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مصطفی قربانی

ابطال شرق شناسی غربی ها خرد
۱۱

بسم الله الرحمن الرحیم

با تأسف خبر درگذشت عالم رّبانی و سالک توحیدی، آیت الله آقای حسن زاده  آملی رحمت الله علیه را دریافت کردم. این روحانی دانشمند و ذوفنون از جمله  چهره های نادر و فاخری بود که نمونه های 

 دانش و معرفت و عقل و دل آنان را بهره مند می سازد. نوشته ها و منشأت این بزرگوار منبع پر فیضی برای دوستداران معارف و لطائف 
ً
معدودی از آنان در هر دوره، چشم و دل آشنایان را می نوازد و توأما

بوده و خواهد بود ان شاءالله. اینجانب به همه دوستان و شاگردان و ارادتمندان ایشان بویژه به مردم مؤمن و انقالبی آمل و جوانان مشتاقی که مجذوب مواضع انقالبی و خلقیات واالی انسانی آن مرحوم 

بودند تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت و علو درجات ایشان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.
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»مهار تــورم« یکــی از وعده هــای انتخاباتی 
دوران  در  رئیســی  والمسلمین  حجت االسالم 
تبلیغات انتخابات ریاســت جمهوری و یکی از 
اهداف بیان شده از سوی وی در  مراسم تحلیف 
رئیس جمهــور بود. وعــده  و صحبتی که مردم 
حساب ویژه ای روی آن باز کردند و انتظار دارند 
دولتی کــه خود را »دولت مردمی« نامیده، تمام 
نیازهای اقتصادی   شان را برطرف کند و مشکالت 

معیشتی را به حداقل ممکن برساند.

 Bیک رقمی کردن نرخ تورم »شدنی« است
مرکز آمار ایران در گزارش اردیبهشت امسال خود، 
نرخ تورم ساالنه را ۴۱ درصد عنوان کرد؛ رقمی که 
نتیجه تصمیمات اشتباه مدیران و مسئوالن اقتصادی 
کشور طی سال های گذشته بود و  کاهش آن مستلزم 
تصمیمات و تدبیرات منســجم اقتصادی مسئوالن 
است. آقای رئیســی چندی پیش در واکنش به تورم 
۴۱ درصدی ساالنه کشور اعالم  کرد: »این تورم باید 
در ســال ۱۴۰۲ به نصف برسد و پس از آن در مسیر 
یک رقمی شدن حرکت کند و طی کردن این روند، 
با برنامه ای که تدارک دیده شــده، شــدنی است.« 
نشست های کارشناسی رئیس جمهور با نخبگان و 

اقتصاددانان برای ارائه  راه حل های عملی در جهت 
بحران حل نقدینگــی و تورم، از همان روزهای اول 
پــس از اعالم پیــروزی وی در انتخابات ریاســت 
جمهوری آغاز شد. از جمله تأکیدات رئیس جمهور 
در دو ماه سپری شــده از دوران مسئولیت وی بوده 
اســت؛ وی  تا کنون چندین بار در جلســات هیئت 
دولت و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعالم کرد 
که وجود اختــالف در نرخ تورم، تضییع حق الناس 
است و نباید به سهولت از کنار آن گذشت؛ از جمله 
تأکیدات دیگر رئیس جمهور در  این عرصه می توان 
به »متناسب ســازی حقــوق با تورم« اشــاره کرد؛ 
موضوعی که حجت االسالم والمسلمین رئیسی آن 
را یک موضوع اولویت دار عنــوان می کند که نباید 

 به یک قشر خاص تعلق داشته باشد.
ً
صرفا

 B1۰ برنامه رئیس جمهور
»برطــرف کردن اختالف بانک مرکزی و مرکز آمار 
در خصوص نرخ تورم«، »پرهیز دستگاه های اجرایی 
از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم شــود«، 
»متناسب سازی حقوق ها با تورم مبتنی بر عدالت«، 
»کاهش هزینه های غیرضروری «، »اجرای عدالت 
در توزیع اعتبارات«، »الزام دستگاه های اقتصادی به 
ارائه گزارش شــناخت از وضعیت موجود«، »اقدام 
بانک مرکزی برای جلوگیری از باال رفتن پایه پولی 
کشور«، »اســتمرار بازدیدهای میدانی مسئوالن از 
بازار«، »شفاف شــدن بدهی دولت و شرکت های 
دولتی بــه تأمین اجتماعــی و بانک ها« و همچنین 

»تالش برای افزایش درآمدهای بودجه کشور«، ۱۰ 
دستور اقتصادی رئیس جمهور طی دو ماه گذشته در 

رابطه با کنترل تورم و گرانی در کشور بوده است.

 B اقدامات مثبت
در همیــن زمینــه »غالمرضا مرحبا« ســخنگوی 
کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی در 
گفت وگو با صبح صادق، اقدامات کوتاه مدت دولت 
برای مهار تــورم را اقداماتی مثبــت ارزیابی کرد و 
گفت: »انسجام کنونی در تیم اقتصادی دولت سبب 
شــده که تورم تا حدی مهار شــود.« مرحبا افزود: 
»ما امیدوار هســتیم که با ادامه این روند، نرخ تورم 
از هفته ها و ماه های آینده با شــیب بیشتری در مسیر 

کاهشی قرار بگیرد.« 
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس، تورم 
را ابرچالش کشور در شــرایط حاضر عنوان کرد و 
گفت: »گرانی و تورم مشــکل اصلی مردم کشــور 
اســت و از همین رو، دولت جدید باید کاهش نرخ 
تــورم را در اولویت کاری خود قــرار دهد.« وی با 
بیان اینکه دولت جدید برای مهار تورم، باید افزایش 
لجام گسیخته نقدینگی را مهار کند، عنوان کرد: »در 
شرایط کنونی دولت باید کســری بودجه خود را از 
طریق افزایش منابع درآمدی و از محل صرفه جویی ها 

کاهش دهد.« 
عضو هیئت رئیســه کمیسیون اقتصادی مجلس 
با بیان اینکه کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم 
بدون تصویب و اجرایی شدن بخش هایی از اصالح 

ســاختار بودجه امکان پذیر نیســت، بــر ضرورت 
اصالح ساختار  الیحه بودجه از سوی دولت سیزدهم 
و سازمان برنامه و  بودجه تأکید کرد. مرحبا همچنین 
با بیان اینکه حل مشکالت ساختاری اقتصاد کشور 
در مدت زمان کوتاه مقدور نیست، گفت: »مهار تورم 
باید اولویت نخست دولت مستقر باشد.« وی کنترل 
نقدینگی و بکارگیری سیاســت های انقباضی را از 
جمله اقدامات الزم برای مهار تورم در کشور عنوان 
کرد و گفت: »سیاســت های پولی، ارزی، تجاری، 
گمرکی و مالیاتی باید به درستی اتخاذ شوند تا شاهد 

کنترل و مهار کامل تورم در کشور باشیم.«
 سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان 
اینکه اقتصاد ما نیازمند انضباط و قانون مداری است، 
گفت: اهداف اقتصادی دولت برای کنترل و کاهش 
نرخ تورم، اهدافی قابل دسترس باشند به شرط آنکه 
 در چهار ســال پیش رو شاهد هماهنگی کامل 

ً
اوال

تیم اقتصادی دولت و تالش شبانه روزی آنان باشیم، 
 بازدیدهای میدانی مسئوالن از بازار و قیمت ها 

ً
ثانیا

 ترخیص کاالهای اساسی 
ً
استمرار داشته باشد، ثالثا

 دولت تا حد 
ً
از گمرک با سرعت انجام شود و  رابعا

امکان از تصدی گری  در حوزه اقتصاد فاصله بگیرد.«
کالم پایانی آنکــه الزم اســت در فرآیند اتخاذ 
تصمیمات اقتصادی دولت درباره کنترل و مهار تورم، 
در وهله نخست تمامی اقدامات همراه با مطالعه و 
کار کارشناســی باشد و  در وهله دوم اجرای کامل و 
عملیاتی شــدن تصمیمات اتخاذ شده به نحو کامل 

پیگیری شود.

یت ویژه  دولت مردمی مأمور

نگاه

اکبر معصومی
کارشناسبینالملل

بازی آژانس برای آمریکا 

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی در آخرین گــزارش خود 
درباره برنامه هســته ای ایران گفته اســت: 
»ایران مانــع ورود کارشناســان آژانس به 
تأسیســات اتمی کــرج شــد.« خبری که 
بالفاصله رسانه های وابسته به ائتالف شوم 
آمریکایی، صهیونیستی و سعودی با بازنشر 
آن، درباره آن بزرگ نمایی کردند و درصدد 
القای این گــزاره بر آمدند که »ایران چیزی 
بــرای پنهان کــردن« دارد. اتحادیــه اروپا 
 
ً
وآمریکا نیز بالفاصله از ایران خواستند فورا
به بازرســان ســازمان بین المللــی انرژی 
هسته ای اجازه بازدید از تأسیسات شرکت 
تکنولوژی سانتریفیوژ ایران در کرج موسوم 
به مجتمع تسا را بدهد.  کاظم غریب آبادی، 
نماینده کشورمان نزد سازمان های بین المللی 
در ویــن در واکنش به ایــن ادعا در صفحه 
 باعث تأسف است 

ً
توئیترش نوشت: »عمیقا

که آژانس پس از ســه حمله تروریستی طی 
یک سال گذشته در تأسیسات هسته ای ایران، 
هنوز آنها را محکوم نکرده اســت، چنانکه 
طبق قطعنامه های کنفرانس عمومی آژانس و 
مجمع عمومی سازمان ملل و حتی به خاطر 
تجهیــزات خودش و امنیت بازرســانش و 

حفاظت از آنها ملزم به این کار است.«
نکته تحلیلی: ایران تیرماه سال گذشته)۲۳ 
ژوئن( با تأیید خبر حمله یک پهپاد به مجتمع 
تسا در کرج اعالم کرد، خسارات این حمله 
اگرچه ناچیز بوده اســت؛ ولــی در جریان 
این »عملیات خرابکارانه غیرمعمول« یکی 
از دوربین های نظارتــی آژانس از بین رفته 
و یک دوربین دیگر به شــدت صدمه دیده 
است. ایران رژیم صهیونیستی  را عامل این 
حمالت معرفی می کند. نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی چندی پیش به صورت واضح 
اقدامات خرابکارانه و تروریســتی گذشته 
که برای برنامه های هســته ای و دانشمندان 
هســته ای اتفاق افتــاد، بر عهــده گرفت و 
خارج از چارچوب قوانین بین المللی ایران 
را  تهدید کرد. موضوعی که بالفاصله باید 
از طــرف مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و کشــورهای  مدعی غربی  محکوم 
می شــد، این امر نه تنها اتفاق نیفتاد؛ بلکه 
می تــوان رفتــار رافائل گروســی را »بازی 
آژانس در زمین دشــمن« نیز تفســیر کرد. 
اینکه رافائل گروسی با وجود توافق هایی که 
با ایران داشته، به سمت گزارش های »خالف 
واقع« می رود، نشــان می دهد آژانس برای 
راضی نگه داشتن آمریکایی هاست. بدیهی 
اســت که عدول ایران از توافقات پیشین و 
دادن دسترســی های بیشــتر در چارچوب 
»ضعف ایران« تلقی شده و از این رو آژانس 
و طرف های غربــی در هر فرصتی به جای 
»تعامل و قدردانی از ایران« بر خصومت ها 
بیفزاید.  بدیهی است که ناکامی آمریکا در 
وین که بــرای تداوم برجام با کمترین هزینه 
برای غرب، طراحی شده بود، سبب شود که 
آنها »میدان بازی« را به گزارشات »آژانس 
انــرژی اتمی« تغییر دهنــد. بنابراین رفتار 
گروســی در مرحله اول با هــدف »راضی 
کردن آمریکا و صهیونیست ها« و در مرحله 
دوم طراحــی پازل »اقنــاع عمومی« برای 

ایجاد »اتحاد بین المللی علیه ایران« است. 
نکته راهبردی: رویکردی که نظامی اسالمی 
بایــد در پیــش بگیرد این اســت که عالوه 
بر نگه داشــتن حس تعامل، باید به ســمت 
قوی ســاختن ظرفیت هــای »قدرت ســاز 
درونــی« حرکت کند. عــالوه بر این، میل 
جامعه جهانی به واگرایی از آمریکا  فرصت 
خوبی را در اختیار دســتگاه دیپلماســی و 
رســانه ای ما قرار داده است که با تمرکز بر 
موضوعات مذکور، اجازه اجماع بین المللی 

حول آژانس انژری اتمی را ندهد. 

   نیم نگاه    

  شعر بسیار زیبا، خوب و پر معنای »کربال 
در کربــال می ماند اگر زینــب نبود«، از 
اهمیت و نقش راهبــردی »جهاد تبیین« حضرت 
زینب)س(، در به کمال رساندن، اثربخش کردن و 
جهانی شدن پیام عاشورای حضرت امام حسین)ع( 
حکایت می کند. رهبر حکیم انقالب اسالمی در روز 
اربعین سال جاری، در خصوص نقش مجاهدت های 
حضرت زینب)س( با تمرکز راهبردی بر »تبیین و 
روشنگری« فرمودند:»این چهل روزی که از عاشورا 
تا اربعین اتفاق افتاده، یکی از مقاطع بسیار مهم تاریخ 
اسالم است. روز عاشورا در اوج اهمیت است و این 
چهل روزی هم که بین عاشورا و اربعین هست، تالی 
تلو روز عاشوراست. اگر روز عاشورا اوج مجاهدت 
همراه با فداکاری- فدا کردن جان، فدا کردن عزیزان، 
فرزندان و یاران- است، این چهل روز اوج مجاهدت 
همراه با تبیین، همراه با افشاگری، همراه با توضیح 
است. اگر این چهل روز نمی بود، اگر حرکت عظیم 
زینــب کبــری)س( و جناب ام کلثــوم و حضرت 
سجاد)ع( نمی بود، شاید آن فقره »لیستنقذ عبادک 
من الجهاله و حیره الضاللــه« اتفاق نمی افتاد. این 
حرکت عظیم، این صبر فوق العاده خاندان پیغمبر به 

پیشوایی زینب کبری )س( و امام سجاد)ع( بود که 
توانســت حادثه کربال را مانــدگار کند و به معنای 

واقعی کلمه این تبیین مکمل آن فداکاری بود.«
تبیین یعنی نورافشــانی بر تاریکی ها و جنگ با 
دروغ پردازی هــا و کنار زدن پرده ها و آشــکارکردن 
حقایق و واقعیت ها، و ایــن مهم به مجاهدتی بس 
عظیم نیــاز دارد. حضــرت زینــب)س( با چنین 
مجاهدتی، تمام نقشه های شــیطانی دستگاه نفاق 
یزیدی را خنثی و حقایق و واقعیت های قیام خونین 
کربال را نه تنها آشــکار کرد؛ بلکه پیام این حرکت 
عظیم و بی نظیر تاریخی را برای تمام انسان ها تا روز 
قیامت، ابدی و ماندگار کرد. امروز نظام ســلطه و 
دستگاه استکبار جهانی با به کارگیری تمام ظرفیت ها 
و از جمله ظرفیت های منافقین در جهان اسالم، با 
تمرکز راهبردی بر جنگ  شناختی در بستر جنگ نرم 
و جنگ تبلیغاتی، تــالش می کند برای گمراه کردن 
مردم و به ویژه جوانــان، با روایت غلط و مخدوش 
از اصل انقالب اســالمی و قیــام لله حضرت امام 
خمینی)قدس الله نفســه الزکیه(، از نظام والیی و 
جمهوری اســالمی، از دفاع مقدس هشــت ساله، 
از سیاســت ها و رویکردهای استکبارستیزی ملت 
ایران، از سیاســت ها و رویکردهای دفاع و حمایت 
از مستضعفین در جمهوری اسالمی، از سیاست ها 
و رویکردهای نظام اســالمی و ملت ایران در قبال 
موضوع فلسطین و رژیم صهیونیستی و ده ها موضوع 
دیگر مرتبط با انقالب اســالمی، یک ذهنیت منفی 
فراگیر عمومی را با هدف جداسازی مردم از انقالب 

