوی ورزشکاران کسب کننده مدال، 
هیچ یک از دید کاربران تیزبین فضای مجازی پنهان 
باقی نمی ماند، تــا جایی که یکی از کاربران فضای 
مجازی درباره ورزشکاران اخالق مدار کاروان ایران 
می گوید: »ورزشــکاران پارالمپیکی ما هم مدال ها 
را می برند و هم جام اخالق را، که برای جامعه ما، 
داشتن ورزشکارانی جوانمرد خیلی با اهمیت تر از 
داشتن ورزشکارانی مدال  گیر است.« این را که مدال 
طال و نقره و برنز برای ورزش ما بســیار با اهمیت 
است، کسی انکار نمی کند، اما ورزشکاران دو بعد 
دارند؛ بعد ورزشــی و اخالقی، کــه به مراتب بعد 
اخالقی به دلیل تأثیری که در جامعه به عنوان الگو 
می گذارند، بسیار مهم تر است؛ همانطور که امروزه 
تختی را به دلیل روحیه جوانمردی آن می شناسند و 
کمتر کســی مدال ها و مسابقاتی را که در آنها پیروز 

بوده است، به یاد می آورد.
امــا کاروان  ســردار دل هــا  تنها بــه اخالق و 
جوانمردی شــناخته نشــد، این کاروان پرچم دار 
عفاف هم بود. جایی که ساره جوانمردی، ورزشکار 
مدال آور ایــران، در رژه اختتامیه ایــن رقابت ها با 
حجاب کامل چادر حاضر شد و نشان داد، حجاب 
مانعی برای رشد و رسیدن به هدف انتخابی نیست. 

 این حرکــت او، بیش از آنکــه در داخل 
ً
احتمــاال

کشور دیده شده باشد، تیر خالصی بر پیکر مسیح 
علی نژادهایی بوده اســت که سال هاســت تالش 
می کنند بانوان ایران را ســرخورده و عقب افتاده از 
جامعه جهانی نشــان دهند و به خیال خود حجاب 
را مانع زنان معرفی کننــد! اما بانوی طالیی ایران، 
عالوه بر مدال طال کــه در این رقابت ها گرفته بود، 
با ایــن حرکت خود مــدال جواهــر هم نصیبش 
 قدر و 

ً
شــد و حجابش، جواهری است که او حتما

عظمتش را بیشــتر از مدال طــال می داند. حجابی 
که به قول شــهید محمدعلی صمدی، حتی برتر از 
خون شهیدان است و دشمنان بیش از آنکه از خون 
شهید هراس داشته باشند، از حجاب زنان این کشور 

هراس دارند.
اگرچه حرکت بانوی ورزشکار ایران در فضای 
مجازی کمتر دیده شد، اما هشــتگ نام او #ساره ـ 
جوانمــردی در فضای مجازی برای ســاعتی داغ 
شــد و کاربران فضــای مجازی به ایــن حرکت او 
واکنش نشــان دادند. »بهت افتخــار می کنیم بانو، 
سرت سالمت«، »الماس همیشه می درخشه، خدا 
قوت«، »حضرت زهرا نگه دارت باشــه«، »خانم 
ساره جوانمردی شما با چادرتون به المپیک زیبایی 
دادید«، »ســاره جوانمردی تو اختتامیه المپیک با 
حجابش مثل لودر از روی مصی پولینژاد و المهناز 
االفشار رد شد«، »وقتی کیلومترها دورتر از وطن به 
جای غرق شدن در مد و تقلید، فرهنگ و اصالت رو 

به رخ جهانیان می کشی« و... تنها بخشی از نظرات 
کاربران فضای مجازی بود.

رقابت هــای پارالمپیــک 2020 توکیو به پایان 
رسید و کاروان سردار دل ها با کسب نتایج خوب و 
مدال هــای رنگارنگ کارنامه قابل قبولی از خود در 
این مســابقات ثبت کردند. یک کاروان ورزشی که 
بــه حق، فرهنگ و ورزش را توأمان با هم به نمایش 
گذاشتند و موجب شــادی مردم شدند. هرچند در 
مقایسه با دیگر ورزشــکاران، ورزشکاران معلول 
کشور کمتر مورد توجه مسئوالن قرار می گیرند، اما 
این کاروان نشان داد با کمترین هزینه ها هم می شود 
بیشــترین بازخورد مثبت و بهترین نتیجه را برجای 

گذاشت.

محمد صالح نادری
مدالیازجنسجواهرکارشناس فناوری اطالعات

نگاهی به بازتاب رفتارهای فرهنگی کاروان ورزشی سردار دل ها

  فرار شــش زندانی فلسطینی از زندان بسیار امنیتی 
رژیم صهیونیستی در گیلبوآ، ضربه سختی به ساختار 
امنیتی این رژیم است. زندان گیلبوآ که با فرار شش 
زندانی سیاسی فلســطینی در هم شکست، زمانی 
محافظت شده ترین زندان در سرزمین های اشغالی 
اعالم شده بود. این زندان قلعه ای بود که هیچ کس 
نمی توانســت از آن فرار کند. در واقع، چند روز قبل 
از افتتاح آن در سال 2004، در جریان انتفاضه دوم 
فلسطین، یک مقام صهیونیستی گفته بود گیلبوآ »از 
گاوصندوق های بانک اســرائیل هم امن تر اســت. 
 سه برابر 

ً
سلول های گیلبوآ 66 تن وزن دارند ـ تقریبا

یک ســلول معمولی ـ و از بتن ســاخته شده اند؛ به 

همین دلیل اســت که زندانیان فلسطینی و افسران 
امنیتی صهیونیستی از این زندان به عنوان جای امن 
یاد می کنند.  ناظران فلسطینی معتقدند فرار از این 
زندان فوق امنیتی یک پیروزی بزرگ برای مقاومت 
فلسطین اســت که روحیه جدیدی به فلسطینی ها 
می بخشــد و یک دستاورد مهم برای مردم فلسطین 

به شمار می آید.
در کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس، فــرار 
موفقیت آمیز شش اسیر فلســطینی به مثابه پیروزی 
فلسطینیان ســتوده شده اســت. عبدالله الشیجی، 
کارشناس سیاســی کویتی معتقد است، نهادهای 
امنیتی، اطالعاتی و نظامی رژیم صهیونیســتی پس 
از رسوایی شکســت و خواب بودن شان هنگام فرار 
زندانیان، در شوک و حیرت به سر می برند، زندانی 
که ادعا می کردند داخل آن، از گاوصندوق بانکی هم 

امن تر اســت. عبدالله الشیجی با اشاره به تونلی که 
زندانیان حفر کرده اند، می گوید: »ســوراخ آزادی، 

سیلی است در برابر اشغالگری.«
در همین حال، الهام بدر، روزنامه نگار قطری با 
توئیتی اســتدالل کرد، فلسطینیان حیثیت نیروهای 
امنیتی رژیم صهیونیستی را خدشه دار کرده اند. وی 
با اشاره به گزارش هایی مبنی بر استفاده زندانیان از 
قاشق زنگ زده برای حفاری، می گوید: »یک قاشق 
علیه سیستم امنیتی اشــغالگران در زندان گیلبوآ به 

مبارزه برخاست!«
جابر الحرامــی، روزنامه نگار قطری، در فضای 
مجازی عملیــات فرار را یک فرآیند کیفی توصیف 
کرد و مدعی شد، زندانیان سال ها در حال حفر تونل 
بوده اند. در همین حال حمد الشامسی، فعال اماراتی 
در صفحه شــخصی خود می گوید: »ما فقط چنین 

داستان هایی را در فیلم ها و سریال ها دیده ایم.«
روزنامه اردنی »الغد« این فرار را یک شکســت 
برای دستگاه های امنیتی رژیم صهیونیستی می داند، 
به ویژه پس از مرگ یک تک تیرانداز صهیونیســتی 
در مــرز غزه و متعاقــب آن انتقــادات و پیامدهای 
منفی آن حادثه در اســرائیل. روزنامه الغد این گونه 
اســتدالل می کند که حادثه گیلبوآ نشــان می دهد 
ادعاهای آمادگی، دقت، امنیت و هوشیاری نهادهای 
امنیتی رژیم صهیونیستی غلو است. به احتمال زیاد 
پیامدهای این حادثه در رژیم صهیونیســتی »قابل 
توجه و خطرناک« خواهد بود، که ممکن اســت از 
دست دادن اعتماد و بی ثباتی سیاسی در داخل رژیم 
صهیونیستی را افزایش دهد، در حالی که سرنوشت 
دولت این کشور هم می تواند در معرض خطر قرار 

گیرد.

محمد آیش
نویسنده میدل ایست آی

حفرهامنیتی!
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فصل دوم سریال »گاندو« نیز به پایان رسید و جالب 
اینکه برخالف برخی ســریال های چند فصلی، نه 
تنها بینندگان این فصل نسبت به فصل اول ریزش 
نداشته، بلکه بیشتر هم شد و این افزایش مخاطب 
نشــان  می دهد، »گاندو« موفق عمل کرده است و 
 یکی از دالیل این موفقیت به ســاخت خوب 

ً
قطعا

و جذاب آن بر می گردد. 
اما شــاید بتوان مؤثرترین عامــل در موفقیت 
دو فصــل گاندو را مطابقتش با واقعیت دانســت. 
 
