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پازل  پازل  تکمیل   تکمیل 
نگاه به شرقنگاه به شرق

 منطق نگاه به آسیا

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

غــرب و تفکر غرب گرایی را باید از 
مشــکالت  اصلی  عوامــل  جمله 
کشور، به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت مردم 
دانست. برای اثبات این ادعا و نگاه، توجه به دو 

نکته کفایت می کند: 
1ـ غــرب و غرب گرایــان در دهه های اخیر، 
بزرگ تریــن مانع ســر راه پیوســتن ایران به 
ســازمان های همکاری هــای منطقــه ای، یا 
تقویت و ارتقای سطح روابط و همکاری ها با 
قدرت های مهم آســیایی بوده اند. این رویکرد 
غرب باوران در ایران، در حالی در این سال ها 
 هر کشوری که 

ً
با قوت دنبال شــده که اساسا

خواهان پیشــرفت اســت، باید در گام اول با 
باز کــردن ژئوپلیتیک خود در منطقه و تقویت 
همگرایی منطقه ای از طریق ارتقای ســطح 
روابط با همسایگان و قدرت های غیر متخاصم 
در منطقــه، از تمامی ظرفیت هــای بالفعل و 

بالقوه خود استفاده کند. 

در ســال های اخیر هرگاه دلسوزان واقعی 
کشــور، برای حل مشکالت بزرگ اقتصادی 
ایران، سیاست منطقه گرایی و تقویت ارتباط و 
همکاری ها با قدرت های آسیایی چون روسیه 
و چین را مورد تأکید قرار داده و گام های عملی 
اولیه را در راســتای این سیاســت برداشتند، 
همگان شــاهد بودند که غرب و غرب گرایان 
چگونه بر این سیاســت تاختند! در حالی که 
نگاه به آسیا و تقویت همگرایی منطقه ای برای 
جمهوری اسالمی، شرط الزم برای پیشرفت 
اقتصادی به حســاب می آید. رفتــار غرب و 
غرب گرایان در ماجرای ســند همکاری های 
25 ســاله ایران و چین، نمونه ای برجسته از 
این رفتارهای مغایر با منافع ملی اســت. در 
سال های گذشــته، این نوع موضع گیری ها در 
 دیگر بلوک بندی 

ً
حالی انجام شــده کــه اوال

شــرق و غرب همانند گذشته وجود خارجی 
 نگاه به آســیا و منطقه برای حل 

ً
نــدارد، ثانیا

مسائل و مشکالت کشور، از یک منطق قوی 
برخوردار است.

تقویت رویکرد  خســارت ها و ضررهای 
آسیایی ایران، نه متوجه منافع ملی، بلکه متوجه 
غرب و غرب گرایان خواهد شد؛ از همین رو 
آنان با آدرس غلط دادن، جمهوری اسالمی را 
به عدول از سیاســت نه شرقی، نه غربی متهم 
کرده!، از سیاســت درســت منطقه گرایی یا 

آسیاگرایی کشور با عنوان سیاست شرق گرایی 
مغایر با شعارهای انقالب یاد می کنند!

2ـ تجربه هشت سال گذشته جریان غرب گرا 
نشان داد در حالی که آمریکا با تأکید و تمرکز 
بر سیاست یک جانبه گرایی به دنبال سلطه بر 
جهان و به دســت گرفتن مدیریت بین المللی 
بود؛ آقایان اصالح طلب چگونه می خواستند 
از طریق مذاکره با این کشور موانع پیش روی 
پیشــرفت ایران را بردارنــد؟ در عمل نتیجه 
مذاکره با آمریکا که دولت آقای روحانی تصور 
می کرد گشایش اقتصادی خواهد بود، به اذعان 
و اعتراف ایشــان پدیدآیی جنــگ تمام عیار 

اقتصادی شد!
اما اکنون با تغییــر دولت و روی کار آمدن 
دولت ســیزدهم بــا نگاه هــای آرمان گرایانه 
واقع بینانــه، سیاســت درســت همگرایــی 
منطقه ای، تقویت همکاری ها با همسایگان و 
قدرت های آسیایی، به صورت جدی در دستور 

سیاست خارجی جمهوری اسالمی قرار گرفته 
است. اولین ســفر خارجی رییس جمهور به 
دوشنبه و شرکت در اجالس سازمان همکاری 
شانگهای و پذیرش عضویت دائمی ایران در 
این ســازمان، نقطه عطف تحولی در روابط 
خارجی ایران ارزیابی می شود. تاکنون روسیه، 
چین و هند، ســه کشــور بــزرگ راهبردی و 
تأثیرگذار در سازمان همکاری شانگهای بودند 
و اکنون، با پیوســتن ایــران دارای ژئوپلیتیک 
منحصر به فرد در منطقه به این سازمان، اضالع 

قدرت آسیایی کامل شد.
بدون تردید قدرت تجمیع شده کشورهای 
عضو سازمان همکاری شــانگهای با بازاری 
 به یکجانبه گرایی 

ً
 ۳ میلیارد نفری، اوال

ً
حدودا

 قطب قدرت 
ً
آمریکایی هــا پایان داده و ثانیــا

آســیایی در نظام چند قطبی قرن بیست ویکم 
را بــه مؤثرتریــن قطب قــدرت در یک نظام 
چند جانبه گرایی تبدیل خواهد کرد. پذیرش 

عضویت دائم ایران در شانگهای، اثبات کرد 
که ایران بخشــی از قدرت آسیایی  و کشوری 
انزواناپذیــر و دارای موقعیتی  تحریم ناپذیر، 
تعیین کننــده در منطقه و در جهان اســت. از 
جمله دالیل اصلــی پذیرش عضویت دائمی 
ایران در ســازمان همکاری شــانگهای با در 
اختیار داشــتن نزدیک به ۴2 درصد جمعیت 
جهان و نزدیک به یک سوم خشکی های کره 
 
ً
زمیــن، ظرفیت های فوق العاده بــاال و بعضا
منحصــر به فرد کشــورمان اســت. دقت در 
سخنان رؤسای کشــورهای عضو سازمان از 
جمله روســیه، چین و هند در اجالس اخیر 
در خصــوص موقعیــت ایران، ســهم باالی 
نقش آفرینی جمهوری اسالمی در شکل دهی 

به یک قدرت برتر آسیایی را نشان می دهد. 
کالم آخر اینکــه با عضویــت دائم ایران 
در سازمان همکاری شــانگهای و در ادامه با 
عضویت در دیگر سازمان های منطقه ای طبق 
 درست منطقه گرایی و همچنین 

ً
سیاست کامال

عضویت در سازمان های فرامنطقه ای، همانند 
»اتحادیه بریکس«، آینده ای بســیار درخشان 

برای اقتصاد ایران قابل پیش بینی است.

واشنگتن به  پیام 
اهداف و پیام های سفر نخست وزیر عراق به ایران

منطقه
4

منطقه
4
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نگاه

ایران 
هسته ای

نگاهیبهمسیر
پیشرویصنعتهستهایایران

ودشمنیهایغرب

 ایران هسته ای
 الگویی برای جهان

اعتــراف صریــح نخســت وزیر رژیــم 
صهیونیســتی مبنی بر هدف قــرار دادن 
فعالیت های هسته ای جمهوری اسالمی 
ایــران در حالی مطرح شــد که این رژیم 
نزدیک به پنج دهه اســت که سالح های 
کشــتار جمعی در اختیار دارد. سکوت 
کشــورهای مدعی غربی و چشم پوشی 
سازمان های بین المللی، از جمله سازمان 
انرژی اتمی نســبت به ایــران موضوع، 
نشان می دهد صنعت هسته ای به سمت 

گمراهی حرکت می کند. 
حال کشــوری، همچــون جمهوری 
اســالمی ایران کــه تحت شــدیدترین 
بازرســی ها در صنعــت هســته ای قرار 
گرفته است و همواره چندین مرتبه مورد 
حمله تروریســتی و جاسوسی دشمن در 
نیروگاه های هسته ای خود شاهد بوده است 
و تا کنون نیز حتی یک نمونه هم انحراف 
در فعالیت های هسته ای نداشته است، بر 
خالف رژیم صهیونیستی مورد سرزنش 
جامعه غربی و ســازمان های بین المللی 
قرار گرفته اســت؛ از ایــن رو باید دقت 

داشت که؛
، کشــورهای غربی بــه ویژه آمریکا 

ً
 اوال

به هیچ وجه نگران دســتیابی به ســالح 
هســته ای از سوی کشــورهای مختلف 
نیســت؛ چون خود و هم پیمانانش بیشتر 
زرادخانه هــای هســته ای را در اختیــار 
دارنــد و اولین کشــور مورد اســتفاده از 
ســالح هســته ای هم آمریکا بوده است. 
انحصار  آنهــا شکســتن  نگرانی  تنهــا 
دستیابی به علم هسته ای است. دستیابی 
ایران به دانش هســته ای بــه معنای پایان 
 انحصارگری در دنیای پیشــرفته امروزی 

است.
، محدودســازی صنعت هســته ای 

ً
 ثانیا

در داخل کشــورمان به دلیل کاســتن از 
دشــمنی غرب، گزاره ای اشتباه و خیانت 
به آیندگان خواهد بود. صنعت هســته ای 
به معنای فائق آمدن بر بحران های آینده از 
جنبه های مختلف تلقی می شود. بنابراین 
برجام یا طرح های مشــابه اینچنینی تنها 
به معنای محدودســازی خــود از قدرت 
 هســته ای که به صورت صلح آمیز است،

 تلقی می شود. 
جمهوری اسالمی باید در اولویت های 
خــود، صنعت هســته ای را بــه صورت 
شبانه روزی گســترش دهد تا مشکالت 
بی آبی، درمان برخــی از بیماران ناعالج 
دیروزی، کمبود بــرق و... را مرتفع کند. 
، از آنجایی که ماهیت هسته ای ایران 

ً
ثالثا

صلح آمیز است، لذا باید با دیپلماسی فعال 
ایران را به عنــوان یک الگو و نماد حقوق 
بشــری در جامعه معرفی کرد و انحصار 
تبلیغاتی دشمن را برای همیشه شکست. 
غرب با تبلیغات گســترده رسانه ای رفتار 
ایران را وارونه معرفی کرده اســت که این 

باید تغییر کند.

پیش درآمد 
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پرونده

 BBBB در ابتدا بفرمایید دلیل رفت و آمدهای  
اخیر گروســی مدیر کل آژانس انرژی 
اتمی بــه ایران چیســت؟ اینکه رئیس 
انرژی اتمی عنــوان می کند  ســازمان 
موضوعات مطرح شــده پیرو مسائل 
فنی بــوده یــا مذاکراتــی را در جهت 
اعتمادسازی خواهیم داشت را چطور 

ارزیابی می کنید؟
آقای گروســی قبل از سفر به دنبال درخواست های 
سیاسی و زیاده خواهانه ای بود و سعی داشت ایران 
را تحت فشار وادار کند تعهدات برجامی خود را به 
شکل یک سویه مجدد انجام دهد؛ این در شرایطی 
است که طرف غربی از انجام تعهداتش همچنان سر 

باز می زند.
در مقابل ایــن رویکرد زیاده خواهانه، جمهوری 
اسالمی ایران فشار متقابلی را وارد کرد تا به آژانس 
این هشــدار را بدهد که در صورت ادامه این روند 
جواب ایران همانــی خواهد بود کــه پیش از این 
به قدرت هــای جهانی داده اســت؛ یعنی کاهش 

همکاری.
در حقیقــت این رویکرد ســبب خواهد شــد 
که جمهوری اســالمی ایران نگاهــش به آژانس به 
عنوان یکی از طرف های غربی باشــد و سعی کند 
ســطح روابط را پاییــن بیاورد ؛ اما آقای گروســی 
که ســعی می کند خودش را بــه طرف های غربی 
و آمریکایی بیشــتر ثابت کند، پیام را دریافت کرد 
و در یــک تغییر موضع 1۸۰ درجــه ای از موضع و 
رویکرد حداکثری خود دســت برداشــت و با یک 
 تقاضای حداقلی به تهران آمد که کارت های حافظه 

جابه جا شود. 
پس از خــروج از ایران هم با وجود اینکه قبل از 
سفر در فشار به جمهوری اسالمی تهدید می کرد که 
احتمال تصویب قطعنامه شورای حکام وجود دارد تا 
ایران را زیر بار فشار بیشتر مجبور به تمکین کند؛ اما 

در زمان خروج اعالم کرد با وجود اینکه هیچ قول و 
وعده ای از ایران نگرفته، تصویب قطعنامه در شورای 

حکام غیر محتمل خواهد بود. 
این نشــان می دهد، فشارهایی که آقای گروسی 
می آورده نخست برای آزمایش کردن و محک زدن 
دولت جدید ایران در قبال رویکــرد زیاده خواهانه 
 بخشــی 

ً
طرف غربی بوده و دوم اینکه آژانس اصوال

از فشــارهای غربی بر روی دولت جدید را در کنار 
تحریم های جدیــد آمریکا و تهدیدهــای نظامی 
روزافزون رژیم صهیونیســتی همگــی در مجموع 
فشارهایی را تشکیل می دهند که دولت آقای رئیسی 
را مجبور کنند هر چه ســریع تر پای مذاکرات وین 
برگردد و اجازه ندهند که دولت جدید راهبرد جدید 
مذاکراتی را پی  ریزی کند و تیم جدیدی را تشکیل 

دهد.

به نظر می رسد آقای گروسی در اعمال فشارها بر 
ایران در راستای این دو هدف، یعنی آزمودن دولت 
جدید و همچنین وادار کردن جمهوری اسالمی به 
بازگشت سریع به مذاکرات وین شکست خورده و 
به هیچ یک از این دو هدف دست پیدا نکرده است؛ 
چراکــه پیام های جمهوری اســالمی را به وضوح 

دریافت کرده است.
وی همانند زمان دولت قبل خواهان مالقات با 
رئیس جمهور، وزیر امــور خارجه و دیگر مقامات 
جمهوری اسالمی بود، اما به هیچ عنوان این اجازه 
به ایشان داده نشد و فقط مالقات با آقای اسالمی در 
راستای وظایفش هماهنگ شد تا به ایشان این پیام 
داده شود که رویکرد ایران به آژانس مصرانه حقوقی 
و فنی است و جایگاه آژانس هم یک جایگاه حقوقی 

و فنی است، نه یک جایگاه سیاسی.

 BBBB آیا آنچه مد نظر مسئوالن سازمان انرژی 
اتمی اســت و اینکه می گوینــد ما در 
اعتمادسازی مذاکره می کنیم،  راستای 
با توجه به ســابقه تاریخی مذاکرات و 
اهداف غرب از این مذاکرات، میســر 

خواهد شد؟
پر واضح است که جمهوری اســالمی ایران همواره 
اصرار داشته اســت که آماده همکاری فنی و حقوقی 
اســت؛ اما طرف غربی هیچ گاه اجــازه نداده پرونده 
ایران به یک پرونده فنی و حقوقی تبدیل شــود و آن را 
به یک پرونده سیاسی تبدیل کرده است. آژانس به ویژه 
این رئیس آژانس، یعنی آقای رافائل گروسی در راستای 
اهداف غرب بــه پرونده ایران به شــکل یک پرونده 
سیاســی نگاه می کند. مدیر قبلی آژانــس آقای آمانو 
در زمان عقد برجــام اعالم کرد او حتی اگر به آژانس 
ثابت شود که فعالیت های ایران تمام و کمال صلح آمیز 
اســت، هیچ گاه اعالم نخواهد کــرد که فعالیت های 
هسته ای ایران صلح آمیز است؛ چرا که این را وظیفه 
شــورای امنیت ســازمان ملل می داند؛ به دلیل اینکه 
پرونده ایران یک پرونده سیاســی است. این اعتراف 
واضح مدیر قبلی آژانس بین المللی انرژی اتمی )که 
هیچ گاه اعالم نخواهد کرد فعالیت های ایران صح آمیز 
اســت و این یک پرونده سیاسی و در وظایف شورای 
امنیت است( به وضوح نشان می دهد سطح همکاری 
ایران تأثیر زیادی بر نگاه آژانس ندارد و آژانس بیشــتر 
متأثر از نگاه سیاســی غرب است؛ به این معنا که اگر 
برجام وجود داشته باشــد، آژانس سعی خواهد کرد 
تهدیدها و فشــارهایش را کمتر کند. در صورت نبود 
توافق و با رویکرد تهاجمی تر طرف غربی آژانس هم 
به عنوان یک ابزار در خدمت این نگاه سیاسی طرف 
غربی اســت؛ بنابراین گمان می شود که اگرچه ایران 
آماده همکاری بــه منظور ثابت کردن صلح آمیز بودن 
فعالیت های هسته ایش اســت؛ اما آژانس کماکان به 

عنوان یک ابزار از سوی غربی ها استفاده خواهد شد.

اکبر معصومی
کارشناس بین الملل

آنچه غرب و به طور مشخص خود آمریکا در قالب 
برنامه هسته ای ایران دنبال می کند، دو بخش دارد: 
یک بخش معطوف به خود موضوع هسته ای است 
و بخش دوم فراهسته ای است؛ یعنی در واقع به بهانه 
هسته ای و با تمسک به موضوع هسته ای و به عبارتی 

فراتر از آن دنبال می کند.
غــرب برای آنچــه ماهیت هســته ای دارد، در 
گام اول در ســال 1۳92 وارد مذاکره شد و در سال 
1۳9۴ به برجام رســید. در آن زمان نگاه شان به این 
معنا بود که ما باید به تفاهم نامه ای برسیم که بتوانیم 
برای برنامه هســته ای جمهوری اسالمی ایران یک 
محدودیت نســبی اعمال کنیم و بعدها گام به گام 
هدف های بعدی خود را برداریم؛ در واقع غربی ها 
می خواستند هدف هایی را که حتی در خود توافق نامه 
برجام هم نوشــته شــده بود، طی فرآیندی در آینده 

کوتاه مدت بر ایران اعمال کنند.

 B غروب بی پایان
این همان چیــزی بود که پس از اوبامــا، ترامپ با 
عنوان  بندهای »غــروب آفتاب« مطرح کرد و برای 
همین اصرار داشــت جمهوری اسالمی ایران وارد 

مذاکره جدیدی شــود تا آنها ایــن بندهای غروب 
آفتاب را ابدی کنند. آمریکا در حقیقت قصد داشت، 
اهدافــی که در فواصل زمانی خاص باید برداشــته 
می شدند، ابدی شود؛ از جمله موضوع تسلیحاتی 
جمهوری اســالمی ایران و برنامه موشکی ایران و 
اینکه جمهوری اسالمی به هیچ وجه برنامه صنعتی 
در حوزه هسته ای نداشته باشد و تنها در حد آزمایشی 
باشد، ســانتریفیوژهای جمهوری اســالمی ایران 
فراتر از محدودیتی که ایجــاد کرده اند نرود و حتی 
سانتریفیوژها به سمت سانتریفیوژهای پیشرفته نرود.

اگرچه ایــن مــوارد در برجام آمده بــود، ولی 
غربی ها در آن زمان به ناچــار آن را پذیرفته بودند و 
می گفتنــد در فرآیند زمانی خاصــی آن را از ایران 
دریغ خواهیم کرد؛ نشــانه این اهداف این بود که به 
بهانه هــای مختلف همه تحریم هــا را لغو نکردند! 
چنانچه برای بخشی از تحریم ها گفتند باید فرآیندش 
را در کنگره آمریکا طی کند که نمی شود! بخشی را 
گفتند تحریم های هسته ای نیستند و تحریم های اولیه 
هستند و... . در هر صورت یکسری از تحریم ها را 
برای همین روزهای مبادا نگه داشتند تا بتوانند سایر 
موضوعاتی که حتی در برجام هم بود، بر جمهوری 

اسالمی تحمیل کنند.

 B!برجام  پشت برجام
آنچه اکنون غربی ها به دنبال آن هســتند و همه هم و 
غم شان در این شــش مذاکره ای که در سال جدید 

دنبــال کردند، این بوده اســت که بتوانند جمهوری 
اســالمی ایــران را مجــاب کنند برجــام دومی با 
ماهیت خود موضوع هسته ای ببندد؛ به این معنا که 
جمهوری اسالمی در خصوص برنامه های موشکی، 
غنی سازی و برنامه های صنعتی شدن در این حوزه 
مجدد وارد مذاکره شود. باید عنوان کرد این بخشی 
از ماهیت اصلی برجامی اســت که اروپا و آمریکا 
دنبال می کنند؛ اما یک ماهیت فرابرجامی هم وجود 
دارد و آن، اینکه بندی در مذاکرات شان به تصویب 
برسانند که بالفاصله مذاکراتی تحت عنوان برجام 
پالس یا برجام های 1، 2و ۳ با جمهوری اســالمی 
ایــران منعقد کنند. یکــی از این برجام هــا برنامه 
موشــکی اســت و باید این برنامه موشکی محدود 
شود، چنانچه سابقا مطرح می شد ُبرد موشک های 

ایران نباید از ۶۰۰ کیلومتر بیشتر باشد.
برجام2 در واقع مربوط به موضوع موشکی است 
که غرب روی آن بســیار حساس بوده و تالش های 
بسیاری دارند که برنامه موشکی ما را امنیت سازی 
کنند. غربی ها می خواهند ایران در فرآیندی وادار به 
محدود کردن برنامه های موشکی خود شود. برجام 
سوم را هم در همین راستا می خواهند تحمیل کنند 
و تالش دارند حتما ایــران آن را بپذیرد و آن برجام 
منطقه ای اســت؛ یعنی جمهوری اسالمی موضوع 
رژیم صهیونیســتی و حمایت از جبهه مقاومت در 
منطقه را از دستور کار سیاست خارجی خود خارج 

کند.

 B ایدئولوژی سازی
در واقــع غربی ها می خواهند در حوزه سیاســت 
خارجی ایران یک ایدئولوژی ســازی شود و این را 
از طریق فشــار و مذاکره با تهدید و تسلیم و برجام 
2 و ۳ تحمیل کننــد. به تعبیر رهبر معظم انقالب 
این تنها یک بهانه است و آنها به دنبال برجام ۴ هم 
هستند؛ چنانچه آنها بعدها شــرط و شروط هایی 
در خصــوص بحث های حقوق بشــری در داخل 
ایران هم مدنظرشان است؛ اما چون اکنون قدرت 
 
ً
و امکانات تحمیل این موضوعات را ندارند، فعال
نفس موضوع هسته ای را می خواهند محدودسازی 
کنند. غربی ها می خواهند در درجه اول جمهوری 
اســالمی ایران همــه گام هــای 5 و ۶ گانه ای که 
برداشته است، دوباره به نقطه صفر در سال 1۳9۴ 
برگردانــد و در گام بعدی بتوانند بحث موشــکی 
 
ً
را که در ســال 2۰2۳ براســاس برجــام باید کال

محدودیت هایش برداشته شود، تغییر دهند. آنها به 
شدت به دنبال ابدی شدن محدودیت ها هستند. در 
مقطع بعدی، چون 1۰ سال بعد از زمانبندی برجام 
جمهوری اسالمی می تواند وارد مرحله صنعتی و 
 محدودسازی کنند 

ً
نیمه صنعتی شود، آن را هم کال

و ایران برنامه ای که بخواهد در خصوص غنی سازی 
و برنامه هســته ای به ســمت صنعتی شدن برود، 
نداشته و گامی در این خصوص برندارد. غربی ها 
 به همین نحو 

ً
در عین حال فرا برجامی را هم بعدا

دنبال می کنند.

محدودیت های ابدی

سیامک باقری
عضو شورای 

سیاست گذاری صبح صادق 

غرب به دنبال چگونه برجامی است؟

در پی بدعهدی های طرف های غربی، ایران در پاسخ متقابل گام هایی در جهت کاهش تعهدات خود برداشت؛ اما باز هم غربی ها که از ابتدا به دنبال کارشکنی در مفاد 
برجام بودند، راهی جدید برای فشار بر ایران شروع کردند. »رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 21 شهریور در رأس گروهی به ایران آمد. برای 

ارزیابی و تحلیل این حضور با دکتر»مصطفی خوش چشم« تحلیلگر مسائل بین الملل به گفت وگو نشسته ایم. 

باخت  باخت - 
وسی  برای آقای گر

نگاهی به سفر مدیر کل آژانس انرژی اتمی به تهران در گفت وگوی صبح صادق با مصطفی خوش چشم

گروه پرونده
صبح صادق
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درباره نقش رژیم  غاصب صهیونیســتی در رفتار 
هسته ای غرب اینطور می توان گفت، باید به دنبال 
نفوذ صهیونیســم در جوامع غربی بود. البته نفوذ 
رژیم صهیونیســتی به کشــورهای غربی محدود 
نمی شــود؛ ســران تل آویو نه فقط در کشورهای 
اروپایی، آمریکا، کانادا و استرالیا نفوذ دارد؛ بلکه 
در کشورهای دیگر  به ویژه دیکتاتوری های حاشیه 
خلیــج فارس هم نفوذ دارد کــه آنها را نیز باید به 
گونه ای جزء بلوک غربی و متحدان آمریکا و   رژیم  

صهیونیستی لحاظ کرد.
 صهیونیست ها با سرمایه ای که دارند، بانک ها 
و شــرکت های بزرگ این کشــورها را در اختیار 
دارند، همچنین افراد مــد نظر را در حکومت ها 
تعیین می کنند، یعنی بســیاری از رؤسای جمهور 
و وزرایی که در جامعه غرب بر ســر کار می آیند 
و احزابی که آنجا فعالیــت می کنند، تحت نفوذ 
صهیونیست ها هستند، عالوه بر آن در مطبوعات، 
سایت ها و رســانه ها که قدرتمند هستند نیز نفوذ 

دارند. 
سالح هســته ای می تواند یک ابزار قدرتمند 
صهیونیست ها در جهان به شــمار آید. در اینجا 
جنگ حــق و باطل خــود را نشــان می دهد؛ به 

هر حال شــیطان در حوزه صهیونیســت دخالت 
دارد و همانطــور که امام راحــل فرمودند آمریکا 
شیطان بزرگ اســت؛ یعنی شیاطین کوچک هم 
وجود دارند. یک کشــور به نام اســرائیل که ما به 
او رژیم غاصب صهیونیســتی می گوییم، در یک 
نقطه کوچــک از کره زمین واقع شــده که تفکر 
صهیونیســتی دارد. این تفکر یک تفکر گسترده 
است و می تواند در خیلی از کشورها وجود داشته 
باشد که در سران و احزاب و اقتصاد آنها تأثیرگذار 
است، بنابراین همه مسائل از جمله سالح هسته ای 

می تواند تحت کنترل آنها قرار گیرد.
 لذا از طریق مســئوالن کشــورها، احزاب و 
اقتصاد می توانند در کشــورها نفــوذ کنند و روی 
تصمیماتی که گرفته می شود، تأثیرگذار باشند. ما 
سمت حق هستیم و دشمن سمت باطل و دشمن 

در جامعه ما نفوذ دارد. 
در واقع تفکررژیم صهیونیســتی می تواند از 
مخالفان جمهوری اســالمی ایران سرباز بگیرد؛ 
چرا که به دنبال ضربه زدن به ما و نابودی جمهوری 
اسالمی ایران هســتند، بنابراین در کشور ما نفوذ 

می کنند.
امام خامنه ای، رهبر معظم انقالب نیز بارها به 
پدیده نفوذ اشاره و تأکید داشته اند که باید نسبت 
به آن دقت شــود، لذا ما نباید پدیده نفوذ را نادیده 
بگیریم. آنها اطالعات از کشــور مــا را از طریق 
نفوذ کسب می کنند و ما هم کشور ضعیفی نیستیم 
بلکه در بســیاری از حوزه ها قدرتمند  و پیشران 

دانش های  نوین هستیم. 

علما، استادان دانشگاه ها و حوزوی های ما در 
مباحث نظری قوی هستند که افراد نفوذی از این 
طریق کسب اطالع می کنند، به همین دلیل یکی 
از نقاط مورد نظر آنها، مراکز آموزش ـ تحقیقاتی 
ما هســتند و فرقی هم نمی کند که در حوزه علوم 

انسانی، پزشکی یا صنعتی باشند. 
هر جا  که مظهر قدرت ماست به خصوص در 
مسائل نظری، دشمنان حتما در آن نفوذ می کنند و 
برای آن برنامه دارند. دستاوردهایی را که در جامعه 
مشهود اســت، از طریق اطالع رســانی رسانه ها 
می توانند کسب کنند، اما آن دسته از توانمندی های 
مــا را که پنهان هســتند، از طریق نفوذ اطالعات 
کســب می کنند؛ اما این اخبار پنهانی را به شکل 

نادرست هم به دیگران جلوه می دهند.
 در واقــع توانمندی هــای مــا را در جهــت 
ترساندن کشــورهای دیگر، چه همسایگان ما و 
چه کشــورهای غربی به کار می برند، بنابراین از 
توانمندی های جمهوری اسالمی ایران ، داده های 

غلط تولید می کنند. 
در واقع دشــمنان ما توانمندی هــای ما را که 
می خواهیم از آنها در جهت صلح آمیز و برطرف 
کردن مشــکالت جامعه و همســایگان و جامعه 
بشــری اســتفاده کنیم و از این طریق زکات علم 
خود را نیز بپردازیم، در دیگر کشــورها بد جلوه 
می دهند و طوری تبلیغ می کنند که گویا ما خطری 
برای جامعه بشری هستیم و به همین طریق خود 

را تطهیر می کنند.
 آنهــا با توجه به اینکه رســانه های قوی دارند 

و امپراتوری رســانه ای را بــه راه انداخته و جنگ 
اطالعــات را هدایــت می کننــد و همچنیــن 
در دولت هــا نیــز نفــوذ دارنــد، می تواننــد در 
تصمیم گیری های دولت های دیگر دخالت کنند 
و با بد جلوه دادن، داده های کســب کرده آشکار 
 و پنهان از کشــور مــا، ضد ملت ایران اســتفاده 

 کنند. 
ما در دنیای واقعی زندگی می کنیم و باید قبول 
کنیم که دشمنان داخل کشور ما نفوذ دارند، لذا باید 
راه نفوذ را ببندیم؛رسانه های ما نیز در آگهی بخشی 
به دنیا باید تالش کنند. دعوای دنیای امروز، بیشتر 
درباره فضاست، چون کشورهایی قدرت دارند که 
در فضا قدرت داشته باشند، ماهواره داشته باشند 
و بتوانند سفینه به فضا بفرستند و ایستگاه فضایی 
داشته باشــند، به همین دلیل رژیم صهیونیستی 
 نمی خواهــد ایــران ماهواره و موشــک داشــته

 باشد. 
آنها معتقد هستند موشک قاره پیما و ماهواره بر 
ما تهدیدی برای اروپاســت و بــا آن مخالفت و 
علیــه آن تبلیغ می کنند و اینطــور به جهانیان القا 
 می کنند که این موشک ها می تواند کالهک حمل

 کند.
 اگر ما موشک قاره پیما نداشته باشیم، نمی توانیم 
در فضا قــدم بگذاریم؛ فضا مرکز کنترل داده ها و 
مرکز کنترل زمین و داده برداری از زمین و تحلیل 
آن است؛ درست است که فیبرهای نوری گسترش 
پیدا می کنند و امواج به طریقی در فیبرهای نوری 
وارد می شود و ارتباطات اینترنتی شکل می گیرد؛ 

اما داده بــرداری از طریق فضا، صورت می گیرد و 
دشمنان نمی خواهند که جمهوری اسالمی ایران 

در فضا قدرت داشته باشد.
 همچنین با فعالیت های هسته ای ما مخالفت 
می کنند؛ چون اگر ما بخواهیم موجودی را در فضا 
قرار دهیم، باید برای آن، بحث مقاوم سازی پرتویی 
را انجام دهیم، یعنی الکترونیکی که می خواهیم 
در فضا بفرســتیم و مکانیکی که در آنجا داریم، 
تجهیزات مکانیکــی و موادی کــه می خواهیم 
در ماهواره هــا و ایســتگاه های فضایی اســتفاده 
کنیم، همگی بایــد روی زمین در مقابل پرتوهای 
گامــا، ایکس، نوترون و پروتون مقاوم شــوند؛ از 
 همیــن رو با فعالیت  های هســته ای ما مخالفت

 می کنند.
 امــا الحمدلله ما از این مرزها رد شــده ایم و 
سال هاست که به دانش و فناوری هسته ای دست 
پیدا کرده ایم و به شــکل آزمایشی ماهواره به فضا 
فرستاده ایم و اگر برای هر یک باشگاه مختلفی در 
نظر بگیریم، ما وارد باشــگاه هسته ای، فضایی و 

موشکی دنیا شده ایم. 
ایــن فناوری هــای هســته ای و توانمندی ها 
برای آینده، ثبــات و دفاع از کشــور و رفاه مردم 
نیاز اســت. این در حالی اســت که دشمنان ما با 
این توانمندی هــا مخالف هســتند و عده ای در 
داخل کشــور که حتی از افراد رده باالی کشوری 
هســتند نیز با این توانمندی های هسته ای و رفتن 
 به فضا مخالفت می کنند که اینها مصداق پدیده 

نفوذ است.