و نظام اسالمی شــکل دهد. در چنین شرایطی که 
دشــمن با تصویرســازی غلط و منفی از حقایق و 
واقعیت های انقالب اسالمی، به دنبال ناامیدسازی 
مردم نسبت به آینده و بدبین سازی و بی اعتمادسازی 
نسبت به نظام اسالمی است، تنها با یک جهاد عظیم 
تبیینی و روشنگری می توان به این توطئه پیچیده غلبه 
کرد و نقشه های شوم دشمن و بدخواهان را خالصه 
کرد. بر همین اساس، رهبر حکیم انقالب اسالمی 
در بیانیــه گام دوم، ضمن تشــریح جنگ تبلیغاتی 
دشــمن و محاصره تبلیغاتی ملــت ایران در مقطع 
فعلی، جهــاد اصلی جوانــان را امیدآفرینی اعالم 
فرمودنــد. از منظر معظم له اســاس امیدآفرینی، با 
»تبیین«، »روشنگری« و »افشاگری« است. اهمیت 
موضوع به گونه ای اســت کــه رهبر حکیم انقالب 
اسالمی در بیانات روز اربعین حسینی، ضمن تشریح 
حرکت مجاهدانه و روشنگرانه حضرت زینب)س( 
و تأکید بر این نکته که جهاد تبیین آن بانوی بزرگوار 
مکمــل فداکاری های روز عاشــورا بــود، خطاب 
به دانشــجویان فرمودند: »به مســئله تبیین اهمیت 
بدهید. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشود. 
در قبال این حرکت گمراه کننده ای که از صد طرف 
به ســمت ملت ایران سرازیر است و تأثیرگذاری بر 
افکار عمومی که یکی از هدف های بزرگ دشمنان 
ایران و اسالم و انقالب اسالمی است و دچار ابهام 
نگه داشتن افکار و رها کردن اذهان مردم و بخصوص 
جوان ها »حرکــت تبیین«خنثی کننــده این توطئه 

دشمن و این حرکت دشمن است.«

بر همگان در شــرایط کنونی واجب اســت که این 
»فرمان جهــاد تبیین« را جدی گرفتــه و در برپایی 
یک نهضت عظیم تبیین تــالش کنند. برای تحقق 
یک جهاد تبیین اثربخــش، همانند مجاهدت های 
روشنگرانه حضرت زینب)س(، باید به الزامات این 

جهاد مقدس توجه داشت. الزاماتی از قبیل :

۱ معنویت، اخالص و توکل
2 عقالنیت و مدبرانه بودن حرکت

۳ مجاهدت مبتنی بر شجاعت
رعایت اخالق و انصاف ۴

۵ داشتن ذهنی فعال و نگاهی تیزبین
داشتن زبانی گویا و روان ۶

داشتن همت واال و خستگی ناپذیری ۷
به میدان آوردن آبرو و معامله با خدا ۸

برخورداری از شرح صدر  ۹
شاخص قراردادن والیت در همه امور ۱۰

تبیین جهاد  الزامات 
   سرمقاله    

دکتر یدالله جوانی
مدیرمسئول

حسین چخماقی
خبرنگار

رئیس جمهور  در راستای کنترل تورم، بانک مرکزی را موظف 
نمود سیاست های پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل 
تورم پیگیری کند.ســید ابراهیم رئیسی همچنین تورم را خط 
قرمز دولت دانست و گفت: دســتگاه های اجرایی از هرگونه 
اقدامی که منجر به افزایش تورم می شود، پرهیز کنند.وی  با بیان 
اینکه حمایت از تولید داخل در اولویت سیاست ها و برنامه های 
اقتصادی دولــت قرار دارد، گفــت: وزارت صنعت، معدن و 
تجارت برنامه ریزی و سیاست های متناسب با این اولویت  بویژه 
توسعه تولیدات داخلی و بی نیازی از واردات کاالی خارجی را 

در دستور کار خود قرار دهد.

خط قرمز دولت
رئیس قوه قضائیه در دیدار با اقشار مختلف مردم استان قزوین 
اظهار داشت: ارتقای خدمت رســانی و امیدآفرینی و ارتقای 
عزت مــردم را باید با جدیت آن را دنبال کنیم. غالمحســن 
محســنی اژه ای افزود:هماهنگی قوا در این سه ماه گذشته در 
۴۰ سال اخیر بی نظیر بوده اســت، هم چنین در ۳ ماه گذشته 
نیز بهتریــن ارتباط و هماهنگی میان ســه قوه برقــرار بوده و 
جلسات متعددی با سران قوا، رئیس جمهور و رئیس مجلس 
داشتیم، چهار جلسه میان سران قوا، چندین جلسه نیز دوگانه 
با رئیس جمهور و رئیس مجلس و نیز جلسات فراوان با دیگر 

مسؤوالن داشته ایم.

نظیر کم  همکاری 
در پی درخواست تولیدکنندگان کاالهای داخلی از رهبر انقالب 
برای ممنوعیت واردات از کره ی جنوبیایشــان براســاس رویه 
همیشگی خود در حمایت از تولید ملی، ضمن تایید درخواست 
تولیدکننــدگان ایرانی در نامــه ای خطاب به ریاســت محترم 
جمهوری چنین تاکید کردند: »این  موضوع بسیار مهمی است. 
اگر این خبر -گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی- راست 
باشد، به معنی شکستن کمر شرکتهای لوازم خانگی داخلی است 
که تازه توانسته اند قدری روی پا بایستند. جدا جلوی این مشکل 
را سد فرمایید.« پیرو این نامه نیز رئیس جمهور، دستور جلوگیری 

از واردات را به وزرای صمت و اقتصاد ابالغ کرد.

تولید از  حمایت 
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سیاست
۳

شرح بندگی
 نگاهی گذرا به حیات عالمانه 

چهره نادر عرفان و فلسفه اسالمی

 سال حسن حسن زاده آملی در سال۱۳۰7 
شمسی در روســتای »ایرا« از توابع بخش 
الریجان آمل دیده به جهان گشود. در شش 
سالگی خواندن و نوشتن را در مکتب خانه 
آموخت و در سال ۱۳۲۳ش دروس حوزوی 
را آغــاز کــرد. ادبیات عربــی و درس های 
مقدماتی را در آمل از محمد غروی، عزیزالله 
طبرسی، احمد اعتمادی، عبدالله اشراقی، 
ابوالقاســم رجائی، میرزا ابوالقاسم فرسی 
و دیگران آموخــت. همزمان چند کتاب از 
درس های مقدمات حوزوی را تدریس کرد. 
وی همزمان با اتمام دروس مقدماتی حوزه، 
لباس روحانیت پوشــید و در ۲۲ سالگی، 
در شــهریور ۱۳۲۹ش برای ادامه تحصیل، 
وارد تهران شــد. سیداحمد لواسانی، یکی 
از اســتادان او در تهران بوده و حســن زاده، 
بخش هایی از کتاب های »شــرح لمعه« و 

»قوانین االصول« را از وی آموخت. 
عالمه حســن زاده در تهــران در درس 
عالمه شعرانی شرکت کرد و علوم بسیاری 
از جمله فقه، اصول، فلسفه، تفسیر، ریاضی، 
هیئت، نجوم، و طب را از ایشــان آموخت. 
ایشــان از عالمه شــعرانی اجازه اجتهاد و 
اجازه نقل حدیث دریافت و با راهنمایی وی، 
در دروس آیت الله سیدابوالحســن رفیعی 
قزوینی شرکت کرد. حسن زاده، ۱۱سال در 
درس فلســفه و تفسیر مهدی الهی قمشه ای 
شــرکت کرد. تا جایی  که استاد قمشه ای بر 
دیوان شعر حســن زاده مقدمه نوشته است. 
حســن زاده در درس خارج فقــه آیت الله 
محمدتقی آملی فلسفه شیخ محمدحسین 
فاضل تونی شرکت کرد و علوم بسیاری را از 
این استاد بزرگ فراگرفت. همچنین بخشی 
از شــفای ابوعلی ســینا را نزد میرزا احمد 
آشــتیانی خواند. عالمه در سال ۱۳۴۲ش 
از تهران به قم رفت و به مدت ۱7 ســال در 
دروس عالمــه طباطبایی، بــرادر عالمه و 
سیدمحمدحســن الهی حاضر شد. استاد 
دیگر او سیدمهدی قاضی طباطبایی، فرزند 
ســید علی قاضی بود کــه در علوم غریبه و 
حکمت و عرفان، شهره بود. حسن زاده پس 
از ســکونت در قم، ۱۴ دوره شرح منظومه، 
چهار دوره اشارات، یک دوره اسفار اربعه، و 
چهار دوره شرح فصوص قیصری را تدریس 
کرده است. شرح تمهید و مصباح االنس نیز 
از جمله تدریس های اوســت. او همچنین 
حدود ۱7 ســال دروس ریاضیات، هیئت، 
وقت و قبلــه را درس داد؛ در این ســال ها 
شــاگردان زیادی را تربیت کرد که برخی از 
آنان حضرات آیات مهدی شــب زنده دار، 
سیدمحمدرضا مدرســی یزدی، اسماعیل 
آملی،  داوود صمدی  منصوری الریجانی، 
حسن رمضانی، مهدی احدی، سیدیدالله 
یزدان پناه، نورالله طبرســی و سیدحســن 
شجاعی کیاسری هســتند که هر کدام نور 
راه معرفتند. عالمه حسن زاده آملی، آثاری 
در زمینه های فقه، فلســفه، اخالق، عرفان، 
حکمت دینــی، کالم، ریاضیــات، نجوم، 
ادبیات عربی و فارسی، علوم طبیعی، طب 
قدیم، علوم غریبه و باطنی نوشته، اما عمده 
آثار و اندیشه های او بر محور قرآن، فلسفه و 
 عالمه حسن زاده آملی 

ً
عرفان است.  مسلما

شــخصیتی مؤمن و انقالبی بود که بیانات 
و مصادراتش با پشــتوانه علمی و بصیرت 
مکتبی صورت می گرفت. معرفت و اخالق 
در این عالم وارســته در اوج بود و هیچ گاه 
کالمــی را بدون توجه به مفهوم وســیعش 
به کار نمی برد. از این جهت است که مواضع 
سیاسی و انقالبی او مورد توجه خاص و عام 
قــرار گرفت. جمالتی که ایشــان در مورد 
انقالب، شــهدا و رهبر معظم انقالب بیان 
داشتند؛ مانند نوری است که می تواند شب 
تاریــک ذهن و قلب را به روزی روشــن و 

گرمابخش تبدیل کند.

   زندگی نامه    

 بــا رحلت حکیــم متأله، عالمه حســن 
حسن زاده آملی، جهان اسالم یکی دیگر از 
سرانی بزرگ را متحمل 

ُ
نوادر خود را از دست داد و خ

شــد. توصیف شــخصیت عظیم و دانش کم نظیر 
آیت الله حســن زاده فراتر از حد این قلم اســت، اما 
مراجعه به توصیف علما و فالســفه بزرگ معاصر، 
همچون عالمه طباطبایی، عالمه شعرانی و آیت الله 
بهاءالدینی از عالمه حســن زاده و نیز تعابیر علمای 
معاصــر به ویژه رهبــر معظم انقــالب در پیام های 
تسلیت، در وصف ایشان، ســند معتبر و روشنی به 
منظور شناخت شخصیت آن حکیم ذوفنون است. در 
بســیاری از ایــن اوصاف و تعابیــر، فضایل بزرگی 
همچون عالم ربانی و سالک توحیدی، جامع علوم 
منقول و معقول، حکیم و عارف کم نظیر، دانشــمند 
ذوفنون و ... در توصیف عالمه حسن زاده به کار رفته 
است که هر یک از این تعابیر، خود معانی ژرفی دارد. 
در این میان، پیام آیت الله جوادی آملی، شرح مبسوط 
و عمیقــی از چگونگی وصول عالمه حســن زاده به 
»فیض علمی« و »فوز عملی« باری تعالی است. گویا 
آیت الله جوادی با این توصیف از شخصیت و دانش 
حکیم متأله، رخ از طریق الی الله و چگونگی ایصال 
الی المطلوب می گشــاید و این پیام را مجالی برای 
هدایت رهروان راه حق می داند.آیت الله حسن زاده 
عالوه بر اینکه در فقه، فلسفه، عرفان، حدیث و علوم 

قرآنی، درایه و رجــال تحصیل و تدریس کرده بود و 
تسلط داشت، در ادبیات، علوم غریبه، ریاضی، هیئت 
و طــب نیز متبحر بود و به زبان عربی و فرانســه نیز 
اشراف داشت. ایشان در تمامی این دانش ها صاحب 
اثر بــود و بیش از ۱۹۰ اثر علمی در این علوم تألیف 
کرده بود و از این  رو به »عالمه ذوالفنون« مشهور شد. 
عالمه حسن زاده با استفاده از عرفان ابن عربی به تفسیر 
انفسی آیات و روایات   پرداخته و بر مبنای برهان این 
معارف را تبیین و مســتدل کرده اســت. این همانی 
اســت که در حکمت متعالیه صــورت گرفته و نزد 
عالمه ذوفنون، به عنوان یکی از رهروان مهم حکمت 
متعالیه، تکامل می یابد. ضمن اینکه حکمت مشاء و 
اشراق نیز همزمان حفظ شده و عالمه آثار مهمی را 
هم در ایــن دو حیطه ارائه کرده انــد. به این ترتیب، 
آیت الله حســن زاده منبع گرانبهایــی از دانش های 
مختلف اسالمی بود و این موضوع درس های مهمی 
برای جامعــه نخبگانی و عامه مــا دارد. با تأمل در 
جامعیت دانش و ســیره و ســلوک علمی آیت الله 
حسن زاده می توان به ثمرات ارزشمندی دست یافت 
که نسبت به مســائل کنونی حوزه اندیشه و فرهنگ 
ایران امروز راهگشاست و پرتویی بر حل بخش هایی 

از مسائل و مشکالت امروز ما می افکند:
 عالمه حسن زاده نگاهی وحدت گرایانه به 

دانش و علوم اســالمی داشتند و این، البته ۱
نزد بسیاری از علمای اسالمی دیده می شود، اما نزد 
آیت الله حســن زاده این موضوع شکوفا شده بود و 
جامعیت ایشان در دانش های مختلف اسالمی خود 
گواهی بر آن است. عالمه حسن زاده معتقد بود میان 
دین، فلسفه و عرفان در اسالم هماهنگی وجود دارد 

و کســانی که میــان قــرآن، برهان و عرفــان فرق 
می گذارنــد، حرف هیچ یــک از این ســه را فهم 
نکرده اند. این دیدگاه عالمه که در ســلوک علمی و 
عملی ایشان عینیت یافته بود، در مقابل منتقدان دینی 
و غیردینی فلسفه اسالمی در شرایط کنونی، ذخیره و 
پشــتوانه ای برای دفاع از فلســفه اســالمی است. 
آیت الله حســن زاده حقیقت دیــن و عرفان را یکی 
می دانــد که همان معرفت به خدا، اســماء، افعال، 
احــکام و کتاب خداســت و فلســفه را – در قامت 
حکمت متعالیه- برهان آمیخته با شــهود)عرفان( 
تعریف می کند. اینکه هر یک از این دانش ها چگونه 
در هماهنگی با یکدیگر انســان را بــه کمال الهی 
می رســاند، با مطالعه پیام آیت الله جوادی آملی در 