ً
همین که بیننده بداند با موضوعی واقعی که اتفاقا
به شــرافت و عزت کشورش مربوط است، مواجه 
اســت، با اشــتیاق بیشــتری آن را دنبال می کند؛ 
همانطور که در چند روز اخیر و پس از ســکانس 
حمله تروریستی به ماشــین »محمد«، دیدیم که 
مردم چگونــه در فضای مجازی با پخش ویدئویی 
از شهید »حسن عشوری« )شهید سرافراز وزارت 
اطالعات در ســال 1396(، شخصیت محمد را 
برگرفته از شــخصیت واقعی و تا ابد زنده  شــهید 

عشوری دانستند. 
این ویدئو دست به دست در کانال های مختلف 

چرخید؛ هر چند شــاید بتوان یکی از جدی ترین 
نقاط ضعــف فصل دوم »گانــدو« را همین پایان 
ســریال دانســت. شــاید برخی بگویند در اوج و 
جذابیت، سریال تمام شد، اما اصال اینطور نیست 
و این ضعف بیش از اینکه متوجه سازندگان سریال 
باشد، متوجه مدیران تصمیم گیرنده سیماست، زیرا 
تنها در صورتی این نوع پرداختن به نحوه شهادت یا 
حتی جانبازی محمد در سکانس آخر قابل توجیه 
است که بگوییم سریال فصل دیگری هم دارد، اما 
به نظر هنوز در این رابطه تصمیم قطعی گرفته نشده 
است و اگر هم گرفته شده، بیننده در جریان نیست. 
حاال بیایید فرض کنیم که سریال همین جا تمام 
می شود؛ سؤال این است، خب سرنوشت محمد 
چه شد؟ این پایان باز نیست، بلکه نوعی بالتکلیفی 
برای بیننده به شمار می آید و برایش این سؤال مطرح 
می شود که تکلیف قهرماِن من چه شد؟! آیا شهید 
شــد؟! اگر شهید شد چرا اینطور؟! آیا بهتر نبود که 
این نیــروی امنیتی زبده و کم نظیــر، آن هم با این 
اقتداری که ذره ای از آن در سریال به نمایش گذاشته 
شد، اینجور در یک جاده مورد تهاجم عوامل دشمن 
قرار نگیرد؟! اصال چرا اینطور به دادن خبر شهادتش 
در سریال اکتفا شده اســت؟! با گریه »رسول« در 
آغوش »عبدی« در نمای آخر، بدون اوج و در کمال 

ناباوری؟! 
آیا باید در فضای مجــازی مطابقت بدهیم که 

اگر شهید شــده، همان شهید عشوری است؟ اگر 
هم که ســریال ادامه دارد، این موضوع باید حتما 
قبل از اتمام فصل قبلی به قطعیت رسیده باشد؛ به 
همین دلیل است که می گوییم این ضعف بیش از 

سازندگان، متوجه مدیران تصمیم گیرنده است.
 
ً
از پایان ســریال که بگذریم، باید گفت انصافا

»گاندو« یکی از جذاب تریــن، پرمحتواترین و به 
روزترین سریال های چند سال اخیر بوده که توانسته 
اســت دغدغه مندی ها و آگاهی هایی را که جامعه 
امروز به آن نیاز دارد، به خوبی و با دســت گذاشتن 
روی سوژه های ناب به تصویر بکشد، قهرمان سازی 
کند و به این ترتیب، زمینه تربیت قهرمان های آینده 
ســرزمین مان را فراهم کند. نشان دادن گوشه ای از 
 این قوت 

ً
زحمات نیروهای امنیتی این کشور، قطعا

قلب را به مردم می دهد که در همین زمان که ما در 
کمال آرامش در خانه های مان گاندو دیده ایم، صدها 
»عشوری« و صدها محمدها هستند که دل به خطر 
زده و در مقابــل توطئه های خارجی و خیانت های 

داخلی سینه سپر کرده اند. 
همان طور که گفته شد، منطبق بودن با واقعیت 
برگ برنده »گاندو« بــود و می تواند الگوی خوبی 
برای ادامه همین سریال یا حتی سریال های مشابه 
دیگر باشد و فرصت خوبی است تا بتوان از طریق 
آن، آگاهــی و در نتیجه بصیرت بدنه جامعه را باال 
برد. برای نمونه، دشمنی دیرینه انگلستان و تاریخ 

این خصومت و ظلم هایی که به کشورمان در طول 
تاریخ روا داشته، خیلی خوب و در قالب داستانی 

مهیج و البته واقعی، به نمایش گذاشته شد.
 بجا و 

ً
شــخصیت پردازی ها در »گاندو« کامال

 بازیگران نیز به خوبی 
ً
درست بوده اســت و انصافا

توانســتند از عهده ایفای نقــش برآیند. روابط بین 
آدم ها افراط و تفریط نداشت؛ »داوود« و »رسول« 
هر دو دوست »محمد« هستند، اما از طرفی نیروی 
مطیــع و تحت امــر او نیز بودند؛ ایــن نوع روابط 
ســازمانی و حد و حدود آن به خوبی در »گاندو« 

مرزبندی شده است. 
به اعتقاد عده ای، یکی از نقاط ضعف سریال در 
 مستقیم و شعاری آن بوده 

ً
برخی دیالوگ های کامال

که البته شاید بتوان در برخی موارد آن را توجیه کرد، 
اما در بسیاری موارد ذوق می زد. برخی موقعیت ها 
نیز اشتباهاتی بود که بهتر است در فصل احتمالی 
بعد، نسبت به آن دقت بیشتری شود؛ برای نمونه در 
گفت وگوی »شارلوت« و »سباستین« در کنار میزی 
رد روبه روی شان نشسته اند، اشاره شد 

ُ
که دو فرد ک

که این دو نفر زبان خارجی نمی دانند، در صورتی 
که در رزومه ای که در مورد این دو نفر به آن اشــاره 
می شــود، می گویند یکی از آنها هتلداری خوانده 
و بیش از 60 بار به کشــورهای اروپایی سفر کرده 
 برطرف کردن این اشتباهات می تواند به 

ً
است! قطعا

قدرتمندتر شدن و جذابیت این سریال کمک کند.

فرهنگ

ندا کرمانشاهی 
سر بر خاک دهکدهخبرنگار فرهنگی

نویســنده کتاب  فائضه غفار حــدادی، 
»خط مقــدم« این بار قلمش رنگ و بوی 
اربعین می گیرد و از سفری می نویسد که 
سراسر رحمت اســت و جذبه، رحمتی 
واســعه از ســفره ارباب که در عالم پهن 
شــده و جاذبه ای مغناطیسی که کل عالم 
را به خود مجذوب کرده است.چاپ سوم 
کتاب »سر بر خاک دهکده«؛ روایت سفر 
فائضه غفار حدادی )نویسنده کتاب های 
خط مقدم، یک محســن عزیز و دهکده 
خاک بر ســر( از پیاده روی اربعین است 
که انتشارات شهید کاظمی آن را در آستانه 
اربعین حسینی روانه بازار نشر کرده است.

نوار زرد

داســتان »نوار زرد« زندگی سرگرد کاوه 
کیهان با بازی امیر آقایی را روایت می کرد. 
فصل دوم ســریال »نوار زرد« مانند فصل 
اول به جز داستان دنباله دار در هر قسمت 
نیز قصه ای پلیســی و جنایــی را روایت 
می کند. تیم بازیگران این پروژه به صورت 
کامــل تغییر کرده اســت. تصویربرداری 
سریال »نوار زرد2« به کارگردانی »سروش 
محمــدزاده« و تهیه کنندگی »محمدرضا 
شفیعی« در ســکوت خبری آغاز شده و 
تاکنــون 30 درصــد از تصویربرداری آن 
انجام شده است.نقش اصلی فصل دوم را 

»بانیپال شومون« بازی می کند.

فرمانروای آب

انیمیشن سینمایی »فرمانروای آب« در دل 
شهر ســامرا و در حرمین عسکریین اتفاق 
می افتد؛ جایی که پیرمرد نشسته در سرداب، 
از حس حضور آن مرد هزار ســاله تعریف 
می کنــد. فرمانروای آب، روایتی ا ســت از 
تمدن نوین اســالمی و اقتداری که از لطف 
او سرچشمه گرفته است.»فرمانروای  مهر 
آب« در 90 دقیقه به نویسندگی و کارگردانی 
»مجید اسماعیلی« و تهیه کنندگی »مجتبی 
امینی« و »حسین ســلطانی«، در استودیو 
آوین رســانه تولید شده اســت. پویانمایی 
»فرمانروای آب« بزودی پس از کاهش موج 
فراگیری بیماری کرونا در سراســر کشور 

روی پرده سینماها می رود.

کتاب

 BBBBچرا نام برنامه را آیینه داران گذاشتید؟  
شهدای کربال آیینه ای هستند که جلوه هایی از وجود 
امام حسین)ع( را می توان در آنها دید. بنابراین این 
اسم انتخاب شــد. وجود امام حســین)ع( وجود 
نازنین یک امام معصوم)ع( اســت. شــاید عده ای 
بگویند ایشــان معصوم بودند و ما به گرد پای شان 
هم نمی رسیم، اما زمانی که از یاران امام حسین)ع( 
ســخن می گوییم که همانند مــردم، مقام عصمت 
نداشتند؛ اما حاضر بودند جان خود را برای اهداف 
حــق بدهند، حاضر بودند بــرای دین و حفظ دین 
جان خود را بدهند، بهتر همذات  پنداری می کنیم.  
بنابراین در هر برنامه آیینه داران که 40 شب است، به 

یکی از این شهدا یا چند شهید می پردازیم. 