 فناوری هسته ای و مسئله نفوذ 

فریدون عباسی
عضو کمیسیون

 انرژی مجلس

تقالهای رژیم صهیونیستی علیه ایران  

انحصارطلبی کشورهای دارای صنعت هسته ای سبب شده 
است اهمیت انرژی هسته ای به خوبی قابل درک شود. رویکرد 
برخی از کشــورهای غربی در صنعت هسته ای نشان می دهد 
مسیر اســتکباری آنها در آینده از طریق علم که نمود آن علم 
هسته ای اســت، خواهد گذشت. بی جهت نیست که حدود 
بیست ســال اســت که انواع تهدید، تطمیع و... را در قبال 
جمهوری اســامی به کار گرفته اند تا اجازه هسته ای شدن را 
به ایران ندهند. حال که کشورهای صاحب صنعت هسته ای 
از تعداد انگشتان دست باالتر نیست، و دستیابی به آن نیازمند 
دانش باال و وجود دانشمندان متخصص در این حوزه است، 
بدیهی است که هر کشوری که به آن علم دسترسی پیدا کند، 
جزء کشورهای بسیار توسعه یافته و قدرتمند به شمار می آید. 
یکی از حامیان اصلی هسته ای شدن جمهوری اسامی رهبر 
معظم انقاب است. ایشان درباره اهمیت و ضرورت دستیابی 
به این علم می فرمایند: »دشــمنان ســعی می کردند مســئله 
هسته ای را در کشــور ما از چشم مردم بیندازند. یک عده هم 
شــروع کردن به اینها کمک کردن. همین آدم های کوته فکر و 
سطحی نگر، احیانا هم بعضی شان دلداده به آن سوی مرزها، 
می گویند: انرژی هســته ای را می خواهیم چــه کار کنیم؟... 
مسئله هسته ای مسئله امروز کشور ما نیست مسئله فرداهای 
کشــور و آینده کشور است. مسئله سرنوشت کشور ماست. 
م خیلی از کشورها 

ّ
مسئله  سرنوشت کشور است. این حق مسل

و ملت هاست، اما مثل شــما نمی آیند توی میدان تا این حق 
را مطالبه کنند. نتیجه چه می شــود؟ نتیجه این می شود که آن 
کسانی که توانســته اند انرژی هسته ای را به دست بیاورند، در 
آینده  نه چندان دوری خواهند توانست سرنوشت انرژی دنیا را 
در دست داشته باشند.«حمایت های چندین باره رهبر معظم 
انقاب سبب شده است که امروز جمهوری اسامی با وجود 
همه فشارهای غرب، به صنعت بومی هسته ای دست پیدا کند 
و انحصار را در این حوزه بشکند.اهمیت استراتژیکی انرژی 
هسته ای در قدرت دهی به کشورها ســبب شده است امروز 
بسیاری از کشورها به فکر رفتن به سمت علم هسته ای باشند. 
اگرچه غرب به ویژه آمریکا علم هسته ای را به انحراف کشاند 
و از آن برای ساخت ساح های کشتار جمعی استفاده کرد و 
در وضعیت فعلی نیز کشوری همچون جمهوری اسامی را 
که به دنبال صنعت هسته ای است، به رویکرد نظامی گری علم 
هســته ای متهم می کند، اما این علم فواید بسیاری دارد که به 

برخی اشاره می شود: 

 تولید برق: طبق گزارش وزارت صنایع فرانسه، هزینه 
یک نیروگاه هســته ای 1۴۰۰ مگاواتی معادل 15/۴ 1

میلیارد فرانک، یک نیروگاه گازســوز با همیــن ظرفیت ۴/۳ 
میلیارد فرانک و یک نیروگاه زغال سنگ یوز با ظرفیت مشابه 9 
میلیــارد فرانــک ارزش دارد. در مقابل، این امتیــاز برای گاز 
ارمغانی به همراه ندارد؛ زیرا هزینه تولید هر کیلووات ساعت 
برق تا 7۰ درصد به قیمت سوخت بستگی دارد.) منبع: سایت 
 )Nuclear Power Station( نیروگاه هسته ای )ایران سرای من
یک نیروگاه الکتریکی است که از انرژی تولیدی شکست هسته 
اتم اورانیوم یا پلوتونیوم استفاده می کند؛ چون شکست سوخت 
 گرما تولید می کند، از گرمای تولید شــده 

ً
هســته ای اساســا

رآکتورهای هسته ای برای تولید بخار استفاده می شود، از بخار 
تولید شده برای به حرکت در آوردن توربین ها و ژنراتورها و در 

نهایت برای تولید برق استفاده می شود.

 از نظر محیط زیســتی: یک نیروگاه هســته ای صد 
مگاواتی ســالیانه پانصد تن زباله با درجه رادیواکتیو 2

ضعیف، دویست تن زباله با درجه رادیواکتیو متوسط و 25 تن 
زباله با درجه رادیواکتیو شــدید تولید می کند. در مقایسه، یک 
نیروگاه برق زغال ســنگ ســوز ۳5۰ هزار تن زباله ســخت 
)زباله های معدنی، خاکستر و تفاله آهن( تولید می کند که صدها 
کیلو فلز ســنگین نیز در میــان آنها وجود دارد.)منبع: رشــد: 
ضرورت دستیابی به فناوری هسته ای( البته پیشرفت های فنی 
باید اجازه دهد که از این میزان زباله کاســته شود. با وجود این 
سوخت فسیلی از نظر تولید زباله پر بار هستند؛ اما گاز به جز گاز 
کربنیــک، تقریبا زباله یا تولید جانبــی خطرناکی ندارد. رادیو 
اکتیویته نامرئی است، اما حتی ضعیف ترین درجه رادیو اکتیویته 
که ممکن اســت برای محیط زیست مضر باشد، قابل ردیابی 
است. در نتیجه نیروگاه های هسته ای را می توان به خوبی کنترل 
کرد و در واقع کشف خطر آنها راحت تر از نیروگاه های گرمایی 

کالسیک است.

 گازهای گلخانه ای: نیروی هسته ای با وجود خطرها و 
محدودیت ها، به دلیل تولیــد نکردن گاز گلخانه ای، بر 3

انرژی های فسیلی برتری دارد. سوخت های فسیلی با تولید گازهای 
گلخانه ای در افزایش تعداد طوفان ها و تغییرات آب و هوایی شدید 
خیلی مؤثر اســت. امتیاز و برتری انرژی هسته ای در این است که 
حتی یک مولکول گاز کربنیک از رآکتور هسته ای به هوا نمی رود. در 
عوض اورانیوم مورد نیاز این رآکتور باید با کامیون هایی که سوخت 

فسیلی )نفت( می سوزانند، حمل و نقل شود. 

هســته ای، کارکرد آن در صنعت پزشــکی اســت و ۴ کاربردهای پزشکی: یکی از مهم ترین کاربرد صنعت 
بســیاری از بیمارهای صعب العالج دیروزی، امروزه از طریق 
تکنیک های هســته ای قابل درمان است. به طور کلی می توان 
برخی از عنوان مصادیق کاربرد تکنیک های هسته ای در حوزه 
پزشــکی نام بــرد: تهیه و تولیــد رادیو داروی یــدـ 1۳1 برای 
تشــخیص بیماری های تیروئیــد و درمان آنها، تهیــه و تولید 
کیت های رادیو دارویی برای مراکز پزشــکی هسته ای، کنترل 
کیفی رادیو داروهای خوراکی و تزریقی برای تشخیص و درمان 
بیماری ها.)منبع: ســازمان بهداشــت جهانی(، تهیه و تولید 
کیت های هورمونی، تشــخیص و درمان ســرطان پروستات، 
تشخیص ســرطان کولون، روده کوچک و برخی سرطان های 
سینه، تشخیص تومورهای سرطانی و بررسی تومورهای مغزی، 
ســینه و ناراحتی وریدی، تصویربــرداری بیماری های قلبی، 
تشــخیص عفونت ها و التهاب مفصلــی،  آمبولی و لخته های 

وریدی.

دسترســی به منابع آب: تکنیک های هسته ای برای 
شناســایی حوزه های آب زیرزمینی، هدایت آب های ۵

سطحی و زیرزمینی، کشف و کنترل نشت و ایمنی سدها مورد 
استفاده قرار می گیرد. به عالوه در شیرین کردن آب های شور نیز 
انرژی هسته ای نقش بســیار مهمی ایفا می کند. با بررسی این 
مسائل، صرف نظر کردن از فناوری هسته ای و فواید گسترده آن 
اعم از تولید برق، رادیوداروها و صنعت کشاورزی، چشم پوشی 
از این انرژی، خطایی راهبردی برای کشورها به حساب می آید 
و کشورها را در آینده به سوی وابستگی انرژی سوق خواهد داد. 
با علم به اهمیت انرژی هســته ای در قرن 21 و با در نظر گرفتن 
موقعیت و جایگاه کنونی ایران، عقب نشینی در صنعت هسته ای 
تحت عنوان برجام و گره زدن صنعت هسته ای به دنیای سیاست 
به هیچ وجه توجیه عقالنی ندارد. پایداری به خواست و اراده به 
داشتن صنعت هسته ای سبب خواهد شد در نهایت قدرت های 
استکباری مجبور شوند جمهوری اسالمی ایران را به منزله یکی 
از قدرت های هسته ای قبول کنند.  از سوی دیگر، تأکید ایران بر 
استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، سبب شده است که ایران به 
منزله الگویی در جهان معرفی شــود. کشوری که به هیچ وجه 
 کارکردهای غیز 

ً
نگاه نظامی را در این موضوع نــدارد و صرفا
نظامی را در صنعت هسته ای پیگیری می کند. 

صنعت 
هسته ای 
وز  امر نیاز 
و فردا 

 صابر محمدی
خبرنگار 
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   یادداشت    

 تکمیل پازل
 نگاه به شرق 

 پــس از پانزده ســال انتظــار و همکاری 
جمهوری اسالمی ایران با اعضای سازمان 
شــانگهای، ایران به عنوان نهمین کشور 
عضو دائم این ســازمان شــد. ســازمان 
همکاری شــانگهای که در ســال 2۰۰1 
میالدی از سوی کشورهای چین و روسیه 
و چهار کشــور قزاقســتان، تاجیکستان، 
ازبکستان و قرقیزســتان پایه گذاری شد، 
اکنون در سال 2۰21 با نهایی شدن مراحل 
عضویت هندوستان، پاکستان و ایران و سه 
عضو ناظر مغولستان، افغانستان و بالروس 
گستره جغرافیایی بسیار وسیع تری به خود 
گرفته است. مســاحت کل سرزمین های 
تحــت حاکمیــت کشــورهای عضو و 
ناظران بیــش از ۳5 میلیون کیلومتر مربع 
و با جمعیتی بیش از ســه میلیارد یا حدود 
بیش از ۴۰ درصــد جمعیت دنیا را در بر 

می گیرد.
عضویت ایــران در این ســازمان که 
تکمیل کننده سیاســت نگاه به شــرق به 
شــمار می آید، در حالی اتفــاق افتاد که 
غرب با نهایت دشمنی، تمام تالش خود 
را برای منزوی کردن جمهوری اســالمی 
به کار برده است. تحریم و انحصارکشی 
اطراف کشــورمان تا بکارگیری عملیات 
خرابکاری در داخــل و امتیازگیری از دل 
مذاکرات از جمله رفتارهای ضد بشــری 
غرب بــه ویژه آمریــکا علیه ایــران بوده 
است. حال ورود ایران به کشورهای عضو 
شانگهای می تواند خط بطالنی بر تمامی 
سیاســت های مخرب غــرب علیه ایران 
باشد. اگرچه پیمان شانگهای در ابتدا بیشتر 
رویکرد امنیتی داشت، اما سال هاست که 
 همه 

ً
با تمرکــز بر حوزه اقتصــادی عمال

نگاه ها در سراســر دنیا را به ویژه در حوزه 
رشد سرانه اقتصادی به خود معطوف کرده 
اســت و یک بلوک قدرت جدید شــکل 
گرفته است که نظام تک قطبی غرب را به 

چالش کشانده است.
همکاری های   سازمان  دوگانه  کارکرد 
شــانگهای در زمینه اقتصــادی و امنیتی ـ 
نظامی نشان دهنده به کارگیری ظرفیت های 
توسعه درونی کشورهای عضو این سازمان 
برای توســعه با نگاه بر بســتر کشورهای 
مســتقل از هژمونی غرب اســت که این 
رویکــرد، نویدبخش فصــل جدیدی از 
توسعه و پیشــرفت اقتصادی برای ایران 
خواهد بود. تنها عضویــت در این پیمان 
برای جهش اقتصادی کشور کافی نیست 
و برای ایجاد فرصت های بزرگ اقتصادی 
الزم است که با هر یک از کشورهای عضو 

نیز روابط دوجانبه قوی برقرار شود. 
از ســوی دیگــر، عضویت ایــران در 
سازمان همکاری شانگهای نیز، قدرت این 
سازمان را در حوزه های مختلف امنیتی و 
اقتصادی ارتقا خواهد داد؛ موضوعی که 
رؤسای جمهور کشورهای چین و روسیه 
نیز بر آن صحه گذاشتند. تجربه جمهوری 
اســالمی ایران در مبارزه با تروریســم در 
سوریه و عراق و... می تواند در ارتقابخشی 
مبارزه با کارکردهای ضد امنیتی غرب در 
کشــورهای عضو کمک شایانی بکند. از 
سویی با توجه به جایگاه ژئوپلیتیکی ایران، 
تبادل انرژی کشــورهای عضــو از طریق 
ایران با جامعه بین المللی به آسانی صورت 
گیرد. وجود بندر چابهار و جاده ابریشــم 
تنها نمونه کوچکی است که در پویاسازی 
اقتصاد کشورهای عضو نقش بی بدیلی را 
ایفا خواهد کــرد. بنابراین عضویت ایران 
کارکرد دوگانه ای داشته است که یک بازی 
برد برای اعضا تلقی می شــود و هم یک 

بازی برد برای جمهوری اسالمی است.  

منطقه

هزینه های ادعایی آمریکا پس از 2۰ ســال هرگز 
سبب رشــد و توسعه زیرساخت ها نشده و اکنون 
این کشور پس از فرار مفتضحانه، افغانستان را با 
معضالت فراوانی رها کرده که به اجمال اشــاره 

می شود:
1ـ کمبــود نقدینگی: با توجه بــه قطع کمک 
کشورهای غربی به افغانستان که سالیانه حدود ۶ 
میلیارد دالر برآورد می شد و از طرفی بلوکه کردن 
حدود 9/5 میلیارد دالر از پول های این کشور در 
آمریکا به بهانــه تحریم، وضعیت آینده اقتصادی 
افغانســتان خطرناک بوده و در صورت مشارکت 
نکردن کشورهای منطقه، دچار فروپاشی مطلق 

می شود. 
2ـ نیاز بــه ســوخت و مواد غذایــی: مردم 
افغانستان به شــدت نیازمند تأمین مواد غذایی و 
سوخت هستند. این مهم با توجه به اتفاقات چند 
ماه گذشته و استفاده شدن ذخایر استراتژیک این 
نوع اقالم، ملموس بوده و طالبان نیز با علم بر مهم 
بودن همین نکته، تســهیالتی را مد نظر قرار داده 
است؛ برای نمونه عوارض گمرکی فرآورده های 

نفتی را تا 7۰ درصد کاهش داده است. 
3ـ فقر زیرساخت : افغانســتان منابع طبیعی و 
معادن فراوانــی دارد که ارزش آنها حدود ۳ هزار 
میلیارد دالر برآورد می شــود. وجود منابع عظیم 
مــس، کبالت و بزرگ ترین منبع لیتیوم در جهان، 
به عنوان عنصری حیاتی و غیرقابل جایگزین برای 
ســاخت باتری خودروهای برقی و رایانه و... این 
کشور را به بهشت معادن دنیا معروف کرده است، 
اما زیرســاخت های الزم برای بهــره وری از این 

مواهب وجود ندارد. 
۴ـ موادمخدر و برخوردهای دوگانه: موضوع 
اقتصاد بدون مواد مخدر در افغانستان در اولویت 
طالبان قرار گرفته است. این گروه خاتمه دادن به 
اتکای افغان ها بر درآمد حاصــل از مواد مخدر 
را جزء سیاســت های اعالمی خود قرار داده اند. 
متأسفانه با اجرای سیاســت های منفعت طلبانه 
دولت های غربی، کشــت خشخاش در بسیاری 

از والیات افغانســتان عامل تأمین کننده زندگی 
و معیشت مردم شده اســت و بخش عمده ای از 
تولید ناخالص داخلی آن کشور از تجارت تریاک 
به دســت می آید؛ در حالی که آخرین برآوردها، 
میزان تولید تریاک در این کشــور را در ســطح 
بی سابقه  ای باال نشان داده و بین ۶۳۰۰ تا 1۰ هزار 
تن برآورد شده است که ۸۰ درصد تریاک و هروئین 
جهان را شامل می شــود. با اجرای سیاست های 
درست اقتصادی و استفاده از ظرفیت های بالقوه 
این کشور، همچون خاک حاصلخیز و منابع غنی 
آب و... و ایجاد زیرساخت های وسیع و گسترده 
کــه البته به منابــع مالی و ســرمایه گذاری دیگر 
کشــورها نیاز دارد، می توان افغانستان را به جمع 
کشورهای تولیدکننده گندم و پنبه و دیگر کاالهای 

راهبردی کشاورزی وارد کرد.
۵ـ فقدان انسجام ملی: با توجه به معرفی نفرات 
دولت موقت از ســوی طالبان که سبب ناامیدی 
از شــکل گیری دولــت همه شــمول و فراگیر از 
 مردم در مواجهه 

ً
همه اقوام ومذاهب شــد، قطعا

با مشــکالت و معضالت اقتصــادی، فرهنگی 
و... همراهی نخواهند کــرد و از تاب آوری الزم 
برخوردار نخواهند بــود. راهکار آن نیز بازنگری 
در کابینه معرفی شــده و استفاده از ظرفیت همه 
اقوام و گروه ها و مذاهــب در اداره دولت آینده و 
قائل شــدن نقش برای مردم و در نهایت رسیدن 
به نقطه مطلوب، یعنــی مراجعه به صندوق رأی 
است. وجود ثبات و امنیت در افغانستان با آن همه 
استعداِد آثار باستانی زیبا موجب جذب توریسم 
از اقصی نقاط جهان و ســبب بهره مندی مردم از 
عواید آن خواهد شــد که درســایه امنیتی فراگیر 
شکل خواهد گرفت که با مشارکت همگانی مردم 

در حکومت داری همراه خواهد بود.
نتیجه اینکه کشــورهای همســایه افغانستان 
نقش بزرگی در جلوگیری از اجرای نقشــه های 
شــوم آمریکا و تالش این کشــور برای بازگشت 
به افغانستان دارند. این کشــورها باید با سلسله 
نشست های هدفمند باعث شکل گیری حکومتی 
فراگیر با مشارکت همه اقوام شوند و مانع حاکمیت 
یک قوم خاص شده و در کنار نگاه به منافع خود، 

منفعت مردم افغانستان را نیز مد نظر قرار دهند. 

اشغالگری میراث 
   پنجره    

سفر هفته گذشته نخســت وزیر عراق در صدر 
یک هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی به ایران، 
توجه محافل مختلــف را به خود جلب کرده و 
درباره اهداف و پیام های این سفر گمانه زنی های 
گوناگونــی صــورت گرفته اســت.   مصطفی 
الکاظمــی، دو هفته پس از برگزاری نشســت 
بغداد و یک مــاه پیش از برگــزاری انتخابات 
زودهنگام پارلمانی در این کشور، راهی تهران 
شد. از این رو هدف عمده او تحکیم مناسبات 
منطقه ای، به ویژه با ایــران به منزله بزرگ ترین 
همســایه عراق اســت.  این در حالی است که 
وی 1۳ ماه پیش، نخســتین سفر خارجی خود 
را بــه ایران انجــام داد و اکنون نخســتین مقام 
خارجی اســت که برای دیدار با رئیس جمهور 
جدیــد ایران، ســیدابراهیم رئیســی به تهران 
سفر کرده اســت. از طرفی، با توجه به نزدیک 
بودن انتخابات پارلمانــی در عراق، الکاظمی 
ســعی دارد با توجه به نفوذ ایــران بر برخی از 
جریان های این کشــور، زمینه برگزاری موفق 
انتخابــات را فراهم کند. طبق اعالم رســمی، 
هدف سفر الکاظمی بحث و تبادل نظر پیرامون 
همکاری های اقتصادی، انــرژی، امنیت و نیز 
پرونده روابط میان ایران و عربستان بوده است.  
از موضوعات مهــم در عرصه اقتصادی، تأکید 
دو طرف بر افزایش ســطح مبادالت تجاری از 
1۳ میلیــارد به ۳۰ میلیارد دالر در ســال و نیز 
توافق برای لغو روادید و تسریع در احداث خط 
راه آهن بین دو کشور اســت.  در حوزه انرژی، 
عراق برای تأمین حداقل یک ســوم گاز و برق 
خود به ایران نیــاز دارد؛ اما به دالیلی همچون 
مشــکالت فنی و پرداخت نشــدن بدهی های 
عراق، صادرات انرژی به این کشور دچار نوسان 
شده اســت. الکاظمی سعی دارد این مسئله را 
با ایران حل و فصل کند، زیرا نگران اســت که 
کاهش صادرات در فصل گرما به ناآرامی های 

اجتماعی، به ویژه در آستانه انتخابات این کشور 
دامن بزند. موضوع خشکسالی و کمبود آب در 
عراق از دیگر مسائلی است که مقامات عراقی 
 سعی دارند در رایزنی های دیپلماتیک 

ً
معموال

با تهران، از فشــار آن بکاهند. هر چند مشکل 
اصلی آب عراق مربوط به ترکیه اســت، اما به 
تازگی عراقی ها نسبت به عملکرد ایران در تأمین 
حقابه برخی رودخانه های مرزی، مانند سیروان، 
کارون و کرخه اعتراض هایی مطرح کرده اند. در 
پرونده امنیت، افزون بر توســعه همکاری های 
امنیتی و تأکید ایران بر مهار گروه های تروریستی 
در اقلیم کردستان، یکی از پرونده های مهمی که 
الکاظمی در ســفر به تهران در باره آن گزارشی 
ارائه کرد، مســئله خروج نظامیــان آمریکایی 
از عراق در پایان ســال جاری میالدی اســت. 
اهمیت این موضوع برای ایران از آن جا ناشــی 
می شود که »انتقام سخت« از خون سردار شهید 
حاج قاسم ســلیمانی و همراهانش، در اخراج 
آمریکا از عراق و منطقه تحقق خواهد یافت.  در 
موضوع همکاری منطقه ای، نخست وزیر عراق 
اقداماتی را برای وساطت میان تهران و ریاض و 
کاهش تنش  میان این دو قدرت منطقه ای سامان 
داده و تاکنون سه دور مذاکره میان مقامات ایرانی 
و سعودی برگزار شده است، اما هنوز به نتیجه 
روشنی نرسیده اســت. در اجالس اخیر بغداد 
نیز گفته شــد، دولت عراق سعی دارد از طریق 
این اجالس تنش بین تهران و ریاض را کاهش 
دهد، اما ضمن آنکه مشارکت ایران و عربستان 
در سطح وزیر خارجه بود، تأکید شد که هدف 
اصلی اجالس مسائل عراق است.  در مجموع 
باید گفت، ایران و عراق به عنوان دو همســایه 
و شــریک راهبردی، در ابعاد سیاسی، امنیتی، 
اقتصادی و فرهنگی مناسبات خوبی با یکدیگر 
دارند، اما با توجه به برخی مشکالت از جمله 
سنگ اندازی های آمریکا، تالش دارند این روابط 
را توسعه داده و بر مشکالت و موانع موجود غلبه 
کنند. سفر اخیر مصطفی الکاظمی به تهران، این 
پیام را به کشــورها، به ویژه آمریکایی ها مخابره 
کرد که سیاست تحریم و منزوی سازی ایران در 

منطقه، یک سیاست ناکام بوده است. 

واشنگتن به  پیام 
   فراسو    

اهداف و پیام های سفر نخست وزیر عراق به ایراننگاهی به معضالت اقتصادی پیش روی افغانستان 

اکبر معصومی
کارشناس بین الملل

   رصد    

ین قدرت موشکی منطقه    ایران بزرگ تر
حتی فکرش را هم نکنید 

تلویزیون اســرائیل :رئیس پیشین موساد گفت 
حمله نظامی به ایران را از فکر خود بیرون کنید. 
با کشور بســیار بزرگی طرفید که به اندازه نیمی 
از اروپاســت. ایرانی ها ظرفیت یگانه ای به اسم 
حزب الله دارند و از این راه با ما هم مرز شده اند. 
مقدار ســالحی که ایران در لبنــان ذخیره کرده، 

دیوانه کننده است!

فروش 7 تریلیون دالر ساح

وبگاه آمریکایی »دیفنــس نیوز«: حمالت 11 
ســپتامبر بیش از 7 تریلیون دالر به جیب صنایع 
نظامی آمریکا ریخت؛ تــا نظریه ای که حمالت 
11سپتامبر را »مشکوک« می دانند، بیش از پیش 

تقویت شود.

نقطه عطف افول آمریکا

نشریه اکونومیست انگلیس: فرانسیس فوکویاما، 
فیلسوف آمریکایی: »خروج آمریکا از افغانستان 
نقطه عطف تاریخی اســت که نشان دهنده افول 

آمریکاست.«

پایان دوران برتری آمریکا

نشــریه واشنگتن پســت: رفتار ایاالت متحده 
آمریکا در قبال داســتان افغانســتان نشــان داد، 
دوران برتری کاخ ســفید به پایان رســیده است. 
برای موفقیت یک حکومــت باید منافع در کنار 
شرایط و بر اساس ظرفیت ها تعریف شود. تاکنون 
سیاســتمداران آمریکایی بدون در نظر داشــتن 
شرایط و ظرفیت ها فقط به جایگاه آمریکا و برتری 
این کشور نسبت به سایر اعضای جامعه بین الملل 

فکر می کرده اند.

بازنده تحوالت لبنان

پایگاه خبری ـ تحلیلی »النشره« لبنان: شرایط 
منطقه ای و بین المللی کنونی در موفقیت مأموریت 
میقاتی شریک بود به ویژه پس از تحوالتی که در 
سطح مناقشــه آمریکایی ـ ایرانی در صحنه لبنان 
رخ داد. مشخص بود که پس از اعالم آغاز خرید 
سوخت از ایران از طریق حزب الله، واشنگتن در 
حال عقب نشینی است؛ بر اساس این قاعده ادامه 
سیاست اعمال فشار منجر به افزایش ورود ایران به 

خط اقتصاد در لبنان خواهد شد.

برنده تحوالت سوریه

روزنامه جروزالم پســت: با آزادســازی کامل 
شــهر درعا، نیروهای حامی ایــران در نزدیکی 
مرز ســرزمین های اشغالی جا پای محکمی پیدا 
خواهند کرد و روســیه بر خالف میل اسرائیل از 

بازیگران اصلی این صحنه خواهد بود.

ترکیه در مسیر روسیه

 آمریکــن اینترپرایز : پایگاه اینجرلیک که زمانی 
سرمایه مهمی علیه اتحاد جماهیر شوروی سابق 
و میزبان 5۰ سالح اتمی بود، اما اکنون تنها یک 
مســئولیت راهبردی را برعهــده دارد. با وجود 
عضویت ترکیه در ناتو، »رجب طیب اردوغان« 
رئیس جمهور این کشــور به طــور فزاینده ای به 
سمت روســیه متمایل می شــود. ترکیه به همان 
اندازه که متحد اســت، دشــمن نیز محســوب 
می شــود. اگر ایاالت متحده از اینجرلیک خارج 
شــود، تنها بازنده اقتصاد ترکیه خواهد بود، زیرا 
واشنگتن اکنون می تواند از پایگاه های هوایی در 
یونان و رومانی به عنوان جایگزین هایی اســتفاده 

کند که در گذشته وجود نداشت.

ارتباط تل آویو و ریاض!

رادیو اســرائیل: »گلعاد اردان« نماینده اسرائیل 
در ســازمان ملل متحد که جشنی در نیویورک به 
مناسبت نخستین سالگرد امضای توافق سازش 
تل آویو با امارات متحده عربی، بحرین، ســودان 
و مغــرب برگزار کــرده بود، از تالش اســرائیل 
برای برقراری روابط با عربســتان سعودی و چند 
کشور آفریقایی خبر داد. وی همچنین تأکید کرد: 
»اسرائیل بسیار عالقه مند به عادی سازی روابط با 

عربستان است.«

اذعان به توانمندی های نظامی

جامعه اطاعاتــی آمریکا در گزارش ســال 
2۰21 خــود درباره تهدیدهایــی که مدعی 
اســت امنیت ملی ایاالت متحــده را تهدید 
می کنــد، با اذعان بــه توانمندی هــای ایران 
نوشت: »جمهوری اســالمی ایران بزرگ ترین 
قدرت موشــکی بالســتیک در منطقــه را دارد، 
همچنین تهران  با وجود چالش های اقتصادی، به 
دنبال بهبود و دستیابی به تسلیحات متعارف جدید 

خواهد بود.« 

فرزان شهیدی
کارشناس ارشد بین الملل

مصطفی منصوری
کارشناس بین الملل



شماره ۱۰۱6 |  دوشنبه  29 شهریور ۱۴۰۰

۵

خانــدان پهلوی، خانــدان بی بنیه و 
بی ریشــه ای بودنــد کــه در فضای 
نابسامان پایانی حکومت قاجار و در حالی که 
انگلیســی ها نیازمند حفظ ایران بودند، مورد 
توجه دســتگاه اطالعاتی و امنیتی بریتانیا قرار 
گرفته و با حمایت آنان به قدرت رســیدند. این 
بی ســوادی و بی مایگی را می توان در رفتار این 
خانــدان به کــرات در عرصه هــای مختلف 
مشــاهده کرد. همین ضعف های هویتی کافی 
بود که رشــد خرافه در خاندان پهلوی فراگیر 
باشد و توسل جستن به ابزارهای خرافی نیز به 

کار منسوبان این خاندان آید! 
در روزهــای رو به زوال رفتــن این خاندان 
 پناه بردن به خرافات، و استفاده از رمال ها 

ً
طبیعتا

و کف بین ها بیش از پیش بــه کار آنان می آمد! 
در همین دوران اســت که نمونه های متعددی 
از چنیــن ارتباطاتی در خاطــرات مرتبطان با 
دربار ثبت شــده است. برای نمونه، می توان به 
خاطرات »فریده دیبا«، مادر فرح اشــاره کرد 
که در کتاب خود موســوم بــه »دخترم فرح« 
خاطراتی را نقل کرده است. در بخشی از این 
کتاب که نشــر »به آفرین« در سال 1۳79 آن را 

منتشر کرده است، می خوانیم: 
»محمدرضا در دو ســال آخر حکومت، به 
هیچ چیز عالقه و توجه نشــان نمی داد. تعیین 
 تعیین 

ً
دخترم فرح به عنوان نایب السلطنه و بعدا

شــورای ســلطنت، فقط به این خاطر بود که 
پزشکان فرانسوی و اســرائیلی به محمدرضا 

گفته بودند او مدت زیادی زنده نخواهد ماند.
محمدرضا در روزهای پایان عمر سلطنت 

خود، فقط شــاهد بر باد رفتن سلطنت پهلوی 
نبود؛ او شــاهد دود شدن شمع وجود خود نیز 
بود. شب ها به طور مرتب جلسات جن گیری 
و احضــار ارواح در نیاوران برگزار می شــد و 
محمدرضا با اســتفاده از چنــد حاضرکننده 
ارواح و مدیوم هــای نیرومنــد، تالش می کرد 
کســب  او  از  و  احضــار  را  پــدرش   روح 

راهنمایی کند.
یکــی از ایــن احضارکننــدگان ارواح که 
تبحــر زیــادی در این کار داشــت، اســتوار 
بازنشســته ارتش شــاه و دیگری یک نویسنده 
کهنســال روزنامه اطالعات بود کــه دومی به 
علــت پیری، قادر به احضــار روح نبود و فقط 
در جلسات شــرکت می کرد تا صحت عمل 
احضار کننــده اولی را به عینــه معاینه نماید. 
فــرح که یــک بار در این جلســات شــرکت 
کرده بــود، می گفت: محمدرضا توانســت با 
 ارواح چند تن از نخســت وزیران ســابق هم

 ارتباط بگیرد.«

وح احضار ر
   دهلیز    

در 12 شــماره گذشــته فرآیند انتخابات ریاســت  
جمهوری ســال 1۳۸۴ و روی کار آمدن دولت نهم 
را بررسی کردیم و در ادامه چگونگی مواجهه جریان 
اصالح طلب با دولت نهم را بررسی کردیم. مواجهه 
اصالح طلبان با دولت نهم به گونه ای بود که با همه 
توان برای بر زمین کوبیدن آن صف آرایی کرده بودند 
و بعد از گذشت چهار ســال، دیگر تداوم آن برای 
اصالح طلبان تحمل پذیر نبود. به همین دلیل با همه 
توان به میدان آمدند تا در انتخابات خردادماه 1۳۸۸، 
دیگر اجازه تکرار دولت نهم را ندهند که برای این 
کار چاره ای جز تمســک به الگــوی انقالب های 

رنگین یا مخملین نداشتند!
انقالب رنگی یا انقالب مخملی از شــیوه های 
براندازی نرم و نوعی ســرنگون کردن حاکمیت و 
جابه جایی قدرت به وسیله تحوالت سیاسی است که 
به شیوه های آرام و مسالمت آمیز جلوه گر می شود و از 
روش مبارزه منفی و نافرمانی مدنی نیز بهره می گیرد. 
بررسی های صورت گرفته درباره انقالب های رنگی 
نشان می دهد، در وقوع چنین حرکت هایی، عوامل 
متعدد داخلی و خارجی نقش دارند و از پیامدهای 
چنین انقالب هایی تأثیر پذیرفته و منتفع یا متضرر 
می شــوند. انگیزه آنها نیز تغییر رژیم و نتیجه آن، به 
قدرت رســیدن احزاب و شــخصیت های به ظاهر 

دموکراتیک و غرب گراست.
اما در کنار اصطالحی، چون »انقالب مخملی« 
می توان از اصطالح »کودتای مخملی« نیز یاد کرد 
که از یک ســو »شــباهت های ظاهری« و از سوی 
دیگر »تفاوت هــای ماهوی« با »انقالب مخملی« 
دارد. کودتای مخملــی همچون انقالب مخملی، 
اقدامی اعتراضی، مسالمت آمیز و بدون خشونت با 
محوریت بخشی از توده های مردم است که به منظور 
تغییر یک حکومت یا نظام سیاسی از طریق گروه های 

سیاسی قدرت طلب، طراحی و اجرا می شود. 
کودتای مخملی برخالف کودتای نظامی که به 
پشتوانه قدرت نظامیان و از طریق خشونت و سالح 
شــکل می گیرد، با پشتوانه حضور توده های مردم و 
از طریق نافرمانی مدنی و روش های بدون خشونت 
محقق می شــود؛ اما تفاوت ماهوی آنجاســت که 

کودتای مخملی برخــالف انقالب های توده ای که 
بر حضور حداکثری و بخش عمده طبقات مختلف 
اجتماعی متکی هســتند، با حضور حداقلی مردم 
شکل می گیرد؛ از این رو، به کارگیری لفظ »کودتا« 
به جای »انقالب« به حداقل بودن توده های به صحنه 
آمده اشــاره دارد. به عبارت بهتر، کودتای مخملی 
یکی از شیوه های رسیدن »اقلیت« به قدرت است؛ 
هرچنــد عوامل و طراحان این اقــدام، از آن جهت 
کــه قصد دارند خود را اکثریت نشــان دهند، آن را 