سوگ عالمه، بهتر فهم می شود.
 تمایل نداشتن به وحدت دانش ها و تالش 

برای تجزیــه و تخصصی کــردن علوم، 2
رویکردی برخاسته از عصر روشنگری و عقالنیت 
مدرن است که هرچند نتایج مفیدی در زمینه توسعه 
و پیشرفت دانش  تجربی و تکنیکی داشته است، اما 
زمینه ســاز جدایی علم از اخالق بوده و بحران های 
بزرگی همچون جنگ های جهانی را ســبب شــده 
است. از این  رو، چنین رویکردی مدت زمانی است 
اعتبار خود را در غرب از دست داده و آنچه امروزه با 
عنوان »مطالعات میان رشــته ای« رایج شده است، 
تالشی برای »تلفیق دانش، روش و تجارب دو یا چند 
حوزه علمی و تخصصی برای شــناخت و حل یک 
مســئله پیچیده یا معضل اجتماعی چندوجهی« به 
شــمار می آید. در جامعه کنونی ایران اما، عالوه بر 
اینکه مطالعات میان رشــته ای هنوز نو پا و ضعیف 
اســت، همچنــان تخصص گرایی و بــه دنبال آن 
کمی گرایی پارادایم غالب در حوزه علوم و دانش ها به 
شمار می آید و اگر در حوزه علوم طبیعی این موضوع 
توجیهی داشته باشد، در حوزه علوم انسانی جامعه 
دینی را با مشکل مواجه خواهد کرد. ادامه این مسیر 
در علوم انســانی به جدایــی ارزش و دانش منجر 
می شود و مسیری را پیش روی نخبگان علوم انسانی 
ایران می گشــاید که ارتباطی با فرهنگ و سنت این 
جامعه نــدارد. در چنین فضایی اســت که رویکرد 
وحدت گرایانه عالمه حسن زاده به علوم و دانش ها، به 
عنوان منبع و ذخیره معرفتی و دانشی برای تقویت این 

مسیر، اهمیت زیادی می یابد.
 جامعیت عالمه حسن زاده در دانش های 

مختلــف، بــه  ویژه تســلط ایشــان بر ۳
دانش هایی، همچون ریاضیات، نجوم و طب، خود 
به معنای زنده نگه داشتن پشتوانه های دانشی تمدن 
اســالمی و ایرانی اســت. اگر امــروز از ضرورت 
بومی سازی علوم سخن گفته می شود، اولین الزمه آن 
زنده نگه داشتن سنت فکری و علمی ایران و اسالم 
است. اندیشه و آثار عالمه حسن زاده از بحران انقطاع 
معرفتی در فرهنگ و تمدن ایرانی جلوگیری می کند و 
الگویی از نحوه حفظ، تقویت و طرح ذخایر معرفتی 
و فرهنگی اســالم و ایران در دنیای جدید محسوب 
می شــود که البته باید نسبت به مسائل و مشکالت 
کنونی جامعه مورد بازخوانی قرار گرفته و پاسخ های 
مطلوب از آنها استخراج شود. این رویکرد، پاسخی 
به دیدگاه برخی از روشــنفکران ایرانی است که از 
زوال اندیشــه و انقطــاع معرفتی در ایران ســخن 
می گویند. اکنــون نیز اگر فردی همچون محســن 
کدیور، در مطلبی با عنوان »حسن حسن زاده آملی 
عالمی از دوران ســپری شــده« تالش های علمی 
آیت الله حسن زاده را مربوط به جهان قدیم دانسته و 
ایشــان را فردی که »هنوز از حصار فیزیک و نجوم 
دوران پیشــامدرن بیرون نیامده« توصیف می کند، 
همــان دیدگاه زوال را تکرار کرده و چشــم به روی 
تاریخ علم می بندد. در حالی که آیت الله حسن زاده 
عالوه بر تسلط به ریاضیات قدیم، به ریاضیات جدید 
مانند حساب دیفرانسیل و انتگرال یا مباحثی همچون 
تئوری اعداد و ترکیبات نیز علم داشت و با متفکران 
امروزی هندسه و ریاضی بحث و گفت وگو می کرد؛ 
اما موضوع مهم تر تاریخ علم و دانش است. تاریخ هر 
علمی، همچون علــوم ریاضی، نزد متفکران غربی 
پشــتوانه ای برای فهم و تطور بخشیدن به آن علم به 
شــمار می آید، اما مدعی روشنفکری -که در غرب 
هــم می زیــد- این گونه بــا آن برخــورد می کند. 
برخوردهایی از این دست به تعبیر داوری اردکانی، 
برخوردهایی سیاسی است که اعتبار عقلی نداشته و 
اغراضی خارج از تفکر و حکمت را دنبال می کنند و 
آنچه امروزه اهمیت دارد و می تواند مسیر تمدن سازی 
را بگشــاید، جدا کردن همین اغراض سیاســی از 

حکمت و اندیشه است.

حکیم ذوفنون
 درس های عالمه حسن زاده آملی

 در فضای کنونی اندیشه و فرهنگ ایران

  حــدود ۱۸۰ کتاب در موضوعات مختلف 
فقهــی، فلســفی و عرفانی، ادبــی، نجوم و 
ریاضیات و ...از عالمه به یادگار مانده است 
که مروری گذرا بر چند مورد از آنها، می تواند 
فتــح بابی برای خوشــه چینی از این مواریث 

ارزشمند ایشان باشد.

 Bسوز و گداز با معبود محبوب
 کم حجم و روان از عالمه 

ً
الهی نامه اثری نســبتا

)ره( و شامل مناجات های عرفانی ایشان است که 
فرازهای این مناجات ها هم، خود حامل پیام های 
عمیق معرفتی است. ایشان در وصف »الهی نامه« 
نوشته است: »الهی نامه، کلماتی چند است که از 
سنوات هزار و سیصد و نود تا نود و چهار هجری، 
به قلم این کمترین! طبعم به طبع آن راغب نبود که 
نشر آن را چه ســود؟ جز اینکه با تصویب و ابرام 
اصدقای فاضل مرکز نشر فرهنگی رجاء، زادهم 
الله تعالی رجاء، از ســاحت قدس قرآن مجید به 
صورت استخاره اســتجازه نموده ام، به جواب و 

اجازت این کریمه مبارکه تشــرف یافته ام: و فی 
نسختها هدی و رحمه للذین هم لربهم یرهبون… 
به رجاء واثق اینکه بعضی از نفوس مســتعده را 

مفید افتد، جمع بر نشر آن صورت گرفت.«

 Bشناختی نو از انسان
»انســان در عرف عرفان« عنوان رساله ای درباره 
موضوع انسان از دیدگاه قرآن کریم و معارف الهی 
اســت که ستاد آیت الله حسن زاده آملی در چهار 
فصل با عناوین »در تعریف انسان، مراد از عرفان 
در موضوع رساله، تمثالت و القائات سبوحی و 
اصول ایقانی« تدوین کرده اســت. ایشان این اثر 
را، مانند سایر آثار عالمانه خویش، ساده و در خور 

همگان به رشته تحریر درآورده است. 

 Bاز خودشناسی تا خداشناسی 
»دروس معرفت نفس« حاوی ۱۵۳ درس است 
و در آن مباحثی، همچون »خودشناسی، شناخت 
قوای انسانی، اثبات مقام تجرد و فوق تجرد نفس، 
نحوه ارتباط نفس و بدن، علم، سنخیت بین علم 
و ظرف آن« و ... بررســی شده است. در مقدمه 
عالمه حســن زاده بر کتاب »معرفت نفس« آمده 
 است: »معرفت نفس ناطقه انسانی، قطب قاطبه 
معارف ذوقیه و محور جمیع مسائل علوم عقلیه و 
نقلیه و اســاس همه خیرات و سعادات است و به 
بیان مولی امیرالمؤمنین علی)ع(، معرفه النفس 
انفع المعارف... معرفت نفس، همان روانشناسی 
و خودشناســی اســت که أقرب طرق به ماورای 

طبیعت و صراط مستقیم خداشناسی است.«

 B)ادای دین به مالصدرا )ره 
»شرح االسفار االربعه« صدرالمتألهین شیرازی، به 
زبان فارسی است که از سوی عالمه حسن زاده آملی 
برای شاگردان تدریس شده و مؤسسه بوستان کتاب، 
پس از ویرایش دقیق و تبدیل زبان گفتار به نوشــتار، 
آن را به شــکل کنونی در 7 جلد عرضه کرده است. 
اثری ارزشمند در حوزه فلسفه اسالمی که می تواند 
سرمایه ای ناب برای محققان حوزوی و دانشگاهی 

باشد.

 Bمیراث ادبی
»کلیله و دمنه« از کتاب های ماندگار در حکمت و 
حکمرانی و ادب اســت. این کتاب از جمله آثاری 
اســت که از سانسکریت به پهلوی، سپس به وسیله 
»ابن  مقفع« از پهلوی به عربی و در اوایل قرن ششم 
به قلم ابوالمعالی نصرالله منشی، به فارسی زیبای 
دری برگردانده شده است. این کتاب، کتابی پندآمیز 
است که در آن حکایت های گوناگون نقل شده  است.

   قلم    

حمزه عالمی
دکتریاندیشهسیاسی

میراث عالمه
گذری بر آثار عالمه حسن زاده  آملی)ره(
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۳
یادمان

بیت الرحمه/ عالمه در کنار مزار همســرش در خانه خود که نام این اتاق 
را »بیت الرحمه« نامیده بود.

تصویری قدیمی از اســتاد حســن زاده آملــی در دوران طلبگی/ عالمه نفر عالمه حسن زاده آملی در دفاع مقدس/منطقه عملیاتی کربالی 5
اول از چپ

بوســه بر پیشانی یار/ عیادت امام خامنه ای از استاد حسن زاده آملی در 
زمان بستری ایشان در بیمارستان در سال 1391

همــراه همیشــگی ولــی فقیــه/ آیت اللــه حســن زاده آملــی و آیت اللــه 
جوادی آملی در کنار امام خامنه ای

قاب آخر/ اســتاد عالمه حســن زاده آملی پس از تحمل یک دوره بیماری 
سرانجام در 93 سالگی دعوت حق را لبیک گفت.

ویژه ارتحال  عالمه حسن زاده آملی
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سیاست
۴

   یادداشت    

نشست صهیونیستی اربیل

جمعه هفته گذشته)۲ مهر۱۴۰۰( در هتل 
دیــوان اربیل کردســتان عراق نشســتی با 
موضوع عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی 
با عراق برگزار شــد. این نشســت از سوی 
اندیشــکده آمریکایــی »مرکــز ارتباطات 
صلح« ســازمان دهی شــده بــود و میزبان 
شخصیت های مختلف عراقی، آمریکایی و 
رژیم صهیونیستی بود و رهبران برخی قبایل 
مســلمان سنی و شــیعه، فعاالن اجتماعی 
و فرماندهــان نظامی ســابق در آن حضور 
داشــتند. علی النعیمی، مقام سابق امارات 
متحده عربی و شمی پرز، پسر شیمون پرز، 
رئیس جمهور ســابق رژیم صهیونیســتی. 
طرف های خارجی حاضر در این نشســت 
نیز رژیم صهیونیستی، آمریکا، سازمان ملل، 
امارات، عربســتان و حزب بعث و عشایر 
مناطق غربی عراق بودنــد. در رابطه با این 

نشست ذکر چند نکته ضروری است:
۱- ســابقه نفــوذ رژیــم صهیونیســتی در 
کردستان عراق نشان می دهد این نشست با 
برنامه ریزی این رژیم و مراکز وابسته به آن، 
همچون مرکز ارتباطات صلح بوده اســت. 
این طــرح مورد حمایت شــخصیت های 
مهمی، نظیر »مارتیــن ایندیک« و »دنیس 
روس«، مســئول پرونده خاورمیانه در زمان 
باراک اوباما و شخصیت نزدیک به هیالری 

کلینتون قرار داشت.
۲- رژیم صهیونیســتی در راستای راهبرد 
بن گوریــن که مبتنــی بر اتحــاد پیرامونی  
اســت، فعالیت می کند. طبق این راهبرد، 
رژیم صهیونیستی باید با اقلیت های قومی و 
مذهبی غیرمسلمان و غیرعرب منطقه پیوند 
برقرار کند. در این راستا کردها و مارونی ها 

مهم ترین هدف این رژیم هستند.
۳-  رژیم صهیونیستی در راستای تفرقه افکنی 
در منطقه، اســتفاده از منابــع غنی نفتی و 
حفظ امنیت خــود و تضعیف قدرت های 
منطقه ای به ایجــاد روابط با کردهای عراق 
روی  آورده اســت. این روابط در طول ادوار 
گذشته به صورت پنهان و با ابزارهای تجاری 
و ایجاد شــرکت های اقتصادی و بازرگانی 
صهیونیستی بوده، اما از چند سال گذشته به 

صورت آشکار درآمده است. 
۴- این نشســت در راســتای توافق آبرام و 
عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیســتی 
برگزار شد. هدف نهایی، قبح شکنی رابطه 
با تل آویــو به ویژه تحت الشــعاع قرار دادن 
حرکت عظیــم اربعین بــود. حمایت های 
سیاسی و اطالعاتی صهیونیست ها از دولت 
اقلیم کردســتان به ویژه در چهار سال قبل و 
هنگام برگزاری همه پرسی استقالل و حتی 

 آشکار است. 
ً
تاکنون کامال

۵-  ایــن نشســت در ســالگرد رفراندوم 
استقالل کردســتان برگزارشد و طبق نقشه 
رژیم صهیونیستی بروز تنش سیاسی ناشی 
از چنین نشستی می توانست بحث تشکیل 
اقلیم ســنی را کلید بزند؛ زیــرا از مدت ها 
قبل توطئه تقسیم عراق به سه اقلیم کردی، 
سنی و شیعه با محوریت رژیم صهیونیستی 
و آمریکا در اربیل دنبال می شود. پیش از این 
تالش شد این توطئه از نجف و با محوریت 
جریان هایی مانند صدر یا افراد وابســته به 

حوزه و مرجعیت معظم استارت زده شود.
6- ایــن نشســت در راســتای محک زدن 
جامعه و افکار عمومی عراق در قبال مسئله 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بود. 
با توجه به موضع گیری های صورت گرفته و 
برخورد دستگاه قضایی عراق با برخی از این 
افراد مشخص شد که عراق همچون امارات 
و بحرین نیست و هرگونه اقدام در این زمینه 

با واکنش های گسترده روبه رو می شود.

منطقه

   رصد    

یه در مسیر ثبات سور
کنفرانس خیانت

وبــگاه »عربــی 2۱«: کنفرانــس »الســالم 
واالســترداد« )صلح و اســترداد( کــه در اربیل 
واقــع در منطقه کردســتان عراق برگزار شــد، 
جنجال گســترده ای به راه انداخــت؛ زیرا در آن 
شــخصیت هایی از اســتان های مختلف عراق 
و ســران عشــایر حضور داشــتند و طی آن به 
عادی ســازی علنی روابط با رژیم صهیونیستی 

دعوت شدند.

خیانت امارات

روزنامه »االخبار«: با افشــای سندی خبر داد، 
 در تالش بوده اســت 

ً
امارات عربی متحده اخیرا

تا به همراه عربســتان سعودی،  مصر و اردن یک 
ائتالف تشکیل دهد و عرصه را بر جنبش مقاومت 
اســالمی فلســطین تنگ کند. پس از حمالتی 
که علیه گروه اخوان المســلمین در مصر،  اردن، 
تونس، مغرب، سوریه و چند کشور دیگر صورت 
گرفت، ائتالف مذکور درصدد تضعیف جنبش 
مقاومت اسالمی فلســطین)حماس( به عنوان 
»آخرین حوزه نفوذ اخوان المسلمین« بوده است.