 BBBB در حقیقت به دنبال این هستید تا چگونه  
رسیدن این شهیدان به مقام واالی شان 

را بررسی کنید. درست است؟ 
بله، آنها توانستند حق را تشخیص دهند و امام شان را 
همراهی کنند و برای دفاع از آن تا پای جان ایستادند 
و هر کدام از شهدای کربال ابعاد شخصیتی زیادی 
داشــتند. برای نمونه، ُبریر معلم قرآن، فقیه، اسالم 
شناس و راوی حدیث بود یا عبدالرحمان انصاری 

یکی از افرادی است که در غدیر حضور داشت. 
یــک روزی امیرالمؤمنین)ع( در مســجد کفه 
می فرماید کــدام یک از شــماها در غدیر بودید و 
حاضر هســتید موضوعی را که پیامبــر بیان کرد، 
شــهادت دهید. چند نفر بلند شدند که یکی همین 
عبدالرحمن است. این عبدالرحمان آن غدیر و پیام 
آن را در ســینه دارد تا به کربال می رســد و در کربال 
آن پیام را عرضه می کند که با نقش آفرینی ایشــان و 
شهادت ایشان همراه است و خود را به عنوان یکی 
از یاران امام حسین)ع( در این صحنه قرار می دهد 
و اسم او در لیست افرادی که باید با امام حسین)ع( 

باشند، وجود دارد.  
 شــناخت ما شــیعیان و محبــان اهل 

ً
معموال

بیــت)ع( از یاران امام حســین)ع( کــه در کربال 
حاضر بودند و شــهید شــدند به اندازه انگشــتان 
یک دســت هم نمی رســد، یعنی حتی از خانواده 
خود امام حســین)ع(، حضــرت ابوالفضل)ع(، 

حضــرت علی اکبــر)ع(، حضرت قاســم)ع( و 
حضرت علی اصغر)ع( را می شناســیم؛ در حالی 
که ما چند فرزند از امام حســن)ع( داریم که شهید 
شــدند و شــاید اکثر افراد آنها را نشناسند. عابس، 
زهیر، جون بن حــوی، یزیدبن ثبط و دو پســرانش 
عبداللــه و عبیدالله، شــوذب، عبدالله بن عفیف، 
حبیب ابن مظاهــر، هانی   بن   عروه و... از شــهدایی 

هستند که این برنامه آنها را معرفی می کند.

 BBBB بیشــتر کدام ابعاد زندگی این شهیدان  
بررسی می شود؟

هم پیشــینه زندگی این افراد بررسی می شود و هم 
فضایلی که داشــتند و هم اعالم وفاداری در شــب 
عاشــورا، روز عاشــورا و نحوه شــهادت آنها بیان 
می شود. آنچه از تاریخ این یاران در دسترس است، 
بیان می شــود؛ البته منابع معتبر در این بررســی ها 
مــورد توجه قرار گرفته اســت و مبنا را منابع معتبر 
قرن هــای اول قرار داده ایم. این نکته مهمی اســت 
که باید به آن توجه شــود. بــه هیچ عنوان از منابعی 
که شــاید اعتبار زیادی از دید علما و بزرگان ندارد، 
 استفاده نکرده ایم؛ بلکه منابع دست اول را بررسی 

کرده ایم. 

 BBBB کارشناسانی که اســتفاده کردید چقدر 
در ایــن زمینــه مطالعه داشــتند؟ تنوع 
کارشناس دارید یا از کارشناسان معدود 

استفاده کردید؟
کارشناسانی که ما استفاده کردیم، هم صاحب تألیف 
در این زمینه هســتند و هم صاحب نظریه و به عنوان 
یک عاشوراشناس مطرح هســتند، برای نمونه آقای 
دکتر مالکاظمی که در برخی برنامه ها حضور دارد، 
پایان نامه دکتری را با موضوع شــهدای کربال نوشته 
است. آقای دکتر سنگری تعدادی کتاب در این زمینه 
دارد و حتــی دو جلد کتاب به نام آیینه داران هم دارد. 
اســتاد دیگر، آقای علوی از یزد را برای برنامه دعوت 
کردیم. ایشــان حدود 40ـ30 جلد کتاب با عناوین 
مختلف دارد که بیشتر آنها مرتبط با عاشوراست و این 
نشان می دهد خیلی خوب در این زمینه کار کرده اند. 
کارشــناس دیگری به نام آقای مهدی قاسمی داریم 
که ایشــان هم اهل تفســیر و هم اهل تاریخ است و 
برخی برنامه ها را ایشان ارائه کردند. دکتر سیدکاظم 
طباطبایی نژاد هم استاد دانشکده علوم حدیث است. 
یکی دیگر از کارشناسان ما آقای رجبی دوانی هستند 
که بسیار شــناخته شــده و صاحب تألیفات زیادی 
هستند. بنابراین از افرادی استفاده شده که در این زمینه 

کار کرده اند و منابع مورد استفاده هم منابعی بوده که 
باالترین میزان اعتبار را داشته است. 

 BBBB فکر می کنید در رابطه با شــهدای کربال  
در تلویزیون خألیی وجود داشته است؟

صداوسیما خوشــبختانه در زمینه عاشورا و فرهنگ 
عاشــورایی خوب کار می کند. حتی درباره شهدای 
کربال نیز تولیداتی داشــته، اما نه در این حجم که 40 
برنامه با استفاده از کارشناســان متبحر، با استفاده از 
منابع دست اول این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد. 
ضمن اینکه کنار کارشناس برنامه ما یک مقتل خوان 
و یک هنرمند داریم که موضوع و شخصیت برنامه را 
نقاشی می کند، برخی از عزاداری های قومی استان ها 
را نشان می دهیم و سعی می کنیم تنوع برنامه تلویزیونی 
نیز رعایت شود. در این سبک و سیاق و با این ویژگی ها 

و به این تعداد برنامه ای در تلویزیون نداشتیم. 

 BBBB موضوعی که همیشــه در تمام چیزهای 
مرتبط با موضوعات دینی به خصوص 
حماسه عاشــورا وجود دارد، این است 
که گاهی متأسفانه با غلوهای نادرست 
و حتی تحریف آمیخته می شود. چقدر به 

این موضوع توجه  دارید؟
همان طور که اشاره کردیم از کتب و منابعی برای این 
کار استفاده کردیم که معتبر بوده است، حتی منابعی 
داریم که چون نزدیک به ائمه اســت، دست نخورده 
 
ً
است و مطالب از این منابع بود. منابع متأخر که بعدا

وجود دارد گاهی اوقــات برخی مطالب به آن اضافه 
شده است. تا این حد می توانم بگویم حساس بوده ایم 
که حتی از منتهی االمال یا نفس المهموم شیخ عباس 
استفاده نکردیم. نه اینکه این کتاب ها معتبر نباشند؛ 
ولی مبنا برای مان این بود که منابعی باشد که در قرون 
اول به ویژه قرن اول و دوم و ســوم نوشته شده اند، لذا 
حداکثر تالش شــد تا مطالبی که ممکن است در آن 
غلو باشد یا ممکن اســت از روی احساس نویسنده 
یا گوینده باشد، نداشته باشــیم. در پایان از مسؤالن 
سیمای جمهوری اســالمی و مدیر و کارکنان شبکه 
4 که امکان تولید برنامه و مساعدت های خوبی برای 
پخش این برنامه داشــتند، کمال تشکر و قدردانی را 

داریم.

آیینهدارانحماسهحسینی
 نگاهی به برنامه آیینه داران شبکه چهار در گفت وگو با حجت االسالم مجتبی جعفریان

حماسه عاشورا آن چنان عظمتی دارد که تمامی آثار هنری و مداحی ها و کتاب ها و برنامه های تلویزیونی تنها می توانند بخش هایی از آن را به تصویر بکشند؛ بنابراین 
باید تالش کرد این آثار چه از لحاظ کمیتی و چه کیفیتی به طور همزمان باالتر برود. مدتی است برنامه ای با نام »آیینه داران« در راستای همین رسالت از شبکه چهارم 
سیما در حال پخش است، برنامه ای که تهیه کنندگی آن را آقای محسن داجر و مهدی محمدی برعهده دارد برنامه ای که به مرور زندگی یاران شهید اباعبدالله)ع( را 

بررسی می کند. درباره این برنامه با حجت االسالم مجتبی جعفریان، پژوهشگر برنامه به گفت وگو نشسته ایم.