»انقالب« می خوانند.
تفــاوت اساســی دیگــر کودتــای مخملی با 
جنبش های اجتماعی )که منشأ انقالب ها هستند( 
نیز در این است که جنبش  اجتماعی نوعی حرکت 
طبیعی اســت که مبتنــی بر نیازهــای اجتماعی ـ 
اقتصادی شــکل می گیرد و در آن، حرکت از پایین 
به باال، یعنــی از توده ها آغاز می شــود و به تدریج 
با انســجام یابی حرکت و مشخص شــدن رهبر و 
شعارهای جنبش، شکل جدی به خود می گیرد؛ اما 
کودتای مخملی، حرکتی مصنوعی و مهندسی شده 
از باال به پایین است که احزاب و گروه های سیاسی 
یا کشورهای بیگانه طراحی می کنند و برای تحقق 
اهدافی مشــخص که اغلب کســب قدرت است، 

به بســیج توده ها دســت می زنند و آنها را از طریق 
فریب و اغواگری با ابزارهای رسانه ای به خیابان ها 

می کشانند.
به واقع، کودتای مخملی، سناریوی طرح ریزی 
شــده غرب برای براندازی نظام های مردم ساالری 
است که در آن، هواداران غرب در اقلیت قرار دارند. 
در ایــن نظام ها از آنجا که کودتاگــران در اقلیتند و 
امکان رسیدن آنها به قدرت از طریق رأی حداکثری 
وجود ندارد، نسخه کودتای مخملی در دستور کار 

قرار می گیرد.
بهترین سرآغاز برای سناریوی کودتای مخملین 
بزنگاه های  انقالب های مخملــی،  نیز همچــون 
انتخاباتی است. در این مقطع، قدرت طلبان در اولین 
گام تــالش دارند تا این گونه جلوه دهند که اکثریت 
هســتند و در صورت ســالمت انتخابــات، پیروز 
قطعی خواهند بود. در ایــن میان، قدرت تمام عیار 
رســانه های غربی به کمک آنها می آید و این ادعای 
دروغین پیــروزی در صورت ســالمت انتخابات 
را تکــرار می کنند و از ســویی دیگر با تردید افکنی 
و شایعه پراکنی شــائبه تقلب در انتخابات را تبلیغ 

می کنند.
بازوی دوم ســناریوی کودتای مخملین، تالش 

برای بسیج هواداران اقلیتی است که با کمک رسانه، 
ایجاد شبکه های اجتماعی زنجیره ای، تجمعات و 
اردوکشی های انتخاباتی، انتخاب رنگ ها و نمادها، 
و... بــرای تأثیرگــذاری بر نتیجــه انتخابات آماده 

می شوند.
با اعالم نتایج انتخابــات و در حالی که از پیش 
معلوم اســت این جریــان اقلیت، از کســب رأی 
اکثریت ناتوان است، رهبر جریان، مدعی تقلب در 
انتخابات می شود و هواداران از پیش انسجام یافته و 
بسیج شده را به خیابان ها می کشاند. اردوکشی های 
خیابانی و ایجاد بلوا و ناامنی، سالح رهبران کودتا 
برای تحت فشار قراردادن نظام سیاسی برای پذیرش 
خواســته نامشــروع کودتاگران و ابطال انتخابات 
اســت. در صورت ناتوانی نظام و پذیرش خواست 
کودتاگــران، جریان اقلیت در موقعیــت برتر قرار 
می گیــرد و با فریب افکار عمومــی مبنی بر ناپاکی 
جریان رقیــب در موقعیت حداکثری جلوه می کند 
و از ســویی دیگر، پای اربابان بیگانه برای نظارت 
و برگزاری انتخابات مجدد به کشــور باز می شود. 
برگزاری انتخابات مجدد در حالی که جریان رقیب 
متهم به تقلب شده و انتخابات از سوی بیگانگان در 
 حال برگزاری اســت، متضمن پیروزی کودتاگران 

خواهد بود. 
سناریوی کودتای مخملی ســبز سال 1۳۸۸ را 
می توان یکی از مهم ترین توطئه های استکبار جهانی 
علیه جمهوری اسالمی پس از توطئه جنگ تحمیلی 
دانســت که دســتگاه های امنیتی غرب طرح ریزی 
کردند و بازی خوردگان سیاســی داخل کشــور آن 
را بــه اجــرا درآوردند. حجم بی نظیــر اقدامات و 
سرمایه گذاری های سیاســی، امنیتی و مالی نشان 
می دهد بیگانگان و دشمنان انقالب اسالمی تا چه 
اندازه به موفقیت کودتای ســبز دل خوش کرده و به 
پیروزی ایادی داخلی شان امیدوار بودند. این اقدام 
بعد از ناکامی در کسب کرسی ریاست جمهوری در 
قالب فتنه گری حدود دو سال به حرکت خود ادامه 

داد و بخشی از توان کشور را به خود مشغول کرد.
اصالح طلبان خواســته یــا ناخواســته از یک 
ســو در تقابل با جریان اصولگرا و از دیگر ســو در 
تقابــل با رئیس جمهور دولت نهــم، در جورچینی 
 بــازی کردند کــه بیگانگان برای آنهــا طرح ریزی

 کرده بودند! 

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

مروری بر انحرافات فکری شاه پهلوی
یکــی از جنجالی ترین ادوار المپیک به ســال 
19۸۰ بر می گردد که مسکو میزبان مسابقات 
شــده بود. این اولین باری بود که پس از جنگ 
جهانی دوم کشوری از بلوک شرق میزیان بود. 
مسابقاتی که با تحریم گسترده نیمی از کشورها 

همراه بود!
ماجرا از آغاز اشــغال افغانســتان به دست 
شوروی در دسامبر 1979 آغاز شد. در واکنش 
به این ماجرا، آمریکا نامه ای به کمیته بین المللی 
المپیک )IOC( ارســال و تأکید کــرد که باید 
بازی  های تابستان بعد مسکو به تعویق بیفتد یا 

اینکه به محل دیگری منتقل شود.
المپیک درخواســت  بین المللی   کمیتــه 
رئیس جمهــوری جیمی کارتــر را نپذیرفت و 
آمریکا تصمیم به تحریم مسابقات گرفت. به تبع 
این تقابــل قدرت های بزرگ بود که حدود ۶5 
کشــور )حدود نیمی از کشورها( در مسابقات 
شرکت نکردند و تعداد حاضران به ۸۰ کشور 
کاهش یافت که کمترین میزان از ســال 195۶ 

بود.
جمهوری اســالمی ایران کــه چندماهی 
از شــکل گیری آن نمی گذشــت، از جملــه 
کشورهایی بود که با وجود تقابل جدی با آمریکا 
و بلوک غرب، تصمیم به تحریم المپیک مسکو 
گرفت. تصمیمی سیاسی که البته پذیرش آن در 

داخل کشور با مخالفت هایی همراه بود. 
با اعالم رسمی خبر تحریم المپیک مسکو 
از سوی شــورای انقالب اســالمی، سازمان 
تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک ـ که ریاست 
هر دوی آن بر عهده »حســین شــاه حسینی« 

بود ـ رایزنی هایی را با ریاست جمهوری وقت ـ 
ابوالحسن بنی صدر ـ و شــورای انقالب آغاز 
کــرد تا شــاید بتواند تعدادی از ورزشــکاران 
 مــدال آور المپیکــی کشــور را بــه مســکو

 اعزام کند. 
پس از آن رایزنی ها بنی صدر در مصاحبه ای 
اعالم کرد: »اگر شــوروی از خاک افغانستان 
برود، تحریــم را لغو می کنیم!«، اما شــورای 
انقــالب همچنان معتقد بود، چون شــوروی 
اشغالگر است، پس باید تحریم المپیک مسکو 
پابرجا باشــد و هیچ ورزشــکاری به آن اعزام 

نشود! 
در داخل کشــور جریان های سیاسی چپ 
که تعلقات آنها به اردوگاه بلوک شرق و شوروی 
آشکار بود در صف منتقدان قرار گرفتند. برای 
نمونه، روزنامــه »مــردم«ـ ارگان حزب توده 
ایــران ـ پس از پایان بازی ها در تاریخ 15 مرداد 
1۳59. ش، در مطلبی با عنوان »صلح، دوستی 
و تفاهــم میان ملت ها فاتح گردید« نوشــت: 
»آمریکا با سوء استفاده از رویداد های افغانستان 
کوشید تا توطئه ننگین خود را علیه این جشن 
برادری و دوســتی ملت ها که چون خاری هر 
چهار سال، بیش از گذشته در چشمان جنایتکار 
او فرو می رود، عملی کند و با تحریم بازی های 
المپیک، خود را از ضربه شکست در افغانستان 
رنگ تجدید بزند...، اما نظام سوسیالیســتی 
برتــری عظیم خــود را بر نظام ســرمایه داری 
نمایاند و صلح و دوستی میان ملت ها، تفاهم 
و همزیستی مســالمت آمیز در المپیک مسکو 

پیروز شد!«

   حافظه    

یم بزرگ  تحر
سیاست در المپیک مسکو 1980

 بازی طبق کودتای مخملی
انتخابات ریاست جمهوری دهم و صف آرایی جریان های سیاسی ـ 1

تقویم انقالب

 واکنش امام 
به طرح انحالل

 مبحث قبلــی تقویم انقالب به 
موضوع طــرح انحالل مجلس 
خبرگان اختصاص داده شد، بحث به آنجا 
رســید کــه طراحــان انحــالل جرئت 
نمی کردند به اطالع امام برسانند، آمدند با 
ترفندی دیگر نامه ای تنظیم کردند و حدود 
15 نفر امضا کردند تا آن را به اطالع امام 
برســانند و از ایشان بخواهند که مجلس 
خبرگان را منحل کند. آنها به نتیجه رسیده 
بودنــد که در غیر این صــورت همه وزرا 

استعفا می دهند. 
البتــه برخــی از وزرای شــجاع و با 
شــهامت مانند دکتر مصطفی چمران در 
برابر توطئه ایســتادگی کردند، اما چون 
اقلیت بودنــد، نتیجه نداد. در نهایت متن 
کامل اعالمیه که به حضور امام برای تأیید 

فرستاده شد که در آن آمده بود: 
»... دولت ظرف یک ماه از این تاریخ 
برای تصویب پیش نویس قانون اساســی 
که از طــرف دولت، تنظیم و با تأیید مقام 
رهبری و به تصویب شــورا رسیده بود )با 
اصالحاتی کــه مورد تصویب شــورای 
انقالب و تأیید مقام رهبری است( به آرای 

عمومی مراجعه خواهند کرد.« 
در عالــم واقع منشــأ طــرح انحالل 
مجلس خبرگان کــه از جانب امیرانتظام 
و همکارانش دنبال می کردند در راستای 
همــان مخالفت هایــی بود کــه با اصل 
»والیت فقیه« صورت گرفته بود که مورد 

بحث نمایندگان مجلس خبرگان بود. 
چون حضرت امام خمینی)ره( هم به 
صراحت به این موضوع اشــاره کردند و 
فرمودنــد: »در مجلس خبرگان به مجرد 
اینکه صحبت »والیت فقیه« شد، شروع 
کردند بــه مخالفت و... ایــن منحرفان، 
اینهایی که از اسالم هیچ اطالعی ندارند، 
اینهایی که مخالف با اســالم هستند، در 
مجالس شان گفتند که این مجلس خبرگان 
باید منحل شود و دیگران هم دست زدند 

و برای آنها تظاهر کردند.
 اینها از مجلس خبرگان می ترســند 
برای اینکه مجلس خبــرگان می خواهد 
والیت فقیه را تصویب کنــد. آن چیزی 
که خدای تبارک و تعالی فرموده اســت، 
اگر فهمیــده هســتند و از روی فهم می 
کنند، خائن هستند و اگر چنانچه از روی 
بی اطالعــی و جهالت هســتند، جاهل 

هستند.«
 امام خمینی در دیــدار دولت موقت 
در رابطــه با طرح انحــالل به طور قاطع 
مخالفت کردند و اجازه انتشــار آن را نیز 
ندادند و طی بیاناتی در این رابطه فرمودند: 
»قضیه طرح آنکه مجلس خبرگان منحل 
بشود که در آن زمان دولت موقت این طرح 
شد، بعد هم معلوم شد که اساسش از امیر 
انتظام بود و آن مسائل آن وقت آمدند آقایان 
پیش ما، همین آقایــان، آقایان بازرگان و 
رفقایــش و گفتند که ما خیــال داریم این 

مجلس را منحلش کنیم.
 من گفتم شــما چه کاره هســتید که 
می خواهیــد این کار را بکنید. شــما چه 
سمتی دارید که بتوانید مجلس را منحل 
کنید؟ پاشید بروید ســراغ کارتان. وقتی 
دیدند محکم است مسئله، کنار رفتند. به 
نظر می آید پس از این ناکامی دنبال استعفا 
بودند که چندی بعد قضایای دیگری مثل 
تصرف النه جاسوســی پی ش آمد استعفا 
دادند و روند انقالب به دســت شــورای 

انقالب اداره  شد.«

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تاریخ
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 مشکل بزرگ
 صندوق های بازنشستگی

ترجمه عبــارت بحــران در صندوق های 
بازنشستگی را می توان به هم خوردن تعادل 
مالی این صندوق ها دانســت؛ چرا که اگر 
این صندوق ها می توانســتند ورودی ها و 
 
ً
خروجی هــای خود را تــراز کنند، طبیعتا
مشــکلی در این حوزه نداشتیم. این نبود 
تعــادل الزمه بازنگــری در صندوق های 
نظام بازنشستگی اســت. مسئله ای که در 
ســال های اخیر اتفاق افتاده، این است که 
ورودی صندوق ها رفتــه رفته در حال کم 
شدن است. به واســطه مقررات و قوانین 
 بسته 

ً
استخدام، ورودی این صندوق مطلقا

شــده و امروز بخش زیــادی از کارمندان 
دولت، بیمه پرداز سازمان تأمین اجتماعی 
هستند. از آنجا که دولت نمی تواند تعهدات 
خود به سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت 
کند، گویــی ناگفته و نانوشــته امتیازی به 
این ســازمان می دهد تا به واسطه قوانین و 
 ورودی به صندوق 

ً
مقررات استخدام، فعال

را ببندد. در حال حاضر حدود سه میلیون 
شــاغل در دولت داریم، اما کسورپردازان 
صندوق بازنشســتگی، از یک میلیون نفر 
هم کمتر هســتند، در حالی که اگر آن دو 
میلیون نفر را نیز به صندوق بازنشســتگی 
 وضعیت بسیار 

ً
کشــوری وارد کنید، قطعا

بهتر می شــود. در واقع می تــوان گفت در 
بحران صندوق هــا، وجود همین  نهایت 
نبود تعادل ها بوده و هیچ مشــکل دیگری 
وجود ندارد.  با توجه به وضعیت موجود، 
به نظر می رســد وضعیتی که هم اکنون در 
صندوق های بازنشستگی وجود دارد و بر 
کشور تحمیل شده اســت، در چهار سال 
آینده نیــز ادامه خواهد داشــت. ظرفیت 
اشتغال زایی باید در آن حدی باشد که افراد 
بتوانند وارد بازار کار رسمی و صندوق تأمین 
اجتماعی بشوند؛ در حالی که اآلن تقریبا 
ماهیت  کشــوری،  بازنشستگی  صندوق 
بیمه ای به معنای اجتماعــی اش را ندارد 
و بیشــتر نقش یک اپراتور را ایفا می کند. 
بودجه ای از دولــت می گیرد و این بودجه 
را میان بازنشستگان توزیع می کند.  مسئله 
همسان سازی حقوق ها، به طور مشخص 
از صندوق بازنشستگی کشوری آغاز شد و 
سپس به سایر صندوق ها نیز سرایت کرد. 
 
ً
وقتــی می گویم صندوق کشــوری، قطعا
صندوق لشکری نیز پشت سر آن می آید؛ 
چرا که پشــتیبانی و دیگر موضوعات این 
دو صنــدوق مانند یکدیگر اســت و این 
موضوع به ســازمان تأمیــن اجتماعی هم 
ســرایت پیدا کرده اســت. می تــوان این 
طور گفت که همسان ســازی حقوق ها در 
افسارگســیخته ای  تورم  همان  چارچوب 
است که متأسفانه در کشــور وجود دارد؛ 
یعنی این تورم اســت که ارزش دســتمزد 
و حقوق را از بین می بــرد و کفایت مزایا 
را به حداقل می رســاند. از طرفی دولت 
 قصد دارد در قبال این کاهش ارزش 

ً
دائما

پول ملی، دســتمزد یا مستمری را به تعبیر 
خودش متناسب یا همسان کند؛ در حالی 
که منابع پایدار و مشــخصی برای این کار 
دیده نشده است. در این شرایط برای اینکه 
در چهار ســال آینده موضوع صندوق ها به 
یک بحران تبدیل نشود، باید سعی شود که 
به تأمین اجتماعی و دو ســه صندوق دیگر 
به یک چشم نگاه کنیم. نمی شود که چون 
دولت آنجا کارفرماســت درصد باالیی از 
حق بیمه را خود دولت متقبل شود و از آن 
سمت به کسورپردازان تأمین اجتماعی حق 
کارفرمایی ندهد. باید پذیرفت با کســری 
فاجعه باری که در بودجه امسال وجود دارد، 
 همسان سازی بدون تورم نخواهد بود.

ً
قطعا

 BBBB در ســال های اخیر ضریــب جینی به  
عنوان نمادی که نشــان دهنده شکاف 
طبقاتی در جامعه است، روند افزایشی 
داشته اســت. به نظرتان دلیل افزایش 
ضریــب جینی طــی ســال های اخیر 

چیست؟
 از رقم 

ً
وجــود فقر یا نابرابــری را نمی توان صرفــا

ضریب جینی متوجه شــد. به نظر من آمارهایی که 
در دولت های قبل در این زمینه منتشر می شد، واقعی 
نبود. همان زمان در دولت های گذشــته نیز معتقد 
بودم کاهش ضریب جینی که اعالم می شــود، رقم 
واقعی نیست. علت کاهش ضریب جینی در دولت 
دهم پرداخت یارانه نقدی در ســال 1۳۸9 مطرح 
می شــد که توانست مقدار اندکی نابرابری در نقاط 
روستایی و شهرهای دور دست را کاهش دهد، اما 
خود این اقدام، یعنی تزریق میلیاردها تومان یارانه در 
سال به اقتصاد کشور تورم زا بود. تورم ایجاد شده از 
این ناحیه، از قدرت خرید مردم به شــدت کاست. 
تــورم یکی از اصلی ترین عوامل نابرابری اســت و 
افزایش نابرابری فقط مربوط به این دوره هشت ساله 
اخیر نیست. اگر بررســی کنید می بینید که از سال 
1۳۸۴ به این طرف هم فقر و هم نابرابری در کشور 
افزایش پیدا کرده اســت. نکته جالب این است که 
 باالترین درآمدهای ارزی را نیز در همین 1۶ 

ً
اتفاقــا

سال گذشته داشته ایم. در واقع برای فهمیدن افزایش 
نابرابری در کشور نیازی نیست که به ضریب جینی 
توجه کنیم، پراکندگی این همه کارتن خواب در همه 
جای شهر، افزایش قیمت هایی که در بازار مشاهده 
می شود و... نشان دهنده افزایش نابرابری است؛ به 
گونه ای که در حال حاضر بخــش قابل توجهی از 

مردم قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند.

 BBBB خب به نظرتان چرا مردم در ســال های  
اخیر فقیرتر شدند؟

در سه دهه گذشته سیاست ها به نفع گروه های خاصی 
بوده که این افراد ســرمایه های کشــور را از مرزها 
خارج کردند. از این رو دولت جدید در اولین اقدام 
خود باید با فساد مبارزه کند و افرادی که سرمایه های 
کشور را به تاراج بردند، محاکمه شوند، مادامی که 
این افراد محاکمه نشــوند مردم بــه عزم نظام برای 
مبارزه با فساد پی نمی برند. از سویی یکی از مسائل 
و مشکالت راهبردی ما نظام دستمزدی است، بیش 
از یکصد سال است که همه نخبگان به دلیل همین 
نظام دستمزدی به خارج از کشور می روند. در حال 
حاضر ما به فارغ التحصیالن بهترین رشته ها، مانند 
کامپیوتر در بهترین شرایط 7۰۰ تا ۸۰۰ دالر حقوق 
پرداخت کنیــم؛ در حالی که هــم اکنون به چنین 
متخصصی در کشوری، مانند ترکیه ۴5۰۰ دالر و 

در استرالیا ۸5۰۰ دالر می دهند. به تازگی در خبری 
دیدم یکی از کشــورهای شیخ نشین حاشیه خلیج 
فارس اعالم کرده اســت، به دنبال جذب نخبگان 
حوزه کامپیوتر اســت؛ طبیعی است که بسیاری از 
فارغ التحصیالن به آنجا بروند. حاال سؤال این است 
که چرا بهترین دانشــگاه های کشور در این سال ها 
برای کانادا، آمریکا و استرالیا نیرو تربیت کرده اند؟ 
پاسخ این اســت که در این اقتصاد داللی مبتنی بر 
سفته بازی تقاضایی وجود دارد و نیازی به مهندس 
ندارد. ما در این اقتصاد امروزمان به فردی نیاز داریم 
که زد و بند بلد باشد؛ شاید به همین دلیل است که 
در این ســال ها کسب و کار وکال رونق گرفته است! 
بنابراین این اقتصاد نمی تواند خلق شــغل داشــته 
باشد. شما در چنین فضایی توقع دارید فقر گسترش 
نیابد؟ شــما می بینید در کشورمان جمعیت زیادی 
متقاضی کار اســت و کاری هم برایش وجود ندارد 
یا اگر کار پیدا شــود کارفرما نیروی کار را استثمار 
می کند؛ بنابراین یکی از کارهایی که دولت سیزدهم 
باید انجــام دهد، اصالح نظام حقوق و دســتمزد 
ســت. شــما در این زمینه به وضعیت کشور سوئد 
نگاه کنید. سوئد در ســال 19۰۰ یکی از فقیرترین 
کشورهای دنیا بود، اما در ســال 19۳۴ این کشور 
به عنوان الگوی توسعه جهان که به راه سوم تمکین 
کرده و راه لیبرالیســم و سوسیالیسم را نرفته، تبدیل 
می شود. یکی از دالیل موفقیت سوئد نظام دستمزد 
این کشور بود. شما باید دستمزدی بپردازید که فرد 
احســاس کند با این دستمزد می تواند زندگی خود 
و خانواده اش را شــرافتمندانه اداره کند، در غیر این 

صورت فساد و رشوه خواری به وجود می آید.

 BBBB نظرتان درباره پرداخت یارانه های نقدی  
و سازوکار در راستای کاهش یا محو فقر 

چیست؟ 
یارانه نقدی بدترین شــیوه پرداخت یارانه اســت و 
در همه جای دنیا شکســت خورده اســت. دولت 
ســیزدهم در ابتدای کار باید اقداماتی انجام دهد تا 
برای سال های بعدی زیرساخت مناسب ایجاد کند. 
در دنیا یارانه دائمی داده نمی شود؛ بلکه هر کسی که 
یارانه می خواهد سال به سال باید فرم مشخصی را 
پــر کند و اطالعاتش را به دولت بدهد؛ چرا که این 
اطالعات ممکن است هر ســال تغییر کند، حتی 
ممکن است وضع اقتصادی فرد یارانه گیرنده بدتر 
شده باشــد و وی مســتحق دریافت یارانه بیشتری 
شــود؛ همانطور که ممکن است شرایط اقتصادی 
فردی بهتر شــده باشد و از فهرســت یارانه بگیران 
خارج شود. بنابراین پرداخت یارانه اقدامی موقت 
است. در این فاصله دولت ها باید شغل ایجاد کنند 
تا افراد از سیستم حمایتی به سیستم بیمه ای منتقل 
شوند. هر شخص باید شغل داشته باشد، حق بیمه 
پرداخت کند و از مواهب آن هم اســتفاده کند. این 
راه حلی برای کوتاه مدت است؛ ولی در بلندمدت 
دولت باید برای انجام هر کاری به درســتی مطالعه 
کند و از شــعارهای فــوری بــرای پرداخت یارانه 
خودداری کند. برای نمونه، دولت برای حذف یارانه 
انرژی باید برای مردم گزینه معرفی کند؛ در غیر این 
صورت مادامی که خودروسازان خودروهایی تولید 

می کنند که سه برابر مصرف جهانی بنزین مصرف 
می کند و مردم هم گزینه ای برای جایگزینی ندارند یا 
مادامی که مردم گزینه ای برای حمل و نقل عمومی 
ندارند، نمی توان به اجرای طرح هایی درباره یارانه 
انرژی دست زد. در حال حاضر دولتمردان افتخار 
می کننــد که بــرای نمونه ۶۰۰ هزار شــغل ایجاد 
کرده اند؛ در حالی که بیشترین شغل ها ناشی از کار 
کردن این افراد در تاکسی های اینترنتی است. اینگونه 
شغل ایجاد کردن نه تنها خوب نیست، بلکه فاجعه 
است؛ زیرا افراد یا حقوق ناچیزی دارند و مجبورند 
در این تاکســی ها کار کنند یا کار خود را از دست 
داده اند و به تاکسی های اینترنتی پناه آورده اند که اینها 

توفیق نیست، بلکه فاجعه است.

 BBBB فکــر می کنید یارانــه کاالیی چه میزان  
می تواند در حمایت از اقشار آسیب پذیر 

مؤثر باشد؟
در نظم موجــود و حاکم بر اقتصاد کشــور امکان 
هیچ اصالحــی وجود ندارد؛ چرا کــه هر اقدامی 
مانند پخش پول یا اعطــای یارانه ها و... وضعیت 
کنونی را بدتر می کند. از همان ابتدا که دولت های 
گذشــته قصد اعطای یارانه های نقــدی به مردم را 
داشتند، مرتب متذکر شدیم که هزینه انجام این کار 
برای کشور بسیار باالســت. بیش از 11 سال است 
که از پرداخــت این یارانه ها می گــذرد و خیلی ها 
اســتحقاق دریافت این یارانه ها را نداشتند؛ اما این 
یارانه را دریافت کرده و می کنند. البته ناگزیر هستیم 
به گروه هایی کوپن بدهیم یا از آنها حمایت غذایی 
انجام دهیم. وقتی بیکاری وجود دارد و بســیاری از 
خانواده ها درآمد ندارند، باید در این شرایط به آنها 
کمک کرد بــه جای اینکه با پول نقــد از خانوارها 
حمایت کنیــم، باید به آنها کاال بدهیــم و منابع را 
ســهمیه بندی کنیم. البته این وضعیت باید به طور 

موقت ایجاد شود و البته روش های خودش را دارد.

 BBBB در شرایط امروز اقتصاد ایران با پرداخت 
ماهیانه چه میزانی پول می شود مدعی 

محو فقر مطلق در کشور شد؟
 باید دانست برای ریشه کن کردن فقر مطلق راه 

ً
اوال

حل وجــود دارد. فقر مطلق یعنی حداقل های یک 
زندگی که از بیمار شدن افراد جلوگیری کند، تأمین 
شود. بنابراین، ســبد حداقلی از کاالها نیاز است 
که افراد بتوانند سالمت و عزت نفس شان را حفظ 
 در جامعه 

ً
کنند. ایجاد چنین شرایط حداقلی کامال

ما امکان پذیر است، ولی برای اجرایی شدن آن نیاز 
به برنامه وجود دارد. ابتدا باید یک بازنگری در نظام 
حمایتی کشور صورت بگیرد و سازماندهی جدید 

ایجاد شود.

بازار

یادداشت 

از اقدامات مهم برای ایجاد اســتقالل اقتصادی از درآمدهای 
نفتی، ایجاد تعادل در تراز تجاری اســت؛ به گونه ای که منابع 
مورد نیاز برای تأمین نیازهای ضروری بدون فروش نفت قابل 
تحقق باشــد. از شروط تحقق این موضوع این است که کشور 
به اندازه صادرات غیرنفتی خود واردات داشــته باشد؛ در واقع 
میــزان واردات تابعی از میزان صادرات غیر نفتی باشــد. در 
این صورت نه تنها افزایش رقم واردات باال ایراد نیست، بلکه 
می تواند محرکی برای افزایش تولید باشد، لذا این موضوع که 
ما به ازای صادرات غیر نفتی می توانیم واردات داشــته باشیم، 

باید به یک باور عمومی تبدیل شود.

 واردات تابع صادرات
منهای نفت

به گزارش »اســپوتنیک«، به دلیل وقوع کودتا در کشور گینه، 
قیمت آلومینیوم در بازار جهانی به باالترین میزان در 1۰ ســال 
گذشته رســید. دلیل این افزایش قیمت این است که وقوع این 
کودتا سبب شده است تا بازار نگران کمبود بوکسیت شود. به 
نحوی که قیمت آلومینیوم برای تحویل در ماه اکتبر در معامالت 
بورس شانگهای ۳/۴ درصد رشد کرده و به ۳۴۰۶ دالر به ازای 
هر تن رسیده است. گفتنی است، این رقم از سال 2۰۰۶ تاکنون 
بی سابقه بوده است. در بورس فلزات لندن هم شاهد اتفاقات 
مشابه بوده ایم؛ به گونه ای که از سال 2۰11 تاکنون بی سابقه بوده 

است. 

آلومینیوم! کودتای   
شاخص

یکــی از عباراتی که افراد حاضر در بورس با آن آشــنا هســتند، 
»صندوق های سرمایه گذاری« است. افراد حقیقی و حقوقی فعال 
در بورس می توانند به جای خرید سهم، مستقل در این صندوق ها 
سرمایه گذاری کنند. انواع متعددی از این صندوق ها بر اساس نوع 
اوراق بهاداری که در آن سرمایه گذاری می شود  و اهدافی که دنبال 
می کنند، در دنیا وجــود دارد که از جمله آنها می توان به صندوق 
سرمایه گذاری بازار پول، صندوق سرمایه گذاری سهام، صندوق 
ســرمایه گذاری اوراق با درآمد ثابت، صندوق ســرمایه گذاری 
بخشی و... اشاره کرد. این صندوق ها در بازار بورس ایران در دو 
گروه صندوق درآمد ثابت و صندوق سهام در حال فعالیت هستند.

سرمایه گذاری صندوق    
افزوده

میالد شکری
خبرنگار

 مبارزه با فقر و کاهش آن را می توان یکی از نمادهای وجود عدالت اقتصادی در یک جامعه دانســت؛ به گونه ای که هر چقدر فقر در جامعه ای افزایش یابد، می توان 
گفت آن جامعه از مبانی عدالت عدول کرده و هر چقدر عدالت در جامعه ای بیشــتر رعایت شود، فقر در آن جامعه نیز کاهش خواهد یافت. کاهش فقر را می توان از 
شعارهایی دانست که همواره تمام دولت های حاکم در جمهوری اسامی در راستای تحقق آن تاش کرده و اقداماتی را انجام داده اند. با این حال برخی از آمارها طی 
سال های اخیر از افزایش فقر و نابرابری در کشور حکایت دارد. صبح صادق در گفت وگویی با دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا)س( 

این موضوع را بررسی کرده است. 