روابط پنهان

روزنامه هاآرتص: صادرات تسلیحات نظامی 
رژیم صهیونیستی به مراکش طی سال های گذشته 
محرمانه انجام شده اســت. رژیم صهیونیستی 
تجهیزات نظامی، تجهیــزات ارتباطی و کنترل 
و دستگاه های تشخیص و ردیابی در جنگنده ها 
را به مراکش فروخت. در ســال ۲۰۱۳ نیروهای 
هوایی مراکش ســه پهپاد از نوع »هیرون« را از 

رژیم صهیونیستی خریداری کرد.

اشتباهات آمریکا در افغانستان

فــارن افرز: به طور کلی امتیازاتــی که آمریکا به 
طالبــان داد دولت غنی را تضعیــف کرد، میان 
رهبران ضدطالبان شــکاف ایجاد کرد و این پیام 
را به نیروهای امنیتی افغان داد که ایاالت متحده 
دیگر از آنها حمایت نخواهد کرد و به این ترتیب 
تمایل آنها برای مبارزه را تضعیف کرد. بهتر این 
 
ً
بود که آمریکا، به جای مذاکره با طالبان، مستقیما
با دولت افغانســتان درباره خروج نیروهایش از 
این کشــور گفت وگو می کرد. با این کار، ایاالت 
متحده می توانســت از تضعیف روحیه شرکای 

افغانش پیشــگیری کند؛ امــا آمریکا همزمان با 
خروج نیروهایش از افغانستان با دشمن ۲۰ ساله 
دولت این کشــور توافق و در نتیجه کشــور را به 
طالبان تسلیم کرد. در فرآیند رویارویی آمریکا با 
این ناکامی ها، سیاست گذاران در واشنگتن باید از 
اشتباهات شان درس بگیرند و راهبرد دیپلماتیک 

ایاالت متحده را تغییر دهند. 

سوریه در مسیر ثبات

خبرگزاری آناتولی: مهم ترین تحولی که باعث 
شد موضع کشورهای عربی تغییر کند، در اوایل 
سال ۲۰۱7 بود که تروریست ها، در جنگ حلب 
شکست خوردند و در ســال ۲۰۱۸ نیز، پس از 
شکست در نبردهای ریف دمشق و استان درعا، 
مجبور شدند تسلیم ارتش سوریه شوند و سالح 
خــود را به آن تحویل دهند. امارات و بحرین نیز 
در اواخر ســال ۲۰۱۸ ســفارت های خود را در 
دمشق افتتاح کردند. عمان نیز در اکتبر ۲۰۲۰، 
سفیر خود را به دمشق بازگرداند. گزارش ها هم 
از تالش عربســتان ســعودی برای ایجاد کانال 

ارتباطی مستقیم با دولت سوریه حکایت دارد.

محمدرضا فرهادی
کارشناسمسائلمنطقه

وجود خالءهای متعــدد در توافق نامه ۹ نوامبر میان 
ارمنســتان و آذربایجان که با وســاطت و مدیریت 
روسیه انجام شــد، موجب ارائه تفاسیر مختلف از 
این توافقنامه شــده و زمینه را برای سوء استفاده رقبا 
و برخی حریفان منطقه ای جمهوری اســالمی ایران 
فراهم آورده اســت. به همین دلیل وضعیت پیچیده  
قره باغ در دوران قبــل از جنگ ۲۰۲۰ تبدیل به یک 
وضعیت پیچیده تر و دشــوارتر شده است. بنابر نظر 
اغلب ناظران سیاسی؛ترکیه بعنوان یک بازیگر مؤثر 
در ایــن منطقه ابتــکار عمل را در دســت گرفته اما 
برخالف انتظار خود تاکنون موفق نشده است آنچه را 
که از هزینه کرد خود در جنگ متصور بود را برداشت 
نماید. وضعیت روسیه نسبت به قبل از جنگ تقویت 
یافته و حضور روسیه در داخل منطقه قره باغ رسمیت 
حقوقی به خودگرفته اســت. این در حالی است که 
ترکیه در ادامه شکســت های خود در ادلب و لیبی، 
از ورود در جبهــه قره باغ نیز نــاکام مانده و بصورت 
محدود در یک مرکز مشــترک نظارت بر آتش بس 
حضور منفعالنــه دارد. به همین خاطر انگیزه  ترکیه 
برای بازیگری در منطقه بیش از ســایرین می باشد. 
روند فعلی حاکی از وجود چهار برنامه مدون در قالب 
یک پروژه می باشد.پروژه ای که با هدف بحران سازی 
در منطقه به منصه ظهور رسیده تا هر یک از مدعیان 
بتوانند به فراخور هزینه کرد خود از شرایط پیش آمده، 

نتایج دلخواه خود را کسب نمایند.

 Bبرگزاری رزمایش ها  
برنامه اول، برگزاری پی در پی چندین رزمایش  در 
عرض یک ماه می باشد که زمان و مکان برگزاری هر 
یک از این رزمایش ها محل بحث اســت. رزمایش 
اول در ۱6 شهریور در منطقه داالن الچین و نزدیک 
پست  صلح بانان روســی برگزار گردید و همزمان 
با آن یــک رزمایش آبی در دریای خــزر نیز انجام 
شــد. اگر چه رزمایش در الچین را می توان بعنوان 
توان سنجی ترکیه در انسداد داالن الچین در مواقع 
لزوم بررســی کرد ولی با توجه به بارحقوقی چنین 
رویکردی، می توان این رزمایش را نوعی عزم جدی 
ترکیه در اجرای سیاســت های اعالمی و یا نمایش 
ریسک پذیری خود دانســت. رزمایش دریایی نیز 
اگرچه برخالف کنوانســیون حقوقــی دریای  خزر 
می باشد ولی می توان آن را پیامی به سایر کشورهای 
حاشــیه دریای خزر)بخصوص ایران و روســیه( و 
گامی در مسیر امکان استفاده از برتری نظامی در این 
دریا برای حصول منافع مشترک ترکیه و آذربایجان 
قلمداد کرد. رزمایش دوم، در ۲۱ شهریور با حضور 

سه کشور پاکستان، ترکیه و آذربایجان برگزار گردید. 
تأکید رســمی بر حضور نظامی کشوری ثالث در 
این منطقه یعنی تــالش در واردکردن منطقه به یک 
بحران جدید با تمرکز در جهت تغییر نظم منطقه از 
سوی یک بازیگر فرامنطقه ای می باشد. ایجاد یک 
ائتالف نظامی جدید در شرایط آتش بس پیامی غیر 
از ضرورت اســتفاده از اهرم قدرت در مسیر نیل به 

اهداف یک پروژه  بزرگ جدید نخواهد داشت.
رزمایش ســوم نیــز در ۳۰ شــهریورماه در منطقه 
نخجوان با بکارگیری تجهیزات سنگین و پهبادهای 
رزمی و شناســایی صورت گرفت. این رزمایش  که 
بی تردید هیچکدام از تجهیزات منتقل شده به مبدأ 
خود عودت داده نخواهد شــد، عــزم جدی ترکیه 
در بازگشــایی داالن مغری)زنگه زور( برای تحقق 

رؤیای توران بزرگ می باشد.

 Bانسداد مسیر گاپان- گوریس  
متوقف کردن شــریان اقتصادی ایران به اوراســیا و 
شکستن انحصار واردات کاالی ایران به ارمنستان 
و همچنین ایجــاد زمینه های الزم برای رفع تحریم 
کاالهای ترکیه از سوی ارمنستان، از جمله اهدافی 
اســت که دولــت آذربایجان با تحریــک ترکیه در 
حال اجرای آن اســت. اگرچه در ظاهر امر دولت 
آذربایجان در شــرایط پساقره باغ ســعی در اعمال 
حاکمیت خود بر مناطق تازه آزادشــده را دارد ولی 
باید توجه داشــت که کشــور آذربایجان هم اکنون 
بطور همزمان با روســیه و گرجستان نیز اختالفات 
مرزی اساســی دارد ولی مشــابه این مانع تراشــی 
را برای این کشــورها به نمایش نگذاشــته است.

آذربایجان در برابر ورود مردمان غیربومی قره باغ به 
این منطقه، برگزاری رزمایش صلح بانان روسی و... 
که هیچ کدام در توافقنامه وجود نداشــت، واکنش 

خاصی نشــان نداده اســت. این در حالی است که 
در جــاده مذکور غیر از خودروهــای باری ایرانی، 
سایر خودروها بدون مانع تراشی قادر به تردد مسیر 
می باشند. البته در این مورد نباید از قصور و سکوت 
دولت پاشینیان و بی تفاوتی آن نسبت به این موضوع 
غفلت کرد. شواهد حاکی از وجود نوعی دیپلماسی 
پنهان و مذاکرات پشت پرده میان ترکیه و ارمنستان 
است تا بتواند زمینه را برای بازگشایی مرز با ترکیه و 
امتیازگیری مجدد از ارمنستان در میان افکار عمومی 

این کشور مهیا سازد.

 Bتأسیس شبکه آذربایجان اینترنشنال  
خبــر شــروع بکار شــبکه تلویزیونــی آذربایجان 
 اینترنشنال با هدف تهییج تمایالت قومیتی از سوی 
عربستان ســعودی و رژیم صهیونیســتی که بطور 
همزمان با سایر موارد فوق منتشر گردید، حاکی از 
ورود روند حوادث به یک فرایند پیچیده تر با هجمه 
سنگین رسانه ای می باشد. این شبکه تلویزیونی که 
اهداف قومیتی و پان ترکیستی را در خود نهفته دارد، 
بدنبال اســتفاده مؤثر از عامل رسانه در شکل گیری 
نظم جدید منطقه ای با رویکردها و بازدهی های از 

پیش تعریف شده می باشد.
شبکه  فعلی با کارکردی مشابه شبکه ایران اینترنشنال و 
افغان اینترنشنال می باشد که به منظور ایجاد شکاف ها، 
گسل های قومیتی و ترویج افکار تجزیه طلبانه تأسیس 
شده است. تنها دلیل برجســته از ایجاد این شبکه، 
اســتفاده از مؤلفه های ملی گرایانه مردمان دو سوی 
ارس، تقویــت روحیات قومیتی در میــان دینداران 
آذربایجان، القاء تفکرات ترکی در مقابل آذری، ایجاد 
تحریفات تاریخی و در نهایت ممانعت از عزم بزرگ 
مردم آذربایجان در احیاء هویت شیعی و بازگشت به 

اصل و ریشه خود می باشد.

 Bتبلیغات روانی و رسانه ای 
انتشار اخبار و مصاحبه های متعدد علیه جمهوری 
اسالمی ایران فقط و فقط با هدف تخریب چهره  این 
کشور در افکار عمومی و تضعیف عوامل برتری ساز 
و تخلیه  پتانسیل مردمی جمهوری اسالمی ایران در 
ایجاد هم گرایی با توانایی تأثیرگذاری بر گرایشات 
ذهنی عموم مردم آذربایجان و باالخص شــیعیان 
این کشور می باشد. اگرچه در فضای رقابتی فعلی، 
تالش برخی بازیگران برای حذف کامل جمهوری 
اسالمی ایران از معادالت منطقه ای بیش از سایرین 
اســت، ولی تالش در جهت ایجاد ایــن واگرایی 
از اهداف بلندمدت تمامــی بازیگران منطقه ای و 
فرامنطقه ای اســت تا بتوانند از این عامل در جهت 
تضعیف موقعیت برتر جمهوری اســالمی ایران و 
در مرحله  بعد ایجاد عوامل برتری ســاز برای خود 
استفاده نمایند. اســتفاده متعدد از شخصیت های 
شــناخته شــده، انجام مصاحبه های دســتوری، 
فضاسازی های رســانه ای تصنعی علیه جمهوری 
اســالمی ایران بخش دیگری از ایــن پازل پیچیده 
می باشد که هم اینک بعنوان یک پروژه در حال اجرا 

است.

 Bنتایج، راهکارها و پیشنهادات
تمامی حریفان و رقبای منطقه ای جمهوری اسالمی 
ایران درصــدد آن هســتند تا با اجــرای همزمان 
چندیــن برنامه در قالب یک پــروژه  بزرگ، ضمن 
ســهم خواهی برای خــود از کارزار قره باغ، زمینه 
را برای تقویت نفوذ ســرطانی خود در منطقه مهیا 
ســازند. ترکیه ضمن تالش برای بازگشایی داالن 
مغری)زنگه زور( و ایجاد پیوســتگی سرزمینی با 
جمهوری آذربایجان، مترصد است تا زمینه را برای 
ایجاد یک ائتالف قوی و شکســتن انحصار امنیتی 
روســیه در منطقه قفقازجنوبی مهیا سازد. از طرف 
دیگر با لشکرکشی های مداوم به منطقه با بهانه های 
رزمایش مشترک، ضمن نمایش قدرت نمایی برای 
سایر بازیگران، با ساخت یک پایگاه نظامی آرایش 
جدیدی در منطقــه بوجود آورد. امیــد آن می رود 
دیپلماســی رســمی جمهوری اســالمی ایران با 
رویکردی پویا و نگاهی ویژه به منطقه قفقازجنوبی؛ 
ضمن پرهیز از هرگونه عمل احساســی و دوری از 
بازی در زمین رقبا و حریفان حاضر در این منطقه؛ 
بر تقویت عوامل هم گراساز با مردم آذربایجان تأکید 
داشته و با مطالبه از دولت های منطقه بر بازگشایی 
خط آهن جلفا-مغری و جلفا-ایروان بر ضرورت 
فعال ســازی کریدور خلیج فارس- دریای ســیاه 
پافشاری نماید. همچنین با بازگشایی مسیر مبادالت 
دریایی جدید با روسیه و فشار و مطالبه گری از دولت 

پاشینیان بر حل موانع مواصالتی اقدام نماید.

بازی در پازل صهیونیست ها
نگاهی تحلیلی به وقایع اخیر قفقاز جنوبی

سیدحامد حسینی
کارشناسمسائلقفقاز
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سیاست
۵

کنگره دنبال دالیل شکست!

ژنرال مایک میلی، رئیس ســتاد مشترک 
ارتش ایاالت متحده سه شنبه هفته گذشته 
با حضور در جلســه استماع مجلس سنا 
در آمریــکا به ســؤاالت نماینــدگان این 
مجلس در خصوص نوع خروج آمریکا از 
افغانستان و فضاحت به بارآمده در زمینه این 
مسئله پاسخ داد. روزنامه »نیویورک تایمز« 
در همین خصوص نوشــته  اســت، نوع 
برخورد نمایندگان با مارک میلی بســیار 
تند و شدید بوده  است. آنها انتظار نداشتند 
ارتش ایاالت متحده در فاصله ای کوتاه به 
یک باره مجبور به عقب نشینی از افغانستان 
شــود و یکی از بزرگ ترین شکست های 
آمریکا در طول تاریخ جنگ های این کشور 
را رقم بزند. مایک میلی در این جلسه نوع 
واکنش ارتش آمریکا به دستور بایدن برای 
خروج از افغانستان را تشریح کرده و با دفاع 
از این تصمیم، گفته  است نظامیان به بایدن 
مشاوره داده و گفته بودند حضور نیروهای 
ارتش آمریکا در افغانستان باید ادامه یابد؛ 
اما دولت آمریکا قصد داشــته  اســت به 
سرعت از افغانستان خارج شود و به همین 
دلیل بــه مشــورت های صورت گرفته از 
طرف پنتاگون توجهی نکرده  است. مایک 
میلی همچنین در این جلسه به اتهام ارتباط 
گرفتن با همتای چینی خود و هشدار دادن 
به او در خصوص احتمال حمله آمریکا به 
چین در روزهای آخر ریاســت جمهوری 
ترامپ نیز توضیحاتی ارائه کرده  اســت. 
وی در این جلسه از خود دفاع کرده و گفته 
 است ترامپ به قدری  پیش بینی ناپذیر بود 
که برای جلوگیری از هرگونه درگیری الزم 

بود چنین کاری صورت گیرد.