سریال

انیمیشن

پروازگاندو
نسیم اسدپور

دبیر گروه فرهنگ

نگاهی به سریال امنیتی شبکه سوم سیما 
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14
جبهه

   یادداشت    

 دو نسل از دو کشور

که  پیش  بیست وچند ســال  1ـ 
آمریکایی ها به افغانستان آمدند تا 
به ادعای خودشــان، زندگی را برای مردم 
این ســامان راحت تر کنند و امنیت را به 
کوه ها و دره های این کشور برگردانند، هیچ 
کس فکر نمی کرد موریانه آمریکایی که به 
جان تنه درخت  حکومت این کشور افتاده،  
بیست ســال بعد چنین فاجعه ای را رقم 
بزند. درخِت به ظاهر تنومند این کشــور 
چنان از داخل پوســیده بود که در کمتر از 
یک روز فــرو ریخت و خیلی ها را زیر باز 
تنه اش ِله کرد. حاال با گذشــت حدود دو 
دهه که فاصله تغییر یک نسل است، پرده ها 

کنار رفت و واقعیت ها هویدا شد.
2ـ وقتی قطعنامه 59۸ پذیرفته شد و شیپور 
جنگ آرام گرفت، کسانی که در سال های 
جنگ فکــر می کردند سرشــان بی کاله 
مانده، طبل ســازندگی را دست گرفتند تا 
از کنار آن به نان و نوایی برســند. نه اینکه 
سازندگی بد باشــد، اما »سازندگی« هم 
می توانســت طبق اصــول انقالبی و مثل 
سال های جنگ پیش برود! هنوز یک دهه از 
آن سال ها نگذشته بود که با استقرار دولت 
دوم خرداد، بســیاری از ارزش های سوم 
خرداد رو به فراموشی گذاشت. دشمن تا 
دندان مسلح که در نبرد رو در رو نتوانسته 
بود به پیروزی برسد، از کانال تلویزیون ها 
و ســایت های اینترنتــی، راه جدیدی را 
برای نفوذ و ضربه پیدا کرده بود. اما رهبر 
حکیم انقالب، گوشــی را خیلی زود به 
دست جوان هایی داد که هنوز گول ظواهر 
را نخورده بودند. هشدار تهاجم فرهنگی 
جوان های پاک طینت را هوشــیار کرد که 
حواس شــان به اطــراف و به تحرک های 

دشمن باشد.
3ـ بیست وپنج سال از پایان جنگ هشت 
ساله گذشته بود که ناقوس جنگ، در جای 
دیگری از دنیا بلند شد. این بار، دشمنان به 
حرم امن اهل بیت)ع( در سرزمین سوریه 
حمله کــرده بودند. مستشــاران نظامی 
از ایران، روانه پایتخت ســوریه شــدند. 
مستشــارانی که همه شــان جوان بودند و 
بدون اینکه سابقه حضور در جنگ هشت 
ساله را داشته باشند، افتخارات آن سال ها 
را به خوبی به خاطر داشتند. دیری نپایید 
که سیل داوطلبان دفاع از حرم، پاشنه درب 
اتاق های فرماندهی در ســپاه های استانی 
را درآوردنــد و مقاومت های دیپلماتیک 
شکست! ایران مجبور بود تعدادی از این 
عاشقان شهادت را به سوریه بفرستد تا از 
یأس و ناامیدی در بین آنها جلوگیری کند. 
جوانان پرشوری که متولدین دهه هفتاد هم 
بین آنها دیده می شد و حاال با رضایت نامه  
والدین، خودشان را به فرودگاه امام خمینی 
تهران می رســاندند. در بین این مدافعان، 
جوانان پرشــوری بودند کــه یگان موفق 
فاطمیون را تشکیل دادند و در نبرد سوریه، 
حماســه های بی نظیری آفریدند. جوانان 
 وضع مالی خوبی داشــتند 

ً
افغان که اکثرا

و کار و بارشان را گذاشتند تا از حرم دفاع 
کنند. 

4ـ هر بیست وپنج سال، یک نسل عوض 
می شــود و حاال می شود دو »بیست وپنج 
سال« و دو نســل از دو کشور را در مقابل 
هم قرار داد و به خوبی بین شــان مقایسه 
کرد. 25 ســالی که نظامیان ناتو و آمریکا 
برای افغانســتان رقم زدند و 25 سالی که 
جوانان ایرانی روی پای خودشــان، آن را 

ساختند.

زمســتان 1391 در اتاق ویزیت اورژانس بیمارســتان شــهید 
چمران تهران نشســته بودم که آقای بیماری با همراهی همسر 
خود وارد اتاق شــدند. همسر بیمار گفت: آقای دکتر! همسرم 
از دو ساعت پیش دچار درد قفسه  سینه شده که به دست چپش 
انتشار داره. نفس تنگی داره و عرق سرد کرده. اسم بیمار، توجه 
مرا به خودش جلب کرد: »عبدالله فرهی«. یقین کردم او همان 
عبدالله فرهی خودمان در اردوگاه االنبار است. پیشانی اش را 
بوسیدم. او هم مرا شناخت. می خواست برخیزد، اما جان در 
بدن نداشــت. این عبدالله فرهی با آن عبدالله فرهی، زمین تا 
آسمان تفاوت داشت. بال و پرش ریخته بود. شانه هایش افتاده 
و رنگ و رو در صورت نداشت. به همسرش گفتم: همسرت، 
فرمانده  گردان بود که اســیر شد. در اســارت مثل فرماندهان 
راه می رفت؛ شــانه ها باال، قفسه  سینه به جلو. بعثی ها که او را 
شناخته بودند، این شکل راه رفتن عبدالله برای شان قابل تحمل 
نبود؛ لذا در همه وعده های شکنجه، عبدالله در لیست شکنجه 
بعثی ها قرار داشت و او به دفعات، مورد شکنجه و اذیت و آزار 

قرار گرفت.

راوی: آزاده دکتر حمیدرضا قنبری

دیدارپسازسالها
   خاطره    

آن سال ها، رسانه های زیادی نبودند. وقتی قرار بود پیکر شهدای 
تفحص شده از آن سوی مرز بیاید، خیلی ها باخبر نمی شدند. 
تابوت ها را تحویل می گرفتیم و همانجا در نقطه صفر مرزی، 
فرصت خوبی بود برای اینکه کنارشــان بنشینیم و یک دنیا غم 

دل های مان را برای شان رو کنیم. غریبانه و پر اشک... .

صفرمرزی
   قاب    

کتاب »اینجا ســوریه اســت«، اولین عنــوان از مجموعه آثار 
نشــر راه یار در رده »زنان مقاومت ـ فتنه شام« است. به تعبیری 
نویســنده کتاب، تالش دارد فصل جدیدی در چگونگی ثبت 
تاریخ شــفاهی بگشــاید که می تواند »ثبت تاریخ شفاهی در 
موقعیت بحران« نامیده شــود، هرچند به دلیل گسترده بودن 
دریای روایت ها، به ویژه روایت های مقاومت در ســوریه، این 
روایت ها فقط گوشــه ای از صدای زنان راوی جنگ در سوریه 
است. زهره یزدان پناه قره تپه، برای نگارش این کتاب، چند مرتبه 
به استان ها و شهرهای مختلف کشور سوریه سفر کرده است. 
روایت هــای کتاب به ترتیب زمانی، به طــور جداگانه و در دو 

بخش مرتب شده اند.

روایتمقاومت
   تازه ها    

حمید بناء
پژوهشگر دفاع مقدس

ایامامدعاکنید
پاسدارواقعیباشم

 حال و هوای دانش آموزانی که در دهه60، آرزوی شهادت داشتند

زینب گل محمدی
خبرنگار

در آستانه سال تحصیلی جدید و در حالی که خیلی ها مشغول نام نویسی مدرسه و آماده شدن برای 
ورود به ماه مهر هستند، چند نامه به قلم دانش آموزانی را که در بحبوحه جنگ با درس خواندن شان 
موجب شــادی دل امام امت و رزمندگان می شــدند، با هم مرور می کنیــم. در متن این نامه ها که 
دانش آموزان برای رهبر کبیر انقالب، حضرت امام خمینی)ره( ارسال کرده اند، هیچ دخل و تصرفی 

نشده است... .

  حسن فرقانی

بسم الله الرحمن الرحیم 
ای امام. من یکی از شــاگردان مدرســه سروش 
هستم. مدرســه ما در جنوب شهر است. منطقه 
13. مــن و برادرانم و پدر و مــادرم در خانه خود 
زندگی می کنیم. ما شــش برادریــم که از بزرگ 
به کوچک به ترتیب محمد، رضــا، علی، داود، 
حسن ومحسن هستیم. برادر بزرگم محمد دارد 
دوره تربیت معلم می بیند. رضا که پســر خیلی 
خوبی اســت اآلن در سپاه پاســداران )خلیج( 
مشغول فعالیت است. علی و داود و حسن که من 
می باشم، االن در حال تحصیل هستیم و محسن 
هم برادر کوچکم اســت و شش ســال دارد. من 
کالس سوم راهنمایی هستم. 13 سال دارم. پدرم 
راننده آتش نشانی فرودگاه مهرآباد است و تازگی ها 
هم دستش شکسته اســت و به امید خدا خوب 
می شــود. مادرم هم خانه دار است. پدر و مادرم 
دو نفر آدم خیلی خوب و حزب اللهی هســتند. 
البته همه ما هستیم. ای امام، من عالقه زیادی به 
رفتن به جبهــه دارم. جاهای مختلفی برای اعزام 
به جبهه رفتم. بــا اینکه چهار بار آموزش دیده ام؛ 
ولی آنها به بهانه محصل بودن یا سن کم، مرا قبول 
نکردند. مــن باالخره درباره این موضوع با معلم 
خود گفت وگو کردم و او قول داد که تابســتان مرا 
به جبهه ببرد. پدر و مادرم هم راضی هستند و من 
می خواهم که تابستان به جبهه بروم؛ ولی می ترسم 
عالقه به فرزند نگذارد که پدر و مادرم مرا بفرستند 
و این برای من خیلی دشــوار است. من می توانم 
بعد از اینکه درسم را تمام کردم به جبهه بروم؛ ولی 
من می خواهم که پدرم و مادرم هم راضی باشند. 
ای امام، من به حرف هیچ کس به غیر از تو گوش 
نمی کنم. ای امام، من از شما می خواهم که نامه ای 