ین شیوه است پرداخت یارانه نقدی بدتر
دکتر حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا )س( در گفت وگو با صبح صادق

فرهاد بذرافکن
عضو اسبق هیئت مدیره

 انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران
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همایش هادیان و مســئوالن سیاسی نیروهای 
مســلح به میزبانی سازمان بسیج مستضعفین 
در مجموعه فرهنگی ۵ آذر برگزار شد. نماینده 
ولی فقیه در سپاه در این همایش گفت: »یکی 
از مهم ترین رسالت های روشنگری و هدایت 
سیاسی باید تبیین درســت نظام والیی برای 
مردم باشــد که اگر این تبیین درســت انجام 
شــود، انگار به جای ماهی به مردم ماهیگیری 

یاد داده ایم.«

حجت االســالم  به گــزارش صبح صــادق، 
والمسلمین دکتر عبدالله حاجی صادقی با اشاره 
به میزبانی سازمان بسیج، گریزی به موضوع بسیج 
زد و اظهار داشت: »همه ما، همه نیروهای مسلح، 
مدیران، نهادها، حوزه و دانشــگاه و... به فرهنگ 
بسیجی و بسیجی بودن افتخار می کنند؛ چراکه این 

فرهنگ منبعث از عاشوراست.«
وی با اشــاره به وقایع پس از عاشــورای سال 
۶1 هجــری و ماجرای اســارت اهل بیت پیامبر 
اســالم)ص( بعد از شــهادت امام حســین)ع( 
افزود: »همه این ماجراها برای ما درس اســت، 
نکته اول این است که بصیرت افزایی را در مکتب 
زینب کبری)س( و امام سجاد)ع( و اهل بیت باید 
یاد بگیریم،چراکه اگــر بصیرت افزایی آنها نبود، 

کربال در کربال می ماند.«
حاجی صادقی  والمســلمین  حجت االسالم 
افزود: »یکی از نــکات مهمی که بصیرت افزایی 
حضرت زینب کبری)س( و امام زین العابدین)ع( 
در این ماجرا داشــت، اســتناداتی بــود که این 
حضرات به آیات قرآن داشــتند و این آیات برای 

امروز ما هم قابل استفاده و استناد است.«
وی افــزود: »بصیرت افزایــی و روشــنگری 
حضرت زینب)س( ســه نکتــه دارد؛ اول اینکه 
بصیرت افزایی تعطیلی بردار نیست، همیشگی و 
همه جایی است، دوم اینکه برای هدایت سیاسی 
بصیرت کافی نیســت و شــجاعت، صراحت و 
ایســتادگی هم می خواهد و ســوم اینکه یکی از 
مهم ترین ابعــاد بصیرت افزایی مبارزه با تحریف 
است و باید پیرایه ها را زدود و با تحریف ها مقابله 

کرد.«
محور دومی که در ایــن همایش مورد بحث 
نماینده ولی فقیه در سپاه قرار گرفت، در خصوص 
الزامات هدایتگری سیاســی و هــادی بودن بود، 
وی افــزود: »یکی از الزامات هدایت سیاســی و 
هادی بودن برای دیگران درک درست، به موقع و 
جامع از موقعیت هاست، در واقع اگر طبیب بدون 
معاینه نسخه بدهد خطاست، لذا باید موقعیت را 

شناخت.« 
وی در توضیح این بخش گفت: »اآلن که نظام 
اسالمی می رود تا دولتی در تراز انقالب اسالمی 
)دولت به مفهوم همه ابعاد حکمرانی نه فقط قوه 
مجریه( تشــکیل دهد و در مســیر نظام والیی و 
ســربازی والیت حرکت کند، بعد از اینکه بارها 
سرمان به سنگ خورده امروز هدایت سیاسی باید 

چگونه باشد؟«
حاجی صادقی  والمســلمین  حجت االسالم 
در پاســخ به این پرســش که یک هادی سیاسی 
در این فضا چگونه بایــد عمل کند، افزود: »اآلن 
دیگر دوران اســتراحت نیست، یا این دوره کار ما 
مطالبه گری محض نیست که فقط نقد کنیم یا اینکه 

صرفا حمایت مطلق از دولتمردان داشته باشیم؛ 
بلکه هر ســه روش غلط اســت و ما در وضعیت 
فعلی باید فرصت را غنیمت بشماریم برای یک 

هدایت واقع بینانه و مناسب.«
وی بر اساس همین نکات در ادامه پیشنهادهایی 
برای این موضوع ارائه داد و گفت: »جبهه استکبار 
می دانــد که به جز مهار انقالب چــاره ای ندارد، 
چراکه اگر غیر این بشود نابودی اش قطعی است، 
لذا به دنبال فتنه های جدید هستند و اآلن مهم این 
است که رصد جبهه استکبار چه فتنه هایی را دنبال 
می کند، برای نمونه جنگ نیابتی به شکل جدید در 

افغانستان.«
نماینده ولی فقیه در ســپاه در همین موضوع 
افغانســتان در توضیح گفت: »کارگردان بیرونی 
در افغانســتان استکبار است و دنبال این است که 
جنگ نیابتی انجام دهد؛ اما در کشور ما جور دیگر 
است، سر نخ هایی اســت که اگر جلوی آن را با 

بصیرت بخشی نگیریم، مشکل ساز می شوند.«
وی افزود: »کار دیگر دشــمن برای مقابله با 
انقالب اســالمی این است که نقادان مهم دولت 
انقالبی نیروهای عدالت خواه و حزب اللهی باشند 
و انشقاق شــدید میان جریان های انقالبی ایجاد 
کنند و همگی هم منتقد مخرب دولت باشند. سر 
نخ هایی از این فتنه مشاهده می شود که مقابله با آن 

هوشیاری می طلبد.«
حاجی صادقی  والمســلمین  حجت االسالم 
ادامه داد: »در موضوع افغانستان دشمن اصلی را 
نباید فراموش کرد، هنرپیشه نباید ما را از کارگردان 
غافل نکند، کارگردان اصلی نباید یادمان برود، ما 
به طالبان مشــکوک هستیم، اما کارگردان اصلی 
یادمان نرود؛ همانی که امروز افغانستان را به این 
روز انداخــت، خط تبلیغــی را دنبال می کند که 
عالوه بر جریان مقابل انقالب، نیروهای انقالبی 
را در مقابل دولت انقالبــی، آن هم با تحریف و 

وارونه جلوه دادن ماجرای افغانستان قرار دهد.«
وی افزود: »آن کســی که ســال ها تالش کرد 
پیوند امت را با حاکمیت تضعیف کند، االن هم 
خاموش نیست و باید مواظب باشیم انسجام جبهه 

انقالب شکسته نشود.«
نماینده ولی فقیه در سپاه در ادامه توضیحات 
خود گفت: »هادیان سیاسی باید مراقب دو اصل 
باشند؛ یک، حفظ تقویت و تحکیم هر چه بیشتر 
جبهــه انقالب؛ کدام جبهــه؟ آن جبهه ای که آقا 
گفتند تنوع انگیزه و برنامه هدایت شده الزم دارد و 

دوم رصد و هوشیاری در برابر فتنه ها.«
وی در خصــوص موضوع رصد افزود: »یکی 
از مســائلی که با یک رصد عمومی در جامعه به 
آن می رسیم، این اســت که یکی از بیماری هایی 

که تا حدودی به آن مبتال هســتیم، 
پایین آمدن سطح اعتماد 

و باور مردم نسبت 

به مســئوالن یا حتی در برخی موارد نسبت به 
نظام به وجود آمده که عامل مهم آن به جز تبلیغات 
دشمن عملکرد بد دولتمردان قبلی بوده است.«

نماینــده ولی فقیه در ســپاه در ادامــه افزود: 
»بدترین کاری که می شــود کرد، این اســت که 
بزرگ ترین پشــتیبان انقــالب و عقبه حفظ نظام 
را که مردم هستند، بی اعتماد کنند و متأسفانه در 
دولت با وعده هایی که به عمل منجر نشد باعث 
بی اعتمادی مردم شــد و آنقدر وعده دروغ دادند 
که مردم وعده صادق را نپذیرند و موج ناامیدی در 

میان مردم به راه افتاد.«
وی گفــت: »امروز یکــی از محورهای مهم 
هدایت سیاســی امید دادن به مردم است؛ یعنی 
نباید فقط مشکالت بیان شود، بلکه از پیروزی ها 
و ظرفیت هایی که فعال شده هم باید گفت، مردم 
باید بفهمند که این سختی و رنجی که با مقاومت 
کشیده اند، بی ثمر نبوده و ثمره اش شکست های 
یکی پس از دیگری دشــمن است و صد البته که 

سوء مدیریت وجود داشته است.«
حاجی صادقی  والمســلمین  حجت االسالم 
تأکید کرد: »هادی سیاسی باید به جامعه، نشاط 
و قدرت، حرکــت و توانمندی وجهت بدهد که 
این خود دو بخش دارد؛ بخش اساســی خدمت 
صادقانه به مردم اســت؛ مثل همین که نیروهای 
مســلح وارد میــدان خدمت شــده اند و توصیه 
می کنم هرچــه می توانید در ایــن زمینه فعالیت 
کنید، خدمت رسانی صادقانه به مردم برای جذب 
و جلب اعتماد مردم الزم اســت و مردم باید باور 
قلبی داشته باشــند که ما خدمتگزار آنها هستیم، 
تأثیرش را هم می توانیم در تشــییع پیکر مطهر و 
چاک چاک شــهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی 

ببینیم.« 
محور دومی کــه نماینده ولی فقیه در ســپاه 
در این حوزه به آن تأکید داشــت، تحلیل و تبیین 
 صحیح وضعیت انقالب اسالمی بود، وی گفت: 

»تبییــن رابطه امت با دولت و مســئوالن و بیان 
ویژگی های دولت اســالمی و رابطه امت و امام 
در ایــن حکومت انگیزه و اعتماد را به مردم برای 

حضور در صحنه فراهم می کند.«
اما یکی از مهم ترین بخش های سخنان نماینده 
ولی فقیه در ســپاه پرداختن به محور سوم همین 
موضوع بود، وی گفت: »فرصتی فراهم شده که 
یکی از مهم ترین و مبنایی تریــن رفتار و فعالیت 
سیاســی را انجام دهیم و آن تقویت و استحکام 
بیشتر آرمان انقالب اسالمی است؛ امروز فرصت 
فراهم شده که در کنار کارهای شعاری و حماسی 
تالشــی کنیم برای اینکه ارکان انقالب و عوامل 
محدثه و مبقیه انقالب را با بیان عقالنی و قرآنی 
برای مردم بیان کنیم تــا قدرت تحلیل مردم باال 
برود و در انتخابات نیاز نباشد یک کار ویژه کرد  و 
با روشنگری در طول این دوره خود مردم بتوانند به 

تحلیل برسند و ماهیگیری بلد باشند.«
وی در ادامه با بیان اینکه دشــمن چهار ستون 
انقالب را مورد تعرض قرار داده، افزود: »ما باید 
برای تقویت آن کار کنیم و هم خودمان قوی شویم 
و تأکید می کنم هم برای تقویت مجموعه نیروهای 
مسلح در این چهار رکن و هم مجموعه جامعه در 

این ارکان کار کنیم.«
حاجی صادقی  والمســلمین  حجت االسالم 
چهار رکن انقالب را چنین برشمرد: »یک موتور 
حرکت انقالب که همان دین اسالم و قرآن است 
و برجسته ترین ویژگی انقالب هم ماهیت دینی آن 
است و دشمن می خواهد این موتور خاموش شود 
و تهاجم به شیوه های مختلف را به این رکن برنامه 
ریزی کرده اســت، باید روحیه دین داری و اسالم 
واقعی آنطور که هست خوب تبیین شود ما اسالم 
متحجر و  اسالم سکوالر را قبول نداریم و انقالب 
اسالمی مبتنی بر اسالم ناب محمدی تشکیل شده 

و این نوع اسالم باید برای مردم تبیین شود.«
وی دومین رکن انقالب را راننده و جهت دهنده 
انقالب اســالمی در مســیر صراط مستقیم بیان 
کرد و افــزود: »امام فرمود والیت فقیه یک هدیه 
الهی اســت. امروز داریم به این حقیقت بیشــتر 
پی می بریم و می بنیم که شــخص ولی فقیه واقعا 
بزرگ ترین هدیه الهی برای ماست، نگذاریم تنها 

بماند.«
نماینده ولی فقیه در همین زمینه به وصیت نامه 
حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد و گفت: »این شهید 
بزرگوار در بخشــی از وصیت نامه خود می گوید 
هر مظلومی که مظلوم می شــود گناهش به گردن 
کسانی است که می توانند از او دفاع کنند؛ اما از او 
 چقدر بی انصافند کسانی که 

ً
دفاع نمی کنند و واقعا

بیش از سی سال اســت که بعد از حضرت امام 
راحــل می بینند که ایــن ولی نگذاشــته در این 
میدان نه انقالب از صراط مستقیم خارج شود و 
نه صدمه ای ببیند و خاک بر دهان هایی که امروز 
نمی خواهند بفهمند یا خود را به نا فهمی زده اند 
یا عناد دارند که نسبت به والیت آن جور سخن و 

تحلیل می کنند.«

وی ادامــه داد: »در والیــت باید تبری و تولی 
را بایــد هم تحلیل کنیم و از طرفی از همه مهم تر 
چیستی، چرایی و چگونگی والیتمداری مهم ترین 
بحث است که اول برای خودمان آگاه شود و بعد 

دیگران را تبیین کنیم.«
سومین رکن انقالب از دیدگاه نماینده ولی فقیه 
سوخت رســان انقالب است، وی در توضیح این 
مســئله گفت: »راننده تا زمانی می تواند رانندگی 
کند که ســوخت داشته باشــد و پشتیبان انقالب 
هم حضور مردم است، به تعبیر قرآن لیقوم الناس 
بالقسط، دشمن می خواهد این را بزند و مردم را از 
انقالب بگیرد، لذا باید تقویت کننده حضور مردم 
باشــیم.« وی رکن چهارم انقالب را بعد ســلبی 
انقالب دانســت و افزود: »در اسالم تولی و تبری 
را باید با هم داشــته باشیم و این برائت جستن از 
دشمنان در کنار والیتمداری خود یک رکن مهم 

است و روحیه جهاد و مبارزه را ایجاد می کند.«
حجت االسالم و المسلمین حاجی صادقی با 
تأکید بر اینکه در زمینه همه این چهار رکن می توان 
اســتنادات بســیاری به آیات قرآن داشت، افزود: 
»سیاست ما سیاســت خدایی است که در نسخه 
خدایی نازل شده و لذا برای تبیین آن باید به آیات 

قرآن مسلط شویم.«
محور دیگر سخنان نماینده ولی فقیه خطاب 
به هادیان سیاســی نیروهای مســلح مانع شدن 
از فراموشــی ناکامی هــا و شکســت های جبهه 
استکبار بود، وی افزود: »تالش دشمن فراموشی 
دو چیز اســت: یکی شکست های خود و دیگری 
موفقیت های مــا؛ لذا باید موفقیت خود را به دید 
عالم برسانیم و بر شکست ابرقدرتی آمریکا در این 
سال ها مرحله به مرحله تأکید کنیم، حتی باید روی 
ناتوانی آمریکا در اداره مردم کشور خود هم تأکید 
کنیم.« وی در ادامه گفت: »قوی شدن و قدرت جز 
در پرتو جهاد معنا ندارد، در پرتو جهاد استعدادها 
شکوفا می شود و پیروزی ها پدید می آید و هدایت 
و نصرت الهی در پرتو جهاد جلب می شــود؛ از 
این رو نباید گذاشت روحیه انقالبی و جهادی به 
روحیه راحت طلبی تبدیل شود، البته امروز میدان 
جهاد اصغر خیلی تنگ شده؛ اما میدان جهاد اکبر 
گسترده است و از سویی ما در امر هدایت سیاسی 

در میدان جهاد کبیر کارهای بسیاری داریم.«
نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: »نسخه قرآن در 
برابر تک فرهنگی دشمن جهاد کبیر است. جنگ 
با فتنه ها در برابر دشمنی که می خواهد اراده خود 
را تحمیل کند، همین جهاد کبیر است؛ اما ما هنوز 
نتوانسته ایم شکست های بزرگ جبهه استکبار را به 

رخ او بکشیم و برای مردم این را تبیین کنیم.«
وی در ادامه افزود: »امروز که دشمن تضعیف 
شده، ممکن  است به هرکاری دست بزند. دشمن 
کارش دشمنی است و لذا مهم این است که ما در 

برابر این دشمنی چه واکنشی داریم.«
توصیه آخر نماینده ولی فقیه در سپاه به هادیان 
و مسئوالن سیاســی نیروهای مســلح باالبردن 
ســطح اخالقی، فکری و تحلیلی و تغذیه فکری 
مناســب بود. وی در همین زمینه گفت: »شهید 
میثمی تعبیری داشت و می گفت باید پارچ معارف 
داشته باشیم تا بتوانیم یک استکان آن را به دیگران 
بدهیــم.« تأکید نهایی وی بر روی کار در رابطه با 
سبک زندگی اسالمیـ  ایرانی و مواجهه با تهاجم 

دشمن در این زمینه بود.

والیی  نظام   تبیین 
ویژه هدایت سیاسی است کار

حجت االسالم والمسلمین عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه
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سردار غامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج 
مســتضعفین در همایــش سراســری هادیان و 
مسئوالن سیاسی نیروهای مسلح: »تحقق بیانیه 
گام دوم انقاب با دولت سازی، جامعه سازی و 
نیل به تمدن نوین اســامی تنها از مسیر بسط و 
گسترس مردم ســاالری اسامی ممکن است و 
سازوکار این امر تنها در بســیج وجود دارد؛ لذا 
بر این اساس سند راهبردی ده ساله بسیج تدوین 
شــده و به تصویب رهبر معظم انقاب رســیده 

است.«

به گزارش صبح صادق،سردار غالمرضا سلیمانی، 
رئیس ســازمان بســیج مســتضعفین در همایش 
سراسری هادیان و مسئوالن سیاسی نیروهای مسلح 
که به صــورت وبینار در مجموعــه فرهنگی 5 آذر 
سازمان بسیج برگزار شد، ضمن خوش آمدگویی به 
شرکت کنندگان گفت: »رهبر معظم انقالب حرکت 
انقالب اســالمی را به گام اول و دوم تقسیم فرمودند 
که این تقسیم از 2۳ بهمن 1۳97 با صدور بیانیه گام 
دوم بعد از چله افتخار اول انقالب اسالمی صورت 

گرفت.«
وی افزود: »چله دوم انقالب و به تعبیر ایشان گام 
دوم انقالب سرآغاز پیروزی های بزرگ است و نتایج 
راهبردی مقاومت ملت ایران در گام اول انقالب در 
گام دوم به ثمر خواهد رســید، چرا کــه در گام اول 
انقالب هم در مســئله دفاعــی مؤلفه های قدرت را 

پشت سر گذاشتیم و هم به بازدارندگی رسیدیم.«
سردار سلیمانی ادامه داد: »بیانیه در واقع مشخص 
می کند که مؤلفه هــای اصلی حرکت انقالب به چه 
ســمتی و چگونه خواهد بــود. در گام اول پیروزی 
انقالب اســالمی و اســتقرار نظام مردم ســاالری 
اســالمی، این نظام مقــدس علوی و عاشــورایی 
جمهوری اسالمی اتفاق افتاد و جمهوری اسالمی که 
به تعبیر رهبر معظم انقالب یک الگوی دریافت شده 
از غرب یا از سایر اقصی نقاط دنیا نیست؛ بلکه یک 
الگوی برآمده از اسالم ناب و از مسیر اندیشه های امام 

راحل اســت و ملت ایران هم این الگو را پذیرفت و 
سر دست گرفت و برای آن جانفشانی کرد و استقرار 

پیدا کرد.«
وی با اشــاره به مرحله ســوم مراحــل پنج گانه 
انقــالب گفت: »تحقــق دولت اســالمی و تحقق 
همه جانبه  مردم ســاالری اســالمی و بــاز مرحله 
جامعه پردازی و مرحله تمدن نوین اســالمی بعد از 
این مراحل اســت و آقا فرمودند اگر دولت اسالمی 
محقق نشود، شکل گیری جامعه اسالمی دور از ذهن 
خواهد بود و این سه مرحله ای که باقی مانده باید در 
گام دوم به نتیجه برســد و حرکت ملت ایران در آن 

مسیر برنامه ریزی شود.«
رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: »تحقق 
مردم ساالری اسالمی در اولویت قرار دارد و بسیج به 
عنوان تشــکیالت انقالب اسالمی و تشکیالتی که 
تحت فرمان امام المســلمین است، رسالت خود را 
اینگونه تشخیص داد که بر اساس فعالیت هیئت های 
اندیشه ورزی روی بیانیه گام دوم مطالعه داشته باشد؛ 
چراکه تحقــق بیانیه گام دوم یکی از رســالت های 
اصلی بسیج است و این اولویت بندی هایی است که 
در منظومه فکری رهبر معظم انقالب قرار دارد.« وی 
به تهیه و تنظیم سند راهبردی 1۰ ساله بسیج با تکیه 
بر اندیشه ورزی اشاره کرد و افزود: »این سند به رهبر 
معظم انقالب پیشــنهاد داده شد و یک سال بررسی 
آن زمان برد تا در 27 بهمن سال 1۳99 رهبر معظم 
انقالب این ســند را برای بسیج به عنوان تشکیالت 

مردمی انقالب اسالمی تصویب فرمودند.«
رئیس سازمان بسیج مســتضعفین گفت: رهبر 
معظــم انقالب در تصویب ســند فرمودند که »این 
مســیر مبارک را با دقت و توکل به خداوند متعال و 
پرهیز از بی عملی و باور می توانیم ادامه بدهیم و به 

پیش برویم.«
سردار ســلیمانی با بیان اینکه این سند در 

ســال 1۴۰۰ به عنوان ســال آزمون گفت: 
در سراسر کشــور برنامه ریزی و در حال 

پیگیری اســت و خطاها را امسال بر 

اساس آزمون های که اجرا می شود شناسایی می کنیم، 
آسیب ها را فهرست می کنیم و سپس اولویت ها را با 
سند مرور می کنیم و متناسب با برنامه هفتم نیروهای 
مسلح، بســیج هم برنامه هفتم خود و دو برنامه پنج 
ساله از سال 1۴۰1 تا سال 1۴1۰ را خواهد داشت.« 
وی به ضرورت تشکیل بسیج نوین انقالب اسالمی 
تأکید کــرد و توضیح داد: »به فرمــوده رهبر معظم 
انقالب مردم ســاالری اســالمی فقط شــرکت در 
انتخابات نیســت و مردم باید در همه امور ســاالر 
خودشان باشند. ایشــان در جاهای دیگر به مردمی 
کردن اقتصاد مقاومتی، سیاســت و فرهنگ و دفاع 
تأکید داشتند که در همه این عرصه ها بسیج می تواند 
مظهر تحقق مردم ساالری اسالمی باشد و منظور از 

بسیج فقط سازمان بسیج نیست.«
رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: »این 
تصور اشتباه اســت که گاهی وقت ها ما بسیج را بر 
اساس ادراکات ناقص و ساده خود تعریف می کنیم؛ در 
حالی که بسیج یک تعریف گسترده و عمیق بر اساس
 اندیشه امامین انقالب اســالمی است. بسیج، 
یعنی مــردم در همه صحنه ها حضور موثر داشــته 

باشند.«

وی خطاب به هادیان و مسئوالن سیاسی نیروهای 
مسلح گفت: »برای تحقق این هدف مهم و واال که 
سازمان بســیج به دنبال آن است، همه شما عزیزان 
می توانید در گفتمان ســازی و همراه ســازی هم در 
کسوت هادی سیاســی و هم در کسوت شخصیت 
پر خیر و برکت بســیج خودتان بــه ما کمک کنید و 
در محالت و مساجد پیاده ســازی الگوی حضرت 
آقا را برای بسیج، به عنوان چتری که بر همه سالیق 
و گرایش هــا و ظرفیت های درون انقالب اســالمی 
گســترده شده که نه با کسی رقابت می کند و نه دنبال 
نام و نشان است، بلکه به دنبال تحقق همه جنبه های 
مردم ساالری اســالمی و فراهم کردن بستر حضور 
مردم در صحنه حل مشــکالت کشور است، فعال 
شــوید.« وی در بخش دیگر ســخنان خود رویکرد 
تحول در بسیج را همزمان با تحول در همه بخش های 
کشور مهم دانست و افزود: »ما در سازمان بسیج یکی 
از مجموعه هایی هستیم که باید مسیر تحولی بسیار 
هوشــمندانه را در پیش بگیریــم و بتوانیم حرکت 
عمومی منضبطی داشته باشیم که حضرت آقا برای 
حل مسائل نظام و اتخاذ رویکردهای تحولی مطالبه 
کردند که همــان ایجاد حرکت های منضبط تحولی 
هدفمند برای ایجاد احساس تغییر از وضع موجود به 

سمت وضع مطلوب است.«
سردار ســلیمانی افزود: »رضایت حضرت آقا از 
نهضت کمک مؤمنانه و تعبیر ایشان در این خصوص 
که این امر یکی از نرم افزارهای نظامی اسالمی بود که 
پیاده شد و بسیج پرچمدار این عمل بود و این مسئله 
یک سنت جاری و حسنه شد، به ما نشان داد که این 
تحول دســت یافتنی اســت.«  وی با اشاره به طرح 
مبارزه با کرونا که طرح شــهید بزرگوار سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی است افزود: ما در 
بسیج اثبات کردیم که با به میدان 
آوردن ظرفیت مردم امروز بیش از 
نیمی از ظرفیت تزریق واکسن را در 
کنار ســایر خدماتی که بسیج انجام 
می دهد در کشور سازماندهی و اجرا 

کردیم و بناســت این توانایی و ظرفیت را طی هفته 
آینده به دو برابر برســانیم. این در حالی است که ما 
در مراجعات و بازدیدهای میدانی مردمی را می بینیم 
که بدون چشمداشــت مادی مشارکت کرده اند و یا 
از محل کارشان مرخصی بدون حقوق گرفته اند و در 
این مراکز مشغول خدمت هستند.« وی گفت: »من 
این را عرض کنم کــه در طول این 19 ماه ما به هیچ 
یک از این دوســتان یک ریال هم پرداخت نکردیم و 
نتوانستیم این عزیزان را تشویق کنیم. با وجود این همه 
پای کار هستند و این ویژگی حرکت مردمی است که 
بدون اینکه هزینه زیادی شود، این همه خدمات ارائه 
شده است. این همان تکرار مدل دفاع مقدس است.«

ســردار ســلیمانی افزود: »مبتنی بــر همه این 
تجربیات برای همه این موضوعات نقشــه راه تهیه 
کردیم و نقشــه راه پنج ســاله در محرومیت زدایی 
در حــال اجراســت و در حــال تعامل بــا دولت و 
ســایر نهادهای مربوطه هســتیم که در کنار آنها این 
خدمات را انجام دهیم.« وی با اشــاره به نقشــه راه 
فضای مجازی بســیج هم گفت: »امــروز دوره بزن 
و در رو در فضای مجازی تمام شــده و ما می توانیم 
عالوه بر مقابله با عملیات روانی دشمن، برای همه 
موضوعات اجرایی در کشور پیوست فضای مجازی 
تهیه کنیم و با پوشش رســانه ای و گفتمانی مردم را 
برای آن موضوعات آماده کنیم. همین امر در عرصه 
علوم دانش، دفاع امنیت، فرهنگ، مسائل اجتماعی 
و تولید قدرت نرم وجود دارد.« ســردار ســلیمانی 
افزود: »به نظر می رسد اولویت برای ما برای تحول 
و نقش آفرینی در عرصه های مورد نظر تربیت  جوانان 
مؤمن و انقالبی حاضر و پای کار است که دو قرارگاه 
تعلیم و تربیت و روشــنگری و هدایت سیاسی این 

راهبرد را دنبال می کنند.«
 وی در پایــان گفت: »بیانیــه گام دوم انقالب با 
محوریت جوانان امیــد به آینده و باور ما می توانیم و 
جهش در پیشرفت و روحیه جهادی تبیین شده است 
و بسیج به دنبال تحقق این راهبرد رهبر معظم انقالب 

است.«

بستر ین  بهتر بسیج 
تحقق مردم ساالری اسالمی است

 سردار غالمرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین

ویژه همایش هادیان و مسئوالن سیاسی نیروهای مسلح

 ســردار محمــد بابایی ، رئیــس پلیس 
اطاعــات و امنیــت عمومــی ناجا در 
همایش سراسری هادیان سیاسی نیروهای 
مسلح: »دشمنان انقاب اسامی و ملت 
ایران همواره برای ایجاد ناامنی در کشور 
برنامه داشته اند و حساب ویژه دشمن روی 
قومی،  اخاقی،  اجتماعی،  گســل های 

مذهبی، اقتصادی و... باز کرده اند.«

به گــزارش صبح صادق،  ســردار محمد 
بابایی، رئیــس پلیس اطالعــات و امنیت 
عمومــی ناجا در جمع مســئوالن و هادیان 
سیاسی نیروهای مســلح در مجموعه 5 آذر 
سازمان بسیج با بیان اینکه رهبر معظم انقالب 
معتقدند تهدیدات علیه انقالب اسالمی بیش 
از تهدیدات سخت و تهدیدات اقتصادی در 
حوزه تهدیدات نرم و تبلیغات علیه انقالب 
اســت و این موضوع خــط عملیاتی جبهه 
دشمن اســت، اظهار داشت: »دشمن برای 
سده جدید شمســی طراحی های جدیدی 
دارد؛ چه در منطقه و چه در داخل کشور که 
با تغییر فضای کشــور و منطقه به لطف خدا 

مسیر روشنی آغاز شده است.«
وی افــزود: »همچنانکــه رهبــر معظم 
انقالب فرمودند من به آینده نگاه روشــن و 
امیدوارانه ای دارم، دیدیم که این نگاه بسیار 
حکیمانه بوده و بارقه هایــی از امید در مردم 

ایجاد شد.«
ســردار بابایی با اشــاره بــه راهبردهای 

طراحی شــده از ســوی دشــمنان از جمله 
مــواردی کــه در دیدار نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی با آمریکایی ها مطرح شد، افزود: 
»یک راهبرد مهم دشمن سوار شدن بر موج 
ناامیدی هــا و بی تدبیری هایی بود که اغلب 
ناشی از سوء مدیریت و نفوذ ایجاد شده بود 
و می خواست پازل فشار با تحریم را تکمیل 

کند.« 
رئیس پلیس امنیت ناجا با اشاره به برخی 
از مــوارد بی تدبیری هــا در گذشــته افزود: 
»دیدیم که با یک مدیریت خوب بحث برق 
تا حدودی مدیریت شــد، بحران و تنش آبی 
تا حدودی حل شد، در موضوع کرونا هم که 
به تازگی حضرت آقا روی هوشمندســازی 
محدودیت ها تأکیــد کردند و مباحثی که در 
رابطه با واکسن بود، تقریبا حل شده است که 
 بیشتر ناشی از تغییر مدیریت در 

ً
اینها عمدتا
کشور بود.«

وی با اشــاره به پدیــده کرونا و عوارض 
مختلف آن در جامعه گفت: »در بحث جنگ 
بیولوژیک برآورد جامعه اطالعاتی کشــور 
این اســت که ما تا بیست، سی سال آینده با 
این تهدید دســت و پنجه نرم خواهیم کرد؛ 
چــرا که غربی ها به ویــژه آمریکایی ها که در 
حال افول هســتند و با ظرفیت های تجمعی 
و جمعیتی که رقبای آمریکا از جمله چین و 
کشورهای شرق آسیا دارند، جنگ بیولوژیک 
خواهند کرد چرا که این کشورها و جمعیت 
آنها را مانع بزرگی برای خود می بینند.« وی 

با بیان اینکه استقرار دولت جدید بارقه های 
امید را در مردم زنده کرد، ادامه داد: »االن در 
مسیری هستیم که قوای سه گانه با یک آهنگی 
به سمت حل مشکالت مردم حرکت کرده 
اند و مثل همیشه همراهی خوبی هم از سوی 
نهادها و نیروهای مســلح می شود و در یک 
وضعیت خوبی هستیم . با توجه به این شرایط 
از دیدگاه ما مردم حاال منتظر اقدام هستند و 

لذا از هیچ کس دیگر پذیرفته نیست که بگوید 
دولت قبل فالن کرده و... مردم منتظر کار و 

دیدن نتایج کارها هستند.«
وی با اشاره به برخی راهبردهای دشمنان 
در خصــوص ایران اســالمی گفت: »یکی 
از راهبردهای دشــمن درگیرکردن کشور در 
چند جبهه و تمرکززدایی از یک یا دو جبهه 
است، چون خودشان می گویند که وقتی ایران 

روی یک حوزه متمرکز می شود با قوت عمل 
می کند و موفق است و لذا باید این تمرکز را 
از ایران بگیریم، بر این اساس می خواهند در 
جبهه های نظامــی، اطالعاتی، دیپلماتیک، 
اقتصاد و معیشــت و حقوق بشر ما را درگیر 
کنند و به اصطالح خــود با تاکتیک کندوی 

زنبور عسل اقدام کنند.«
رئیس پلیس اطالعات و امنیت عمومی 
ناجا افزود: »بر اثر بمباران رسانه ای دشمنان 
و عملکرد ضعیف برخی دولتمردان، برخی 
از افــراد در جامعــه بین خــود و حاکمیت 
احساس فاصله می کنند که این هم ناشی از 
ســوءمدیریت و هم ناشی از جنگ تبلیغاتی 
دشمن اســت و چاره اش تقویت اعتماد در 
مردم است، یک کار خوب نیروهای مسلح 
عملیــات امداد و کمک در زلزله و ســیل و 
کمک به مردم در شرایط کرونایی بود. هم در 
درمان بیماران هم واکسیناسیون و هم کمک 
های مومنانه و مردمیاری که بازخورد بسیار 
خوبی داشت و اعتمادســازی کرد، این کار 
باید در دولت جدید عالوه بر نیروهای مسلح 
از ســوی بدنه دولت دنبال شــود و حضور 
بی واســطه مسئوالن کشــور در میان مردم 
خنثی کننده است. فقط در چند مورد حضور 
رؤسای قوا در میان مردم را دیدید که چقدر 

تأثیرگذار بود.«
وی با اشــاره به وضعیت امنیت اخالقی 
در فضای مجازی گفت: »رصدهای پلیس 
امنیت اخالقــی وضعیت خوبی را نشــان 

نمی دهد که به نظر می رســد با ســاماندهی 
فضای مجــازی هم جرایم ســایبری و هم 
جرایم اخالقی در فضای مجازی قابل کاهش 
اســت، باید توجه داشــت که در این فضای 
بی بند و بار، بسیاری از معضالت اجتماعی 
رخ می دهد که آثار بسیار بدی بر روی جوانان 

دارد.«
ســردار بابایی گفت: »در حوزه آســیب 
های اجتماعــی ما در رصدها و اطلس هایی 
که از 17 آسیب اجتماعی داریم، می بینیم که 
یک اقدام برنامه ریزی شده بلندمدت وجود 
داشــته که از دیدگاه ما با نفوذ و استحاله رخ 
داده اســت. خنثی کردن این برنامه ها هم با 
اقدامات امنیتی و انتظامی کامل نمی شــود 
بلکه باید در حوزه های نرم فرهنگی هم به این 

مهم توجه الزم صورت گیرد.
سردار بابایی با بیان اینکه دشمن مترصد 
هر فرصتی است که ظرفیت های ناامن ساز 
خود را آزاد کند و بتواند با به هم ریختن ثبات 
کشور مانع پیشبرد بخشی از اهداف ما بشود، 
افزود: »این مسئله که دشمنان ما روی هر نوع 
کار تحریک کننده بر روی گسل های قومی، 
نژادی، مذهبی، اقتصادی، معیشتی، فرهنگی 
و اجتماعی حســاب باز کرده باعث می شود 
که ما هوشیاری خود را برای مدیریت کردن 
جامعه به سمت آرامش باال ببریم و عالوه بر 
امنیت باالیی که در کشــور داریم، احساس 
امنیت را هم در مردم باال ببریم که این منافع 

اقتصادی و اجتماعی فراوانی دارد.«

وی گسل های اجتماعی   دشمن بر ر
حساب ویژه باز کرده است

 سردار محمد بابایی  رئیس پلیس اطالعات و امنیت عمومی ناجا
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منادیان بصیرت
ویژه همایش هادیان و مسئوالن سیاسی نیروهای مسلح

سردار رسول ســنایی راد، معاون سیاسی ستاد 
کل نیروهای مسلح در همایش سراسری هادیان 
سیاسی نیروهای مسلح: »کشور در بعد داخلی 
پس از یک دوره ناکارآمدی و ناامیدی آفرینی وارد 
صحنه جدید امید و انقابی گری عاقانه شده 
است و همه ما باید به هر نحوی که می توانیم به 