جیمز باند و بحران سوخت 

رسانه های انگلیســی در طول هفته گذشته 
کــه این کشــور با بحــران شــدید کمبود 
 سکوت اختیار 

ً
سوخت روبه رو بود، تقریبا

کرده بودند. این رسانه ها در اوج مشکالت 
مرتبط با کمبود سوخت و درگیری مردم در 
پمپ بنزین ها ترجیح دادند درباره نســخه 
جدید فیلم »جیمزبانــد« صحبت کنند تا 
مشکالت داخلی مردم در کف خیابان ها. 
روزنامــه »دیلی تلگراف« یکــی از معدود 
روزنامه هایی بود کــه تنها یکی از تیترهای 
خود را به ماجرای کمبود ســوخت در این 
کشــور اختصاص داد. کمبود سوخت در 
انگلســتان به دلیل اجرایی شدن برگزیت 
و کاهــش تعداد رانندگانی بوده  اســت که 
مواد غذایــی و حامل های انرژی را در تمام 
انگلســتان توزیع می کردند. ایــن افراد که 
بیشتر از تابعان کشورهای اروپایی بوده اند، 
با اجرایی شــدن برگزیت ترجیح می دهند 
در اروپا فعالیت کنند و به کشــورهای خود 
بازگشته اند. مسئوالن اتحادیه اروپا نیز اعالم 
کرده اند انگلستان گفته بود خودش از پس 
بحران هایی که ممکن است به دلیل خروج 
از اتحادیه اروپا برایش پیش می آید، بربیاید؛ 

بنابراین ما مسئولیتی در این زمینه نداریم.

جهان

پیشخوان

جهان

پس از آنکه فومیو کیشــیدا و تارو کونو نتوانستند اکثریت آرای 
الزم بــرای رهبری حزب لیبــرال دموکرات و احراز پســت 
نخســت وزیری را کســب کنند، این دو رقیــب در دور بعدی 
رقابت کردند که در نهایت کیشــیدا توانســت رهبری حزب 
لیبرال دموکرات را به دست بیاورد. کیشیدا جانشین یوشیهیده 
سوگا، نخست وزیر فعلی خواهد شد که نارضایتی ها نسبت به 
عملکردش به سرعت رو به افزایش بوده و از سمت خود استعفا 
داده است. نخســت وزیر بعدی ژاپن باید طی هفته های آینده 
خواستار برگزاری انتخابات سراسری شود و اقتصاد بحران زده 

این کشور را بازسازی و احیا کند.

ژاپن  جدید  نخست وزیر 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی تماس ویدئویی با 
»وانگ یی« وزیر خارجه چین خواستار تقویت روابط با چین با 
وجود اختالفات موجود شد. اتحادیه اروپا طی بیانیه ای اعالم 
کرد: »مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به این مسئله اشاره 
کرد؛ درحالی که اختالفات میــان اروپا و چین همچنان ادامه 
دارد، الزم است دو طرف در مورد یک سری حوزه های مهم به 
تعامل و مذاکره ادامه دهند.« وزیر خارجه چین نیز عنوان کرد 
که دو طرف باید به روند تعامل بیشــتر با هدف تقویت اعتماد 
سیاسی و مدیریت اختالفات دوجانبه ادامه دهند. چین یکی از 

مهم ترین شرکای تجاری اتحادیه اروپا به شمار می آید. 

اروپا و روابط با چین 
رئیس جمهور فرانسه بار دیگر بر لزوم استقالل اروپا از ایاالت 
متحده تأکید کرده است. بر اساس گزارش نشریه هیل آمریکا، 
مکرون خشــمگین از انعقاد قرارداد زیردریایی هسته ای بین 
آمریکا و استرالیا در نشست خبری در جریان امضای قرارداد 
دفاعی و نظامی با یونان گفت: »از ده سال پیش تاکنون آمریکا 
به طــور فزاینده ای به ارتباط با چین و منطقه اقیانوســیه توجه 
داشــته است.« مکرون اظهار داشــت: »تمرکز بر روی منافع 
دفاعی اروپا یک جایگزین بــرای اتحاد و ائتالف ما با آمریکا 
نخواهد بود.« مکرون، پیش از این در ۲۰۱7 در نشست گروه 7 

نیزخواهان شکل گرفتن ناتوی اروپایی شده بود. 

مکرون و استقالل اروپا 

خروج ناگهانی آمریکا از افغانستان نه تنها راه را 
برای طالبان به منظور بازگشت به قدرت باز کرد، 
بلکه برای سایر دولت ها و کشورهای منطقه نیز 
راهی را گشود تا بتوانند تأثیرگذاری بیشتری بر 
اوضاع افغانستان و سایر کشورهای منطقه داشته 
باشند. بیشــتر توجهات در این زمینه به سمت 
چین، ایران و روســیه رفته بود؛ بااین حال سؤال 
اساسی در این خصوص این است که ترکیه در 

افغانستان چه می کند؟
رجب طیــب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 
به تازگی اعالم کرده بود برخالف سایر اعضای 
ناتو، آنکارا همچنان حضور دیپلماتیک خود را 
در کابل ادامه خواهد داد. آنکارا همچنین به دنبال 
درخواســت از طالبان برای در دســت گرفتن 
کنترل فــرودگاه کابل بود. درحقیقت آنکارا قبل 
از اینکه آمریکا و متحدانش از افغانستان خارج 
شــوند، توافقی برای انجام اقدامات امنیتی در 
فرودگاه کابل با افغانستان داشت. فرودگاه کابل 
مرکز اصلی اولین گفت وگوها بین ترکیه و طالبان 
بود و این گفت وگوها تا چهار روز قبل از خروج 
نیروهای آمریکایی از افغانســتان ادامه داشت. 
به گفته  روزنامه »دیلی صبــاح«، اردوغان امید 

دارد کــه بتواند توافق همکاری امنیتی با طالبان 
 مانند توافق امنیتی بــا طرابلس امضا 

ً
را دقیقــا

کنــد. این توافــق اردوغان را قادر ســاخته بود 
بتواند غرب لیبی را تحت ســلطه نظامی خود 
داشته باشد و تأثیرگذاری ترکیه در این کشور را 
افزایــش دهد. اردوغان به دیلی صباح در همین 
خصوص گفته بود: »نمی توانم بگویم که بستن 
قرارداد با افغانســتان مانند آنچه در لیبی انجام 
 حتمی است؛ بااین حال می توانیم 

ً
داده ایم، کامال

قراردادی شبیه به آن را با همکاری با یکدیگر به 
دست آوریم.« همین مسئله نشان می دهد، ترکیه 
به شدت به دنبال افزایش نفوذ خود در افغانستان 
اســت؛ اما ســؤال اصلی برای افکار عمومی و 
کارشناســان حوزه روابط بین الملل در آمریکا 
و کشورهای غربی این اســت که چرا اردوغان 
وارد اقدام و فعالیتی می شــود که بایدن از انجام 
دادن آن هراس داشــت؟ پاســخ به این پرسش 
را می توان در جاه طلبی های سیاســی اردوغان 
در حوزه آســیای مرکزی تحلیل کــرد. آنکارا 
تأثیرگذاری بر افغانستان را مؤلفه ای کلیدی در 
توسعه تأثیرگذاری و سیاست های خود بر اقتصاد 

و سیاست آمریکای آسیای مرکزی می داند.

   تحلیل    

رقابت های اقتصادی و سیاســی چین و آمریکا 
در طول چند سال گذشته شدت بیشتری یافته 
 اســت. این رقابت ها را می توان در زمینه های 
گوناگــون، ماننــد مســائل سیاســی، روابط 
بین الملــل، نوع رفتار با متحدان و دشــمنان و 
همچنین در حوزه مســائل امنیتی، ســایبری، 
فضایی و درعین حال تجهیزات نظامی مشاهده 
کرد. چین اگرچه تاکنون نیز نشان داده  است که 
می تواند رقیب پرقدرتــی برای آمریکا در تمام 
این حوزه ها باشد؛ اما به تازگی بیشتر به سمت 
مسائل نظامی رفته  است؛ زیرا می داند مواجهه 
نظامی با آمریکایی که قابل پیش بینی نیست، هر 

روز احتمال بیشتری دارد.  
هفته گذشــته برهمین اساس چین از یکی 
از هواپیماهــای جنگنده ســاخت داخل خود 
رونمایی کرد که قرار است با جنگنده های اف 
۲۲ آمریکایی مقابله ای جدی داشته باشد. این 
جنگنده نظامی که با عنوان جی ۲۰ شــناخته 
 ساخت داخل 

ً
می شود، شامل دو موتور کامال

اســت که با تالش نیروهای ارتش خلق چین 
ساخته  شده و جای موتورهای روسی را که در 
نسخه های قبلی جی ۲۰ وجود داشت، گرفته 

 است. این هواپیما هفته گذشته در نمایش هوایی 
چین، در جنوب شهر ژوهان به نمایش درآمد. 
چین برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ از موتورهای 
دوقلوی جنگنده جــی ۲۰ رونمایی کرد و در 
نوامبر سال ۲۰۱6 در نمایش هوایی ژوهان آن 
را در معرض عموم مردم قرار داد. اما در ســال 
۲۰۱۸ اعالم شد این هواپیماها برای مصارف 
نظامی آمادگی دارند. این هواپیماها برای مقابله 
و جنگ های هوابه هوا و حمالت زمینی مناسب 

هستند. 
در گزارشــی که در ســال ۲۰۱7 در مرکز 
بین المللی منتشــر  مطالعات اســتراتژیک و 
شــده، اشاره شــده  اســت که موتورهای این 
هواپیما، جنگنده جی ۲۰ را قادر می ســازد که 
با سرعتی بسیار باال در طول مدت زمانی بیشتر 
از هواپیماهای قبلی به پرواز ادامه دهد. روزنامه 
»گلوبال تایمز« چین در گــزارش خود از این 
هواپیما که در ماه ژوئن سال جاری منتشر شده 
بود، اضافه کرده  اســت که موتورهای ساخت 
داخل در این هواپیما نشــان می دهند صنعت 
ساخت هواپیما و تکنولوژی های موجود در آن 

در چین به سرعت گسترش پیدا کرده  است.

  

جنگ سرد
   گزارش    

ثمانه اکوان
دبیرگروهبینالملل

با مشــخص شــدن نتایج انتخابات پارلمانی در 
آلمان، دو حزب دموکرات مسیحی و سوسیالیست 
مســیحی که بازنده اصلی این انتخابات بودند، 
تحت فشار شــدیدی قرار گرفتند. این دو حزب 
دالیل شکست خود در این انتخابات را بیان کرده 
و باید به فکر منطبق کردن خود با خواســت ها و 

افکار عمومی آلمان باشند. 
 نتایج انتخابات آلمان مشخص کرد، دو حزب 
دموکرات مســیحی و سوسیالیست مسیحی که 
پیش از این با رهبــری مرکل در آمریکا در آلمان 
فعالیت می کردنــد، با نتیجه ای بســیار نزدیک 
انتخابــات را به رقیب خود واگذار کرده اند. بنا بر 
نتایج انتخابات، حزب سوســیال دموکرات نیز با 
کســب ۲۵٫7 درصد از آرا توانســته با نتیجه ای 
بسیار نزدیک پیروز انتخابات باشد، اما الزم است 
با احزاب دیگــر ائتالف کند تا بتواند صدراعظم 

موردنظر خود را به مردم معرفی کند. 
حزب سوسیال دموکرات باید با احزاب سبز و 
دموکرات های آزاد برای رسیدن به دولت ائتالفی 
به نتیجه برســد و گفت وگو کند. همین وضعیت 
سبب شــده اســت، حزب ســبزها و همچنین 

دموکرات های آزاد به احزابی تبدیل شوند که در 
نهایت نتایج انتخابات را مشخص کرده و به قول 
رسانه های آلمانی به احزاب »پادشاه ساز« تبدیل 
خواهند شــد. این دو حزب تالش دارند پیش از 
گفت وگو و رایزنی با احزاب بزرگ تر و همچنین 
حزب پیروز انتخابات، با یکدیگر نشستی داشته و 
مواضع خود را در این گفت وگوها تقویت کنند. 
آرمین الشــت، رهبر حزب دموکرات مسیحی 
و سوسیالیســت مســیحی همچنان به شرایط 
امیدوار اســت و در گفت وگو با رسانه ها مطرح 
کرده  است که هیچ شــکی در این مسئله نیست 
که نتایج نه می تواند و نه بایــد مورد رضایت دو 
حزب سوسیالیست مسیحی و دموکرات مسیحی 

باشــد؛ اما باز هم می توان 
امیدوار بود که بتوانیم 

بــا  گفت وگــو  در 
آنها  احزاب،  سایر 
را قانع کنیم که به 
انتخاب صدراعظم 

آلمــان از حزب ما 
رأی دهند. 

با وجود امیدواری های الشت برای ادامه کار 
ایــن دو حزب، اعضای حزب مــرکل انتقادات 
زیادی به نوع رهبری الشت داشته و از هم اکنون 
به دنبال استعفای او هستند. اعضای حزب مرکل 
معتقدند، الشــت نباید امیدوار به تشکیل نشدن 
دولت ائتالفی از جانب حزب سوسیال دموکرات 
باشــد و باید نتایــج انتخابــات را پذیرفته و در 
واقع شکســت را بپذیــرد. او همچنیــن باید به 
افکار عمومی احترام گذاشــته و سعی کند برای 
انتخابات های بعدی رویکرد مناسب تری از خود 
نشــان دهد. در این  میان، نظرسنجی های دیگر 
نیز نشان می دهند اشتباه دو حزب سوسیالیست 
مسیحی و دموکرات مسیحی که منجر به شکست 
آنها در انتخابات اخیر شد، انتخاب آرمین الشت 
به عنوان نامزد صدراعظمی آلمان بود و اگر رهبر 
حــزب سوسیالیســت مســیحی »مارکوس 
سودر« به عنوان نامزد صدراعظمی انتخاب 
 شــده بود، ایــن حزب به احتمــال زیاد ۳۰ 
درصد آرا را از آن خود کرده بود و می توانست 

کابینه را تشکیل دهد. 
نظرســنجی های مختلفــی دربــاره دالیل 
در  مــرکل  حــزب  شکســت 
انتخابــات اخیــر آلمان 
وجود دارد؛ بســیاری 
که  عقیده اند  این  بر 
شرکت  و  حضور 

بیشتر جوانان در فضای سیاسی آلمان، نگرانی ها 
در مورد مسائل محیط زیستی و همچنین افزایش 
میزان رأی دهندگانی که می خواهند آلمان بیشتر 
به زیرســاخت های خود پرداخته و مدرن شــود 
تا اینکه به مســائل صنعتی پرداختــه و به بخش 
زیست محیطی توجه چندانی نداشته باشد، باعث 
شده  اســت رویکرد به حزب مرکل کاهش پیدا 

کند.
 افکار عمومی همچنین در مورد میزان پذیرش 
پناه جویان از کشورهای مختلف جهان در آلمان 
نظــرات گوناگونــی دارند و در ســال های اخیر 
نیز مهم ترین انتقادی کــه متوجه مرکل و حزب 
دموکرات مسیحی بود، مسئله مهاجران در آلمان 
بود. البته برخی از تحلیلگران نیز بر این عقیده اند 
که خارج شــدن مرکل از حزب به یکی از دالیل 
عمــده روی گردانــی مردم از حــزب دموکرات 
مســیحی و سوسیالیست مسیحی تبدیل شد. در 
انتخابات های قبلی بیشــتر رأیی که این دو حزب 
آورده بودند، به دلیــل اعتماد مردم به رهبری این 
حزب، یعنی آنــگال مرکل بود و نه اعضای دیگر 
آن. باوجود اینکه هر دو حزب تالش زیادی کردند 
تا نشان دهند آرمین الشــت می تواند جایگزین 
خوبی برای مرکل باشــد، افکار عمومی نشــان 
داد چنین مســئله ای را نمی پذیرد؛ برای بسیاری 
الشت مانند شولز سیاست مدار قدرتمندی نبود و 
درعین حال در مقابل مرکل نیز بسیار ضعیف بود.