برای پدر و مادرم بنویســی که آنها راضی شوند و 
]تا[ آنها دیگر نتوانند جلوی مرا بگیرند. با تشکر 

زیاد. شاگرد شما حسن فرقانی. 
والسالم)1360/10/30(

 محمود جعفری

بسمه تعالی
پس از عرض ســالم به رهبر کبیــر انقالب امام 
خمینی. من پســری 12 ساله هســتم که نام من 
محمود جعفری است. امام من از شما می خواهم 
که به رئیس سپاه پاسداران بگویید که این برادران 
12 و 13 ساله و غیره را بگذارند که به جبهه بروند. 
امام من به مدیر مدرسه شهید مدرس گفته ام؛ اما 
نمی گذارند که من بروم جبهه. امام، هر چه شما 
صــالح می دانید بگویید من هم آدرس خود را به 
شــما می گویم. خیابان قزوین، خیابان سلیمانیه 
)شهید حســینی(. امام، من خیلی عالقه دارم که 
بروم جبهه. امام، من همیشــه شما را دعا می کنم 
و خواهم کرد. در ضمن امام یکی از عکس های 
خود را پشــتش را امضا کنید و به من بفرستید و 
من تا آخرین نفس که در جانم دارم فریاد می زنم 
و دعا می کنــم و می گویم خدایا خدایا تا انقالب 

مهدی)عج( خمینی را نگهدار.
خداحافظ امام عزیز. جواب نامه هر چه زودتر به 

دست من برسد. منتظر هستم امام.

  هدیه سالک

 بسم الله الرحمن الرحیم
ســالم و درود بر امام عزیزم کــه او را از ته قلب 
دوســتش می دارم و هیچ وقت شــما را فراموش 
نمی کنم. قبل از انقالب بدون شــما همه عمال 
آمریکا مانند شــاه که در ایران بود مردم را اذیت 

می کرد و هیچ کس نمی توانست جلوی این شاه 
را بگیــرد، اما امام خمینی قبل از اینکه شــما از 
پاریس به ایران تشــریف بیاوریــد، همه مردمان 
ایران یک ناراحتی داشتند. چون بختیار گفته بود 
که من نمی گــذارم امام از پاریس به ایران بیایند و 
مردم ایران می گفتند: آیا بختیار راست می گوید که 
نمی گذارد امام خمینی بیاید. یا اینکه می گفتند: 
شــاید بختیار دروغ می گویــد: و این بود که همه 
ناراحت بودند و وقتی که شما به بختیار گفتید اگر 
شهر به شهر هم شــود من می روم به ایران، چون 
مردم ایران به من احتیاج دارند و روزی که شــما 
به ایران آمدید همه در خیابان ها راهپیمایی کردند 
و حتی من هم در بعضی از راهپیمایی ها شرکت 
کردم. وقتی که شما از پاریس به ایران آمدید همه 

خوشحال و خندان شدند. 
قربان تو ای امام خمینی/ هدیه سالک، کالس 1/5

  حسن رینی

بسم الله الرحمن الرحیم
رهبر عالیقدر و بزرگوار و گرامی سالم. سالم بر 
تو باد ای نور الهــی. ای مرد خدا خمینی. ای که 
نجات دادی ملتی را از زیر ظلم و ســتم آمریکا و 
دوستانش. ای که نوری دیگر به وجود آوردی در 
دل مســتضعفین جهان. ای کاش من هم بزرگ 
بودم و در راه گسترش دین اسالم و نجات میهنم 
در رکاب تــو جان می دادم. من می دانم که همین 
درس خوانــدن هم خود جنگی اســت بزرگ با 
ستمگران جهان، ولی آرزو دارم به شهادت برسم. 
ای کاش خداوند قبول می کرد که هزاران سال از 
عمر ما ملت بکاهد و به عمر شــما امام خمینی 
بیفزاید. آن نامردان بدانند همانطور که خدا زن پیر 
را از زیر تانک نجات بخشید، همانطور صدام و 

صدامیان و تفاله های آمریکا را سرنگون خواهد 
کرد و انقالب ما را پیروز خواهد کرد. درازی عمر 
شما و سالمتی شما را از خداوند بزرگ و تعالی 
خواستارم. هرگز تو را فراموش نمی کنم و بزرگیت 

را از یاد نخواهم برد.
با تقدیم احترام حســن رینی ـ کالس پنجم )ب( 

محصل مدرسه معرفت سرکان ـ خیابان شریعتی

  نسرین

بسم الله الرحمن الرحیم
ای خمینی بت شکن؛ ای امام بزرگ؛ من دختری 
12 ساله هســتم. خیلی دلم می خواهد در بسیج 
شــرکت کنم؛ ولی پدرم نمی گذارد. او می گوید 
که مال پسرهاســت نه دخترها. حاال ای امام من 
خیلی دلم می خواهد که یک پاسدار باشم. خیلی 
دعا می کنم و صلوات می فرستم؛ ولی به آرزویم 
نمی رســم. ای امــام از شــما می خواهم که هر 
شب در نماز شب برای من دعا کنید که تا تاریخ 

)1360/1/6( من به آرزویم برسم. 
ای امام، این بنده روسیاه خدا را ناامید نکنید. من 
خیلی دلم می خواهد که در جبهه های نبرد باشم 
و بعد هم شهید شــوم و یک پاسدار واقعی باشم 
 باد نکنم و نگویم که من در جبهه هستم. 

ً
و اصال

دلم می خواهد همه چیز را که برای خدا می کنم 
پنهان بدارم و بگویم خدا آن دنیا اجرش را می دهد 
و خالصه در راه خدا شــهید بشوم. ای امام، من 
می دانم که تا زمانی که دختر هستم نمی توانم این 
کارها را بکنم. پس شما دعا کنید که یک پاسدار 
واقعی باشم تا بتوانم به وطنم و اسالم خدمت کنم 
و در راه خدای متعال شهید شوم. ای امام، من را 
ناامید نکنید و دعا کنید هــر چه زودتر به آرزویم 

برسم. )1359/12/24(
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پاسدار

عملیــات اخیر نیــروی زمینی ســپاه علیه مواضع 
تروریست های موسوم به حزب دموکرات کردستان 
ایــران از چند جنبه قابل توجــه و حائز نکات مهم 
اســت. اگرچه این اولین عملیات نبوده و سال های 
139۷ و 1399 نیز عملیات هایی از ســوی ســپاه 
علیه مواضع تروریست ها انجام گرفت، اما این بار با 

صحنه ای جدید از توانمندی روبه رو بودیم. 
اول اینکه این عملیات در روز روشــن و بعد از 
اعالم رســمی و ایجاد فرصت برای نیروهای غیر 
نظامی و حتی با اعالم قبلی بــه دولتمردان عراقی 
 
ً
انجام شد و فرمانده نیروی زمینی سپاه به شکل کامال
رسمی و رسانه ای در خطوط مرزی حاضر شد و بعد 
از بازدید از برخی نقــاط و نیز بازدید از پایگاه های 
مرزی ســپاه در منطقه، عملیات قریب الوقوع علیه 
مواضع تروریســت ها را اعالم کــرد. این به معنای 
آن اســت که جمهوری اســالمی ایران در اجرای 
دکترین تهاجــم به قلب تهدید با احدی شــوخی 
ندارد و این دکترین را به شکل علنی و تحت اشراف 
همه رســانه ها انجام می دهد. هرچند نتایج اجرای 
عملیات نشــان می دهد، صراحت سردار پاکپور از 
سوی تروریست ها جدی گرفته نشد و آنها با گمان به 
عملیات غافلگیرانه ایران در فرصت های طوالنی تر 

حجم ضربه به خود را سنگین تر کردند.
نکته دوم در این امر وجود دقت اشراف اطالعاتی 
باالی یگان های عمل کننده در این تهاجم است که 
 نقاط مربوط به تهدیــد را هدف قرار داده اند، 

ً
دقیقا

یعنی مقرهــای فرماندهــی، مقرهای آموزشــی 
تروریســت ها و...؛ این یعنی نیروی زمینی سپاه از 
یک واحد بســیار خوب اطالعاتی برخوردار است 
 
ً
که حتی در رابطه با این عملیات گفته می شود دقیقا
نقاطی زده شد و نیروهای تروریستی ای به هالکت 
رسیدند که در هفته های گذشته در مرزها عملیات 

داشتند و در آنجا آموزش دیده اند. 
اما نکته بعدی که در تداوم نکته قبل نشــانه یک 
اقتــدار و قدرت خاص اســت، دقــت نقطه زنی و 
آسیب نرســیدن به محیط اطراف نقاط هدف بوده 
که به اذعان رسانه های خود تروریست ها فقط مقرها 
مورد حمله قرار گرفته و هیچ غیر نظامی ای در این 
اقدامات کشــته نشده اســت؛ اما تلفات باالیی به 