دولت کمک کنیم.«

به گزارش صبح صادق، سردار رسول سنایی راد، 
معاون سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح در همایش 
سراســری هادیان سیاســی نیروهای مسلح با بیان 
اینکه سال هاست دشمنان، معاندان و مخالفان ما به 
دنبال پشیمان کردن مردم از گفتمان انقالب و ادامه 
انقالب گری بودند، اظهار داشت: »حضور نظامی 
آمریکا و ائتالف همــراه در منطقه برای ایجاد یک 
سایه هراس و بر سر ما بوده که در افغانستان و عراق و 
یکی دو کشور دیگر این اشغال یا حضور ویژه نظامی 

را صورت داد.«
وی افزود: »البته تحریم های ظالمانه دشــمن و 
نفوذ در کشور  برای ایجاد فشار بر ملت ایران یکی 
از عوامل ناکارآمدی ها بود؛ دشــمن این ها را برای 
تقویت فشار در دســتور کار قرارداده که یک هدف 
خبیثانه را تعقیب  کند و آن، تضعیف گفتمان انقالب 

اسالمی بوده و هست.«
سردار سنایی همچنین اضافه کرد: »به لطف خدا 
امروز شــاهد آن هستیم که مردم به گفتمان انقالب 
اســالمی اعتماد کردند و دشــمنان ما در پیشــبرد 
اهداف شان شکست خوردند، چراکه در انتخابات 
اخیر به دنبال این بودند که به شکل حداقلی انتخابات 
برگزار شود و تأخیر داشته باشد، یا جریانی که مدعی 
حاکمیت شبه لیبرالی است دوباره رأی بیاورد . اما 
مردم هم رأی دادند، هم در آرامش رأی دادند و هم 

به گفتمان انقالب رأی دادند.«
معاون سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح با بیان 
اینکــه دولتی که امروز با این انتخابات بر ســر کار 
آمد، دولتی است که گفتمان انقالب را پیش می برد، 

افزود: »البته حضرت آقا هم توصیه شان به این دولت 
این است که بازسازی انقالبی را عاقالنه و فکورانه 
انجام بدهند و لذا کار سختی در پیش دارد و وظیفه 
ما هم در این شرایط این است که به پیشبرد گفتمان 

انقالب اسالمی کمک کنیم.«
سردار سنایی پیشبرد گفتمان انقالب اسالمی را 
در گرو کارآمدی بیشــتر دولت برآمده از رأی مردم 
دانســت و افزود: »این به معنای این نیســت که ما 
برخی از اقتضائات ســازمانی را کنار بگذاریم، ما 
همچنان سرباز والیت هســتیم ، اما باید به دولت 
کمک کرد. البته اصالح طلبان از امروز روزشــمار 
گذاشــته اند برای اقدامات دولت که البته با وجود 
ناکارآمدی شــدید دولت برآمده از اصالحات در 
هشت سال گذشته به دنبال یک مطالبه گری شدید 

هستند.«
معاون سیاســی ســتاد کل نیروهای مسلح در 
ادامه ســخنان خود تصریح کرد: »باید حواس مان 
جمع باشد که در کنار مردم و دولت هستیم و الزم 
است که توقعات و مطالبات مردم را هم منطقی بیان 
 کنیم و به عبارتی  جاهایی هم الزم است توقعات و 

مطالبات منطقی سازی شود.«
ســردار ســنایی یکی از کارکردهــای هدایت 
سیاسی مردم را همین منطقی سازی توقعات دانست 
و افزود: »در کنار این موضوعات باید به مردم نقش 

بدهیم تا ایفای نقش کنند و همه با هم کمک کنیم 
تا با امید دادن به جامعــه و اصالح خیلی از امور، 

تقویت سرمایه اجتماعی نظام را هم داشته باشیم.«
وی به ویژگی های دولت جدید و رئیس جمهوری 
اشــاره کرد و گفــت: »دولت جدید یک ســری 
 
ً
ویژگی هایــی دارد که فرصت ســاز اســت، مثال

مورد وثوق رهبری اســت و این اعتماد رهبری در 
عرصه هایی مانند سیاست خارجی کمک خواهد 
کــرد، همان گونه که ایــن دولت توانســته امیدی 
برانگیــزد و اعتماد مردم را جلــب کند، چیزی که 
در تنش آبی خوزستان دیدیم قرار بود به کل کشور 
تســری دهند؛ اما این ماجرا با تدبیر رئیس جمهور 
منتخب در شرایطی که هنوز رسما فعالیتش را آغاز 

 از بین رفت.«
ً
نکرده بود، عمال

سردار سنایی افزود: »این دولت شانس و بستر و 
ظرفیت استفاده از همه جریان های سیاسی معقول را 
دارد؛ این ناشی از ویژگی خود آقای رئیسی است که 
با خصلت ها و ادبیات تواضع و اصولی که دارند هم 
در میان مردم و هم در میان نخبگان واکنش مثبتی بر 

انگیخته و بازتاب مثبتی دارد.«

وی یکپارچگی قوا را دیگــر فرصت برآمده در 
این برهه دانست و افزود: »همراه با این یکپارچگی 
تجربه حضور در ریاســت دســتگاه قضا و تجربه 
حضور در آســتان قدس و ارتبــاط نزدیک و لمس 
وضعیت واقعی مردم خیلی به ایشان کمک کرده که 
مسائل اساسی کشور را خوب بشناسند، صد البته در 
رابطه با مبارزه با مفاسد بر اساس تجربه قوه قضائیه 
سر منشأها و گلوگاه های فساد در دستگاه اجرایی را 
شــناخته و با این اطالع وارد کارزار مبارزه با فساد 

شده اند.«
ســردار ســنایی ادامه داد: »اینکه اولویت برای 
مبارزه با فســاد خرجی نــدارد و می تواند بازتاب 
مثبت داشته باشد، برآمده از این تجربه ایشان است 
و همانطور که در استفاده از نیروها، نیروهایی خود 
را موظف به همکاری با ایشــان می دانند که خود 
را مدیون انقالب می دانند و شــائبه فساد یا تخلف 
ندارنــد. در گزینش این نیروها باید افرادی انتخاب 
شوند که با اقتضائات این مرحله پیچیده از انقالب 

هماهنگ هم باشند.«
 فــردی میــزان ثروت 

ً
وی ادامــه داد: »مثــال

اعالمــی اش کمتر از مقدار واقعی بــود یا فردی در 
زیر مجموعه خود در زمان مدیریت فساد و تخلف 
گزارش شده اما خودش دخیل نبوده که اینها باعث 
شد آقای رئیســی در ترکیب وزرا در آخرین دقایق 

تغییر بدهد که این یک ویژگی مثبت است.«
معاون سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه 
با اشاره به مباحث منطقه ای هم گفت: »در این حوزه 
مبحث افغانستان برای ما اهمیت بیشتری دارد. اما 
واقعیت این است که طالبان امروز تغییرات اساسی 

نسبت به گذشته  داشته اند.«
معاون سیاســی ســتاد کل نیروهای مســلح 
همچنین افزود: »در واقــع طالب ها در این 
اتفاقــات بیســت ســاله از وقایع درس 
گرفته اند و با توجه به اینکه پاکستان در 
خصوص حمله آمریکا به افغانستان 
چراغ سبز نشــان داد، مایلند از نفوذ 

پاکســتان در خود کم کنند، و جالب این است که 
امروز طالبان در هیچ مذاکره ای و ســر هیچ میزی 
زیر هیچ ســند و وعده خود را امضــا نکرد؛ اال در 
مذاکرات در ایران؛ چــون به ایران و صداقت ایران 
اطمینــان دارند و جالب اینکه حتی در دوحه هم به 
 مبنای 

ً
قطری ها امضا نداده اند و ایــن اعتماد حتما

اقداماتی بوده که ما داشتیم.«
سردار سنایی با اشاره به تحوالت همسایه شرقی  
گفت: »وجه اشتراک مهم ما و طالبان اخراج ارتش 
تروریســتی ایاالت متحده  آمریکا از منطقه بوده و 
االن این شکســت ایاالت متحده آمریکا در منطقه 
اتفاق افتاده است؛ به صورتی که تونی بلر می گوید از 
این به بعد غرب دیگر ادعایی که می کند، نمی تواند 
پیش برود و ما دیگر نمی توانیم ادعای دولت سازی 
و ملت سازی داشته باشیم. همه اینها مفهومش این 
است که هم در منطقه و هم در داخل به نفع ماست، 
چرا که جریان خودفروخته ای در داخل بود که بعد از 
حمله  ایاالت متحده آمریکا به افغانستان، افغانستان 
را سرزمین رویایی آینده معرفی می کرد که با لیبرال 
دموکراســی آباد خواهد شد که نه تنها محقق نشد 
بلکه شــرایط امروز در همه ابعاد به مراتب بدتر از 

گذشته است.«
سردار سنایی ،معاون سیاسی ستاد کل نیروهای 
مســلح  در پایان ســخنانش نیز گفت: »با همین 
اوصاف اســت که می بینید هیچ اعتمادی از سوی 
مردم افغانســتان به دولتمردان و سیاستمداران کاخ 
ســفید و هم پیمانان غربی و منطقه ای شــان  وجود 
نــدارد و از طرفی می بینیم کــه مخالفت جدی در 
مقابل طالبان وجود نداشــت و مــردم طالبان را به 
آمریکایی ها ترجیح دادند. البته در داخل ایران هم 
جریانی وجود دارد که قبل از اینکه مشخص شود چه 
سرابی از بیست سال اشغالگری آمریکا در افغانستان 
می دیده که امروز پس از به جای ماندن ویرانه های 
این اشغالگری بیست ساله به دنبال سرپوش گذاشتن 
روی موضــوع و واقعیت های افغانســتان به انحای 

مختلف هستند.«

امیدبخش  باید  سیاسی   هدایت 
باشد نظام  اجتماعی  سرمایه  تقویت کننده  و 

سردار رسول سنایی راد معاون سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح

دکتــر محمــد خوش چهــره در همایش 
سراسری هادیان سیاسی نیروهای مسلح: 
»تأکیــد رهبر معظــم انقاب بــر روی 
عقانیت در تصمیم هــا یک تدبیر مهم و 
اساسی است؛ چراکه امروز دیگر فرصت 
آزمون و خطا وجــود ندارد و در زمانی که 
مدیران جهادی و انقابی در صحنه هستند، 
اتخاذ یک تصمیم درست و عقانی بهترین 

راه برون رفت از مشکات است.«

بــه گزارش صبــح صادق، دکتــر محمد 
خوش چهره، استاد دانشگاه و اقتصاددان در 
همایش سراسری مسئوالن و هادیان سیاسی 
نیروهای مسلح که به میزبانی سازمان بسیج 
مســتضعفین در مجموعه 5 آذر برگزار شد، 
با بیان اینکه امروز بیــش از هر زمان دیگری 
در تصمیمات به عقالنیت و کار کارشناسی 
نیاز داریــم، اظهار داشــت: »یــک زمانی 
یک دولت بر اســاس اینکه تمــام نگاهش 
تعامل با آمریکاســت و موفقیت برجام همه 
تصمیم گیری ها را بــه این امر منوط می کند، 
در حالی کــه عقالنیــت در تصمیم، یعنی 
تصمیمات باید از بدنه کارشناســی و نخبه 
بیرون بیاید، نمونه های دیگری هم مثل اینکه 
دولــت نهم و دهم برای آنکه دو هزار میلیارد 
در آمریکا کسب شود، سرمایه گذاری می کنند 
که همان پــول از طریــق آمریکایی ها بلوکه 

می شود.«
ادامــه داد: »عقالنیت در  خوش چهــره 

تصمیم گیری از آنجایی اهمیت پیدا می کند 
 در سرنوشت مردم و 

ً
که تصمیمات مستقیما

کشور مؤثر است.«
و  عقالنــی  تصمیم گیــری  نمونــه  وی 
کارشناســی را حوزه دفاعی و امنیتی کشــور 
دانســت و افزود: »این حوزه تحت هدایت و 
راهبری شــخص حضرت آقاست و لذا شما 
می بینید که هم تصمیمــات راهبردی و مهم 
این حوزه مبتنی بر عقالنیت و کار کارشناسی 
بوده کــه البته ما حکمت رهبر معظم انقالب 
را هــم باید در این امر دخیل بدانیم و نشــانه 
این عقالنیت موفقیت هــای بزرگ این حوزه 

است.«
افــزود: »در حــوزه دفاعی  خوش چهره 
عقالنیت در تصمیم سبب شده است تا نتایج 
مهمی مانند انتقام از عملیات های تروریستی، 
بازدارندگی امنیتی، امنیت در تجارت دریایی 
و بسیاری از موارد دیگر خارج از حوزه دفاعی 
به خصوص در حوزه اقتصادی داشته باشیم.«

وی به مقابله با دزدی دریایی انگلیسی ها، 
انتقال سوخت از ایران به ونزوئال و لبنان و... 
اشــاره کرد و افزود: »اینها همــه در اثر یک 
تدبیــر، تصمیم عقالنــی و حکیمانه بوده که 
پشت ماجرا هدایت و رهبری کار را برعهده 

داشته است.«
خوش چهره با اشــاره بــه وضعیت امروز 
کشــور گفت: »در چند دهه گذشته متأسفانه 
ما از همین عــدم عقالنیت در تصمیمات در 
برخی بخش هــا ضربه خوردیــم، حتی اگر 

 به 
ً
امروز از نقطه ای تهدید می شــویم عمدتا

دلیل تصمیمات غلط در گذشــته و نبود کار 
کارشناسی و شناخت درست از وضعیت بوده 
که پیش بینــی نکردیم و از همان محل تهدید 

می شویم.«
وی گفت: »امروز شــرایط طوری است 
که دیگر فرصت آزمــون و خطا نداریم؛ باید 
درســت ترین تصمیم را گرفت و اجرا کرد و 

بدنه نخبه و عقالی کشــور در این مسیر باید 
فعال باشند.«

دکتــر خوش چهره با اشــاره به ضرورت 
تبدیــل تهدیدها به فرصت هــا، افزود: »یک 
تهدید ابتدا به شــناخت درســت نیاز دارد و 
سپس کنترل و مهار آنکه اگر این مهار و کنترل 
درســت صورت بگیــرد، در دل خود ایجاد 

فرصت می کند.«

وی افزود: »امروز که بخشی از اعتماد مردم 
به نظام در اثر کارشکنی، سوء مدیریت و سوء 
تدبیر دستخوش تضعیف شده، باز هم لطف 
خدا وجود دارد و صحنه کشور به صورتی که 
حتی کسی هم تصور آن را نمی کرد تغییر کرده 
و مردم کورسوی امیدی به آینده پیدا کرده اند 
و لذا خطا در تصمیم گیری بزرگ ترین خطر 
پیش رو است، از همین رو تأکید اخیر رهبری 
روی عقالنیت در کنار کار جهادی و انقالبی 

زیاد شده است.«
دکتــر خوش چهره ادامــه داد: »امروز که 
قوای سه گانه یک آهنگ شده اند و شهرداری 
تهران به ســبب تأثیر تهران روی بســیاری از 
شاخصه های اقتصادی بسیار همسو با دولت 
شده  اســت، در حوزه مســکن باید تصمیم 

درست را گرفت.«
وی افزود: »دشــمن معیشــت را هدف 
گرفته و لــذا در بحث هزینه هــا می بینیم که 
هزینه کاالی اساســی در کشور که مربوط به 
غذاست، بســیار باال رفته است؛ از طرفی در 
یک امر بی سابقه در فضایی که مسکن دچار 
رکود شدید است، بخش هایی از سرمایه داران 
در ســه چهار نقطه تهران بــا ایجاد حباب و 
دستکاری در بازار قیمت مسکن را سر به فلک 

کشیده اند.«
خوش چهــره ادامــه داد: »در عمده دنیا 
 بین بیست 

ً
نسبت درآمد به هزینه مسکن عمدتا

تا سی درصد اســت؛ اما در ایران این نسبت 
باالی هفتاد تا هشتاد درصد است و ما می بینیم 

که فرد گاهی همه درآمد یک شــیفت شغل 
خود را هزینه اســکان می کند که به راحتی با 
اقدامات شهرداری و دولت می توان این حباب 

را شکست.«
وی افزود: »در این حوزه برای اینکه مردم 
امیدشان را به دست بیاورند و به عنوان سرمایه 
اصلی نظام پای کار بیایند، الزم اســت چهار 
مرحله کار انجام شــود. ابتدا کار آنی، سپس 
کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت که به نظر 
می رسد اقدام برای اسکان جوانان تازه ازدواج 
کرده در فضاهای خالی مجموعه های مرتبط با 
دولت، نهادها، دانشگاه ها و... می تواند اولین 
قدم آنی باشــد که البته ایــن طرح به صورت 
کارشناسی شده به دوســتان دولت ارائه شده 

است.«
دکتر خوش چهره با بیان اینکه با وجود همه 
مشکالت و وضعیتی که امروز شاهد هستیم، 
به آینده بسیار خوش بین هستیم، گفت: »سه 
دلیــل وجود دارد کــه من به آینــده اینچنین 
خوش بین باشم، اول اینکه ما خدا را داریم و 
خدا هم همیشه اثبات کرده در همه بزنگاه ها 
هوای مــا را دارد، البته شــرط نصرت الهی 
مشخص است، دوم اینکه ما کشوری سرشار 
از ظرفیت های عظیم انسانی، طبیعی، دانشی 
و... هستیم و سوم اینکه امروز با استقرار یک 
دولت مردمی امید مردم برقرار شده و از طرفی 
قوای کشور در مسیر رشد و تعالی هم راستا و 
یکدست شده اند و دیگر بهانه گیری و تنبلی و 

عدم کارکردن توجیهی ندارد.«  

 عقالنیت و دقت در تصمیم
ون رفت از مشکالت است  راه بر

 دکتر محمد خوش چهره استاد دانشگاه و اقتصاددان
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منادیان بصیرت
ویژه همایش هادیان و مسئوالن سیاسی نیروهای مسلح

   همایش در قاب   

دکتر سعدالله زارعی، کارشناس ارشد 
بین الملل  در همایش سراسری هادیان 
و مســئوالن سیاسی نیروهای مسلح:  
»طالبان افغانستان که جمعیتی بالغ بر 
چهل و چند درصدی افغانســتان، از 
جمله قوم پشــتون را شامل می شود، 
تنهایــی دولت مطلوب  به  نمی تواند 
را در افغانســتان شــکل دهد و تأکید 
جمهوری اسامی و سایر همسایگان 
این اســت که باید دولتی شامل همه 

طیف های افغانی شکل بگیرد.«

به گزارش صبح صادق، دکتر سعدالله 
زارعی در جمع هادیان و مسئوالن سیاسی 
نیروهای مســلح پیرامون سابقه و مسائل 
افغانستان با بیان اینکه در مسئله اتفاقات 
اخیر افغانســتان چند نکته اساسی وجود 
دارد، اظهارداشت: »اولین نکته این است 
امروز بزرگ ترین صحنه  افغانســتان  که 
شکست سیاسی آمریکا از آغاز گام نهادن 

در مسیر ابرقدرتی به حساب می آید.«
وی مســیر ابرقدرتــی آمریــکا را از 
زمان فروپاشــی بلوک شــرق بیان کرد و 
افزود: »آمریکایی ها یــک پروژه ای را در 
ســال 1۳۶9 که قرن بیســت و یکم آغاز 
شــد کلید زدند تا یک قــرن آمریکایی با 
مختصــات آمریکایی و متناســب با این 
داعیه آمریکایی ها شروع شود که برای آن 
نظریه سازی و ادبیات سازی و برنامه ریزی 
کردند و سرویس های امنیتی، اطالعاتی 
و نظامی بر محور پنتاگــون این طرح را 
با یک تیم هفت نفره با مسئولیت معاون 
وزیر دفاع »پال ولفوویتز« شروع کردند. 
ولفوویتز از سال 1۳7۳ به صورت رسمی 
کار خود را شروع کرد و تا سال 1۳7۸ در 
آنجا یکسری موانع را شناسایی کرد و قرار 

شد برای این موانع برنامه ریزی کنند.«
زارعی افــزود: »مهم ترین مانعی که 
برای این پروژه مطرح شد، این بود که چند 
قدرت در حال شکل گیری آسیایی بودند 
که چین، روســیه، هند و ایران بودند و در 
همین چارچــوب نظریات زیادی مطرح 

کردند.«
همــه  حل هــای  »راه  افــزود:  وی 
از همه طیف های حاکمیت  کارشناسان 

آمریکا به آشــوب کشاندن و درگیر کردن 
این قدرت ها ختم می شد؛ یک نیروهایی 
در این جغرافیا پدید بیایند و با اینها درگیر 
شــوند و این آشوب اســتمرار پیدا کند و 
سبب شــود که این دولت ها ناتوان شوند 
و از ســر ناتوانــی پای یــک قدرت حل 
کننده وسط بیاید که آن هم آمریکاست و 
آمریکا بتوانــد در این منطقه ورود نظامی 
کند؛ همانند جنگ خلیج فارس که اجازه 
داد صــدام به کویت حملــه کند و بعد با 
همین حربه به خلیج فارس ورود علنی و 
نظامی کــرد و انبوهی از نیروهای نظامی 
و لجســتیکی و انواع ناوها، هواپیماها و 
سامانه های جاسوسی به سمت این منطقه 
سرازیر شــد و پایگاه های جدید تأسیس 
کرد. گفتنی است، همین حضور را سال 
1۳7۳ در بوســنی و شــبه جزیره بالکان 

داشت.«
زارعی افزود: »ریشه هزینه ۳ تریلیون 
دالری که برخی آن را تا 7 تریلیون اعالم 
کرده اند، در تداوم همین سیاســت بود تا 
حجم عظیمی از تجهیــزات ویژه، مانند 
هواپیماهای غول پیکــر بی 52 در اینجا 
وارد شــد و همه چیز از یــک حضور و 
نفوذ دراز مدت حداقل 7۰ تا ۸۰ ســاله 
حکایت داشــت؛ آن هم به اسم مبارزه با 
طالبان و القاعده و مشروعیت بخشــی به 

همین عنوان.«
وی ادامــه داد: »از آغــاز ورود بــه 
افغانســتان بحــث قرن آمریکایــی بوده 
و آنچه امروز شکســت خورده اســت، 
بزرگ ترین پروژه آمریکا بوده اســت. این 
شکســت به گونه ای است که سرنوشت 
آمریکا را در دنیــا و در آینده رقم خواهد 
زد. این یک موضوع فوق راهبردی است 
که کارشناســان و صاحب نظران یهودی 
آمریکایی، مانند کیســینجر و دیگران به 
آن اعتــراف کرده اند کــه آمریکایی ها به 
هیچ وجه نخواهند توانست این شکست 
را جبران کنند و راهــی برای جبران این 

شکست وجود ندارد.«
زارعی افزود: »مســئله اصلی طالبان 
نیست. مسئله اساسی شکست آمریکا و 
نزدیک شدن زوال ابرقدرتی آمریکاست. 
یک اتفــاق بزرگ رخ داده که می خواهند 

روی آن ســرپوش بگذارند و این موضوع 
 بــه جمهــوری اســالمی مربوط 

ً
دقیقا

می شود.«
وی ادامــه داد: »این پیــروزی طالبان 
نیســت؛ بلکه پیروزی مردم افغانســتان 
است. یکی از فرماندهان سابق آمریکایی 
در کتابش می نویســد آمریــکا از مردم پا 
برهنه حاشیه شهرهای افغانستان شکست 
 تا ســال ها بعد از 

ً
خورده و طالبان اصوال

شکســت توان و قدرت چنیــن کاری را 
نداشتند، البته از دیدگاه ما طالبان محور 
اصلی این ماجرا بود؛ ولی در اصل تمام 
مردم افغانستان این اراده را کردند و محقق 

شد.« 
دکتر زارعی ادامه داد: »در واقع طالبان 
از یک قــدرت منطقه ای بهره بــرده و با 
تجربیات گذشــته تعامل خوبی با برخی 
همسایگان افغانســتان پیدا کرده است. 
همســایگی و حضور یک ملت مقاوم در 
کنار مرزهای افغانستان بسیار الهام بخش 
بوده است؛ یک ملت مقاوم تحت زعامت 

یک رهبر بصیر و وقت گذار برای بررسی 
و هدایــت جزءجزء تحــوالت منطقه و 

جهان.«
وی گفــت: »البته در اخــراج و فرار 
آمریکایــی طالبان نقش اول را داشــت؛ 
چراکه طالبان چیــزی حدود ۴۰ درصد 
مردم افغانســتان را تشــکیل می دهد و 
منسجم ترین، پرتعدادترین و پای کارترین 

گروه بودند. «
دکتر سعدالله زارعی در ادامه گفت: 
»گروه  های دیگر افغانی مانند مجاهدین 
و دیگــران در نظام جمهوری اســالمی 
افغانســتان هضم شــده اند و از ماهیت 
جهادی جدا هستند. بنابراین اینکه امروز 
ما می بینیم فقط طالبان در وســط میدان 
است به دلیل این است که نیروهای دیگر 
از حالــت جهادی خارج شــدند و یک 

حالت منفعل پیدا کردند.«
زارعی به ضرورت تشکیل حکومت 
مقبول در افغانستان اشــاره کرد و گفت: 
»طالبان هم می داند که نمی تواند به تنهایی 

حکومت تشکیل دهد؛ چراکه یک امارت 
اسالمی طالبانی مورد پذیرش دنیا نیست، 
اما طالبان نیاز دارد دنیا او را در افغانستان 

بپذیرد.«
وی بــا بیان اینکه طالبــان یک طایفه 
پشتونی هستند که فقه خاص و اعتقادات 
خاص خود را دارنــد، افزود: »حکومت 
امارات اســالمی طالبان تا قبل از حمله 
آمریکایی ها یک حکومت پشتونی بود، در 
واقع شاید طالبان حنفی باشند، اما برخی 
عقاید پشــتونی آنها هم در فقه خودشان 
وارد شــده و یک فقه جدید را ایجاد کرده 
و اتفاقــا در عین اینکه صوفیانه نیســت، 

تصوف هم در آن رسوخ دارد.«
دکتــر زارعی افــزود:» برخی قواعد 
مثــل ارث نبردن زن و بســیاری دیگر از 
قواعد شرعی از فرهنگ پشتونی است و 
جالب اینکه آنها با عقاید شیعه مخالفتی 
ندارند، توسل به ائمه، زیارت اهل قبور، 
مزار فرزندان پیامبر و... همه را قبول دارند 
و سلفی، تکفیری یا حتی وهابی نیستند، 
بلکه یک نوع مذهبی بر پایه عقاید قومی 
 خشونت درون 

ً
و قبیله ای هستند و اصوال

اینها ناشــی از خوی خشــونت پشتونی 
است.«

زارعــی در خصوص اینکه جمهوری 
اســالمی ایــران در این ماجرا بــه دنبال 
چیست، این چنین توضیح داد: »طالبان به 
شدت به این احتیاج دارند که یک قدرت 
اینها را قبول کند و قبول داشته باشد، ایران 
هم به دنبال این اســت کــه طالبان را به 
نقطه ای برساند که حکومت مقبول ایجاد 
کند با ســهم بندی برای همــه گروه های 
افغانــی و همواره هم اعالم می شــود که 
مسئله افغانســتان راه حل افغانی افغانی 

دارد.«
وی ادامه داد: »افغانستان کشور غنی، 
اما فاقد زیرســاخت اســت، لذا طالبان 
برای اداره افغانســتان و اســتفاده از این 
نعمت خدادادی به فناوری و توانایی ایران 
نیــاز دارند، به خصوص در حوزه معدن، 
چراکه ارزش معادن و مخازن و کانی های 
آن بالغ بر ۳ تریلیون دالر ارزیابی شــده 
اســت که 11 معدن از جمله نفت، گاز، 
اورانیوم و... از جمله این ثروت هاست. از 

طرفی ایران یک قدرت در منطقه به شمار 
می آید و پذیرش ایران برای طالبان بسیار 

مهم است.«
دکتــر  زارعــی در خصــوص آینده 
افغانستان چند نکته گفت: »نخست اینکه 
افغانستان در پنجاه ســال اخیر پنج مدل 
حکومتی متفاوت از امارت اســالمی تا 
جمهوری اسالمی و کمونیستی را تجربه 
کرده و سابقه افغانی ها نشان می دهد، اهل 
ثبات و عدم درگیری نیستند، اما این ظاهر 
ماجراست، چرا که در همه این سال ها در 
افغانستان طرف های خارجی در درگیری 
دخیل بوده اند و این بار جمهوری اسالمی 
قصد دارد تنها یک تصمیم افغانی افغانی 
گرفته شــود و این خود نقطه امیدی برای 
رسیدن افغانستان به آرامش نسبی است. 
در خصوص افغانستان می توانیم امیدوار 
باشیم که در داخل افغانستان یک گرایش 

به وحدت شکل بگیرد.«
زارعی رابطه اقتصــادی خوب ایران 
با افغانستان و همچنین این حس اعتماد 
به ایران، و کســب منافــع مخصوصا در 
بحث حق آبه ایران را از مهم ترین مباحثی 
دانست که مسئله افغانســتان را برای ما 
مهم کرده اســت و افــزود: »در کنار این 
ایران نمی پذیرد یک کانون نا امنی در کنار 
 
ً
مرزهای کشور ادامه حیات دهد و حتما
پیگیر استقرار دولت مقتدر در افغانستان 

خواهد بود.«
وی با گلــه از جریان اصالح طلب در 
گفت:  افغانســتان  مباحث  بزرگ نمایی 
»نــه طالبان آن طالبان قدیم اســت که به 
یاد داریم و نه مثال درگیری در پنجشــیر 
آن میزانی اســت که برای آن تبلیغ شــده 
 با کمترین درگیری پنجشیر 

ً
است، تقریبا

 با 
ً
اشــغال شده و مردم افغانســتان تقریبا

طالبان کنار آمده و در اثر ناکارآمدی دولت 
وابسته آمریکایی به راحتی همه افغانستان 
با کمترین درگیری تحت اشراف طالبان 
قرار گرفته، اما هنوز خط رســانه ای برای 
زنده نگه داشتن جریان مخالف طالبان و 
احمد مسعود وجود دارد. البته جمهوری 
اسالمی در درگیری های داخلی افغانستان 
به شــدت به طالبــان تذکــر داد که وارد 

خشونت نشود.«

ملی  فراگیر  دولت  با   افغانستان 
به ثبات می رسد

دکتر سعدالله زارعی  کارشناس ارشد بین الملل

همایش سراسری هادیان و مسئوالن سیاسی نیروهای مسلح با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. 
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در دو نوشــتار قبلی مرتبط با این موضوع به 
اختصار اهمیت آزادی در شکل گیری عدالت 
و رابطه این دو مفهوم از دیدگاه دو فیلســوف 
معاصر غربی و هندی، یعنــی »جان رالز« و 
»آمارتیا ســن« و آثار فقدان آن در جمهوری 
افاطون توضیح داده شــد. گفتنی است، در 
دیدگاه اســام، آزادی نیازمند هدایت است 
و بدون آن غرایز بر عقل چیره شــده و معنای 
اصلی آزادی که رهایی از بند غرایز است، زیر 
ســؤال می رود. هدایت عقلی و دینی نه تنها 
آزادی را به ســوی آنچه شایســته انسان و در 
جهت حفظ کرامت اوســت، پیش می برد، 
بلکه محیط و عرصه اختیار و اراده انسان را نیز 

تضمین می کند. 

 Bنگرش حق محور و آزادی
از منظر اصولیون شیعه، هدایت به معنای منطبق 
کردن تمامی رفتارها و تصمیمات فرد مســلمان 
با شــریعت نیســت؛ بلکه مخالفت نکردن این 
تصمیمات و رفتارها با احکام دین مالک است. 
به این ترتیب، به تعبیر شــهید محمدباقر صدر، 
فرد مســلمان از منطقه الفراغی برخوردار است 
که موقعیت ظهور اختیار انسان را فراهم می کند. 
مجال یافتن اختیار، خــود به معنای ظهور حقی 
دیگر از حقوق فطری انســان است و طبق آنچه 
پیشتر گفته شــد، احیای حق مساوی با برقراری 
عدالت اســت. نتیجه منطقی نگرش حق   محور 
به هســتی و انســان، آزادی هدایت محور است. 
این ســه، رابطه ای وجودی با یکدیگر دارند و به 
عبارتی در ذات حق، نوعــی اراده و آزادی نهفته 

اســت که رو به ســوی باری تعالی دارد.  مفهوم 
حق نزد فالسفه اســالمی به معنای وجود عینی، 
دائمی و بالذات معنا شــده است که کمال آن در 
باری تعالی بوده و پرتوهایــی از آن به حکم خدا 
در هستی نهفته شده است. حق در جهان هستی 
صفتی برگرفته از اسمای الهی است که خواهان 
تجلی و ظهور است؛ اما آن را اراده ای معنوی باید 
که موانع پیش رو را برداشته و زمینه ظهور حق را 
فراهم کند. بر این اساس، روشن است که آزادی 
هدایت محــور، بر مبانی شــریعت، عقالنیت و 
معنویت استوار شده است.  عقالنیت و معنویت 
توأمان پروژه فکری برخی از روشنفکران ایرانی، 
همچون مصطفی ملکیان است که نگاه روشنی به 
شریعت نداشته است و ضعف یا فقدان شریعت 
در این طرح، می تواند به همان مسیری راه ببرد که 
پروتستانتیسم در غرب راه برد و عقل را به محاسبه 
سود و زیان و معنویت را به طلب خوشی و سپس 
لذت فروکاســت و در نتیجه عدالت قربانی شد.  
در واقع فقدان شریعت در این طرح به معنای نبود 
حدود است و جایی که حد نباشد، ارزش به ضد 
خود تبدیل می شود؛ حد و حدود تا آنجا اهمیت 
دارد که فیثاغورثیان آن را به معنای عقل می دانستند 
و وقتی حدود )شریعت( نادیده گرفته شود، عقل 

نیــز در محاق قرار می گیرد. بنابراین شــریعت، 
عقالنیت و معنویت که مبنای آزادی هدایت محور 
هســتند، می توانند چارچوب پــردازش عدالت 

تعریف شوند. 