جنگ احزاب در آلمان 

آیا رقابت نظامی چین و آمریکا افزایش یافت؟

  

 نفوذ  در آسیای مرکزی
ترکیه در افغانستان به دنبال چیست؟  



شماره ۱۰۱8 |  دوشنبه  ۱2 مهر ۱۴۰۰

سیاست
۶

آفت خودروسازی ایران!

مشــکالت صنعت خــودرو در ایران به 
دو دســته تقسیم می شــود: یک سری از 
که  خودروسازهاست  درون  مشــکالت 
گاهــی اوقات قطعه ســازان نیــز در این 
مجموعه قرار دارند. دسته دوم مشکالت، 
بیــرون از خودروســازی ها و مربــوط به 
دولت و سیاست گذاری های کالن است. 
به نظر می رسد وزن مشکالت دسته دوم 
در صنعت خودروســازی ایران خودش 
را بیشتر نشــان می دهد. همه کشورهایی 
 
ً
که صنعــت خودروســازی دارند، تقریبا
همزمــان با هــم این صنعت را شــروع 
کرده انــد و اولین اقدام شــان هم این بوده 
که یک برنامه جامع برای توسعه صنعت 
خودروی شان نوشــته اند و در این برنامه 
جامع نقش همــه بازیگرهــا را تعریف 
کرده اند؛ برای نمونه، گفته اند نقش سازمان 
باالدســتی - که در کشــور ما ســازمان 
گسترش است- چیست؟ وزارت صنعت 
چه نقشی دارد؟ جایگاه اداره استاندارد، 
گمرک و نهادهای مختلف کجاست؟ در 
کشور ما حدود ۲۹ یا ۳۰ نهاد در صنعت 
خودرو نقش دارنــد که خود این موضوع 
جای اشــکال دارد؛ ضمــن اینکه ما باید 
نقش این بازیگــران را در صنعت خودرو 
تعریف می کردیم تا بدانیم نقش هر کسی 
چیست و باید چه کاری انجام دهد؟ این 
مســئله مهمی بود که ما طی ســال های 
گذشته به خصوص در هشت سال اخیر با 
دخالت های زیاد دولتی به آن دامن زده ایم، 
در بعضی از کشورهای دنیا خودروسازی 
به طور کامل دولتی اســت کــه نمونه آن 
 دولت 

ً
پژو در فرانســه اســت؛ اما عموما

نقش حمایتی دارد؛ یعنی دولت ســهام 
خودروسازها را می خرد تا از آنها حمایت 
کند، اما این حمایت مشروط است؛ چرا 
که حمایت های غیرمشروط و بی حساب و 
کتاب آفت خودروسازی در کشور ما شده 
است. ضمن اینکه در این سال ها ماهیت 
سیاست متقنی برای صنعت خودروسازی 
نداشتیم. هر خودروسازی به شکلی، یکی 
خوب و یکی بد مدیریت کرده است. اما 
هیچ سیاست باالدستی وجود نداشته که 
به این صنعت مسیر دهد، قطعه سازان را 
حمایت کند و نقش بازیگران را مشخص 
کند. مشــکل دوم نقش سیاســت زدگی 
است که دولت در صنعت خودروسازی 
داشت. وقتی شــما خودروساز را مجبور 
می کنیــد تا به دلیل حمایــت از برجام با 
خودروســاز خارجی قــرارداد ببندد اگر 
چه این کار ایرادی ندارد، اما از آن طرف 
اگر هم متضرر شد خودتان باید ضررش 
را پرداخــت کنیــد. برای نمونــه، ایران 
خودرو هزار میلیارد تومان در پلتفرم ۳۰۱ 
سرمایه گذاری کرد، اما پژو فرانسه رها کرد 
و رفت. این خودروســاز به دلیل حمایت 
از برجام قرارداد بســته اســت؛ حاال که 
پژو رفته چه کسی باید ضرر قطعه سازان 
 
ً
و خودروســازان را جبــران کند؟ طبیعتا
دولت باید ایــن ضرر و زیــان را جبران 
می کرد. دولــت در دخالت خوب عمل 
می کند، اما در حمایت های بعد از دخالت 
 خوب عمل نمی کند؛ یعنی دخالت 

ً
اصال

می کنــد، اما ضــرر بعــدش را حمایت 
نمی کند. نکته بعدی که باید روی آن تأکید 
کرد، زنجیره فناوری است. زنجیره فناوری 
در صنعت خودروی کشور ما تکمیل نشده 
 کسی به آن فکر نکرده است. 

ً
است، اصال

باالخره یک درخــت فناوری در صنعت 
خــودرو وجــود دارد و وقتی می خواهید 
صنعت خودروی شکوفایی داشته باشید 
که در طول ســال دو میلیون خودرو تولید 

کند، باید زنجیره فناوری را تکمیل کنید.

 BBBB همانطور که می دانید صادرات غیرنفتی 
ما در ابتدای دهــه ۹۰ حدود ۵۰ میلیارد 
دالر بود، اما این رقــم در اواخر دهه ۹۰ 
به کمتر از ۴۰ میلیارد دالر رسید. اگر چه 
کشور در این سال ها با تحریم های شدیدی 
مواجه بود، اما بــه نظرتان با فرض فعال 
بودن دیپلماسی اقتصادی در کشور باز هم 

شاهد چنین افتی باشیم؟ 
اگر می خواهیم در مورد دیپلماسی اقتصادی و تجاری 
و مسیر طی شــده آن در دنیا صحبت کنیم باید به دو 
نکته توجه کرد. بحث دیپلماسی اقتصادی و تجاری 
بعد از پایان جنگ سرد در دنیا گسترش پیدا کرد و قبل 
از آن دیپلماسی بیشتر در حوزه مسائل سیاسی و نظامی 
بود، اما بعد از فروپاشــی اتحادیه جماهیر شوروی و 
تشکیل بلوک شرق و غرب به صورت فعلی، سیاست 
در خدمت اقتصاد و تجارت قرار گرفت؛ به نحوی که 
می توانیم دو الگو را مثال بزنیم که توانســتند به خوبی 
از دیپلماسی اقتصادی استفاده کنند. الگوی اول کشور 
چین است که می بینیم چقدر در تجارت خارجی موفق 
بوده است؛ به گونه ای که در دهه 7۰ میالدی صادرات 
چین 7۰ میلیارد دالر بود، اما امروز با رقم های باالی 
۱۰۰۰ میلیارد دالر مواجهیم. در مورد کشور خودمان 
نیز از فروردین ماه ســال ۹7 که شدیدترین تحریم ها 
با خروج آمریکا از برجام علیه کشورمان آغاز شد، به 
نظرم این تحریم ها با تحریم های قبل از برجام تفاوت 
ماهوی داشــت. در حقیقت تحریم های جدید همه 
مســائل تجاری و اقتصادی ما را تحت الشــعاع قرار 
داد. بنابراین، فعالیت های تجاری و حوزه اتوماسیون 
اقتصــادی دولت را بایــد به قبل و بعد از ســال ۹7 
تقسیم بندی کنیم. از ســال ۹7 به بعد تمرکز دولت، 
وزارت صمــت، اتاق بازرگانــی و... بیش از آنکه در 
حوزه دیپلماسی تجاری باشد، در حوزه ایفای تعهدات 
ارزی بود. اشــتباهی که گاهی اوقات رخ می دهد و ما 
هم با عملکردمان بر آن اشتباه صحه می گذاریم، این 
است که بخشنامه ها، آیین نامه ها و مقررات را آن طور 
که خودمان می خواهیم تفســیر می کنیم. این تفاسیر 
از ســال ۹7 گســترش پیدا کرد، یکی از دالیلی که 
تجارت خارجی و بازرگانی تحت الشعاع قرار گرفت 
و ضعیف شــد، این بود که بانــک مرکزی را از حوزه 
سیاست گذاری ارزی کشور به حوزه سیاست گذاری 
تجاری جابه جا کردیم که بزرگ ترین اشتباه راهبردی ما 
در حوزه سیاست گذاری بود. البته منظور حاکمیت این 
نبود، اما بانک مرکزی چنین استنباطی کرد. در حالی 
که وظیفه بانک مرکزی تعدیل تراز پرداخت هاست، 
وقتی تراز پرداخت ها دچار مشکل شد، بانک مرکزی 
وارد میدان می شود و این ناترازی را با ابزارهای پولی از 
بین می برد؛ اما از سال ۹7 تا آبان ۹۹ این وظیفه تحت 
الشعاع قرار گرفت. تورم های شدیدی که در این دوران 

می بینید، ناشــی از این است که بانک مرکزی وظیفه 
خودش را انجام نمی دهد؛ یعنی بانک مرکزی تعیین 
می کند هر صادرکننده باید چقــدر ارز برگرداند و به 
جــای کار کردن در حوزه های کالن به دنبال مصادیق 

می رود.

 BBBB به نظرتان نبود فرماندهــی واحد در این 
حوزه چه نقشــی در عدم موفقیت کشور 

داشته است؟
نکته بعدی همین موضوع حمایت نکردن از فرماندهی 
واحد در حوزه تجارت خارجی است. همه ما در شعار 
می دانیم که فرمانده اصلی در حوزه تجارت خارجی، 
وزارت صمت اســت و در وزارت صمت نیز سازمان 
تجارت خارجی عهده دار این وظیفه اســت. اما سؤال 
اینجاست که آیا اقدامی برای حمایت از این فرماندهی 
صورت گرفته است؟ می توانم به جرئت بگویم االن در 
حوزه تجارت خارجی کشــور ۲۵ نهاد تصمیم گیری 
می کننــد، ۲۵ نهاد امضــا می کنند و همــان نهادها 
امضاهای خودشان را اجرا یا لغو می کنند. در حالی که 
اگر ما فرماندهی واحد داشته باشیم، قوانین خلق الساعه 
ایجاد نخواهد شد. در قانون برنامه پنجم هم گفته شده 
است، مصوبات شورای عالی توسعه صادرات کشور 
بر مبنای اصل ۱۳۸ قانون اساســی اســت؛ یعنی اگر 
وزیــر صمت به عنوان رئیس کارگروه آن را ابالغ کند، 
الزم االجراست؛ ولی می بینیم که بعد از قانون برنامه 
پنجم دیگر چنین چیزی را نداریم؛ یعنی شورای عالی 
صادرات محلی برای تجمع همه بخش های صادراتی 
اســت. بخش خصوصــی، اتاق ها، تشــکل ها و... 
جلسات شان هم هر هفته برگزار می شود، اما مصوبات 

آنها دیگر الزم االجرا نیست.

 BBBBچرا الزم االجرا نیست؟  
 گمرکی که خودش در آن جلسه حضور دارد، 

ً
چون مثال

تصمیمات دیگری می گیرد. پس باید فاصله بین حرف 
تا عمل را از بین ببریم. اگر تصمیم به اجرای دستورات 
فرماندهی واحــد داریم، باید تبعیت از این فرماندهی 
واحــد را هم بپذیریم. باید اول تصمیم بگیریم که این 
فرماندهی واحد در اختیار گمرک، بانک مرکزی یا نهاد 
دیگری باشد. باید شرایط را بپذیریم و دولت همه این 

ابزارها را در اختیار این سازمان قرار دهد. در سال ۹7 
در حوزه ارز ۱۵ تا ۲۰ مقرره از بانک مرکزی داشتیم. 
اتفاقی کــه افتاد، این بود که بانک مرکزی در یک دوره 
اعالم می کند ۲7 میلیارد دالر ارز به کشــور بازنگشته 
و در دوره دیگری می گوید ۱7 میلیارد دالر بازنگشــته 
اســت! یا صادر کننده را بــا ادبیاتی مورد خطاب قرار 
می دهد که در شأن جامعه صادرکنندگان نیست. اعتقاد 
من این اســت که خط مقدم جبهه نبــرد اقتصادی و 
دیپلماسی اقتصادی صادرکنندگان هستند. همان طور 
که در ابتدا هم به موضــوع کاهش صادرات غیرنفتی 
 ۳6 میلیارد دالر 

ً
اشاره کردید، ما در ســال ۹۹ تقریبا

صادرات غیرنفتی و ۴۰ میلیارد دالر واردات داشتیم. 
وقتی که شرایط تحریم و فشارهای وارده به کشور را در 
نظر می گیریم ۳6 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی خیلی 
خوب است. من می گویم بله ۳6 میلیارد خوب است، 
به شرط آنکه آن طرف هم تسهیل گری اتفاق بیفتد تا ارز 
با طیب خاطر صادرکننده به کشور برگردد. دیپلماسی 
اقتصــادی، یعنی با صادر کننده داخلــی و وارد کننده 
خارجی تعامل و دیالوگ داشــته باشــیم. بنابراین، ما 
باید در تقسیم بندی حوزه تجارت خارجی موفقیت ها 
را نیز ببینیم، همان طور که باید معضالت، چالش ها و 

فرصت هایی که از دست رفته را نیز ببینیم.

 BBBB موضوع اوراســیا و مبادالت اقتصادی  
ما با کشــورهای این منطقه نیــز از دیگر 
موضوعاتــی بود کــه در اواخــر دولت 
دوازدهــم مطرح شــد. در این حوزه چه 
امتیازاتی برای افزایش صادرات غیر نفتی 

کشور وجود دارد؟ 
 سال ۹۸ بحث اتحادیه اوراســیا را شروع کردیم، ما 
در آن دوره تجارت ترجیحی داشــتیم و قرار شــد این 
تجــارت به تجــارت آزاد تبدیل شــود. فرصت های 
خوبی در این حوزه داشــتیم که از آنها استفاده کردیم. 
به نظر من باید موضوعات را بر مبنای آمار و اطالعات 
تحلیل کنیم. آمار و اطالعات دو نتیجه به ما می دهند: 
اول اینکه گذشته ما چه بوده است؟  دوم اینکه راهبرد 
آینده ما چیســت؟ در همین زمینه می توان به خوبی از 
آمار و اطالعات اســتفاده کرد و ضعف ها را دید. اگر 

ماجرای چین و ترکیه را بررســی کنیم، می بینیم چین 
در دهه پنجاه یکی از فقیرترین کشورها بود، صادرات 
آنها در آن زمان کمتر از ۱۵ میلیارد دالر ارزش داشت؛ 
در حالی که پیش بینی ها می گویند چین در سال ۲۰۳۰ 
به اولین صادرکننده دنیا تبدیل می شود. البته االن هم 
صادرکننده بزرگی است و برای اولین بار تراز تجاری 
چین و اتحادیه اروپا به نفع چین مثبت شده است؛ اما 
بر اساس پیش بینی ها تا ســال ۲۰۳۰ حجم تجارت 
خارجی چین با دنیا به ۱7 تریلیون دالر خواهد رسید. 
در ترکیه نیز از وقتی حزب عدالت و توسعه بر سر کار 
آمده، این کشور تغییرات زیادی کرده است که باید از 
تجربیات آنها درس گرفت. می توان همین االن حدود 
۱۰ تــا ۱۲ راهبرد مهــم را برای دولت آینده ترســیم 
کرد. این راهبردها بر مبنای عملکرد دولت یازدهم و 
دوازدهم اســت. بحث مهم ما این است که متأسفانه 
متولی تجارت خارجه کشور ما آمار دقیقی ندارد؛ یعنی 
گمرک آمار تجارت خارجی را در اختیار بانک مرکزی 
و سازمان توسعه تجارت قرار نمی دهد بنا به دالیلی که 
از سمت هیچ مسئولی هم تأیید نمی شود، این در حالی 
است که به هر حال وقتی شما می خواهید تحلیلی برای 
 
ً
حوزه اتحادیه اوراسیا یا ارمنستان داشته باشید، طبیعتا

به آمار نیاز دارید.