تروریســت های حدکا وارد شــده است. نقطه زنی 
موشک های کوتاه برد و پهپادها و راکت های ایران به 
اذعان همه کارشناسان دفاعی دنیا تحول عظیمی در 

این حوزه است.
اما نکته مهم دیگر راهبردی بودن نیروی زمینی 
ســپاه است که در این عملیات معنای این راهبردی 
بودن برای دشمن تعبیر شد، چرا که در عملیات های 
قبلی نیروی زمینی ســپاه از توان نیروی هوافضای 
سپاه برای عملیات پهپادی یا موشکی بهره برد، اما 
در این عملیات نیروی زمینی سپاه به شکل مستقل 
با توان توپخانه و موشــکی و پهپادی و جنگال و...، 
خود این عملیات را به بهترین نحو به انجام رساند. 
نیروی زمینی سپاه اکنون با توان فرماندهی توپخانه، 
فرماندهی موشکی، فرماندهی پهپادی و... خود به 
تنهایی قادر اســت یک عملیات دفاعی و تهاجمی 
کامل را بدون نیاز به پشــتیبانی سایر نیروهای سپاه 
یا سازمان های نیروهای مســلح به انجام برساند و 

این یعنی دست یافتن به یک قدرت راهبردی برای 
انجام مأموریت های محوله. البته نباید غافل بود که 
برای اجرای این عملیــات در بهترین وضع ممکن 
سایر رده های مربوطه برای احتیاط در آمادگی الزم 
بودند تا در صورت نیاز برای کمک در عملیات وارد 

عرصه شوند.
آخریــن نکته مهــم ایــن عملیــات در تداوم 
عملیات های قبلی پیام روشــنی بود که به دشمنان 
نزدیــک مرز و تروریســت های مســتقر در منطقه 
داد؛ تروریســت هایی از نیروهای تروریستی ارتش 
آمریکا تا گروه های تروریســتی داعش خراســان، 
جندالشیطان، حدکا و سایر گروهای مستقر در اقلیم 
کردســتان و... در مرزهای غربی و شرقی و این پیام 
این که به زودی نوبت شــما هم خواهد رسید، پس 
هرچــه زودتر آتش فتنه و تــرور را خاموش کرده و 
منطقه را ترک کنید یا تسلیم شوید؛ چون تهاجم به 

قلب تهدید خیلی جدی تر از این حرف هاست.

نگاهی به عملیات زمینی سپاه علیه مواضع تروریست ها

تهاجمبهقلبتهدید
علیرضا جاللیان

دبیر گروه سپاه

دوره توانمندسازی مدیران نیروی انسانی 
نمایندگی ولــی فقیه در ســپاه با حضور 
مدیــران اداری برنامه ریزی، مدیران نیروی 
انســانی و کارشناســان این معاونت و از 
طریق ســامانه ویدئو کنفرانس برای کلیه 

رده های نمایندگی در سپاه برگزار شد.

به گزارش صبح صادق، حجت االســالم 
والمسلمین حسین طیبی فر، جانشین نماینده 
ولی فقیه در این همایش با اشــاره به رســاله 
حقوق امام سجاد)ع( اظهار داشت: »بخشی 
از این رساله به عنوان حقوق مردم و حق الناس 
اســت. حق النــاس یکی از ســخت ترین و 
مشکل ترین موضوعاتی است که ما در اسالم 

داریم. «
 وی ادامه داد: »امیرالمؤمنین)ع( می فرمایند؛ 
خداوند حقــوق بندگان را مقــدم به حقوق 
خودش قرار داده اســت؛ یعنی اگر حق مردم 
رعایت نشــود و دراین دنیا راضی نشــوند، 
خداوند نمی بخشــد و با ایــن اوصاف باید 
مواظب باشــیم حق الناس گردن مان نماند.« 
سردار ســعید فرجیان زاده دیگر سخنران این 

همایش بود. معاون هماهنگ کننده نمایندگی 
ولــی فقیه در ســپاه در ایــن همایش گفت: 
»نیروی انسانی در سپاه نقشی تعیین کننده تر از 
یک رکن دارد، برای نمونه مأموریت عضویابی 
تحول در جذب نیروی انسانی در سپاه که همه 
سرنوشت سپاه را تعیین می کند، در اختیار این 
مجموعه است و دیگر مأموریت یعنی تقویت 
روحیه ایثار و فداکاری در کارکنان هم در این 
معاونت جانمایی شده اســت.« وی گفت: 
»نیروهای جذب شــده در نمایندگی همگی 
باید نقش الگو را برای سایر کارکنان بازی کنند 
و این به یک کار اساســی در جذب و آموزش 
و شناسایی نیروهای مؤثر و کیفی نیاز دارد.« 
سردار فرجیان زاده به مباحث معیشتی کارکنان 
و خدمت رفاهی هم اشاره کرد و افزود: »یکی 
از مهم ترین مباحثی که نیروی انسانی باید به 
آن توجه ویژه کند، رفع دغدغه های کارکنان در 

حوزه نیروی انسانی است.«

معاونتنیرویانسانی،فراترازرکن
برگزاری دوره توانمندسازی مدیران نیروی انسانی نمایندگی ولی فقیه

مهدی ابریشمی
خبرنگار

۰۹12۰۰۰8۹51/ پوشش بیمه تکمیلی نیروهای 

مسلح کاهش پیدا کرده! هر ماه کلی پول از فیش 
کم می کنند، ولی در ازای آن خدماتی نمی دهند!

۰۹14۰۰۰۷52۹/ اینجانــب کادر رســمی در 

نمایندگی ســپاه هستم. مایلم مطالبی را به صبح 
صادق بفرستم. از چه طریقی ارسال کنم؟ 

صبــح صادق: راه هــای ارســال مطالب در 
صفحه آخر هفته نامه قید شده است.

۰۹12۰۰۰۰۷22 / بیمه خانــه و خانواده از فیش 

کسر میشه، ولی در حوادث پرداخت نمیشه. پسر 
بنده را برق فشــارقوی گرفته بود و دو دست و دو 
پایش به شدت زخم و پایش سوراخ شده بود، وقتی 
بردم خدمات ســپاه زنجان، گفتن شش ماه دیگه 

بیارید تا شش ماه هر زخمی باشه، خوب می شه.

۰۹14۰۰۰5281/ بــا گرانــی بــی در و پیکر، 

مســئوالن به فکر شــارژ ناچیز کارت حکمت 
باشند.

۰۹14۰۰۰1868/ قــراره وام بدیــد تا مســکن 

تهیــه کنیم، اونم 120 میلیــون، اما جزء مدارک 
 درخواســتی باید ســند رســمی خونه تحویل

 بدیم!
۰۹14۰۰۰8۹61/ امید اســت در دولت کریمٔه 

رئیس جمهــور والیی، با همــکاری آحاد ملت، 
شاهد اجرای عدالت گسترده در تمامی حوزه ها 

به ویژه حق و حقوق ماهانــه در تمامی ادارات و 
ارگان ها به طور مساوی باشیم./»جهانگیری« از 

تبریز.
۰۹13۰۰۰5488/ چرا ســپاه ابالغیه احتساب 

ســنوات تحصیلی را اجرا نمی کند، شارژ مبلغ 
حکمت با سه فرزند 110 تومان است؟ چرا طلب 
مرخصی بعضــی از کارکنان را که 20 ســال از 

سابقه آنها می گذرد، نمی دهند؟ 
۰۹12۰۰۰۰۰16/ چرا قانون بیســت وپنج ساله 

سختی کار تیپ ها و لشکرها اعمال نمی شود؟

۰۹۰5۰۰۰58۰۷/ مســئوالن عزیز چرا در این 

شرایط کرونا، در دوره های تداوم آموزش بسیجیان 
کد ۸9 منطقه کرمانشاه باید 60 نفر در یک کالس 

جمع شوند؟!
۰۹1۰۰۰۰4453/ خواهشــمند اســت طــرح 

بازنشســتگی پیش از موعد با ســنوات زیر 20 
ســال را اجرا کنید. این برای فرد هم بهتر است و 
ســازمان را هم پویا می کند؛ طرح را اجرا کنید و 
به جای بازنشســته ها نیروهای جوان و تازه نفس 

کار کنند.
تحصیلــی  ســنوات  چــرا   /۰۹12۰۰۰8۹51

دانشگاه های خارج از مجموعه سپاه جزء سنوات 
خدمتی حساب نمی شود، ولی در سایر ارگان های 

نظامی اجرا می شود؟

خدماتبیمهتکمیلینیروهایمســلحمحدودشدهاست!
   روی خط    

۳ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۰ ۰ ۳ ۳
پیامتــان را از طریق ســامانه پیامکی هفته نامــه صبح صادق با مــا در میان بگذارید

واکسن »نورا« یکی از چند واکسن ایرانی علیه 
کروناست که دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 
اسالمی  انقالب  پاســداران  االعظم ســپاه 

مراحل مختلف تولید آن را گذرانده است.