 Bپردازش عدالت
حق نگــری و حق طلبی وقتــی در محیطی قرار 
می گیرد که عناصــر آن را شــریعت، معنویت، 
عقالنیت، آزادی و هدایت گری تشکیل می دهند، 
زمینه برقراری عدالت فراهم شــده و نتایج ذیل 

حاصل می شود:
1ـ احیای حق به دغدغه و خواست همگانی تبدیل 
می شود و این امر اساس زندگی و سعادت است؛ 
2ـ احیاگران حق صاحب بصیرت و روشن بینی 

در انجام وظیفه خود خواهند بود؛ 
۳ـ انصاف و عــدم پیــش  داوری در احیای حق 

اهمیت می یابد؛ 
۴ـ فرصت ظهور شایستگی همه افراد جامعه، از 

هر قوم و مذهبی فراهم می شود؛ 
5ـ ظرفیت هــا و کمبودهــای واقعــی آشــکار 

می شوند؛ 
۶ـ ترفندها و روایت های کاذب به حاشیه می رود 
و از ســخن حق، اراده باطل صورت نمی گیرد و 

به دنبال آن سرمایه ها و امکانات یک جامعه هدر 
نمی رود؛ 

7ـ امکانات و فرصت ها به دارندگان شایستگی و 
صالحیت واقعی می رسد؛ 

۸ـ زمینه آگاهــی و نقد همگانــی از چگونگی 
اجرایی عدالت فراهم می شود؛ 

9ـ رضایت و اقناع جامعه از اجرای عدالت بیشتر 
تأمین می شــود و به این ترتیب بروز نارضایتی که 
خود زمینــه ترجیح امنیت بر عدالــت را فراهم 

می کند، مجال نمی یابد؛ 

 B سخن پایانی
 عملیاتی 

ً
در این سه نوشتار سعی شد دیدگاهی نسبتا

و با هدف مشخص کردن عناصر برقراری عدالت و 
جایگاه و نسبت هر عنصر در یک سیستم مفهومی 
مطالعه شود. در حالی که فضیلت عدالت از ذخایر 
کالمی، فلسفی و روایی بســیار زیادی در اسالم و 
مذهب شیعه برخوردار است، نگارنده با جسارتی 
نامتعــارف تالش کرد سیســتمی مفهومــی برای 
برقراری عدالت پیشنهاد دهد و مسلم است که این 
دیدگاه با کاســتی های زیادی مواجه است، اما آنچه 
مهم است اینکه فضیلت عدالت بعد از عمری تحلیل 
نظری و تفســیر کالمی، بدون یک نگرش عملیاتی 
هرچند اولیه راه به جامعه نمی برد و در عرصه نظری 
باقــی می ماند. در دنیای کنونــی عدالت در عرصه 
عمل، رویکردی تکنیکی و آماری به خود گرفته است 
و هر چند در این رویکردها تجربه های ارزشمندی 
 
ً
وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد، اما مسلما

علم آمار و روش های فنی نمی توانند شایســتگی و 
صالحیت های عقلی و معنــوی را به خوبی احصا 
کنند. ضمن اینکه همه  این علوم و روش ها باید درون 
چارچوبی مفهومی تعریف شــوند که از دل سنت و 
فرهنگ دینی برخاسته است؛ چارچوبی که روح آن 
را حق نگری و حق طلبی تشکیل می دهد و عدالت را 

بر این اساس استوار می کند. 

حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

»معرکه روایت هــا« و »نبرد کلمه ها« 
عنوان مناسبی است که می تواند عمق و 
سطح جبهه بندی فکری از سوی افراد و جریان های 
سیاســی را در باره نحوه فهم و چگونگی روایت 
حوادث مهم دهه  ۶۰ انقالب اسالمی نشان دهد. 
در ایــن میان، نباید از تــالش جریان تحریف که 
وقایع و حقایــق آن مقطع را در نزد نســل جوان 
انقالب وارونه ارائه می کند، غافل شــد. مصداق 
این موضوع روایت گری امروز سازگارای فراری از 
وطن و قهرمان ســازی از خود و همپالگی هایش 
اســت.  در حالی که محســن ســازگارا پس از 
مختومــه اعــالم شــدن پرونــده انفجــار مقر 
نخست وزیری، به وزارت صنایع که تحت نظر و 
مدیریت چریک پیرشــان، یعنی بهزاد نبوی بود، 
رفت. سازگارا تا سال 1۳۸۰ در مشاغل مختلف 
اجرایی و صنعتی در ایران مشــغول به کار بود و 
عضو هیئت مدیره برخی از شــرکت های بزرگ 
کشــور، مانند ایران خــودرو، تراکتورســازی و 
داده پردازی بود. محســن ســازگارا مانند سایر 
 مدعی اصالح طلبی شدند، 

ً
همفکرانش که بعدا

در همین سال ها توانستند توان مالی خوبی برای 
خود رقم بزنند. آنها ابتدا بر منابع مالی مطمئن به 
خصوص در صنعت و ســاختمان مسلط شده و 
سپس برنامه های خود را در چارچوب اصالحات 
و روشــنفکری دینــی پیگیری کردند.  محســن 
ســازگارا در ســال 1۳۸۰ در انتخابات هشــتم 
ریاســت جمهوری برای شــرکت در انتخابات 
نام نویســی کرد، اما از سوی شــورای نگهبان رد 
صالحیت شد و همین باعث شد این شورا را هم 
به منزله یکی از موانع عملی شدن عملیات خود و 

همفکرانش مورد حمله و تخطئه قرارد دهد. وی 
در مقطع دیگری برای نفوذ در ســاختار نظام به 
شــورای شــهر روی آورد و از جملــه نامزدهای 
اصالح طلبان برای شــهرداری تهران شد؛ اما با 
پیروزی اصولگرایان در انتخابات شــورای شهر 
اسفندماه سال 1۳۸1 حضور وی در فضای سیاسی 
ایران منتفی شد. محسن سازگارا همچنین پس از 
حوادث خرداد ماه سال 1۳۸2، در کوی دانشگاه 
تهران بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 
هفت سال حبس تعزیری محکوم شد. از مهم ترین 
فعالیت های فکری سازگارا باید به حضورش در 
حلقه کیان و نشستن پای درس عبدالکریم سروش 
اشاره کرد. او به همراه اکبر گنجی، آرش نراقی و 
علی افشاری در حلقه کیان جمع شده و با ایجاد 
فضایی ســکوالر، گــرد عبدالکریم ســروش به 
آموختن دیدگاه ها و ترویج تفکرات او پرداختند. 
حلقه کیان پایگاه توسعه فعالیت های مطبوعاتی 
بعدی اصالح طلبان شــد به ویژه ســازگارا با راه 
انداختن شرکت جامعه روز به طور گسترده از این 
جریان پشتیبانی کرد. یک نکته جالب توجه آنکه 
در روزنامه جامعه از اولین روزنامه های این جریان 
عالوه بر انتشــار نظریات ســروش به بهانه تک 
صدایی بودن روزنامه به انتشــار نظرات حســین 
باقرزاده نیز رغبت نشــان داد. حسین باقرزاده از 
اعضای مرکزی سازمان منافقین بود، اما این نکته 
قابل توجه بود که نظریات سروش و باقرزاده تا چه 
اندازه شبیه و نزدیک به هم بود. از دیگر نزدیکان 
این حلقه عمادالدین باقی بود که نظرات مشابهی با 
باقــرزاده به ویژه در خصــوص موضوع قصاص 

داشت.

   فراز و فرود محسن سازگارا ـ ۵

در حلقه کیان!

   ریزش ها    

 در منطــق نفوذ و نفــوذی، هیچ مکان، 
مرکز و نهادی مصون از آن نیســت. هر 
قــدر مکان ها از اهمیت و حساســیت بیشــتری 
برخودار باشند، ضریب احتمال عملیات نفوذ در آن 
نیز باالتر اســت. یکی از این مراکز، دفاتر افراد و 
اشخاص متنفذ اعم از دینی و غیر دینی است. خطر 
این امر بارها از ســوی امام خمینی)ره( تذکر داده 
شــده بود. از جمله در منشور روحانیت فرمود که 
استکبار در مواجهه با روحانیت »دو راه برای ضربه 
زدن انتخاب نمود؛ یکی راه ارعاب و زور و دیگری 
راه خدعه و نفوذ. وقتی حربه ارعاب و تهدید چندان 
تقویــت  نفــوذ  راه هــای  نشــد،  کارگــر 
گردید.«)موســوی خمینی، ج21، 1۳7۸: 27۸( 
نگرانی امــام)ره( از این موضوع را در وصیت نامه 
الهی ـ سیاسی ایشان برای نفوذ دادن افراد منحرف و 
تبهــکار در حوزه هــای علمیه شــاهد هســتیم.

)موسوی خمینی، همان ج21: ۴2۴ـ۴25( نفوذ در 
این مراکز به شکل های مختلفی رخ داده است: 1ـ 
شناسایی افراد مستعد و آموزش دیده ای که پس از 
رخنه در این نهاد، بسترهای رشد را برای مدارج و 
ســطوح باالتر حوزوی طی می کنند که در ادبیات 
امام خمینی)ره( با نام تربیت روحانی نماها مکرر 
اشاره شده اســت. 2ـ نفوذ افراد و شخصیت های 
سیاســی و فکری که تالش می کننــد به صورت 
هدفمند به دفاتر و بیوت علما و مراجع رخنه کنند. 

انگیزه اینها ممکن است ناشی از عامل خارجی و 
در چارچوب ســناریوهای آنها باشد یا خاستگاه 
جریانی یا تفکرات انحرافی داشــته باشــد که در 
گفتمان امام خمینی)ره( از آن به نفوذ افراد منحرف 
و تبهکار نام برده شده است.)همان، ج 21: ۴25( 
انگلیســی ها در زمینه اخیر ید طوالیی داشته اند. 
یکی از نمونه های مشهور آن »مستر همفر« است 
که در یکی از فرازهای خاطرات او آمده است: »از 
این گونه جاسوســان ملبس را بایــد میان علمای 
االزهر، آستانه، نجف و کربال وارد کرد.« )همفر، 
همان: 1۰7( نمونه دیگر نفوذی انگلیسی در لباس 
نوکــر در بیت یکی از علمــای نجف بود که رهبر 
معظم انقالب در این خصــوص می فرمایند، این 
نفوذی در زمان جنگ عراقی ها با انگلیســی ها به 
صورت یک نوکر در بیت یکی از مراجع وقت نفوذ 
می کند و با همه طلبه ها گرم می گرفت و با همه آنها 
رفیق شــده بود. نمونه دیگــر، نفوذی ها و عوامل 
انگلیس در نهضت مشــروطیت اســت که باعث 
دودستگی و انحراف در آن شد و زمینه کـــودتای 
دیکتاتوری رضاخان را فراهم کرد.)عمید زنجانی، 
1۳۸1: 7۴ـ 7۸( ظهور و بروز فرقه بهائیت در 1۶۰ 
سال پیش نیز نتیجه نفوذ انگلستان بوده است. گفته 
می شود بهائیت از بستر نفوذ عنصری امنیتی در بیت 
یکی از علما در نجف شــکل گرفت. حوزه های 
علمیه بــه ویژه قــم امروز نیــز در کانــون توجه 
سازمان های جاسوســی قرار دارد تا به تعبیر رهبر 
معظــم انقالب »با یک طراحــی پیچیده« آنتی تز 
»انقالب« را از قم به وجود آورند. ماندگاری اسالم، 
انقــالب و حوزه های علمیه نیازمند هوشــیاری و 

بصیرت نسبت به این راهبرد دشمن است.

چهره پنهان سیاست  ـ 1۳

نفوذ در بیوت علما!

   آفاق    

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیدمحمدکاظم یزدی ـ۴

 قدرت مرجعیت و جهاد
 در برابر اشغال نظامی!

 در تهران زمانه مشــروطه و معاصر مرحوم 
سیدمحمدکاظم یزدی، ســه گروه به دنبال 
خواســت های متفــاوت بودنــد: گروهی 
حامــی اســتبداد و رژیم ســلطنتی بودند، 
گروهی طرفدار مشــروطه و حامی مجلس 
و گروه ســوم طرفدار مشــروطه مشروعه و 
حامــی متحصنان به ویژه شــیخ فضل الله 
نوری بودند. البته از دید مشروطه خواهان، 
مشــروعه خواهان نیــز حامی اســتبداد به 
شــمار می آمدند؛ چون علیه مشروطه قیام 
کرده بودند. در واقع انگ اســتبداد خواهی 
بهتر می توانســت مــردم را از کنار عالمان 
مشــروعه خواه طرد کند. شیخ فضل الله با 
نامه هایی به علمای بالد و با انتشار روزنامه ای 
از محــل تحصــن، علــل و انگیزه هــای 
متحصنــان را بیــان می کــرد. در نجــف 
طرفداران مشروطه سید و حامیانش را تهدید 
کردند تا امضای بدون قید و شــرط در تأیید 
مشروطه بگیرند، ولی سید مقاومت کرده و 
با جواب رد دادن به طور علنی، تصریح کرده 
بود که از کشته شــدن هم باک ندارم.1 این 
اوضاع تا مسلط شدن عشایر حامی سید بر 
اوضاع ادامه داشت. در ایران نیز کم و بیش 
همین وضعیت حاکم بود؛ مشروطه خواهان 
حاکم شدند و تندروی برخی از آنها دسترنج 
علما و دیگر روشــنفکران دلســوز را بر باد 
داد؛ به گونه ای که برخی از مشروعه خواهان 
مانند شــیخ فضل الله در تهــران و برخی 
شــهرهای دیگر به قتل رسیدند، مجلس از 
سوی محمدعلی شــاه در 1۳2۶ قمری به 
توپ بســته شد و استبداد صغیر حاکم شد. 
به عالوه اشــغال ایران به دســت روس ها 
علما را از نجف تــا کاظمین برای آمدن به 
جهاد علیه کفار به طرف ایران کشاند. البته 
مرحوم ســیدیزدی همانند اسالف خود، به 
شدت نسبت به اشــغال نظامی کشورهای 
اسالمی از ســوی کفار حساسیت داشت و 
در عصر مرجعیت شــان حکم به دفاع همه 
جانبه مســلمانان و دفع دشــمنان کفار از 
سرزمین های دو کشور اسالمی، یعنی ایران 
و عراق داد. دولت های روس و انگلیس در 
سال 1۳29 ق به بهانه ارتباط ایران با آمریکا 
در پی یک اولتیماتومی شمال و جنوب ایران 
را اشغال کردند. این امر عکس العمل فوری 
علما و مراجع نجف از جمله سید یزدی را 
در پی داشــت. علما بالفاصله حکم جهاد 
صادر کرده،2 خود و شــاگردان و مریدان به 
صورت گروهی برای عزیمت به ایران و دفع 
دشمن متجاوز تا کاظمین عزیمت کردند. در 
مورد اشغال عراق نیز دولت عثمانی با کمک 
آلمان ها علیه انگلیس و فرانسه وارد عرصه 
جنگ شــد، و کشــورهای عربی نیز که در 
قلمرو عثمانی قرار داشتند با این کار به عرصه 
تجاوز و تاخت و تاز نیروهای بیگانه تبدیل 
شدند. عراق به دســت انگلیسی ها اشغال 
شــد، علما از جمله سیدکاظم یزدی که در 
حــوزه و نقاط مختلف عــراق از هواداران 
بسیاری برخوردار بودند، فتوای جهاد صادر 
کرده و حتی شــیعیان عراق را با وجود آزار 
و اذیت هــای زیادی کــه از عثمانی ها دیده 
بودند، برای کمک به دولت عثمانی ســنی 
مذهب تشــویق کردند و رشــادت ها نشان 
دادند؛ اما با اینکه جنگ نتیجه ای جز اشغال 
عراق به دست انگلیسی ها نداشت، مانوری 
از قدرت جهاد و حکم مرجعیت را در برابر 

اشغالگران به نمایش گذاشت.
منابع:

1ـ محمد ترکمان، رســائل، اعالمیه هــا، مکتوبات و 
روزنامه شیخ فضل الله نوری، تهران: مؤسسه خدمات 

فرهنگی رسا، 1۳۶2، ج 1، ص ۳۰7.
2ـ علی دوانی، نهضــت روحانیون ایران، بی جا: بنیاد 

فرهنگی امام رضا)ع(، ج 1، بی تا، ص 2۰9.

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

 آزادی و عدالت توأمان
 و پردازش عدالت

 صورت بندی نهایی سیستم مفهومی عدالت با مقایسه آموزه های اسالمی و غربی ـ بخش سوم

شریعت
معنویت
عقالنیت
آزادی

هدایتمحوری

زندهبودن
حقنگری
وحقطلبی

)زندهبودننظارت
وانتقادهمگانی(

برخورداری
عادالنهصاحبان
هرنوعشایستگی
وصالحیتدفاع
ازحقوقخود

حقنگری
و

حقطلبی
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

نخســتین ســامانه مدیریــت 
آموزشــی بومی کشــور بر پایه 
مدل یادگیری معکوس با تالش 
شــد.  طراحی  دانش بنیان هــا 
»بین جو« نام این ســامانه است 
که فضــای نامحدود ابری را در 
اختیار اســتادان، دانشــگاه ها، 
نهادها  و  ســازمان ها  مدارس، 
قرار می دهد. آنها با اســتفاده از 
این فضا محتواهای ویدئویی و 

فایلی خود را به صورت دسته بندی شده و به تفکیک به مخاطب 
ارائه می دهنــد. همچنین امکان اشــتراک گذاری محتواها به 
 وســیله QR کد چاپی در این ســامانه در اختیار کاربران قرار

 می گیرد.

بین جو  
بومی سازی آموزش برخط

»اپــل« یک وصلــه امنیتی برای 
سیستم عامل خود عرضه کرد تا 
»پگاسوس«  جاسوســی  جلوی 
را از گوشی های آیفون بگیرد. به 
روزرسانی سیستم عامل با هدف 
برطرف کردن دو آســیب پذیری 
انجام شده که یکی از آنها مربوط 
به پیام رسان آی مسیج اپل است و 
صهیونیست ها از آن برای سرقت 
استفاده  آیفون  کاربران  اطالعات 

می کنند. جاسوس افزار پگاسوس در ماه های اخیر به علت نفوذ به 
هزاران گوشــی آیفون متعلق به فعاالن سیاسی، رؤسای جمهوری 
و مسئوالن سیاسی کشورهای مختلف جهان رسوایی گسترده ای 

برای رژیم صهیونیستی به بار آورده است.

امنیتی وصله   
جاسوسی صهیونیست ها ادامه دارد

»جیم شو«، اپلیکیشن تخصصی 
ورزش  و  رژیــم  کالری شــمار، 
در خانه اســت که با اســتفاده از 
و  متخصصان  تجربــه  ســال ها 
همچنین تجزیــه و تحلیل دقیق 
افــراد،  نیازمندی هــای عمــوم 
ورزشــکاران و مربیــان طراحی 
شــده اســت. کاهش و افزایش 
وزن اصولــی و صحیــح با رژیم 
کالری شــمار، یکــی از بهترین 

و اســتانداردترین رژیم های شــناخته شــده در جهان است. این 
رژیم بر اســاس میزان نیاز بدنی شما به کالری تنظیم می شود. در 
کالری شــمار جیم شو، می توان با تعیین هدف به منظور افزایش و 

کاهش وزن  به وزن ایده آل رسید.

 جیم شو
رژیم و ورزش در خانه

 احمد نادری، نماینده مجلس:  عضویت دائم 

ایران در گروه شانگهای، اقدامی در راستای 
تغییر نظم جهانــی و آغاز دوران آســیایی 
است. بارها نوشــته ام که از سال 2۰11 و با 
آغاز انقالب های بیداری و سپس به انحراف 
کشــاندن آنها و درگیری ها و خونریزی های 
منطقه، تغییر نظم آغاز شده است. ایران یکی 
از قدرت های اصلی در نظم چند قطبی آینده 

است.

رضا یزدان پرست، کاربر فضای مجازی:  مزایای 

اقتصادی و سیاسی عضویت ایران در  پیمان 
شــانگهای به جای خود محفــوظ، اما این 
پیمان این پیــام را به غرب می دهد که برای 
توافق باید به طــور کافی امتیاز نقد بدهید، 
چون اگر شــما نباشید، دیگرانی هستند که 
بخواهند از مزایای همکاری با ایران استفاده 
کنند! دورانــی که نقد را نســیه می بردید، 

گذشت!

مالک شــریعتی، نماینــده مجلس:  عضویت 

دائم جمهوری اســالمی ایران در  سازمان 
شــانگهای، اگرچه نتیجه روندی از گذشته 
اســت، بدون اهتمام جدی رئیس جمهور و 
دستگاه دیپلماسی جدید، محقق نمی شد. 
این دستاورد مهم، پایان »غربگرایی محض 
و تکیه بر نقطه های خیالی« و آغاز سیاست 
»نگاه به شــرق و آســیا محوری« و تقویت 

»دیپلماسی همسایگی« ایران خواهد بود.

عبدالله گنجی، روزنامه نــگار:  عضویت دائم 

ایران در  پیمان شــانگهای نقطه عطفی در 
ایجاد تعادل و توازن در روابط آسیا با غرب 
است. از ظرفیت های به وجود آمده در حوزه 
اقتصاد و امنیت باید حداکثر استفاده را کرد.

در  روســیه  نماینــده  اولیانــوف،  میخائیــل 

ســازمان های بین المللــی: احیــای توافــق 

هسته ای، ارتباط جدایی ناپذیری با برداشتن 
تمام تحریم های مرتبــط با برجام دارد. این 
مسئله ای اســت که ناگفته پیداست. برای 
اینکه این اتفــاق بیفتد، الزم اســت بدون 
وقفه مذاکرات وین را شــروع کرده و آن را 
با موفقیت تکمیل کنیم. امر دوم کار آسانی 

نیست، ولی شدنی است.

صفــا درویش، از اصحــاب رســانه در لبنان: 

مردم امروز برای گازوئیل جشــن نگرفتند. 
جشن گرفتند چون گروهی که نفس شان را 
بریده بودند، امروز شکســت خوردند. آنها 
که احتــکار کردند و پنهان کردنــد و اتهام 
سیاسی زدند و در نهایت شکست خوردند. 
مردم ذلیل نیســتند آنطور که آنها به تصویر 
می کشــند، مردم آگاه هســتند و می دانند 
مرحله جدیدی در کشــور بــا اعمال زور و 

قدرت شکل گرفته است.

نظیف، ســخنگوی شــورای  هادی طحــان 

نگهبان: بند 1۶ اصل ۳ قانون اساسی، دولت 

جمهوری اسالمی ایران را به تنظیم سیاست 
خارجی کشــور بر اســاس تعهد برادرانه 
نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ 
از مستضعفان جهان موظف می کند. ارسال 
نفتکش ایرانی برای درهم شکستن محاصره 
آمریکایی لبنان جلوه ای روشن از این اصل 

است.

دانیال معمــار، فعال رســانه ای: تحریف این 

اســت که ایران به خاطر واکسن داخلی از 
واردات خودداری کرد و باعث مرگ هزاران 
نفر شــد. واقعیت این است که ایران منتظر 
تولید داخل نماند و تا بهــار1۴۰۰ قرارداد 
خرید 11۰میلیــون دوز واکســن خارجی 
را بســت، یعنی قبل از صدور مجوز تولید 
برکت. واکسن ها به سه دلیل نرسید: تحریم، 
نیاز خود تولیدکننده ها و جهش مکرر کرونا.

    نکته گرام    

مدتی اســت که گوگل به بهانه های مختلف اقدام به 
حذف برنامه  های ایرانی از فروشــگاه نرم افزاری خود 
می کند. انحصار با چاشــنی زورگویی برای این غول 
فناوری دنیا اختیاری بی حد و مرز ایجاد کرده است که 
به خود اجازه می دهد با کاربران پلتفرم هایش هر طور 
که دلش می خواهد رفتار کند. حذف برنامه های ایرانی 
بدون هیچ دلیل واضحی انجام می شود و برای گوگل 
هیچ اهمیتی ندارد که این برنامه ها چقدر در کشورمان 

مخاطب دارند و نیاز مردم را رفع می کنند.
طاقچه، روبیکا، ذره بیــن، آپارات، فیلیمو و بلد از 
جدیدترین برنامه هایی هستند که قربانی گوگل شده اند. 
درآمدهای گوگل از محل فروشــگاهش شامل منابع 
حاصل از فروش نرم افزار، تبلیغات در فروشگاه برنامه 
و خریدهای درون برنامه  ای اســت و ۳۰ درصد از هر 
معامله و خرید نرم افزاری در فروشگاه را بر می دارد و 
بخش قابل توجهی از سود شرکت های نرم افزاری را از 
آن خود می کند. گوگل در پاسخ به اعتراض شرکت های 
نرم افزاری می گویــد که این شــرکت ها می توانند از 
بســترهای جایگزین برای فــروش نرم افزارهای خود 
اســتفاده کنند اما در عمل به دلیل شرایط ایجاد شده، 
استفاده از بســترهای دیگر برای برنامه سازان ممکن 
نیست، هرچند در کشورمان فروشگاه های نرم افزاری 
بســیاری ایجاد شده اند، فروشــگاه هایی مانند بازار، 
مایکــت و...، اما فروشــگاه گوگل به دلیــل اینکه به 
صورت پیش فرض بر روی سیستم عامل نصب است، 
برای مخاطبان بیشــتری در دسترس است. همچنین 
ممکن اســت حذف برنامه ها از فروشگاه گوگل تنها 

اقدام این شــرکت علیه برنامه نویسان و کاربران ایرانی 
نباشد و این احتمال وجود دارد که نصب این برنامه ها 

هم با اختالل مواجه شود.
چندی پیش روبیــکا و ذره بین از گوگل پلی حذف 
شدند. ظاهر موضوع حذف این برنامه ها به علت ارسال 
گزارش از ســوی کاربران بود؛ اما ماجرای برخورد با 
پلتفرم های ایرانی به همین جا ختم نشــد و به حذف 
آپارات، فیلیمو و بلد هم رسید. در سه مورد اخیر گوگل 
از ده روز قبل به توسعه دهندگان این اپلیکیشن ها اعالم 
کرده بود که به دلیل قوانین تحریم ایران ناچار به حذف 

این اپلیکیشن از فروشگاهش است.
امــا پس از اینکــه خبر حذف چنــد پلتفرم مانند 
آپارات، فیلیمو و بلد از فروشــگاه نرم افزاری گوگل به 
دلیل تحریم ها علیه ایران منتشر شد، اسامی برنامه های 
دیگری هم به این فهرســت اضافه شدند. خبر حذف 
پلتفرم دانلود و خرید کتاب طاقچه هم اعالم شــد که 
البته مشخص شــد این پلتفرم بیش از یک ماه پیش از 
این فروشــگاه حذف شده است. البته این دلیل تازگی 
ندارد و حدود سه سال پیش هم اپل در اقدام مشابهی 
برنامه های ایرانی را از فروشگاه خود حذف کرد که این 
مســئله در زمان خود صاحبان این کسب و کارها را با 
مشکالت متعددی مواجه کرد و دردسرهای آن هنوز 
هم برای کاربران سیســتم عامــل IOS در ایران ادامه 
دارد. اواخر سال 1۳97 بود که دسترسی به برنامه های 
ایرانی روی سیستم عامل اپل، برای کاربران آن قطع شد 
که از سوی اپل انجام شــده بود. این پایان کار رسمی 

برنامه های ایرانی با آپ استور اپل بود.
اما به دلیل تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران، 
 اقدامات مسئوالن این برنامه ها و دیگر مسئوالن 

ً
تقریبا

فناوری در کشــور، راه به جایی نخواهد برد و گوگل و 
اپل با توســل به همان اهرم انحصار خود، همچنان به 
این گونه رفتارها ادامه خواهند داد و اعتراضات طرف ها 

تغییری در روند کار آنها ایجاد نخواهد کرد.
اما چه باید کرد؟ همیشه در مقابل انحصار، بهترین 
کار شکستن انحصار است. نمونه های مشابهی  از رفتار 
گوگل با دیگر کشــورها وجــود دارد، اما آنها با دیدن 
چنین رفتارهایی به اعــالم بیانیه و اعتراض دل خوش 
نکردند! یکی از جنجالی ترین اقدامات گوگل و دیگر 
شرکت های فناوری در چند سال اخیر، تحریم شرکت 
هوآوی چین است. گوگل این شرکت را با سخت ترین 
اقدامات خود مواجه کرد و بیشتر دستگاه های هوشمند 
تولید هوآوی  قابلیت استفاده از سرویس های گوگل را 
ندارند. به این معنا که حتی مسیریاب گوگل بر روی این 
دستگاه ها قابلیت اجرا نخواهد داشت! عالوه بر گوگل، 
شرکت آمریکایی ساخت سخت افزار اسنپدراگون هم 
که به تولید پردازنده و... برای تلفن های همراه مشغول 
اســت، هوآوی چین را به دلیل تحریم های آمریکا با 

مجازات عدم فروش قطعه به آن روبه رو کرده است.
اما مسئوالن شرکت هوآوی  به اقدامی بزرگ دست 
زده و به تولید سیســتم عاملی بومی بــرای تلفن های 
هوشمند خود روی آوردند؛ سیستم عامل »هارمونی« 
که به تازگی نســخه های اولیه آن برای استفاده عموم 
منتشر شده است. در واقع چینی ها نه تنها فکری به حال 
قطع خدمات گوگل برای موبایل های خود کردند، بلکه 
به صورت کامل انحصار شرکت آمریکایی گوگل را با 
تولید سیستم عامل بومی خود شکستند. سیستم عاملی 
که به عقیده کارشناسان، می تواند رقیب جدی اندروید 
در آینده باشد و تحســین فناوران در دنیا را هم در پی 
داشــته  اســت. اقدام دیگر شــرکت هووایی افزایش 
ظرفیت تولید پردازنده های بومی خود با نام »کایرین« 
اســت. در واقع هوآوی از مدت ها قبل چنین روزهایی 
را که ممکن اســت در خرید قطعات ســخت افزاری 
از آمریکا با مشــکل مواجه شــود، دیده بوده است و 
سال هاســت که بر روی ســاخت ســخت افزارهای 

اختصاصی خود ســرمایه گذاری کرده است و امروزه 
تحریم هــای آمریکا خللی در کار این شــرکت ایجاد 
نمی کند، حتی اگر تحریم ها تأثیــری در کار هووایی 
داشته باشند، این تأثیرها بلندمدت نبوده و اثر آنها از بین 

خواهد رفت.
برگردیم به کشور خودمان، ما در تاریخ فناوری مملو 
از شروع پروژه هایی هســتیم که با ادعای بومی سازی 
دست به کار شده اند، اما در نهایت با شکست مواجه 
شــده اند. از لینوکس ملی گرفته تا یوز ایرانی که قرار 
بود بــه عنوان اولیــن موتور جســت وجوی ایرانی به 
کاربران سرویس دهد. حتی در زمینه سخت افزار هم 
اقدام به تولید تلفن های همــراه ایرانی کرده ایم، اما با 
شکست مواجه شــده ایم. چیزی که امروزه نیازمند آن 
در دنیای فناوری در کشورمان هستیم، سرمایه گذاری 
و اعتمــاد به جوانان اســت. باید با حــذف دالالن از 
پروژه های فناوری که به دنبال ســودهای آنی هستند، 
ســرمایه گذاران متخصص و کارشناســان زبده ای را 
که می دانند پروژه های فناوری بســیار هزینه بر است و 
نیازمند متغیرهای بسیاری اســت، وارد میدان  کنیم. 
متأسفانه افرادی که تا به حال دخیل بوده اند، اعتقادی 
به کارگروهــی نداشــته اند و دارای ذهن چند بعدی 
نبوده اند، این گونه می شود که موتور جست وجوی بومی 
ایرانی از نظر نرم افزاری بسیار غنی نوشته می شود، اما 
با کمبود منابع سخت افزاری مواجه می شود. تا زمانی 
که باور نکنیم پروژه های فناوری بسیار هزینه بر هستند، 
اما چندین برابر آن هزینه سود دهی دارند، نباید امیدی 
به ساخت ســخت افزار و نرم افزار کامال بومی که در 
لبه فناوری باشد، داشته باشیم. امید است با روی کار 
آمدن آمدن وزیــر جوان ارتباطات و فناوری اطالعات 
که برخالف پیشــینیان متخصص این زمینه اســت و 
تخصص رایانه و فناوری دارد، جهشــی در فناوری و 

دنیای صفر و یک کشور شاهد باشیم.

محمد صالح نادری
کارشناس فناوری اطالعات

 شکست انحصار
نگاهی به حذف برنامه های ایرانی از فروشگاه گوگل و راه تقابل با آن

در طول بیمــاری همه گیر کرونا، شــرکت های 
بزرگ فنــاوری اطالعاتی مانند گــوگل، آمازون 
اپــل فیس بــوک و مایکروســافت فعالیت های 
خود را در زمینه گســترش تجارت و تســلط بر 
انحصار تســریع کرده اند. در نتیجه دولت ها در 
چندین کشــور بزرگ، از جملــه ایاالت متحده 
و هنــد اصالح قوانیــن قدیمی و وضــع قوانین 
 جدید را برای مهار انحصار این شــرکت ها آغاز

 کرده اند.
جنگ انحصــاری در شــرکت های فناوری 
بسیار رایج شــده اســت. گوگل، به اپل و دیگر 
اپراتورها  تلفن همراه،  تولیدکننده  شــرکت های 

و مرورگرهــا کمک مالــی کرد تــا موتورهای 
جست وجو و ســایر برنامه های خود را به عنوان 
برنامه های پیش فرض قرار دهند. این منجر به از 
رده خارج شدن موتورهای جست وجوی دیگر و 
افزایش شدید مشترکان موتورهای جست وجوی 
گوگل شد. همچنین ادعاهایی مبنی بر همکاری 
 گــوگل و اپــل در رقابت بــا نوکیــا و بلک بری

 وجود دارد. 
در حال حاضر بیشتر برنامه ها از فروشگاه های 
اپل و گوگل نصب می شــوند، که این دو شرکت 
تا ۳۰ درصد از ســازندگان برنامه ها کمیســیون 
برمی دارند و همین امر صدای اعتراض بسیاری 

از برنامه نویسان را بلند کرده است.
شــرکت های پیشــرو در زمینــه تجــارت 
آمــازون در هندوســتان  الکترونیــک، ماننــد 

شــیوه های انحصاری متفاوتی را دنبال می کنند. 
این شــرکت ها با تبلیغ فروشــندگان منتخب و 
انتخابی خود در بســترهای اختصاصی شــان، 
قیمت محصوالت خود را کنترل می کنند و نوعی 
بــازار را در اختیار خــود گرفته اند و نمی گذارند 
قیمت ها پاییــن بیاید و مشــتریان از قیمت های 
دیگر باخبر باشند. سازمان خرده فروشان هند، با 
شکایت به کمیسیون شکایات این کشور شرکت 
 آمازون را متهم کرده است سعی دارد رقابت را از 

بین ببرد.
مایکروسافت یک نمونه کامل انحصارطلب 
به شمار می آید. شــرکتی که با موفقیت سیستم 
عامل خود بــا نام ویندوز، به رقبــای خود اجازه 
عرض اندام نمی دهد. به طور مشابه اعم از کسب 
و کار موتورهای جســت وجو یا رایانش ابری یا 

رسانه های اجتماعی مایکروسافت هیچ وقت از 
استفاده از شیوه های ناجوانمردانه برای منحرف 
کردن رقبا در هر زمینه ای که در آن فعالیت می کنند 
دریغ نکرد. در نتیجه مایکروسافت در سال 2۰۰1 
به دلیل شکایت های متعدد مورد بازخواست قرار 

گرفت.
دیگــر وقــت آن رســیده اســت کــه علیه 
انحصارطلبی غول هــای فنــاوری در دنیا اقدام 
جدی شــود. گوگل، مایکروسافت، اپل، آمازون 
و... شرکت هایی هستند که بازار را با ترفندهای 
حتی غیراخالقــی در اختیار خــود درآوردند و 
به رقبــای خود اجازه پیشــرفت نمی دهند و این 
انحصارطلبی، برای آنها قدرتی را به وجود آورده 
است که هرگاه نیاز ببینند، با کاربران، دولت ها و 

شرکت ها برخورد می کنند.