 BBBB در جایگاه یکی از مســئوالن ســازمان   
توســعه تجارت، به نظرتان همین تعداد 
رایزن هایــی که طــی ســال های اخیر به 
کشورهای مختلف اعزام شده اند، چقدر 

موفق بوده اند؟
عوامــل اثرگذار بر تجارت خارجی کشــور بســیار 
گسترده اســت. اگر بخواهیم از نظر علمی اثرگذاری 
یک متغیر را که حضور رایزن بازرگانی است، در یک 
بازار بررسی کنیم، چاره ای نداریم که سایر متغیرها را 
 امکان حذف ســایر متغیرها فقط 

ً
حذف کنیم. طبیعتا

در یک مدل علمی و تئــوری وجود دارد؛ لذا در عمل 
نمی توانیم بگوییم فالنی که رایزن ارمنســتان شــده، 
چقدر اثر گذاشته است. بخش خصوصی باید عملکرد 
یک رایزن را برای ما مشــخص کند. اگر تفکیکی بین 
رایزن بازرگانی و رایزن اقتصادی قائل شــویم و بدانیم 
که هرکدام چه وظایفی دارند، آن وقت می توان جواب 
سؤال شما را داد، به شرطی که سایر متغیرهای کالن را 
بــرای رایزن اقتصادی حذف کرده و فقط یک متغیر به 
معنای تجارت خارجی را به صورت مصداقی بررسی 
کنیــم. در واقع وظیفه رایزن بازرگانی این نیســت که 
بگوید صادرات جمهوری اسالمی ایران به یک کشور 
چقدر زیاد شده اســت؛ بلکه وظیفه اش این است که 
بگوید صادرات فالن بنگاه اقتصادی چقدر زیاد شده 
است؛ یعنی باید مشکالت موردی صادرکننده را حل 
کنــد، اما رایزن اقتصادی در ســطح کالن کار کرده و 

 مسائل دو کشور را بررسی می کند.
ً
عمدتا

بازار

یادداشت 

تحقق یک ایــران قوی در حــوزه اقتصاد، بدون شــناخت و 
بهره گیری از تجربیات کشورمان و همین طور شناخت تجربیات 
سایر کشورها ممکن نیست؛ چرا که به طور معمول، کشورهای 
 یکسانی دارند. به 

ً
نفتی مســائل و مشــکالت اقتصادی تقریبا

علت بروز چنین مشکالتی ادبیات گسترده ای در علم اقتصاد، 
در خصوص این موضوع شکل گرفته که چرا کشورهای نفتی 
با وجود برخورداری از منابع عظیم، به طور معمول رشــدهای 
اقتصادی پایین و وضعیت اقتصادی نامناسبی را تجربه می کنند؛ 
از این رو برای تحقق ایرانی بدون وابستگی به درآمدهای نفتی 
باید پژوهشگران روند اقتصادی کشورهای وابسته به نفت طی 

سال های اخیر را مطالعه کنند.

دیگران تجربه 
منهای نفت

به گزارش »گاردین«، پاالیشــگاه اســتانلو انگلیس متعلق به 
شــرکت اســار انرژی که دومین پاالیشــگاه بزرگ این کشور 
اســت، به دلیل پرداخت نکردن ۲۲۳ میلیون پوند مالیات بر 
ارزش افزوده در معرض تعطیلی قرار گرفته است. گفته می شود، 
این پاالیشگاه به علت وضعیت پیش آمده ناشی از شیوع ویروس 
کرونا نتوانسته مالیات بر ارزش افزوده خود را به اداره درآمدها و 
گمرکات انگلیس پرداخت کند. پاالیشگاه استانلو، یک ششم 
کل بنزین و گازوئیل انگلیس را تأمین کرده و متعلق به دو برادر به 
نام های ساشی و راوی رؤیا است. این شرکت با وجود فرصت 
دولت انگلیس برای پرداخت مالیات خود هنوز بدهی خود را 

پرداخت نکرده است.

انگلیس! تعطیلی   
شاخص

همه ما بارها نام یارانه یا یارانه پنهان را شــنیده ایم. این در حالی 
اســت که در لغت می تــوان یارانه را نوعی حمایت دانســت 
که از ســوی دولــت به یک خدمت یــا کاال تخصیص می یابد 
 تــا آن کاال بــا هزینــه کمتری در اختیــار مصرف کننــده قرار

 گیرد. 
در ایــن میــان تولید برخــی از کاالها در کشــور از مزیت 
نســبی برخوردار بــوده و آن کاال یا خدمت بــدون وجود هیچ 
حمایتی از ســوی دولت با قیمت تمام شده پایین تری نسبت به 
قیمت های جهانی در اختیار شهروندان ایرانی قرار می گیرد که 
 می توان گفت کشــور در تولید این کاالهــا از مزیت برخوردار

 است.

 مزیت نسبی چیست؟
افزوده

صادرات خط مقدم جبهه نبرد اقتصادی
 مدیرکل توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با صبح صادق

حمید رضا جوانبخت
خبرنگار

کاهش ارزش پول ملی طی دهه ۹۰ و به ویژه چند ســال اخیر اگر چه منجر به کوچک تر شــدن حجم اقتصاد ایران شده است، اما فی ذاته صادرات کاالهای ایرانی را هم برای 
 کمتر کاالیی در کشور تولید می شود که مشتری حاضر و آماده ای در بیرون 

ً
صادرکنندگان داخلی و هم برای کشورهای واردکننده بسیار جذاب کرده است؛ به نحوی که عمال

از مرزهای این کشور نداشته باشد. مشتریانی که حتی با وجود تحریم های گسترده تجاری و مالی علیه ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی و همسایگی با کشورمان امکان داد و 
ستد اقتصادی با ایران به دور از چشمان تحریم کنندگان را دارند. با این حال، روند صادرات غیرنفتی ایران در انتهای دهه ۹۰ نشان دهنده ارقامی پایین تر از ابتدای دهه ۹۰ است. 

صبح صادق در گفت وگویی با دکتر احسان قمری، مدیرکل توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت عوامل تأثیرگذار در تجارت خارجی کشور را بررسی کرده است.   میثم فرج اللهی
عضوهیئتعلمیدانشگاهعلموصنعت
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سیاست
۷

 توفیق شرح صدر
 برای تحمل مشکالت

جنس انســان جنســی ضعیف و حساس 
اســت که گاهی در مقابل ســختی های 
زندگی خــود را نیازمند نیرویی بیشــتر و 
توانــی باالتر می بیند؛ یعنــی هنگامی که 
مشکالت زندگی را باالتر از تحمل خود 
می بیند، دوست دارد نیرویش افزایش پیدا 
کند و با قدرت بیشــتری به راه خود ادامه 
دهد. مشــکالت معنوی و مادی زندگی 
فراتر از آن اســت که کســی بتواند آنها را 
در دســته بندی خاصی بیاورد؛ ولی نیرو یا 
هنری که بتواند این مشکالت را آسان کند، 
 
ً
در چند راه حل خالصه می شــود. مطمئنا

برای اهل معرفت تکیه به خداوند و کمک 
خواستن از او تنهاترین و بهترین راه است؛ 
اما این کمک و حمایت به چه نحو صورت 
می گیــرد؟ گاهی انســان در یک موضوع 
خاص خود را نیازمند می بیند که می تواند 
تــوان غلبه بــر آن  را از خداوند بخواهد و 
گاهی مشکالت متعدد و پیچیده ای است 
کــه در طول یــک زمان طوالنــی به طور 
مدام با آن مواجه هســت؛ پس از خداوند 
نیرویی برای تحمل آن می خواهد. هنگامی 
که حضرت موســی)ع( مأمــور هدایت 
بنی اســرائیل و مقابله با فرعون شد، خود 
را با یک مســیر پر از چالش و سختی دید 
که هم نوع مشــکالتش متعــدد بود و هم 
زمانش طوالنی تر. در این لحظه از خداوند 
برای حرکت  نیرویی عظیم  درخواســت 
َرْح ِلی 

ْ
 َربِّ اش

َ
ال

َ
در این مسیر داشــت. »ق

ًة ِمْن 
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د
ْ
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پروردگارا  ْوِلی...«؛ گفت 
َ
ق ُهوا 

َ
ق

ْ
َیف ِلَساِنی 

سینه ام را گشاده گردان و کارم را برای من 
آسان ساز و از زبانم گره بگشای...)طه۲۵-
۲۸( حضرت موســی)ع( اول از خداوند 
»شــرح صدر« خواست؛ زیرا وقتی شرح 
صدر باشد، می توان از کمک های دیگر هم 
استفاده کرد. مفسران در توضیح شرح صدر 
گفته اند: »صدر به معنای قفسه سینه و جمع 
آن صدور اســت. این واژه برای برجســته 
و مقدم تریــن بخش هرچیزی اســتعمال 
می شــود، مانند صدر کالم، صدر کتاب، 
صدر مجلس و از آنجا که قلب در ســینه 
 اســتعمال 

ً
قرار دارد، برای قلب هم مجازا

می شــود.«)مجمع  البیان، ج۲، ص۲7۵( 
راغــب می گوید: »قلب اشــاره به عقل و 
علــم دارد و صدر، افزون بر اینها شــامل 
سایر قوای شهویه، غضبیه و... می شود.« 
بنابراین »رب اشرح لی صدری« این طور 
معنا می شــود که تمام قوایم را اصالح کن 
و قــدرت ببخش که قوای معنوی و روحی 
انســان را شامل می شــود. قدرت قلبی و 
روحی نیازمند قدرت جســمانی است و 
بالعکس، زیرا بسیاری از سختی ها معنوی 
هســتند. برای نمونه، حضرت موسی)ع( 
خود را با جهل مردم، استقامت در پذیرش 
حق، طعن مخالفان، خرافات، زودباوری، 
ترس مــردم از دشــمن، بی فرهنگی و... 
مواجه می دید کــه تحملش نیازمند قلبی 
گشاده است تا خسته و مغلوب نشود. شرح 
صدر را خداوند به بندگان ویژه اش می دهد 
و هر کســی را شامل نمی شود. آنان  که در 
مشکالت کوچک، خود را ناتوان می بینند، 
چه رسد به مشکالت بزرگ، از این نعمت 
بزرگ الهی محروم هســتند؛ زیرا شرایط 
شرح صدر را ندارند. اهل معرفت شرایط 
شرح صدر را علم و معرفت دانسته اند که 
در قلوب تزکیه شــده وارد می شود. قلبی 
که مراقب القائات و واردات خود اســت 
شایستگی شرح صدر را دارد. بنابراین هر 
وقت احساس کردیم توان مقابله و تحمل 
مشکالت زندگی را نداریم، باید قلب خود 
را تزکیه و پاکیــزه گردانیم تا خداوند به ما 

شرح صدر اعطا فرماید.

مرحوم عالمه حسن حســن زاده آملی: غالم همت آنم که زیر 
چرخ کبود/ ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است.

ای عزیز! مهم ترین ذکر مراقبت است که مقام عندیت است و 
مصاحبت با حق تعالی. همنشین خو می  گیرد و بدان شناخته 
می  شود و به قول فصیح لبید بن ربیعه صحابی: »والمرء یصلحه 
القرین الصالح«. عزیزان! خودتان را حســاب کنید تا مصداق 
ْیِر ِحَســاٍب« باشید، از بدی ها 
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اســتغفار کنید و از خوبی ها حمد کنید که محاســبه، مراقبه 
می آورد و مراقبه، حضور و حضور، فتوح به دنبال دارد!

دین

آیه

صفــات اخالقی در انســان حالــت روبنایی و 
زیربنایی دارد. صفات زیربنایی آنهایی هســتند 
که سبب به وجود آمدن صفات دیگر می شوند یا 
به آنها قوت می بخشند. صفات روبنایی در سایه 
صفات زیربنایی رشد و توسعه پیدا می کنند. یکی 
از این صفات که جزء ذات انسان است، »عزت« 
و عزت طلبی اســت. خداوند انســان را با عزت 
آفرید و او را دارای باالترین مرتبه دانست و اشرف 
مخلوقات قرار داد. اگر عزت باشد، زندگی مفید 
و لذت بخش می شود. اگر عزت باشد، قدرت هم 
شکل می گیرد و ماندگار است. اگر عزت باشد، 
اســتقالل مفهوم پیدا می کند و اگر عزت باشد، 
عظمت هم موجود می شود و اراده به پیشرفت و 

امنیت و آسایش محقق می شود. 
بســیاری از انسان ها برای کســب عزت یا از 
دســت نرفتن آن تالش می کنند، خود را به خطر 
می اندازنــد و گاهی از لذت هــای متعدد صرف 
نظر می کننــد. حفظ عزت یکــی از بزرگ ترین 
دغدغه های انسان است تاجایی که مرگ با عزت 
را به زندگی ذلیالنــه ترجیح می دهد. گاهی هم 
انسان ها برای عزت یک فرهنگ، یک فکر، یک 

ایدئولوژی، یک جامعه یــا قوم حاضرند از جان 
عزیز خود بگذرنــد. انســان ها در زندگی خود 
به دنبال کســب عــزت و ســربلندی می روند و 
عمری را برای کسب یا حفظ آن تالش می کنند. 
استقامت در برابر بسیاری از گناهان و دور ماندن 
از بســیاری آلودگی ها به وجود و نبود عزت طلبی 
و عزت دوســتی بســتگی دارد و انسانی نیست 
که عزت را بخواهد؛ اما خود را در مســیر ذلت 
قرار دهد. پس انســانی که به خــدای خود تکیه 
می کند و از شــیطان دور می شــود، عزیز است؛ 
ُهَو الَعزیُز 

َ
 ل

َ
ك چون خداوند عزیز اســت. »َوِإنَّ َربَّ

حیــُم«؛ و پروردگار تو عزیز و رحیم اســت. الرَّ
)شعراء/ ۹( امام صادق)ع(  می فرمایند: »خداوند 
اختیار همــه کارها را به مؤمن داده اما این اختیار 
را به او نداده است که ذلیل باشد. مگر نشنیده ای 
کــه خدای تعالی می فرماید: عــزت از آن خدا و 
رسولش و مؤمنین است؟ پس مؤمن عزیز است 
ذلیل نیست.«)تهذیب االحکام، ج6، ص۱7۹( 
انسان ها با انتخاب را ه های خوب، افکار صحیح 
و دوســتان خوب به دنبال عزت هستند؛ البته باید 
انتخاب صحیحی داشته باشد. از جمله این راه ها 

انتخاب دوست و همراه خوب است.
 خداونــد در آیه ۱۳۸ و ۱۳۹ ســوره نســاء 
می فرماید: »منافقــان را بشــارت ده که عذابی 
دردآور برای شان آماده شده است. آنها که کافران 
را به جای مؤمنان، دوست خود انتخاب می  کنند. 