به گزارش صبح صادق، بر اســاس اعالم دکتر 
علی احمــدی، مدیر ســایت کارآزمایی بالینی 
واکســن نورا، نام نویســی داوطلبان کارآزمایی 
بالینی از طریق پایگاه اینترنتی انجام می شود که 
در فضای عمومی اطالع رسانی شده و داوطلبان 
بــا مراجعه به پایگاه و نام نویســی و پر کردن فرم 
در فهرست قرار می گیرند. سپس واحد پذیرش 
با آنها تماس می گیرد و بعــد از مصاحبه تلفنی 
اولیه از آنها ســؤاالتی را می پرســد؛ مانند اینکه 
کرونا نگرفته باشــند و اینکه عالیم نداشته باشند 
و واکسن دیگری دریافت نکرده باشند و بیماری 
زمینه ای نداشــته باشــند.  بعد از تأیید فراخوان 
می شــوند و فرم اولیــه و رضایت نامــه را امضا 
می کنند و بعد وارد مرحله غربالگری می شوند. 
در این مرحله تمامی  آزمایشات سالمتی انجام 
می شود. البته در مراحل مختلف یکسری نکات 
هم به داوطلب گفته می شود، مانند اینکه تا شش 

ماه نباید بچه دار شوند تا نسبت به عوارض واکسن 
اطمینان حاصل شود.  اما یک نکته، پس از پایان 
هر فاز از کارآزمایی کسانی که واکسن نما دریافت 
کرده اند، فراخوان شده و اصل واکسن را دریافت 

خواهند کرد. 
دکتر احمدی در نهایت گفت: »فقط کسانی 
می توانند در کارآزمایی بالینی واکســن شرکت 
 
ً
کنند که عالوه بر نداشــتن بیماری زمینه ای، قبال

کرونا نگرفته باشــند و اگر مجوزهــای وزارت 
بهداشت طوالنی شود، چنین افرادی در جامعه 
خیلی کم می شوند و به نظر ما تعلل های وزارت 

بهداشت سابق خیلی دلیل درستی نداشت.« 
دکتــر احمدی در خصــوص فــاز اول هم 
گفت: »در فــاز اول 200 نفر آمدنــد و ۷0 نفر 
تأیید شــدند. االن هــم در فــاز دوم کارآزمایی 
هســتیم و عزیزانی کــه تمایل دارنــد می توانند 
 از طریــق ســایت دانشــگاه بقیه اللــه اقــدام

 کنند.«

یافتواکسننورا صفرتاصددر
گزارشی از مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

حسین ابراهیمی
خبرنگار

 جهاد واکسیناسیون

نماینــده ولی فقیــه در ســپاه از مرکز 
واکسیناسیون خودرویی تیپ 83 امام 
جعفر صادق)ع(  واقع در بلوار شهید 

حاج قاسم سلیمانی قم بازدید کرد.
صــادق،  صبــح  گــزارش  بــه 
حجت االســالم والمســلمین حاجــی 
 صادقــی، نماینــده ولــی فقیه در ســپاه 
پاســداران انقالب اسالمی در این بازدید 
ضمــن تشــکر از تیپ ۸3 امــام جعفر 
صادق)ع( به دلیــل راه اندازی این مرکز، 
اظهار داشت: »خوشبختانه در این مرکز 
حرمت و احتــرام مراجعه کنندگان حفظ 
 
ً
می شود و مسائل بهداشتی و شرعی کامال

رعایت می شود و باید مانند همیشه بگوییم 
که سپاه و بسیج تا آخر در خدمت رسانی 
و نوکری به مردم و ارائه کارهای شایســته 

ایستاده است.«
خاطر نشــان می شــود در این مرکز 
روحانیــون  و  طــالب  واکسیناســیون 
گروه های جهادی وابســته بــه تیپ ۸3 
روحانیــون رزمــی تبلیغی امــام جعفر 
صــادق)ع( با اخذ مجوز و نظارت مرکز 
بهداشت استان قم هر روز از ساعت 1۷ 
تا 21 نســبت به انجــام خدمت به مردم 

انقالبی قم اقدام می کنند.

  امنیت در حوزه نرم

معاون سیاســی ســپاه گفــت: »امر 
مربیگری در سپاه امر مهمی است؛ چرا 
که مباحث سیاســی و امنیتی از حوزه 
سخت به حوزه نرم و شناختی منتقل 
شده اند و کار کردن در حوزه شناختی 

امری بسیار ظریف و پیچیده است.«
ســردار یداللــه جوانی در مراســم 
فارغ التحصیلــی دانشــجویان دوره های 
شهید کمالی و شهید حججی و همچنین 
مراســم افتتاح دوره های شهید مظلومی، 
شهید اعتدال پور و شهید رضایی مجتمع 
آموزش عالی شــهید محالتی با بیان این 
مطلب جایگاه مربی و هادی سیاســی را 
یک جایگاه مهم دانســت. وی با اشاره به 
برخــی از ویژگی های رفتاری دو شــهید 
حججی و شــهید کمالی، یادآور شــد: 
»شهید محســن حججی و شهید سعید 
کمالی ابتدا شــهید بودند و سپس شهید 
شدند؛ چرا که الزمه شهید شدن، شهید 
بودن اســت و لذا اگر می خواهیم پا جای 
پای این شــهدا بگذاریم، باید این شهید 
بودن در دوران حیــات را خوب بفهمیم 
و عمل کنیــم.« در پایان این مراســم از 
دانشــجویان نمونه علمی و اخالقی این 
دوره هــا با اهــدای هدایا و لــوح تقدیر 

قدردانی شد.

خبر

بازدید نماینده ولی فقیه در سپاه 

از مرکز واکسیناسیون تیپ 83

 سخنان سردار یدالله جوانی 

در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

خورشید سیستان

قاسم، بزرگ لشکر 41 ثارالله بود 
 من امروز در هر مأموریتی 

ً
که واقعا

جای خالی او را می بینم. در ُبعد خودش در 
تمام صحنــه جنگ، تک بــود. خیلی روح 
بزرگی داشت و یک مالک اشتر به تمام معنا 
بود. مــن نمی دانم مالک هــم توی صحنه 
ســخت محاصــره جنــگ، مثل شــهید 
میرحسینی بوده یا نبود. فرمانده ای بود که همه 
ابعاد یک فرمانده اسالمی را با تعاریف اصیل 
آقا امیرالمؤمنین)ع( دارا بود. با معنویت ترین 
شخصیت لشکر ثارالله بود. او یک سخنور 
بود و وقتی شروع به صحبت می کرد، به قول 
بچه ها »جــادو« می کرد. قبــل از عملیات 
کربالی 5 شبی داخل سنگر نشسته بودیم و با 
هم صحبت می کردیم که انگشتش را روی 
پیشــانی اش گذاشــت و گفت تیر به اینجا 

خواهد خورد، همین طور هم شد.
به نقل از سردار دل ها
حاج قاسم سلیمانی

میرقاسم میرحسینی سال 1342 در روستای 
صفدرمیربیک در نزدیکی شهر زابل به دنیا 
آمد. در ســال 1364 به زیــارت خانه خدا 
رفت و در همان ســال به سمت قائم مقامی 
لشــکر 41 ثارالله)ع( معرفی شد. سرانجام 
ســردار رشید اسالم سال 1365 در شلمچه 
و در عملیات کربــالی 5 بر اثر اصابت تیر 
مستقیم دشمن به ناحیه پیشانی سر به درجه 
رفیع شهادت نائل آمد. شهید محسن خزایی، 
خبرنگار مدافع حرم سیستان و بلوچستان به 
برادر شهید میرحســینی گفته است: »حاج 
قاسم ســلیمانی را در دمشــق دیدم و با او 
مصاحبه کــردم که وقتی خشــونت جنگ 
زیاد می شــود، بعد از توکل به خدا و توسل 
به معصومین از روح کدام همرزم شهیدتان 
مدد می گیرید؟ که ایشــان نام حاج قاســم 

میرحسینی را بردند.«

 به قدر یک  پلک زدن

 

راه آمدی با مــن، خیلی هم. کوتاه آمدی 
و آبرویــم را خریدی. بی آنکه ببینمت، در 
سیاهی شــب و ارغوانی صبح همراهم 
شــدی. مدارایم کردی. دستم را گرفتی 
که راه گم نکنم. بزرگ تر که می شویم رد 
دســت شــما را روی مچ دست های مان 
بیشــتر می بینیم. این را می فهمیم که اگر 
لطف و کرم شــما نبود سال ها پیش و در 
اولین سقوط باید از دایره دین خداحافظی 
می کردیم؛ اما ماندیم. ماندیم! نه ، شما ما 
را نگه داشــتید. شما ما را قابل دانسته اید 
که هنوز زیر این بیرق الله گون شــهادت، 
ایثار، رشادت و مردانگی نفس می کشیم. 
شــما ما را خواسته اید و این را می شود از 
رد دستان شما روی مچ   دستان مان فهمید.

روی ســخن بنــده با شماســت، یا 
صاحب الزمان)عج(، شما را می گویم و 
می خوانم. شما که غریبانه می آیید و گره 
باز می کنید و آرام می روید. آقاجان، باور 
کنید ما را تحمل بی توجهی شما نیست، 

حتی به قدر یک پلک زدن.