پراباهات سین ها
کارشناس فناوری اطالعات

ایستاده در  برابر غول ها
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فرهنگ

حمایت در پساکرونا

دولت ســیزدهم در حالــی در اولین ماه 
فعالیت خود، بســته حمایتــی از اهالی 
فرهنگ و هنــر را تصویب کــرده که در 
طول 19 ماه از آغــاز بحران کرونا، یکی 
از اقشاری که لطمه شدیدی از این بحران 
دیده اند، اهالی ســینما، تئاتر، موسیقی و 
سایر اقشــار حوزه فرهنگ و هنر بوده اند. 
قشــری که در ماه هــای پایانــی دولت 
دوازدهم از کمترین حمایت ها برخوردار 
بوده اند، حاال در آغاز دولت جدید، بیش 

از گذشته مورد توجه قرار گرفته اند.
سینماها در طول 19 ماه گذشته تعطیل 
بوده، ســالن های تئاتر هــم همین طور. 
کنسرت ها هم از اولین جاهایی بودند که 
به تعطیلی کشانده شدند. البته رسانه ها هم 
حال و روز خوشی دراین ایام نداشته اند و 
تعداد زیادی از خبرنگاران و روزنامه نگاران 
شــغل خود را از دست داده اند.  هنرهای 
تجســمی هم که به دلیل شــرایط کرونا، 
کسب و کار خود را از دست داده اند. شاید 
تنها صنعت فرهنگی کــه در این دوران، 
اندک رمقی به واســطه نشر الکترونیک و 
آن هم حمایت های دولتــی برایش باقی 
مانده، صنعت کتاب اســت که آن هم با 
گران شدن کاغذ و مشکالت نشر، روزگار 
چنان خوبی ندارد. همه اینها نشان می دهد 
جان چندانی نه برای فعالیت های فرهنگی 
و هنری و نه بــرای اهالی آن باقی نمانده 
اســت و اگر به سرعت به دادشان نرسند، 
شــاید چیزی از جریان فرهنگی و هنری 

کشور باقی نماند. 
وزیر جدید فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
با اشاره به تصویب بسته حمایتی از اهالی 
فرهنگ و هنر، گفته اســت: »در ســال 
گذشته اقداماتی در راستای ارائه تسهیالت 
به اصحــاب فرهنگ و هنــر رقم خورده 
اســت، اما به انــدازه ای نبوده اســت که 
بتواند بخش زیادی از نیازهای این قشر از 
جامعه را پاسخگو باشد؛ در بین اصحاب 
فرهنگ و هنر اهالی سینما و تئاتر و به ویژه 
تئاتری ها بیشترین آســیب را دیدند؛ اما 
با این وجود دولت در صدد اســت تا این 
آسیب ها را جبران کند.« تولید آثار فاخر 
فرهنگی و هنری به انگیزه، حمایت مالی 
و شرایط مســاعد نیاز دارد؛ واقعیت این 
است که در طول 19 ماه گذشته، هیچ اثر 
در خوری در حوزه فرهنگی و هنری کشور 
خلق نشده اســت. به جز تولیدات شبکه 
نمایش خانگی آن هم با حاشــیه هایش، 
حوزه ســینما و نمایش نتوانسته تولید در 
خوری داشته باشد. موسیقی که به حاشیه 
رفته، حوزه چاپ و نشــر هم بیش از آنکه 
تألیف داخلی ها باشــد، معطوف به آثار 
ترجمه بوده است. رسانه های کاغذی که 
به واســطه گرانی کاغذ و بی رغبتی مردم 
یا حذف شده  یا بســیار ضعیف شده اند. 
رسانه های نوین هم به واسطه مشکالت 
مالی، نتوانســته اند به تولیدات تحلیلی و 
جدی برای جذب مردم بپردازند و بیشتر 
از پرداختن به اولویت های اصلی، درگیر 
روزمرگی ها شــده اند.  حــاال، تصویب 
حمایت های جدید در دولت ســیزدهم، 
بارقه های امیــدی را ایجاد کرده اســت 
تــا همزمان با توســعه واکسیناســیون و 
امیدها برای پایان بحــران کرونا، دوباره 
اهالی فرهنگ و هنــر بتوانند نقش خود 
را در جامعه ایفا کنند. هرچند این گالیه 
همچنان وجود دارد که مردم در این دوران 
سخت، بیشتر به حضور اهالی فرهنگ و 
هنر در کنار خودشان نیاز داشتند، اما شاید 
وضعیت سخت اقتصادی، امکان حضور 

و فعالیت را از این قشر هم گرفته بود.

تاریکخانه

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

بیش از 7۰ سال از پایان جنگ جهانی دوم می گذرد، 
اما هنوز که هنوز اســت برای آن جنگ بی هدف و 
پوچ فیلم می سازند و کتاب می نویسند و مرثیه سرایی 
می کنند. آن هم نه هر فیلمی یا هر کتابی! فیلم هایی 
می ســازند که برایــش زحمت می کشــند، هزینه 
می کنند یا بهتر است بگوییم بسیار هزینه می کنند. 
بهترین کارگردانان و نویسندگان و تجهیزات شان را 
هم برای این کار استخدام می کنند تا فیلم های برتری 
از نظر داستان و تکنیک، مانند »نجات سرباز رایان« 
و »فهرست شیندلر« و... را برای شان بسازند و همه 
این دست و پا زدن ها در حالی است که بیش از 7۰ 
سال از آن واقعه گذشته است. اما از جنگ تحمیلی 
یا به تعبیر دقیق تر »دفاع مقدس« ما فقط ۳۳ ســال 
گذشته اســت، آن هم نه جنگی مشابه جنگ های 
معمــول در دنیا، بلکه دفاعی نابرابر با دســت های 
خالــی و بــا چنگ و دنــدان و البته بــا جهان بینی 
توحیــدی.  با رزمندگانی که در هیچ جای دنیا و در 
هیچ جنگی نظیرشان دیده نشده است. اگر در فیلم 
پرهزینه ای، مانند »نجات سرباز رایان«، رایان تنها 
یک نفر و آن هم زاییده تخیل نویســنده است یا در 
نهایت آنقدر نمونه واقعی اش کم اســت که شاید به 
تعداد انگشتان دســت هم نمی رسد، اما در کشور 
ما صدها خانواده هســتند که برای دفاع از اسالم و 
کشورشــان، نه دو یا سه فرزند، بلکه چهار فرزند و 
بیشتر از آن را نیز تقدیم کرده اند. متأسفانه نه برای به 
تصویر کشیدن شان، عزمی وجود دارد و نه هزینه ای 
بــرای این کار صرف می شــود. آنقدر مشــکالت 
رنگارنگ و بهانه های گوناگون در برابر ســازندگاِن 

آثار دفاع مقدسی ـ اعم از فیلم کوتاه، فیلم سینمایی، 
سریال و...ـ وجود دارد که گاهی عطایش را به لقای 
آن می بخشند و به سراغ ژانرهای دیگر می روند. این 
در حالی اســت که حمایت از تولید چنین آثاری، 
حمایت از عزت و شــرافت یک ملت است و نباید 

اینطور مورد بی مهری قرار بگیرد.

 Bبی عملی رسانه ملی و یک توجیه عجیب
در گیر و دار رکود آثار سینمایی، تلویزیون هم چند 
ســالی اســت که این حوزه را به حال خودش رها 
کرده است و اگر در این مدت چند اثر انگشت شمار 
نبودند، می توان گفت در چند سال اخیر دست رسانه 
ملی در این حوزه بســیار خالی بوده است و دست 

سازندگان چنین آثاری هم به همین ترتیب!
موضــوع زمانــی جالب می شــود کــه گاهی 
هزینه های زیادی صرف سریال های بی محتوا و پوچ 
می شود، یا سریال هایی که سراسر غصه و ناامیدی 
هستند و روح و روان و جامعه را می خورند، اما وقتی 
نوبت به سریال های دفاع مقدسی می رسد، مدیران 
ادعای شان این اســت که االن مردم به سریال های 

کمدی و طنز نیــاز دارند! بله؛ هر کدام ســر جای 
خودش، امــا خالی بودن کنداکتور رســانه ملی از 
کارهای دفاع مقدســی، آن هم در طی چند ســال 
متوالی، چند گام رو به عقب برای آن به شمار می آید 

و توجیهات اینچنینی هم نمی تواند آن را بپوشاند.
اگر هــم در این چند ســال کاری در این حوزه 
ســاخته شــده، یا آنقدر ضعیــف بوده یــا آنقدر 
غیرمســتقیم به موضوع دفاع مقــدس پرداخته که 
نمی توان نام کار دفاع مقدسی بر روی آن گذاشت. 
در حالی که مردم هنوز هم مشــتاق شنیدن و دیدن 
داســتان هایی از فرزندان دیروز و پدران امروز خود 

هستند که با شجاعت راه را بر دشمن بستند.

 Bگنجینه قصه های جذاب
استقبال مخاطبان از ســریال های »کیمیا«، »شوق 
پرواز« و »در چشم باد« در حدود 15 سال گذشته، 
نشــان می دهد مردم این گونه ســریال ها را دوست 
دارند، اما به شــرط آنکه با قصــه ای خوب و فرمی 

جذاب تولید شده باشد.
»قصه خــوب« آنقدر در البــه الی وصیت نامه 

شهیدان و کتاب های خاطرات رزمندگان وجود دارد 
که حتی نیاز نیست فیلمنامه نویس به خودش زحمت 
این را بدهد که داســتانی ویژه و بــه دور از واقعیت 
بسازد؛ کافی اســت به زندگینامه جذاب شهیدان 
سری بزنیم که هر کدام شــان می توانند اسطوره ای 
برای جوانان امروز باشند، آن زمان می توان از زندگی 
هر یک از آنها بهترین و ماندگارترین ســریال ها را 
ساخت. به اعتقاد کارشناسانه ای حوزه، صدا و سیما 
و مدیران رسانه ملی باید هر سال حداقل یک سریال 
دفاع مقدسی را در برنامه ساخت و پخش خود داشته 

باشند. 
 تاریخ دیروز و امروز هر کشــوری، آینده 

ً
قطعــا

آن کشــور را رقم خواهد زد. بنابراین زمانی که یک 
نوجوان دهه هشــتادی که امروز در ســنین بلوغ و 
تحوالت عمیق روحی اســت، جلــوی تلویزیون 
می نشــیند، اما به دلیل محتوای ضعیف و تولیدات 
پراکنده، هیچ تصویر ذهنی روشنی از تاریخ پرافتخار 
و کم نظیر کشورش در سه دهه قبل تر ندارد، نمی توان 
در آینده از چنین کســی خواست که دغدغه عزت 

کشورش را داشته باشد.

 غربت دفاع ماندگار
نقدی برغفلت رسانه ملی و سینما از یک برهه تاریخی

»اهالی اینجا« روزنوشت هایی از 
بخش بانوان یک موکب اربعینی 
در کربالســت کــه انتشــارات 
روانه  را  آن  »شــهید کاظمــی« 
بازار کرده اســت. این اثر روایتی 
مستند و داستانی از شروع حرکت 
حضرت  موکب  خــدام  کاروان 
فاطمه معصومــه)س( از قــم تا 
کربالست که تمامی اتفاقات این 
موکب را به تصویر کشیده است. 

موکب حضرت فاطمه  معصومه)س( که از ســال1۳9۳ تأسیس 
شــده و در کربالی معلی اســتقرار پیدا کرده اســت، هر ساله با 
خدمات رسانی به ده ها هزار نفر از زائران سیدالشهداء)ع( توانسته 
است نقش بسزایی در این راهپیمایی عظیم اربعین حسینی ایفا کند.

اینجا اهالی 
روز نوشت های یک موکب اربعینی

    کتاب    

تهیه کننــده  شــفیعی،  مهــدی 
ســریال »تب و تاب« اعالم کرد: 
»تب  ســریال  »تصویربــرداری 
و تــاب« بــا موضوع ملــودارم 
اجتماعی از روز 21 شــهریورماه 
با ضبط صحنه های خارجی آغاز 
شد. این سریال با موضوع خانواده 
ایرانی و توجه به ســبک زندگی 
آماده می شــود.« وی افزود: »در 
این مجموعه تالش شده است تا 

موضوعاتی را که خانواده با آن درگیر است، در بستر یک ملودرام 
اجتماعی روایت کنیم.« سریال »تب و تاب« در گروه فیلم و سریال 
شبکه دو سیما تولید می شود. نویسندگی سریال پر مخاطب »اغما« 

از آثار مهم داریوش مختاری است.

تب و تاب
مجموعه جدید شبکه دوم سیما

نمایشنامه »قلندر« با طرح قصه ای 
در آییــن پهلوانی، بــا مضمونی 
عاشــقانه، آغاز و طی روندی دو 
ساله به رشته  تحریر درآمده است.
کتاب هــای عرفانــی و تاریخی، 
ادبیات و سیاســت به شکل شعر 
و نثــر، از قرن چهــارم هجری تا 
دوران زندیه، بستر پژوهش این اثر 
بوده است و جغرافیایی حقیقی در 
اواخر دوران زندیه در شهر نشانک 

کاشان را شکل داده است. این اثر در برهه ای از تاریخ است که با 
قصه ای خیال انگیز، روایتی دیگر از عاشورایی دیگر، در زمانه ای 
دیگر، با قهرمانانی که نبرد خیر و شــر را رقــم می زنند و روایتی 

عاشقانه و ایرانی در عشق به راه حسین )ع( را به تصویر می کشد.

   کتاب  

قلندر  
انتشار یک نمایشنامه عاشورایی

   سریال   

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

 
شــاعر  درگذشــت  ســالروز  شــهریور،   27
شیرین ســخن آذری زبان، اســتاد محمدحسین 
بهجت تبریزی یا همان »شــهریار« نام آور شعر و 
ادب فارسی، چند سالی است که از سوی شورای 
عالی انقالب فرهنگی با عنوان روز بزرگداشــت 
زبان و ادب فارســی نامگذاری شــده اســت تا 
بهانه ای باشد برای یادآوری هر ساله این نکته که 
میراث دیرین مادری ما، امروز چه جایگاهی در 

بین ما دارد.
نکته جالب در نامگذاری این روز، این است 
 آذری زبان بوده و اشعار ترکی 

ً
که »شهریار« اصالتا

او دســت کمی از اشعار فارسی اش ندارند، اما با 
وجود این هویــت اصیل آذری، به اهمیت زبان و 
ادب فارســی به عنوان زبان ملی ایرانیان و دومین 
زبان جهان اسالم از عمق وجود باور داشته و اشعار 
فارسی باصالبت و کم نظیر او، از این  باور عمیق 
و میراث داری آگاهانه اش حکایت دارد. حاال و با 
این یادآوری، باز هم باید سؤال چند خط قبل تر را 
دوباره با خودمان تکرار و مرور کنیم که نسبت ما 
فارسی زبانان این دوره و زمانه، با »زبان فارسی« به 

عنوان »ُدر شیرین َدری« و یادگار نیاکان ما که سند 
روشن هویت ملی امروز ماست، چیست.

اگر قرار باشــد به این سؤال واقع بینانه و بدون 
تعارف پاسخ بدهیم، باید بگوییم این نسبت اگر 
 هیچ« نباشــد، حداقل فرسنگ ها دور از 

ً
»تقریبا

انتظار است؛ برای اثبات این ادعا هم کافی است 
نیم نگاهی به اطراف مان بیندازیم و فی المثل ببینیم، 
چند نفر از نوجوانان و جوانان این دوره و زمانه با 
اشعار حافظ و سعدی و مولوی مأنوس هستند یا 
حداقل آشنایی نسبی دارند، یا می توانند فقط چند 
بیت از اشــعار این قله های شعر و ادب فارسی را 
بدون غلــط و از حفظ و البته با توجه به مضامین 

آنها بخوانند یا اینکه اصطالحات بیگانه و وارداتی 
چقدر سر زبان مردم ما ـ به ویژه جوانان و نوجوانان ـ 
افتاده و تأسف بارتر اینکه این فرنگی مآبی در بیان و 

گفتار را نشانه تمدن و پیشرفت می دانند! 
از این دست سؤاالت زیاد است و البته جواب 
آن چنــدان امیدوارکننده نیســت و به یک نکته 
برمی گردد که خیلی وقت اســت، نه ما مردم و نه 
مسئوالن و نخبگان، حواس مان نیست که »زبان« 
سند هویت ملی ماســت و اگر مراقبش نباشیم، 
در طی چند دهه از بیــن می رود و زبان که از بین 
 برود، هویــت ملی هم کم کم به تــاراج خواهد

 رفت.

   برداشت    

 ما و میراث نیاکان 
نگاهی به اهمیت زبان مادری به بهانه روز بزرگداشت زبان و ادب فارسی
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1۴
جبهه

   یادداشت    

 راز پیروزی های بزرگ

اصطــالح »جنگ شــهرها« یــک مفهوم 
تخصصِی نظامی به معنــای حمله هوایی، 
موشــکی و توپخانه ای دشــمن بــه مناطق 
مسکونی است. عراق در دوران دفاع مقدس 
بارها از این ترفند ناجوانمردانه برای پیش برد 
ی« 

ّ
اهدافش اســتفاده کرد تــا »مقاومت مل

و »همبســتگی« ایرانی ها را درهم بشکند. 
جنگ شــهرها یکجور عملیات روانی برای 
فاصله انداختــن بین مــردم و حاکمیت به 
حساب می آمد. حمالت بعثی ها به شهرهای 
ایران در زمســتان 1۳۶5 اوج گرفت. بدیهی 
اســت که درگیر شــدن مستقیم شــهرها با 
جنگ، بخش زیــادی از توان و انرژی دولت 
ایــران را به جــای محورهــای عملیاتی به 
داخل کشــور بکشاند.  البته این گونه نبود که 
حمالت بعثی ها  به شــهرهای ما بی جواب 
بماند؛ ولی قدرت موشــکی آنها با توجه به 
حمایت های خارجی بســیار بیشتر و باالتر 
از ما بود. از این گذشته صدام به هیچ آیین و 
قانونی پایبندی نداشت و در نهایت شقاوت 
و سنگدلی مردم بی پناه را هدف قرار می داد. 
با این همــه حضرت امام)ره( با صراحت به 
نیروهای نظامی مان دستور داده بودند که مبادا 
گلوله ای روی سر مردم بی گناه و غیرنظامیان 
بیفتد.  دشمن می دانســت مادامی که مردم 
حامی و پشــتیبان حکومت هســتند، ایران 
شکســت ناپذیر خواهد ماند. با همین مبنا، 
آنقدر دامنــه تجاوزاتش را گســترش داد تا 
ظرف تاب آوری و تحمل مردم ایران لبریز و 
واژگون شود و به اصطالح کم بیاورند. به این 
وضعیت محاصره اقتصادی را هم باید اضافه 
کنیم. مقامات جمهوری اســالمی ایران هم 
خواهان اتمام جنگ بودند، اما طرف مقابل 
هیچ تضمینی برای پایان دادن به تجاوزاتش 
نمی داد. افزون بر این، تجربه چند ســاله ما 
نشــان می داد اعتماد کردن به دیوانه ای مانند 
صــدام توجیه عقالنی ندارد. دنیا هم حاضر 
نبود عراق را شروع کننده و جنایتکار جنگی 
ت ما را از بعثی ها  بگیرد. ما 

ّ
بداند و حــق مل

نمی توانستیم از دفاع دست برداریم. در واقع 
صدام بــه دنبال »تحمیل کــردن صلح« به 
ایران بود. چهار، پنج ماه بعد، یعنی در تیرماه 
1۳۶۶ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 
59۸ را صادر کرد. این بار ایران روی خوش 
بــه قطعنامه جدید نشــان داد، اما بعضی از 
بندهای آن را نپذیرفت. از تابستان 1۳۶۶ به 
بعد آمریکا به طور مستقیم وارد جنگ با ایران 
شد. با حضور نظامی ارتش ایاالت متحده در 
خلیج فارس، نفتکش ها و کشتی های تجاری 
ما هم در معرض خطر قرار گرفتند. یک سال 
بعد یانکی ها هواپیمای مسافربری ما را نشانه 
گرفتند؛ بعید است جنایت بی شرمانه آنها از 
حافظه تاریخی بشر پاک شود. چند روز پس 
از ایــن فاجعه هولناک مذاکرات دیپلماتیک 
 قطعنامه 

ً
ایران به نتیجه رســید و ما رســما

 تمام شد 
ً
59۸ را پذیرفتیم. جنگ که ظاهرا

و رزمنده ها جبهه را ترک کردند، صدام مثل 
مهرمــاه 59 با تمام قوا به داخل کشــورمان 
لشــکر کشــید. منافقین هم این بار با ساز و 
برگ نظامی به یاری بعثی هــا  آمدند. انگار 
نه انگار که قطعنامه ای تصویب شده و ایران 
سالحش را روی زمین گذاشته است. هرچند 
صدام در خواب پنبه دانــه دیده بود و ایران با 
همان »روحیه جهادی« معروف و بازگشت 
رزمنده هــا به جبهه توطئه ســنگین منافقین 
و عراقی ها را خنثی کــرد. راز پیروزی های 
بزرگ، حفظ روحیه جهادی، همبســتگی و 
ی است؛ چیزی که دشمن هر روز 

ّ
مقاومت مل

و هر شب برای از بین بردن آن تالش می کند. 
آن وقت ها با شگردهای نظامی و این روزها با 

هزار و یک قصه دیگر... .

شــهدا یک روز آنجا مانده بودند، اما فرمانده می گفت کســی 
حق ندارد شهدا را عقب بیاورد. 25 تا ۳۰ کیلومتر از ما فاصله 
داشتند. سر یک سه راهی بودیم و دشمن از همه جهت بر ما دید 
داشت. خیلی به داعش نزدیک بودیم. شهید حسین براتی محور 
عملیاتی حمام مسئول عملیات ســیدحکیم تنها کسی بود که 
جرئت کرد طناب به خود ببندد و شهدا را به عقب بیاورد. حین 
حمل شهدا از مسئول ادوات خواستیم تا هر دو دقیقه یک خمپاره 
بیندازد. سید جاوید، شهید خلیلی و یک نفر دیگر پشت دیوار 
مانده بودند. بچه ها 1۰ روز کانال آبی کندند، اما به سیدجاوید 
 دو هفته بعد 

ً
نرسیدند تا اینکه پس از یک عملیات دیگر که تقریبا

از آن موفق شدند تا این سه شهید را برگردانند، موفق شدند و این 
سه شهید را پیدا کردند و جالب این است که تغییرات فیزیکی و 
آب و هوایی هیچ تأثیری بر جسم شهدا نگذاشته بود. تنها عطر 

خوش پیکر شهدا بود که به مشام می رسید.

راوی: سیدعلی موسوی از فرماندهان لشکر فاطمیون

 عطر شهدا
   خاطره    

گلوله ها و بمب ها روی ســرمان می ریخت. خانه های مان خراب 
شده بود. دیگر نمی شد برای لحظه ای آرام بخوابیم. مدام انفجار، 
مدام بی قراری. آواره شدیم به دل کوه و بیابان، اما لبخندهای مان 
را فراموش نکردیم. ایستادیم و مقاومت کردیم؛ ایستادیم و لبخند 
زدیم به روزگار ســختی که خیلی زود گذشــت؛  مثل گذر ابر در 

آسمان...

 مثل گذر ابر
   قاب    

کتاب »خاطــرات نادری« بــه همت مهدی علیمــرادی در 
انتشــارات ســوره مهر منتشــر شــد. این کتاب، خاطرات 
خودنوشــت اســماعیل نادری، یکی از فرماندهان شــجاع و 
مخلص دوران دفاع مقدس است. وی بخشی از خاطرات خود 
را به صورت روزنوشــت گردآوری کرده بود که نویسنده اثر با 
خواندن این خاطرات، برای نگارش زندگی نامه وی اقدام کرد. 
این نوع کتاب ها می تواند سند مهمی در زمینه وقایع هشت سال 
دفاع مقدس باشد؛ به گونه ای که آیندگان با مطالعه این کتاب ها 
خواهند فهمید چه بر سر مردم ایران و فرماندهان دفاع مقدس 
در دوران جنگ تحمیلی آمده است. قیمت این کتاب 1۸5 هزار 

تومان است.

 خاطرات اسماعیل
   تازه ها    

حمید بناء
پژوهشگر دفاع مقدس

»از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که 
توان انجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست 
می کنم از ثبت و ضبــط جزئیات این دوران غفلت 
نکنند و این گنجینه تمام نشــدنی را برای آیندگان به 
ودیعه بگذارند. این دوره، دوره ذخیره نیروی محرکه 
تاریخ و الهام بخش امت هاست.« این یکی از صدها 
جمله ای اســت که رهبر معظم انقالب درباره دفاع 
مقدس بیان فرموده اند؛ اما جزئیات این دوران، فقط 
خاطرات رزمندگان ایرانی نیست و باید این جزئیات 
را در بیان نیروها و فرماندهان آن ســوی میدان هم 

بررسی و کنکاش کرد.
در این مجال و در آســتانه هفته دفاع مقدس، به 
سراغ روایت »صالح عمر العلی« رفته ایم. کسی که 
در آغازین سال های جنگ،  نماینده دائم کشور عراق 
در ســازمان ملل بود و بعد از مدتی در اعتراض به 
جنگ تحمیلی، از سمت خود استعفا داد و به یکی 

از مخالفان رژیم صدام تبدیل شد.
در حاشیه نشســت عدم تعهد در تابستان سال 
1۳5۸، صدام بــا وزیر خارجه وقت ایران )ابراهیم 
یزدی( دیدار کرد. صالح عمر العلی نیز در این دیدار 
حضور داشت. وی می گوید: »وقتی این دیدار انجام 
شــد، جنگ شروع نشــده بود اما مشکالت زیادی 
بین دو کشــور وجود داشت. در روز اول کنفرانس، 
نماینده ایران در ســازمان ملل با من تماس گرفت. 
البته او یک کارمند معمولی بود، چون نماینده ایران 
در سازمان ملل از طرف نظام شاهنشاهی منصوب 
شده بود و بعد از انقالب اسالمی، او را کنار گذاشته 
بودند و به صورت موقت شــخص دیگری جایش 
را گرفته بود. این شــخص به من اعالم کرد که وزیر 
خارجه ایران مایل است صدام حسین را ببیند. من 

 بنا به سلسله مراتب اداری با دکتر سعدون 
ً
هم طبعا

حمادی، وزیر خارجه وقــت عراق تماس گرفتم و 
تمایل وزیر ایرانی را به اطالع او رســاندم. سعدون 
حمادی نپذیرفت که این موضوع را به صدام بگوید. 

البته من خیلی اصرار کردم.
سعدون حمادی شخصی دانشگاهی، روشنفکر، 
نویســنده ای معروف و کسی بود که سال های بسیار 
طوالنــی در وزارت خارجــه حضور داشــت، اما 
نمی دانم چرا نپذیرفت کــه این موضوع را با صدام 
مطرح کند. هرچند من با هر وسیله ای که در اختیار 
داشــتم تالش کردم درباره این مســئله بسیار مهم 
قانعــش کنم و به او بفهمانم که ما به این بحران بین 

خودمان و ایران نیازی نداریم.
خالصه خودم شــخصا به دیدن صدام حسین 
رفتم و موضوع را با او مطرح کردم. صدام هم بعد از 
مدتی تردید و پس از کمی تأمل پذیرفت، ولی قبلش 
از من پرسید: »نظر تو چیست؟ مشخصا درباره این 
پیشــنهاد چه نظری داری؟« من هم گفتم: شخصا 
معتقدم این یک فرصت بی نهایت مهم است و باید 
از آن اســتفاده کنیم. پیشنهاد هم از طرف ایران بوده 
و ما دو کشــور همسایه ایم و دلیلی ندارد که با ایران 
مشکل داشته باشیم. ایران کشور همسایه ماست که 
در آن، یک سری مشکالت و ناآرامی ها وجود دارد 

و... .
صدام هم پذیرفت و گفت به وزیر خارجه ایران 
اطالع بده بعد از پایان جلسه کنفرانس، من در همان 
منزلی که در آن ساکن هستم، پذیرای او خواهم بود.

هنگامی که دکتر ابراهیم یزدی آمد، من از درب 
ورودی به اســتقبالش رفتم. به صدام ســالم کرد و 
خودمان تنها نشستیم؛ صدام حسین و ابراهیم یزدی 
و من. بحث پیرامون مشکالت موجود بین دو کشور 
شــروع شــد و بحث دیپلماتیک صد درصد مثبتی 
بین دو طرف صورت گرفــت؛ صد درصد مثبت. 