حسن ختام

   قبیله عشق    

حسن نوروزی
نویسنده

امام حســن مجتبی )ع( می فرمایند: هالکت و نابودی دین و ایمان هر شــخص در ســه چیز است: »تکبر«، 
»حرص« و »حســد«. تکبر سبب نابودی دین و ایمان شخص است و شیطان با آن همه عبادت به دلیل تکبر 
ملعون شد. حرص و طمع، دشمن شخصیت انسان است، همان طور که حضرت آدم)ع( به وسیله آن از بهشت 
خارج شد. حسد سبب همه خالف ها و زشتی هاست و به همین دلیل قابیل برادر خود، هابیل را به قتل رساند.
اعیان شیعه، ج 1، ص 55۷

دوریاززشتیها
   صادقانه    

خوشبختی دیگران از خوشبختی تو کم نمی کند، ثروت آنان رزق تو را کم نمی کند و صحت آنان هرگز 
ســالمتی تو را نمی گیرد؛ اما دعای خیر تو برای دیگران، نصیب خودت می شود و آرزوی بهبودی برای 
بیماران، تو را از گزندها حفظ می کند. پس مهربان باش و آرزو کن برای دیگران آنچه را که آرزو می کنی 

برای خودت که شرط انسانیت و خلوص همین است.

تقسیمخوشبختی
   صبحانه    

   تلخند    
۲۰ سال پس از ۱۱ سپتامبر، همچنان سیاهی ردپای آمریکا در منطقه دیده می شود/ کارتونیست: آنتونی گارنر اسپانیا

 از ماشین پیاده شدم و به سرعت خودم 
را به مغازه کریم رســاندم. این پا و آن پا 
کردم تا مغازه خلوت شود. کمی آن طرف تر زنی 
روی زمین نشسته بود و بساط لیف و جوراب پهن 
کرده بود. صدایم کرد، اما من حوصله نداشــتم، 
 می خواســت متقاعدم کند که فقیر است و 

ً
حتما

چیزی از او بخرم. خودم را به نشنیدن زدم و وارد 
فروشگاه شــدم. کریم از میان همه مشتری ها مرا 

دید و بلند سالم کرد.
ـ سالم مهندس! خوش  اومدی، منور کردی...

و اشــاره کرد تا یکی از فروشنده ها اجناسی را 
که می خواستم بیاورد. از بچگی با هم بزرگ شده 
بودیم، دوستان خوبی بودیم و گاهی چند کلمه ای 
درد دل می کردیــم. کریم آدم با جربــزه ای بود. با 
وجود فقر شــدید و فوت پدرش، سرمایه ای به هم 

زده بــود و برای خودش برو بیایی داشــت. گاهی 
اوقات خیلی دلم می خواست بدانم چرا من با این 
همه بدو بدو و درس و تحصیل هنوز نصف دارایی 
او را نــدارم و کریم چطور در عرض مدت کوتاهی 
به چنین شــرایطی رسیده است؛ اما هیچ وقت دلم 
نمی خواســت با اینطور سؤاالت دوســتم را آزرده 

کنم.
وقت فکر کردن نداشتم، مهمان داشتیم و باید 
خودم را به خانه می رســاندم. به ســمتش رفتم، 
پشــت صندوق نشســته بود و با عجله و دقت و 
البته لبخنــدی که هیچ وقــت از روی لب هایش 
محو نمی شد، حساب کتاب می کرد. دبه ماست 
و چند تخم مرغ را با دقت در پاکت قرار داد و کنار 

صندوق گذاشت.
ـ دیر اومدی، ولی یه ماست پرچرب فرد اعال 
برات نگه داشتم، شیر محلی هم گذاشتم بزنی به 

بدن، راستی مادرت چطوره؟
خواستم جوابش را بدهم که پیرمردی ریزجثه 
جلوی صندوق ایستاد، پانصدتومانی مچاله ای رو 

به کریم گرفت و گفت: »ماست دو کیلویی بده...«
کریم دبه ماســتی از یخچال بیرون کشید و با 
احتــرام به پیرمرد داد و پولــش را گرفت و داخل 
صندوق انداخت. حتما متوجه نشده بود. با عجله و 
طوری که انگار کشف مهمی داشتم، گفتم: »کریم 

پونصدی بودا، با پنجاهی اشتباهی گرفتی...«
خندیــد و بی خیال گفــت: »می دونــم بابا، 
نترس...خدا روزی این بنده شــو داده دســت ما 
شب به شب میاد می گیره می ره... نگفتی مادرت 

بهتره؟«
ســکوت کردم، با سر جوابش را دادم و پاکت 
سفارش ها را تحویل گرفتم. متوجه عجله ام برای 
رفتن شد. شانه تخم مرغ و ماستی که کنار صندوق 
گذاشته بود، به سمتم گرفت و آرام گفت: »داری 
می ری بیرون، قربونت این رو بده به حاج خانم که 
جلوی در بساط کرده، بگو دیگه داره تاریک می شه 

جمع کنه بره...«
نگاهش کــردم، عمیق و بــا محبت، جواب 

سؤالم را پس از مدت ها گرفته بودم.

   داستان    

سؤال

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

تفاوت بین شکر قهوه ای و شکر سفید چیست؟ شکر انواع مختلفی دارد. شکر 
قهوه ای و سفید از محبوب ترین گونه ها هستند. با توجه به اینکه شکر سفید و 
 با هم مشابه هستند. در 

ً
قهوه ای هر دو از چغندر یا نیشکر گرفته می شود، کامال

حقیقت شــکر قهوه ای ترکیبی از شکر و مالس سفید است که نوعی شربت 
مشــتق از قند است. مالس مسئول رنگ تیره آن اســت و ارزش غذایی آن را 
کمی افزایش می دهد. قابل توجه ترین تفاوت غذایی بین این دو شکر این است 
که شکر قهوه ای کمی کلسیم، آهن و پتاسیم و منیزیم بیشتر دارد. شکر قهوه ای 
نیز حاوی کالری کمتری نسبت به شکر سفید است، اما تفاوت آن ناچیز است. 
یک قاشق چایخوری)4 گرم( شکر قهوه ای 15 کالری دارد، در حالی که همان 
مقدار شکر ســفید16/3 کالری دارد. گذشته از این اختالفات جزئی، آنها از 
نظر تغذیه ای مشــابه هستند و تفاوت اصلی آنها رنگ است. کدام یک را باید 
انتخاب کنید؟ اینکه شکر ســفید یا قهوه ای را انتخاب کنید، به عالقه و ذائقه 
شما بستگی دارد؛ زیرا طعم و رنگ تفاوت های اصلی بین این دو است. اگرچه 
شکر قهوه ای حاوی مواد معدنی بیشتری نسبت به شکر سفید است، اما مقادیر 
این مواد معدنی به قدری اندک هســتند که هیچ فایده ای برای سالمتی ندارد. 
نکته مهم این اســت که قند عامل مهمی در بــروز بیماری های چاقی و علت 
اصلی بیماری ها، از جمله دیابت نوع 2 و بیماری های قلبی اســت. به همین 
دلیل توصیه می شــود فقط از 5ـ10 درصد کالری روزانه خود را از قند اضافه 

شده مصرف کنید.

    سالمت    

شیریناماتلخ
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه

 امان از کوچه
پرورش یافته  راه اویس قرنم

گرچه بی تاب و اسیر همه  پنج تنم
همه دم ذکر من این است و همه شب سخنم

من غالمی ز غالمان امام حسنم

روزی ام می رسد از سفره  احسان کریم
نام ما را بنویسید گدایان کریم

رکن ایمان شده در بند توالی حسن
شک ندارم به کرم کردن فردای حسن
کربالیی شده ماندیم همه پای حسن
دل سپردیم به الطاف پسر های حسن

عقل وا مانده ز توصیف مقام و جاهش
عشق حیران شده در محضر عبداللهش

لطف موالی کرم بنده نواز است هنوز
دست عالم سر این سفره دراز است هنوز
خانه اش کعبه  حاجات و نیاز است هنوز

این در خانه  عشق است که باز است هنوز

نقش باید بشود در همه جا، چون دل من
هر دری بسته شود جز در پر فیض حسن

جان به قربان مقامش، چه غریب است این مرد
بی سپاه است قیامش، چه غریب است این مرد

غصه دار است کالمش چه غریب است این مرد
بی جواب است سالمش، چه غریب است این مرد

خاکساران درش بر در دیگر نروند
گریه کن های حسن کور به محشر نروند

با دو چشم  تر و یک قد کمان از کوچه
روز و شب روضه گرفته است: »امان از کوچه«

تب و لرز بدنش داشت نشان از کوچه
گفت: در روضه  من، باز بخوان از کوچه

روضه خوان از غم ناموس و دل چاک بگو
از تکان دادن یک چادر پر خاک بگو

ناگهان کینه  یک شهر برافروخته شد
بدن و چوبه  تابوت به هم دوخته شد

خواهر پاره جگر هم جگرش سوخته شد
غصه ها در دل بی طاقتش اندوخته شد

پسرش پشت سرش زد به سرش آه کشید
قاسم بن الحسن آتش به دل ماه کشید

می کشد آه از این روضه  دردآور، تشت
چقدر داغ گذارد به دل خواهر، تشت

زینبش آمده، ای وای! ببیند در تشت
صحنه بزم شراب و اسرا و سر، تشت

اشک خون، باز هم از دیده  خواهر می ریخت
از ته جام شرابش به روی سر می ریخت

رضا تاجیک

   کتیبه سبز    