پیشــنهادهایی که ابراهیم یزدی به صــدام می داد 
 
ً
به صورت غیرمعقولی مناســب بود. ایران حقیقتا
می خواست هر طور شده از بروز جنگ جلوگیری 

کند. 
صدام حســین هم در آن جلسه صحبت هایش 
مثبت بود و با دیپلماســی عالی بحث می کرد و به 
حرف های ابراهیم یزدی عکس العمل مثبت نشان 
مــی داد، تا جایی که پیش از خاتمه جلســه، توافق 

کردند که تبادل هیئت های دیپلماتیک را آغاز کنند.
ابراهیــم یزدی گفت: اگر شــما مایل باشــید، 
مــا حاضریم که علنی یا مخفیانــه، هیئتی به ایران 
بفرستید. صدام حسین هم بی نهایت مثبت برخورد 
می کرد. جلســه در این حد تمام شد. برگشتم پیش 
صــدام و دیدم که منتظر من اســت تا مرا با خود به 
بیرون سالن ببرد. در باغ یک استخر بود. از همراهان 
خواست صندلی بیاورند. من و صدام نشستیم. چند 
لحظه ای به سکوت گذشت. من چشم دوخته بودم به 
آب استخر و او هم نمی دانم به چه فکر می کرد. بعد 
از مدتــی رو به من کرد و گفت: به چه فکر می کنی 
صالح؟ خیلی رفته ای توی فکر... گفتم: راستش من 
هنوز توی جو دیدار هستم و خیلی خیلی خوشحال 
و خرسندم. واقعا من االن خیلی خوش بین هستم که 
این بحران بین دو کشــور، ان شاء الله به زودی تمام 

خواهد شد. 
می خواســتم با این حرف ها، این جهت گیری و 
برداشت را در صدام هم تقویت کنم. صدام حسین 
ســکوت کرد و ابدأ حرفی نــزد. بعد از چند لحظه 
رو به من کرد و گفت: صالح! چند ســال است در 
زمینه دیپلماتیک فعالیت می کنی؟... گفتم: حدود 
ده سال... بعد چیزی گفت که غافلگیرم کرد. گفت: 
صالح! این دیپلماسی خرابت نکرده است؟ گفتم: 
می خواهم راستش را بگویم. من اهمیت این را که 
 درک 

ً
ملی گرا و وطن دوست باشم، فقط وقتی حقیقتا

کردم که از عراق بیرون رفتم و وارد کار دیپلماتیک 
شــدم. آن وقت بود که فهمیدم چطور باید ملی گرا 
و وطن دوســت باشــم و چطور از وطنم دفاع کنم. 
بنابراین حس می کنم که االن یک شهروند درست 
و حسابی شــده ام. حاال روی چه حســابی به من 
می گویی دیپلماسی خرابت کرده است؟... گفت: 
انتظار داری بگویم خراب نیستی؟ در حالی که داری 

این طور درباره ایران حرف می زنی... .
اینجا بود که احســاس سرخوردگی کردم. ادامه 
داد: کدام صلح؟ کدام حل مشکل بین ما و ایران؟ 
صالح! این فرصت شاید در هر قرن یک بار هم پیش 
نیاید. آنها )ایرانی ها( اهــواز را از ما امت عرب)!( 
گرفتند؛ شــط العرب )اروندرود( را از ما گرفتند، به 
ما تعدی کردند، تهدیدمان می کنند، انقالب شان را 
به کشور ما صادر می کنند. االن ما فرصت مناسبی 
داریم؛ آنها از هم فرو پاشــیده اند، ارتش شــان تکه 
پاره است، نیروهای شان پراکنده شده، بین خودشان 
درگیرند، برخی ها برخی دیگر را می کشــند، پس 
ما االن فرصتــی تاریخی در اختیــار داریم تا همه 
حقوق مــان را بازگردانیم و ایــن را به تو می گویم، 
خودت را به عنوان نماینده عراق در ســازمان ملل 
آماده کن! مــن می خواهم بروم و بــه آنها ضربه ای 
بزنم که همه کره زمین صدایش را بشــنوند و همه 

حقوق مان را به صورت کامل بازپس بگیرم.
این حرف ها تنها چند هفته بعد از سیطره صدام 
بر قــدرت به صــورت مطلق و کنــار زدن البکر و 
نشستن به جای او به عنوان رئیس جمهور در سپتامبر 
1979بود. این حرف ها در هفته سوم سپتامبر بود و 
صدام در 22 ســپتامبر )19۸۰( جنگ را آغاز کرد؛ 
 یک سال کامل بعد از آن دیدار با ابراهیم 

ً
یعنی تقریبا

یزدی. مردم می پرسند چرا صدام این جنگ را به راه 
 نمی توانم جوابی به این سؤال 

ً
انداخت؟ من حقیقتا

بدهم.«ُ

صدام یخی  تار  فرصت 
 چگونه از دست رفت؟

 بازخوانی روایت یکی از نیروهای دشمن در بررسی این موضوع که چه کسی آتش جنگ تحمیلی را روشن کرد

زینب گل محمدی
پژوهشگر دفاع مقدس

صالح عمر العلی
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سیاست
1۵

 توجه دین به طعام

یکی از آموزه هــای دوران کرونا برای ما 
باید »تغییر سبک زندگی« باشد. تغییری 
اساســی و بنیادین در تمــام جهان که به 
حالل و حرام الهی منتهی می شود. انسان 
برای حیــات معنوی خود به اســتفاده از 

نعمات مادی نیاز دارد.
نعمــات  از  اســتفاده  در  خداونــد   
مادی هــم نیاز قــرار داده اســت و هم 
لذت که هر یــک بحث هــای متفاوتی 
دارد. در قــرآن کریم بــه موضوع خوردن 
و آشــامیدن توجه زیادی شــده که بیش 
اختصــاص  به خــود  را  آیــه   25۰  از 

داده است.
 در قــرآن از حالل بــودن و پاکیزگی 
گرفته تا مکان هایی که باید و نباید در آنها 
بخوریم و بیاشامیم و کیفیتی که باید و نباید 
بخوریم و بیاشــامیم، سخن به  میان آمده 
است. حتی قسم خوردن به خوردنی هایی 
که در میان ما رایج اســت، مانند خرما و 
زیتون و... که نشان از توجه به این موضوع 
دارد. یکــی از اولین توصیه هــا در مورد 
غذا خــوردن در قرآن این اســت که نگاه 
ْنساُن ِإلی   ِ

ْ
ِر ال

ُ
یْنظ

ْ
ل

َ
کنیم چه می خوریم. »ف

عاِمِه«؛ پس آدمی به طعام خود بنگرد.
َ

 ط
)عبس/2۴(

 باید ببینیم این غذا از کجا تهیه شده؟ 
از چــه محصولی اســت؟ بــه چه نحو 
تهیه شــده اســت؟ با چه پولی تهیه شده 
است؟ چه کســی آن را تهیه و طبخ کرده 
اســت؟ و چطور در حال میــل کردن آن 
هســتیم؟ زیرا در هر یــک از این مراتب 
اگر اخاللی وجود داشــته باشد، درون ما 
 بیماری های مادی و معنوی مختلفی ایجاد 

می کند.
 البته منظــور از غذا فقط غذای مادی 
نیســت، بلکــه می تواند غــذای معنوی 
هم باشــد که باید همان دقت ها در مورد 
آن به کار بســته شود. بســیاری از بزرگان 
دین ما حتی از خــوردن غذایی که با پول 
قرضی تهیه شــده بود، امتناع می کردند؛ 
زیرا نمی دانستند برای ادای قرض در قید 

حیات هستند یا نه؟
 خداوند در تعدادی از آیات مربوط به 
غذا خوردن، ســالمتی بندگان خود را از 
نظر فساد جسمی و روحی و اخالقی مورد 
توجه قرار داده است و در مورد کیفیت غذا 
هشــدار می دهد تا بدن مان و روح مان از 

فساد دور شود.
 برخی خوردنی ها می تواند انســان را 
بدخلق کند یا می تواند عقل را مدتی از ما 
بگیرد و به پایین ترین درجات تنزل دهد. 
طبیعتا انسانی که جســم و روح او فاسد 
شده، نمی تواند انسانی الهی باشد و حتی 
نمی تواند در جامعه بدون آســیب زدن به 

دیگران زندگی کند.
 امیرالمومنین)ع( می فرمایند: »چهار 
چیز است که اگر به کسی داده شود، پس 
خیر دنیا و آخرت را به او داده اند: راســتی 
در ســخن، ادای امانــت، پاکی و عفت 
شــکم و خوش اخالقی.«)غررالحکم( 
بعید اســت انســان بتواند بــدون وجود 
یکــی از ایــن چهار چیــز خیــر دنیا و 
آخرت را بخواهد؛ زیــرا همه این چهار 
 مورد کــه بیان شــد به دیگری وابســته

 است. 
بســیاری از مشــکالتی که در جهان 
 یکــی از آنها دامن گیر 

ً
وجود دارد و فعال

همه انسان ها شده است، نشئت گرفته از 
بی توجهی به نحوه تهیــه و خوردن غذا و 

پاکیزه بودن یا نبودن آن است. 

حجت االســالم والمســلمین علــی فروغی: حکیم کســی 
ماَن 

ْ
ق

ُ
ْینــا ل

َ
 آت

ْ
د

َ
ق

َ
اســت که کار لغــوی از او صادر نشــود. »َو ل

«)لقمان/12( لقمان فلسفه نخوانده بود. این نیست که 
َ
َمة

ْ
ِحک

ْ
ال

هر کسی که فلســفه بداند حکمتی را که قرآن می گوید، بداند. 
حکیم یعنی)کســی که( هر فعلش حکمت داشته باشد. انسان 
مؤمن باید تمام شئوناتش خدایی باشد و متوجه پروردگار؛ هنر 
آن است که تن باشد، دل جدا شود. امیرالمؤمنین)ع( در وصف 
َعَمل «؛ 

ْ
ْجَساُدُهْم ِفي ال

َ
ِجَناِن َو أ

ْ
وُبُهْم ِفي ال

ُ
ل

ُ
مؤمنان می فرماید: »ق

روح و جان شان در ملکوت اعالست و جسم شان در میدان عمل 
پرتالش است... در هر نگاهت یک چیزی بگیری و صعود کنی.

دین

آیه

ســؤال بســیاری از عاشــقان پروردگار و خالق 
بی منتها این اســت که چطور باید به خدا محبت 
پیدا کــرد و او را در نهایت توان عبادت و اطاعت 
کرد. علمای اســالم کمال در عبادت را وابســته 
به کمال در محبت  می دانند که وابســته به کمال 
ذاتی خالق است.)ابن قیم( اگر خداوند را دارای 
کمالی بی انتها بدانیم، به او محبت پیدا می کنیم و 
هنگامی که محبت ما به او زیاد شد، به بهترین نحو 
او را عبــادت می کنیم. اینکه ما عبادتی با کیفیت 
 نداریــم، به نقص در یکــی از مراحل فوق الذکر

 برمی گردد. 
خداوند را در کمالی بی انتها دیدن به شناخت 
و معرفت او نیاز دارد که شناخت و معرفت به خدا 
هم از شناخت خودمان شروع می شود. به همین 
ه«؛   رَبّ

َ
 نفَسه فقد َعَرف

َ
دلیل می فرمایند: »َمْن َعَرف

اگر خودمان را بشناسیم یعنی ارزشی که خداوند 
برای ما قائل شــده و جایگاهی کــه به ما ارزانی 
داشته است، به خالق در کمال عظمت، قدرت و 

محبت پی می بریم. 
در شرح این حدیث شریف تاکنون ده ها کتاب 
تألیف شــده اســت و هزار بحث وجــود دارد و 

همان طور که در دعای زمان غیبت آمده، شناخت 
نبی و پس از آن شناخت امام زمان)عج( نیازمند 
شــناخت خود اســت. در این دعا آمده اســت: 
 

َ
َسک

ْ
نی َنف

ْ
ف َعرِّ

ُ
ْم ت

َ
 ِاْن ل

َ
ک ِانَّ

َ
، ف

َ
َسک

ْ
نی َنف

ْ
ف ُهمَّ َعرِّ

ّ
لل

َ
»ا

....«؛ پس خداوندی را که نعمات 
َ

ک  َنِبیَّ
ْ

ْعِرف
َ
ْم ا

َ
ل

بسیار به ما داده است و به شدت دوست مان دارد، 
شایسته بهترین شکرگزاری می بینیم. 

شکری که در عمل صالح و دوری از نافرمانی 
خالصه می شــود، اما اهل معرفت اولین وسیله 
را برای رســیدن به خدا عقــل می دانند و مقدمه 

»سلوک عرفانی« را »سلوک عقالنی« می دانند.
 اگر با عقل مان به خدا رسیدیم با قلب مان هم 
می توانیم برسیم و وقتی که با قلب مان عاشق خدا 
شویم عبادت برای ما لذت بخش و شیرین می شود 
و عاشق عبادت می شویم. بنده خدا بودن و رهایی 
از قیود غیرخدایی سعادت بزرگی است که باید به 

آن افتخار کنیم و آن را مقدس بدانیم. 
از ابوبصیر نقل شده که امام باقر)ع( فرمودند: 
از جمله دعاهای امیرالمؤمنین)ع( این بود: »ای 
خدای من، همین عّزت مرا بــس که بنده توام و 
همین افتخار مرا بس که تو پــروردگار منی. ای 
خدای من، همان گونه که من دوست دارم تو از آن 
ق بدار«؛ 

ّ
منی، پس مرا به آنچه دوست داری موف

)الحکم الزاهرة، ص۴۸۸( قلب بی اعتنا را فقط 
خشوع در برابر پروردگار می تواند متوجه گرداند. 
اِشــًعا 

َ
ْیَتُه خ

َ
َرأ

َ
ی َجَبٍل ل

َ
ْرآَن َعل

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
َنــا َهذ

ْ
ْنَزل

َ
ْو أ

َ
»ل

ِه«؛ )حشر/21( تا جایی که 
َّ
َیِه الل

ْ
ش

َ
ًعا ِمْن خ

ّ
ُمَتَصِد

از خشــوع قلبی و عالقه شــدید قلبی برســیم و 
ایمان مان سرچشمه از محبت خدا داشته باشد، نه 
ِذیَن آَمُنوا 

َّ
ترس از عقاب و طمع برای پاداش. »َوال

ِه«؛ )بقره/1۶5( یکی از نشانه های بنده 
َّ
ا ِلل  ُحبًّ

ُّ
د

َ
ش

َ
أ

خوب این اســت که عاشق عبادت خداوند باشد 
و برای فرصت شکرگزاری و عبادت و اطاعت او 

لحظه شماری کند.
 در مقام خشوع است که راضی به رضای خدا 
می شویم و هر آنچه را که او در دنیا و آخرت به ما 
وا َعْنُه 

ُ
داد، قبول می کنیم.»َرِضَي اللُه َعْنُهْم َو َرض

ُه«؛ )بینه/۸( پیامبر اسالم)ص(  ِشَي َربَّ
َ

 ِلَمْن خ
َ

ذِلك
 الّناِس َمن َعِشــَق الِعباَدَة 

ُ
ــل

َ
می فرمایند: »أفض

ها 
َ
 ل

َ
غ فرَّ

َ
َرها ِبَجَسِدِه و ت

َ
لِبِه و باش

َ
ها بق ها و أَحبَّ

َ
عاَنق

َ
ف

نیا َعلی ُعسٍر أم 
ُّ

ُهو ال ُیبالي َعلی ما أصَبَح ِمَن الد
َ
ف

َعلی ُیسٍر«؛ بهتریِن آدم ها کسی است که به عبادت 
عشــق ورزد، پس آن را در آغوش گیرد و در دلش 
آن  را دوست داشته باشد و با بدنش بدان بچسبد و 

خودش را برای انجام آن فارغ کند.
 چنین کسی برایش مهم نیست که در سختی 
باشد یا در آسانی و گشایش«؛ )اصول کافی، ج2، 
ص۸۳( این اشتیاق به بندگی خود مانع نافرمانی 
«؛ 

َ
 َعْن ِعْصَیاِنك

ً
اِئدا

َ
 ذ

َ
ْیك

َ
ْوِقی ِإل

َ
خداوند است. »ش

)امام ســجاد، مناجات محبیــن( وقتی درخت 
عشق و محبت در قلب انسان ریشه گرفت، برای 
تشدید این عشق به ســمت خدا می رود و مدام 

ســعی در شناخت او، شــکر او و عبادت او دارد 
 َمقاَم 

َ
ــا َمْن خاف مَّ

َ
و از گناه فاصله می گیرد. »َو أ

َهــوی«؛ )نازعات/۴۰( 
ْ
َس َعِن ال

ْ
ف ــِه َو َنَهی النَّ َربِّ

آنچه در فحــوای بیانات شــریف اهل بیت)ع( 
وجود دارد، این اســت که انسان ها باید به امری 
باالتر از وعده بهشــت و ترس از جهنم به سمت 
 خدا اتکا کنند تا کاســب مآبانه خــدا را عبادت

 نکنند.
 وقوف در این جایگاه هم دوام بیشــتری برای 
بندگــی و اطاعت ما دارد و هم کیفیت بهتری که 
اگر کاســب کارانه باشد، به بهشــت هم راضی 
نمی شویم.)بینه/۸( آنچه در دعای عرفه از لسان 
مبارک امام حســین)ع( می شنویم، فقط از کسی 
می توان شــنید که عاشــق تمام و کمال خداوند 
 باشد و هیچ محبتی به غیر از او در دل خود نداشته

 باشد. 
حضرت اباعبدالله)ع( پروردگارش را به چشم 
عقل و نور قلب می دید و می فرمود: »عِمَیْت َعْیٌن 
...«؛ کور باد آن چشمي که تو 

ً
ْیها َرقیبا

َ
 َعل

َ
راك

َ
ال ت

را مراقب و نگهبان خود نبیند...)دعای عرفه( پس 
از این فراز اســت که از تجارتی بدون سود سخن 
می گوید و می فرماید: »زیان کار باد تجارت بنده  ای 
که از محبتت برای او ســهمی قرار نداده ای...« 
شــاید اشاره به کاسبان بهشــت و جهنم دارد که 
نمی توانند در این تجارت محبت خدا را بخرند، 

زیرا عشق به خدا خریدنی نیست.

 عشق به خدا خریدنی نیست
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

اجداد ما خیلی پایبند به روضه بودند، حتی زمان 
رضاشاه ملعون که روضه ها را تعطیل کرد، می رفتند 
روضه می انداختنــد در خانه هایی که ته کوچه ها 
 یک در خانه به این 

ً
باشد و دو تا در داشته باشد، مثال

محله، یک در خانه به آن محله که اگر پلیس های 
رضاخان ریختند، اینها از آن در بتوانند فرار کنند. 
اینهایی که می گویم خانه خودمان هم در کاشــان 

این طور بود.
 خانــه  ما ته کوچه بود و دو تا در داشــت، یک 
درش به یک محله، یک درش به یک کوچه دیگر 
در یک محله دیگر و زمان راهپیمایی هم در انقالب 
باز محل استفاده قرار گرفت، از این در می آمدند، 
از آن در فرار می کردند تا گیر پلیس شــاه نیفتند، 
ولی این را نگه می داشــتند. نباید بگذاریم شهدا 
فراموش بشوند. جمله قشــنگی است از یکی از 
فرهیختگان، می گفت: »آنها که رفتند کار حسینی 
کردنــد، آنهایی که ماندند بایــد کار زینبی کنند، 
وگرنه یزیدی هستند.« جمله خیلی قشنگی است، 

درست هم هست. قدیمی ها دور هم می نشستند، 
روضــه بود و اطعام بود و شــام و ناهــار، آن وقت 
دور هم می نشســتند، هم یادی از امام حسین)ع( 
می کردند، هم دو تا آیــه و حدیث یاد می گرفتند، 
هم شام و ناهار می خوردند. اینها ور افتاده است. 
اول خود امام سجاد)ع( حدود بیست سال، هرجا، 
به هر مناســبتی گریه می کرد... یعنی هی کربال را 

مطرح می کرد. 
اشــک هم باید براســاس معرفت باشد. قرآن 
کلمه اشک را که می گوید، می گوید اشکی براساس 
وا« )مائده/۸۳(، یعنی 

ُ
ا َعَرف  ِممَّ

ِ
ْمع

َّ
شــناخت »الد

اشک براساس معرفت. آخر بعضی ها ممکن است 
گریه بکنند؛ ولی معرفت الزم را نداشــته باشند. 
خــود روضه خیلی ها را عوض کرده، خود روضه. 
افرادی بودند که با دین سر و کاری نداشتند، آمدند 
نشستند که امام حسین)ع( از گودی قتلگاه گفت: 
کار به ناموس من نداشته باشید، شما بیایید من را 
بکشید، چرا حمله کردید به خیمه ها؟ یعنی آخرین 

جمله امام حسین)ع( که گفت و شهید شد، اینکه 
ناموس، غیرت ناموســی... خود این کلمات امام 

حسین)ع(، برخوردهای امام حسین)ع(، نماز 
امام حسین)ع( آموزنده است. روز عاشورا 

ســی تا تیر به امام حسین)ع( زدند، مگر 
یک دو رکعت نماز چند تا کلمه دارد که 
 
ً
سی تا تیر؟ یعنی چه؟ یعنی نماز. اصال

 
ً
چرا آمد بیرون نماز بخواند؟ مخصوصا

آمد بیرون خواند، مردم ببینند، سی تا تیر 
را با جانش خرید، مردم ببینند، دو رکعت 

نماز سی تا تیر ولی باز هم می ارزد، رابطه با 
خدا در اوج است.

اوج انسانیت
   منبر    

 وصف مؤمنان
سلوک

اجتماعی تعهد   
راهنما

حجت   االسالم والمسلمین روســتا آزاد: بحث توکل و امید به 
وعده های الهی، از جمله مفاهیمی بودند که مردم در گذشته یک 
برداشتی از آن داشته و بعد از انقالب و تالش های امام راحل و 
راهنمایی او این مفهوم شکل عملیاتی به خود گرفت. در عرصه 
عملیاتی شــدن مفهوم خوف و خشیت در مباحث فرهنگی و 
تبلیغی، عظمت خداوند و مسئولیت انسانی است که زمینه سازی 
این عملیات را بر عهده می گیرد. همچون که در مســائل فردی 
انسان از گناه های خود می ترســد، در عرصه اجتماعی نیز این 
خوف وجود دارد. خوفی که نسبت به کوتاهی، قصور یا تقصیر 

در قبال مسئولیت های اجتماعی انسان را متعهد می کند.

پرسش: حکم فقهی معاهدات یا توافقنامه های بین المللی که در 
آنها منافع جامع مسلمین تأمین نمی شود)چه در اصل متن و چه 

در شیوه اجرا( چیست؟   
پاسخ: در صورت متضاد بودن معاهدات با مصالح مسلمین، 
انعقاد آنها توســط متصدیــان امر جایز نیســت و در صورت 
 انعقاد، الزم االجرا نمی باشــد و اقدام در اجرای آنها غیرمجاز

 می باشد.

 برگرفته از کتاب احکام هدایت سیاسی 

براساس فتاوای رهبر معظم انقاب

معاهدات انعقاد   
حکمت

گفتاری از حجت االسالم والمسلمین محسن قرائتی

 ایمان معینی
کارشناس علوم اسالمی
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

حر مدافعان حرم

 هشــت روز مانده بود به اربعین 
1۳9۳، ساعت یازده شب بود که 
مجید سراسیمه آمد خانه و گفت: وسایلم را 
جمع کن که عازم کربال هستم. گفتم: زودتر 
می گفتی که به چند تا از فامیل و آشــنا خبر 
می دادیــم. عجله داشــت و رفقایش داخل 
ماشین منتظرش بودند. چه رفقایی و چه سفر 
اربعینی. تا برسند مرز مهران صدای آهنگ و 
بگو بخندشان بلند بود؛ گویا کارناوال شادی 
راه انداختــه بودند. مجید اولین بار که رفت 
داخل حرم حضــرت علی)ع(، کمی تغییر 
کرد و کم حرف شد. هر بار هم که می رفت 
حرم دیر برمی گشت، آن هم با چشم هایی به 
رنگ خون. رفقا مانده بودند که خود مجید 
است یا نقش جدید. پیاده روی که شروع شد، 
مجید غرق در خودش بود. نه می گفت و نه 
می خندید، پایش که رسید بین الحرمین، از 
درون شکست. دیگر دســت خودش نبود. 
ذکر یا حسین یا حســین بود و اشک و ناله، 
وقتی می خواستند برگردند، به صمیمی ترین 
دوســتش گفت: توی این چنــد روز از امام 
حسین)ع( خواستم که آدمم کند. اگر آدمم 
کند، دیگر هیچ چیــز نمی خواهم. او حّری 
دیگر شده بود. فاصله بین توبه و شهادتش 1۳ 

ماه بیشتر نبود.
به نقل از مادر شهید

مجیــد قربانخانــی ســال 1۳۶9 در محله 
یافت آباد متولد شد. پاتوقش قهوه خانه بود و 
شب ها در قهوه خانه با دوستانش به گفت وگو 
می نشست. همیشه در جیبش چاقو داشت؛ 
بدنــش خالکوبــی بود و در محــل قلدری 
می کرد. مجید به کربال رفت و متحول شد. 
21 دی 1۳9۴ در خان طومان حلب ســوریه 
»مجید سوزوکی« یافت آباد در دفاع از حریم 
حضرت زینب)س( به شهادت رسید و شد 
حر مدافعان حرم و پیکرش پس از گذشت 

سه سال بعد از شهادتش به وطن بازگشت.

 شما ما را عاشق کرده اید

 

آنطور که گفته اند و شنیده ایم دوست داشتن 
باید از یک جایی شروع بشود. از یک لحظه 
هیجانی و پرشــور البد. لحظــه ای که ذره 
ذره وجــود آدمی را موج برمــی دارد و تا به 
ساحل امن نرســد آرام نمی گیرد. لحظه ای 
که منظومه ای از خواستن توی سر آدم مدام 
دور می خــورد. اما من هیــچ گاه این لحظه 
پراضطراب و پرکشــش را نفهمیدم؛ یعنی 
نفهمیدم این حجم از خواســتن از کی آغاز 
شــد. از کی توی دلم شعله کشید و زبانه زد 
و تا ته مغــزم را احاطه کرد؛ طوری که همه 

وجودم شد محبت شما.
آقاجان، یک حسی در قلب مان فریاد می زند 
که شما همان دم کودکی آمدید و مهرتان را 
ُمهر کردید روی قلب مان. اما چه زود آمدید 
و چه زود رفتید . رفتید و ما از همان روز توی 
قنــداق، روی تخت، در اتوبــوس و مترو و 
سفر، دوست داشتن تان را گریه کردیم. گریه 
کردیم و فهمیدیم چقدر این قلب مان برای 

دوست داشتن تان کوچک است.

حسن ختام

   قبیله عشق    

حسن نوروزی
نویسنده

امام صادق)ع( فرمودند: به راســتی، هر که از خانه اش درآید و آهنگ زیارت امام حسین)ع( کند، چون 
پیاده ره ســپارد، خداوند به هر گامی که نهد حســنه ای بر او نویسد و گناهی از او پاک سازد و اگر سواره 
باشد، خداوند بر هر گامی که مرکبش بر می دارد، حسنه ای برای او نویسد و گناهی از او پاک کند تا آن گاه 
که به کربال رسد که در این صورت خداوند او را در زمره رستگاران کامیاب نویسد و آن هنگام که اعمال 
زیارت را بجا آورد، خداوند او را در زمره پیروزمندان نویسد.       ثواب االعمال و عقاب االعمال، ج2، ص91

یارت  ثواب و اجر ز
   صادقانه    

در زندگی هیچ نعمتی به اندازه  شکست مورد بی مهری قرار نگرفته است؛ زیرا شکست نعمتی است که 
همه از آن گریزانند. هیچ انســانی نیست که در زندگی شکست را تجربه نکرده باشد؛ اما آنچه اهمیت 
دارد، این است که از آن پلی برای پیروزی یا راهی برای پیشرفت ساخته شود. در شکست حقایقی نهفته 
است که چشم انسان را می گشاید و او را به زندگی و اهدافش واقف می کند. شکست انسان را قوی کرده 

و او را برای تالش بیشتر ترغیب می کند.

شکست نعمت   
   صبحانه    

دیدار قهرمانان/ مدال آوران المپیک و پارالمپیک با رهبر معظم انقالب دیدار کردند

همــه کارهای الزم را انجــام داده بودم. 
حاال که رسیده بود به اصل کار، مدام گره 
می افتاد. یاد آقاجــون افتادم که صبح ها وقتی برای 
نماز وضــو می گرفت، از توی حیــاط صدایش را 

می شنیدم.
ـ گرچــه افتاد ز زلفش گرهــی در کارم، همچنان 

چشم گشاد از کرمش می دارم...
شــاید من هم باید امیدوار می ماندم، تا در این 
فرصت باقیمانده فرجی بشــود و راهی بشوم. تمام 
پس انداز این یک سال را برای دوا ودرمان مادر داده 
بودم و االن دســتم خالی بود. همه بچه ها که قرار 
برپایی موکب را بعد از دو سال داشتند، کوله بارشان 
را بسته بودند جز من، که حتی خجالت می کشیدم 
از مشکلم حرف بزنم. فقط فهمیده بودند به خاطر 
بهبــودی تازه مادر و بســتری شــدن خانم جون؛ 
مادربزرگم در بیمارستان، برای سفر میلی ندارم. اما 

 
ً
واقعیت این بود که دستم خالی بود، چیزی که اصال

فکرش را نمی کردم.
آب میوه ها و غذای مادربزرگ را برداشــتم و به 
سمت بیمارستان راه افتادم. هر روز یکی از خاله ها 
برایش غذا می فرستاد و امروز که اتفاقا هزار تا کار 
داشتم، نوبت مادر من بود. خانم جون و خدا بیامرز 
آقاجون، حق به گردن مان داشتند، بعد از فوت پدرم، 
با جان و دل تر وخشک مان کرده بودند و حاال هم 
دکترها چندان امیدی نداشــتند کــه مادربزرگم از 
زیر دســتگاه تنفس بیرون بیاید، نوبــت ما بود که 

زحمات شان را کمی جبران کنیم.
با ماســک و شــیلد و هزار جور احتیاط وارد 
بیمارستان شدم و در اتاقش را آهسته باز کردم. خاله 
منصوره که انگار منتظر بود، چادرش را روی ســر 
انداخت و گفت: »خــدا خیرت بده امیرجان، من 
برم که دوقلوها باباشونو هالک کردن، خاله مریم تو 

راهه می رسه کم کم...«
خانم جــون با خاله خداحافظــی کرد و لبخند 
قشــنگی تحویلم داد. نگاهش کردم هر چقدر پیر 
شــده بود، مهربانی اش عمیق تر بــود. صورتش را 

پاک کردم، به دست های لرزانش مایع ضدعفونی 
زدم و لیوان آبمیــوه را نزدیک لب هایش بردم. آرام 
آرام نوشــید و به من اشاره کرد که خودم هم چیزی 
بخورم، اما توی بیمارستان حتی میل به آب خوردن 

هم نداشتم. 
ـ می خواسی... موکب بزنی امسال... آره؟

نفس زنان این جمله را گفت. اشک توی چشمم 
جمع شــد، اما نگاهم را دزدیدم. نمی خواســتم 
بیش از این توی مشکالت ما غرق بشود. اشاره کرد 
که کیف دستی کوچکش را بدهم. دستش را مشت 
کرده از توی کیف درآورد و به سمتم گرفت. انگار 
می خواســت مثل بازی گل یا پوچ چیزی را پنهان 
کند. دســتم را به سمتش بردم، کارت بانکی و یک 

شکالت توی دستم گذاشت.
ـ برو... تا دیر نشــده... گفتم دعا کن خوب بشم... 
پول سفرت با من... دکتر گفت ریه ام خیلی بهتره... 
پس فردا بــه امیدخدا... مرخص می شــم... رمز 

کارتم... سال تولد... خودته...
شــکالت را توی دهانم گذاشتم، عجب طعم 

بی نظیری داشت، انگار از بهشت آمده بود.

   داستان    

طعم بی نظیر شکالت

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

مصرف زیاد نمک به عنوان یکی از عوامل اصلی فشار خون باال و بیماری های 
قلبی عروقی شناخته شده است و پیامدهای دیگر آن، از جمله سرطان معده 
امــروزه مورد توجه خــاص مجامع علمی قرار دارد. ســرطان معده یکی از 
سرطان های شایع در جهان است و بر اساس آخرین آمارهای موجود ساالنه 
۸7۰ هزار مورد جدید ســرطان معده گزارش می شود که حدود 1۰ درصد 
موارد جدید سرطان ها را شامل می شود. چندین علت برای بروز سرطان معده 
شامل عفونت هلیکوباکتر پیلوری، عادات غذایی، مصرف ماهی های نمک 
سود شده، مصرف غذاهای پرنمک، آجیل های شور، تنقالت شور)چیپس و 
انواع فرآوردهای غالت حجیم شده(، شوریجات و ترشی ها، غذاهای نمک 
سود، چاقی، مصرف الکل، سیگار و وجود نیترات در مواد غذایی مصرفی و 
هم چنین سابقه فامیلی ذکر شده است. در ایران سرطان سومین علت مرگ ومیر 
به شمار می رود و سرطان معده سومین سرطان شایع است. مصرف نمک 1۰ 
تا 15 گرم در روز، یعنی دو تا ســه برابر مقدار توصیه شــده از سوی سازمان 
جهانی بهداشت است. سرطان معده تنها یکی از زیان های مصرف زیاد نمک 
است. پوکی استخوان، فشــار خون باال و به دنبال آن نارسایی های کلیوی و 
بیماری های قلبی عروقی از دیگر مشــکالتی است که مصرف زیاد نمک در 

بروز آن ها یک عامل خطر مهم به 
شمار می رود. بنابراین با کاهش 
نمک مصرفی در حین طبخ غذا، 
حذف نمکدان ســر سفره و میز 
غذا، منع مصرف تنقالت شور و 
پرنمک، می توان احتمال ابتال به 

سرطان معده را کاهش داد.

    سالمت    

نمک و سرطان
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه

باران ۱
 من شکسته من بی قرار در اتوبوس

گریستم همه جاده را اتوبان را
نگاه خسته من تا به آسمان برسد

کشانده است به دنبال خویش باران را
ولی نخواسته در بین راه سوزاندم

دل اهالی محروم چند استان را
بر آن سرم که کنار ضریح یاد کنم

ولو به قدر نگاهی تمام آنان را
نگاه های پر از حسرت کشاورزان

میان دشت تکان های دست چوپان را
و آن غریبه که در قهوه خانه سر راه...
همان که خم شد و بوسید تکه نان را

همان که نام تو را برد زیر لب وقتی
که روی میز غذا می گذاشت لیوان را

همان که گفت: ببینم تو زائری؟ گفتم:
خدا بخواهد... آهی کشید قلیان را

همان که گفت: به آقا بگو غلط کردم
بگو ببخشد، راننده بیابان را

بگو از آنچه که می داند او پشیمانم
خودش نشان دهد ای کاش راه جبران را

چقدر بغض، چقدر آه با خود آوردم
و التماس دعاهای مرزداران را

خالصه این که به قول رفیق شاعرمان
»چقدر سخت گذشتیم مرز مهران را«

باران ۲
نجف شروع زمین بود و ابتدای سفر
نجف به روی سر من گرفت قرآن را

مرا گرفت در آغوش، موکب اول
من دچار تحیر، من پریشان را

در این طریق فقط میزبان به سجده شده ست
که توتیا بکند خاک پای مهمان را

یکی گرفته پدر را به روی دوش خودش
یکی کشانده به سویت عصازنان جان را
فقط حسین به آغوش هم رسانده چنین

برادران تنی را، عراق و ایران را
چه با غرور نشاندند روی سینه خود
عمودها همه تصویری از شهیدان را

قدم قدم غم تو زنده می کند دل را
خدا زیاد کند این غم فراوان را

چه جذبه ای است در آغوش تو که اینگونه
کشانده ای به تماشا جهان حیران را

زمین به سوی تو برخاسته است، می خواهد
نشان ما بدهد رستخیز انسان را

در ازدحام تو گم کرده ام خودم را هم
در ازدحام ندیدم عمود پایان را

تو را گرفته در آغوش خویش شش گوشه
چنان که جلد طالکوب، متن قرآن را

از این حرم به حرم های دیگری راه است
اگر که باز کنی چشم غرق باران را
دوباره داغ دلم تازه شد کنار ضریح

خدا کند که بسازیم قبر پنهان را
برای حضرت زهرا)س( ضریح می سازیم

و دست فرشچیان طرح می زند آن را
من از امام رضا)ع( کربال طلب کردم
و اینک از تو طلب می کنم خراسان را

سیدحمیدرضا برقعی

   کتیبه سبز    

 درآستانه هفته مقدس و مراســم رونمایی از آثار جدید مرکز اسناد 
دفاع مقدس، سردار علی محمد نائینی، رئیس این مرکز ضمن بازدید 
از مرکز چاپ سپاه و قدردانی از کارکنان این مجموعه، از نزدیک در 

جریان روند تولیدات مرکز اسناد قرار گرفت. 

به گزارش صبح صادق سردار نائینی در این بازدید از جدیدترین تجهیزات 
این مرکز، مانند دستگاه چســب گرم تمام اتوماتیک کلبوس که قابلیت 
همزمان ترتیب، فرآیند چسب زنی، برش سه طرف و بسته بندی با کیفیت 

مطلوب و سرعت باال را دارد، آشنا شد.
گفتنی است، فعال سازی فرآیند اخذ شابک و فیپا برای کتب با عنوان 

انتشارات نسل کوثر از سایر اقدامات جدید این مرکز است.

در آستانه هفته دفاع مقدس

   رئیس مرکز اسناد دفاع مقدس
  از مرکز چاپ سپاه

کرد بازدید 

امام خامنه ای: 

نامگذاری کاروان ورزشی بنام شهید سلیمانی یک کار بسیار ارزشمند بود

این رفتار اخاقی و جوانمردانه ای که شماها همراه با معنویت نشان دادید؛

 اهداء مدال از سوی چند نفر از قهرمان ها به شهیدان خاص، اسم آوردند که این مدال به فان شهید اهداء میشود.

 ارزش بزرگی است، 
ً
حجاب بانوان ورزشکار واقعا

پوشش چادر قهرمان طایی این مسابقات در جایگاه پرچمداری با چادر لباس ایرانی زن مسلمان ،

این را در مقابل چشم مردم دنیا نشان دادن، خیلی با ارزش است.

   چراغ    