آیا عزت و آبرو را نزد آنان می  جویند؟ با اینکه همه 
عزت ها از آن خداست؟« 

به عبارتی همه انســان ها حتی منافقان به دنبال 
عزتی که در ذهن شان هســت می گردند؛ اما در 
انتخــاب راه و روش و افراد اشــتباه می کنند. در 
واقع آنها نه از سر جهل، بلکه با لجاجت در برابر 
حق می خواهند عزت را از غیر خدا کسب کنند. 
راه دیگری که خداوند برای ما معین کرده است، 
شــهادت به یگانگی خداوند، رسالت و والیت 
است. خداوند در سوره فاطر، آیه۱۰ می فرماید: 
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خواهان عزت اســت بداند که عزت، همگی از 
آن خداست. سخن خوش و پاک به سوی او باال 

می رود و کردار نیک است که آن را باال می برد.
با توجه به آنکه یکی از مهم ترین مسائل برای 
ما باید حفظ عزت مان باشــد، روش ما در کسب 
عزت هم باید در طریق خدایی باشد. از آنجایی 
که خداوند قدرت بخشی و عزت بخشی را از آن 
خود می داند، بایــد در راه او قدم برداریم. پیامبر 
گرامی اســالم)ص( هنگامی که در حفر خندق 
در مدینــه کلنگ را بر ســنگ زد، از آن جرقه ای 
برخاســت، ســپس ایشــان فرمودند من در این 
جرقه ها فتح کاخ های مدائن و یمن را از جبرئیل 
دریافت کردم. منافقان با شنیدن این سخن، لبخند 
تمسخر می زدند که آیه ۲6 سوره آل عمران نازل 

شــد و خداوند از پیامبر)ص( خواست که: )ای 
پیغمبر( بگو: بار خدایا، ای پادشاه ملک هستی، 
تو هر که را خواهی ملک و ســلطنت بخشی و از 
هر که خواهی ملک و سلطنت بازگیری و هر که 
را خواهی عزت دهی و هــر که را خواهی خوار 
گردانی، هر خیر و نیکویی به دست توست و تنها 
تو بر هر چیز توانایی. عزت خدایی شامل کسانی 
می شود که در طریق الهی و برای خداوند حرکت 
می کنند و به دستورات دین عمل می کنند. در این 
راه باید عوامل ایجاد عزت و ذلت را بشناسیم و بر 

مبنای آن عمل کنیم. 
همان طور که گفته شــد دوســتی با کافران و 
منافقــان و تحت والیت آنها قــرار گرفتن باعث 
دوری از عزت الهی می شود؛ ضمن آنکه وظیفه 
مؤمن برای کســب عزت و دوری از لذت اظهار 
برائت و انزجــار از کافران و منافقان اســت که 
نهضــت حضرت اباعبداللــه)ع( نمونه حقیقی 
از این اعــالم انزجار و دوری از کافران اســت. 
حضرت امام حســین)ع( در تبیین نهضت شان 
می فرمایند: »اال و ان الدعی و ابن الدعی قد رکزنا 
بین اثنتین، بین السله و الذله. هیهات منا الذله«؛ 
یزید مرا بین دو راهی قرار داده است: کشته شدن 
و ذلت. هیهات که ما ذلت را بپذیریم. مؤمن باید 
متوجه این نکته باشد که عزت طلبی را در والیت 
خداوند و اهل بیت)ع( جست وجو و ایجاد کند و 

مخالفت علنی با کافران داشته باشند.

 راه عزت طلبی برای مسلمانان
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیرگروهمعارف

امام حسن)ع( و ســایر امامان فرهیخته و تربیت 
شــده مکتب قرآن بودند، چنانکه در روایت آمده 
است: کنیزی شاخه گلی را به امام حسن)ع( اهدا 
نمود، آن حضرت او را آزاد کرد، انس بن مالک به 
آن حضرت عرض کرد: »آیا شما برای یک شاخه 
گل ناچیز، او را آزاد کردید؟« امام حســن)ع( در 
پاســخ فرمود: »خداوند ما را چنین تربیت کرده 
اســت.« آنجا که می فرماید: »هنگامی که کسی 
به شما تحیت گوید، پاســخ او را به طور بهتر، یا 
همان گونه بدهید.« پاســخ بهتر همان آزاد کردن 

اوست.« 
حلم امام حسن)ع( از آیات قرآن نشئت گرفته 
بــود، از جمله از این آیه کــه خداوند می فرماید: 
»ناپسندی را با نیکی دفع کن، که ناگاه خواهی دید 
همان کس که میان تو و او دشــمنی است، گویی 

دوستی گرم و صمیمی است.« )فصلت / ۳۴( 
خصلت حلم امام حسن)ع( در حدی بود که 

مروان یکی از دشمنان پرکینه خاندان رسالت، که 
امام حسن)ع( را بســیار رنج داد و آزرد، گفت: 
»ایــن کارها را با کســی انجــام دادم که حلم و 

خویشتن داری او با کوه ها برابری می کند.«
امام حســن)ع( در عصر حکومت خودکامه 
معاویــه، در وضعیتی قرار گرفــت که اگر صلح 
تحمیلــی را نمی پذیرفت و بــا خصلت واالی 
حلم و صبــر انقالبی، با آن برخــورد نمی کرد، 
کیان تشــیع در خطری عظیم و جان همه شیعیان 
در معــرض نابــودی جــدی قــرار می گرفت.

 از ایــن رو، در پاســخ به معترضــان فرمود: 
»وای بر شــما! شما نمی دانید که من چه کرده ام،

 

ســوگند به خدا پذیرش صلح من برای شیعیانم 
بهتر اســت از آنچه خورشــید بــر آن می تابد و 
غروب می کند....« )بحار، ج۴۴: ۱۹(شــاید بر 
همین اساس بود که پیامبر)ص( با بینش جهانی 
و پیش بینی وســیعی که داشــت، در شــأن امام 
فرمــود:  حســن)ع( 

»اگر عقل، خود را به صورت مردی نشان دهد، 
آن مرد، حسن)ع( است.«)فرائد السمطین، ج۲: 
6۸( پرواضح است که داشتن خصلت حلم، یک 
قانون غالبی است نه دائمی، باید موارد را شناخت 
و بر اساس ضوابط اســالمی با آن برخورد کرد، 
در بعضی از موارد باید ســد حلم را شکســت و 
فریاد زد و شدت عمل نشــان داد، در آن مواردی 
که حلم موجب سوء استفاده گمراهان شود؛ زیرا 
همیشه افرادی هســتند که از شیوه حلم بزرگان، 
سوء اســتفاده می کنند و تا زیر ضربات خردکننده 
شالق مجازات قرار نگیرند، از کردار زشت خود 
دســت برنمی دارند، در این گونه مــوارد باید در 
برابر آنها شدت عمل نشان داد تا ایجاد مزاحمت 
نکنند؛ لذا در زندگــی امام مجتبی)ع( مالحظه 
می کنیم، در عین آنکه به حلــم معروف بود، در 
بعضی از موارد، فریادی چون صاعقه داشت که 

تار و پود دشمنان را می سوزانید.

 حلم و صالبت امام حسن)ع(
   منبر    

 مراقبت برای مصاحبت
سلوک

 حیات طیبه
راهنما

حجت االسالم و المسلمین عبدالحسین خسروپناه: نازل ترین 
ارتباط و کنش فردی و اجتماعی و ســبک زندگی، حسن خلق 
و گفتار و رفتار نیک با مردم اســت. اگر کســی این را ندارد، از 
ساحت دینداری برخوردار نیست؛ زیرا پیامبر)ص( حقیقت دین 
را حسن خلق معرفی کردند. وقتی انسان در اوج ساحت بینشی، 
یعنی توحید در ربوبیت و خالقیت پیدا کرد، در ســاحت منش، 
بهجت و سرور معنوی خواهد یافت؛ زیرا همه جا خدا را می بیند 
و عالی ترین ساحت معنویت کنشــی هم جهاد در راه خداوند 
است و نازل ترین آن حسن خلق است که ذکر شد. بر این اساس 

جامعه بر مبنای معنویت حیات طیبه ذومراتب پیدا می کند.

پرسش: بنا به نیاز گاهی پیش می آید از وسیله نقلیه شخصی برای 
انجام کار اداری استفاده می شود، آیا جایز است برای جبران، از 

وسیله نقلیه سازمانی به منظور کار شخصی استفاده کرد؟       
پاسخ: مصرف کردن اموال دولتی در غیر مواردی که اجازه داده 
شــده، در حکم غصب اســت و موجب ضمان می باشد، مگر 
آنکه با اجازه قانونی مقام مسئول باالتر صورت بگیرد. )اجوبه، 

س۱۹66( و در فرض سؤال جایز نیست.

 برگرفته از کتاب احکام هدایت سیاسی 
براساس فتاوای رهبر معظم انقالب

شخصی! استفاده  
حکمت

گفتاری از استاد شیخ حسین انصاریان

سیدمرتضی رضایی
کارشناسعلومقرآنی
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پرونده

اسالم 
سیاسی

 به بهانه سالروز
  رحلت پیامبر اعظم )ص(

و شهادت امام حسن مجتبی )ع(

پیامبر و مدیریت اقتصاد

وجود مبارک پیامـبراعـظـم )ص( به کار 
و تالش اقتصادى در جهت تامین معاش 
روزمره بـســـیار اهمیت مى دادند و در 
کنار این رهنمود که دوستى دنیا ریشه همه 
کاّد َعلى ِعیاِلِه 

ْ
ل
َ
بدیهاست، مى فرمودند: »ا

ِه« یعنى کسى که 
ّ
ُمجاِهٍد فى َســبیِل الل

َ
ک

با دسترنج خویش زندگى و معاش خـود 
و عیالش را تامین کنــد، مانند رزمنده اى 
اســـت که در راه خدا مى جنگد و نیز  در 
َحالِل 

ْ
ال ــُب 

َ
ل

َ
جاى دیگر مى فرمایند »ط

 مـســـِلم َو مـسـِلمـة« 
ِّ

ل
ُ
 َعلى ک

ٌ
ة

َ
ریض

َ
ف

یعنى بـه دسـت آوردن روزى حالل بر هر 
زن و مرد مسلمان واجب اسـت .

فراتر از این نگاه فردى اقتصاد جامعه 
اسالمى نیز یکى از ابعاد عملى پیامبر در 
حکومت بود،  ورود مســلمانان به مدینه 
با مشــکالت متعددى همراه بود. مسئله 
مسکن و مشــکالت اقتصادى از جمله 
تأمین مایحتــاج روزانــه از دغدغه هاى 
پیامبر)ص( در آغاز دولت اســالمى بود. 
اوضاع به نحوى بود که مســلمانان با کار 
روزانــه در اراضى یهودیان بــه دریافت 
قوت روزانه قناعت مى کردند. این شرایط 
بیان کننده اوضاع نامســاعد اقتصادى آن 
دوران بــود. یکى از مســائل پیش روى 
دولت اســالمى پس از هجرت به مدینه، 
چگونگــى تنظیــم روابط اقتصــادى با 
یهودیانى بود که به سبب تسلط بر اقتصاد 
مدینه مسلمانان را به شیوه هاى مختلف 
در تنگنا قرار دادند. وابســتگى اقتصادى 
به دشمنان پیامدهاى ناگوارى براى اسالم 
در آن برهه داشت.) تاریخ اسالم در آیینه 
پژوهش ســال شــانزدهم بهار و تابستان 
1398 شــماره 1( از این رو ســامان دهى 
مســائل اقتصادى مسلمانان براى اجراى 
سیاســت هاى کالن که دولت پیامبر در 
پیش گرفته بود، ضرورى به نظر مى رسید. 

بنابراین برداشتن موانع اقتصادى مهمى 
که یهودیان ایجاد کرده بودند، باید برداشته 
مى شد. پیامبر)ص( با تشویق هاى مکرر 
و بهره مندى از ســازوکارهاى مدیریتى، 
از جمله احیاى زمین هاى بایر، کاشــت 
درختان مثمر، رهاســازى و احیاى منابع 
آبى، اعزام کاروان هاى تجارى به شــام، 
کارآفرینى و تشویق به مشارکت اقتصادى، 
برپایى بازار مستقل و حاکم کردن قوانین 
اســالمى بر معامالت تجارى، توانست 
موقعیت اقتصادى مســلمانان را در برابر 
یهودیان ارتقا بخشد. این روند تا روزهاى 
آخر حیات پیامبر)ص( پابرجا ماند. نکته 
آخر اینکه بررسى روند تاریخ اسالم نشان 
مى دهد دین اسالم و حکومت برگرفته از 
آن همواره تحت دشمنى شدید قرار گرفته 
است. بنابراین براى خنثى سازى توطئه آنها 
باید تدبیر را در اقتصاد درون گرا در جامعه 
اسالمى به پیش برد. مطرح شدن اقتصاد 
مقاومتى که با تأســى از آموزهاى دینى  و 
اسالمى اســت، راه نجات نظام اسالمى 
در برابر توطئه دشمنان قسم خورده اسالم 

است.

پیش درآمد 

گروه پرونده
صبح صادق

ســیره پیامبر)ص( در رویارویى با دشــمن به روشــنى در تاریخ 
بیان شــده است و ایشــان در مواجهه با دشمنان مراتبى را لحاظ 
مى کردند؛ با توجه به رســالت آن حضرت، در درجه اول ایشان 
براى جذب دشــمنان رفتارهاى محبت آمیز و همراه با عطوفت 
داشــتند.  در طــول دوران مکه هم به همین ترتیــب بود؛ پیامبر 
اکرم)ص( در مقابل تمام دشمنى ها، جسارت ها و اهانت هایى که 
به ایشــان مى کردند )چه فردى و چه نسبت به پیروان و اصحاب 
و چه به خانواده بود(، در هیچ کجا گزارشــى دال بر اینکه پیامبر 
اکرم)ص( برخورد خشن و تندى با آنها کرده باشند، وجود ندارد. 
 اگرچه با توجه به پشــتوانه اى که داشتند و بنى هاشم که یک 
 
ً
قبیلــه مطرح در مکه بودند یا هم پیمان هایى که داشــتند، احیانا
اگر برخورد تندى هم مى کردند طبیعى بود، اما گزارشــى در این 
خصوص وجود ندارد و ایشــان با لســان لین و نرم هدایت گرى 
مى کردند.  در چند جا از قرآن کریم از جهت بعد اخالقى رسول 
خدا نســبت به پیروان و عام آمده کــه چون تو نماد رحمت الهى 
هستى، با اینها با رحمت و نرمى رفتار مى کنى و اگر درشت گوى 
بودى از تو پراکنده مى شــدند.  پیامبــر)ص( بعد از هجرت که 
قدرت پیدا مى کنند، همین ســلوک و رفتار را در مقابل دشمنان 
حتى وقتى باالترین دشــمنى را انجام مى دادند، داشتند؛ چرا که 
حضرت دغدغه هدایت گرى آنها را داشتند.  در روایات تاریخى 
این مســئله ذکر شده، چنانچه در قرآن کریم نیز به این نکته اشاره 
شده که پیامبرى از میان خود شما و از جنس خود شما برانگیخته 

شد، نســبت به آن بدى هایى که ممکن است متوجه شما شود، 
تحمل آنها براى ایشــان سخت است و نســبت به هدایت شما 
حــرص ورزى دارد و بــراى مؤمنان رفعت و رحمــت دارد.  در 
قضیه احد نقل شــده اســت با وجود اینکه 70 نفر از عزیزترین 
افراد پیامبــر)ص( مانند جناب حمــزه و اصحاب حضرت به 
دست دشمنان شهید شدند، اما نفرینى از حضرت گزارش نشده 
است؛ یعنى بعد از احد گزارش شده که پیامبر اکرم)ص( با وجود 
مشاهدات آن صحنه ها مى فرمودند خدایا قومم را هدایت کن که 
نمى دانند، شاید ندانسته و از روى جهالت است که این دشمنى ها 
را دارند.  این یک مرحله اســت که بــه صورت عام تا انتها ادامه 
داشت، یعنى حتى بعد از فتح مکه که اوج قدرت نمایى حضرت 
و اقتدار ایشــان بود و با وجود 10 هزار نیرو مکه را فتح مى کنند و 
قریش که در اوج دشمنى با حضرت به سر مى برده است، پیامبر 
اکــرم)ص( با رفعت و رحمت با آنهــا برخورد مى کنند و از آنها 
مى گذرند و همین مســئله سبب اسالم آوردن بیش از 2 هزار نفر 
در مکه مى شود که این 2 هزار نفر بعد از این قضیه در غزوه اى که 
بالفاصله بعد از فتح مکه اتفاق افتاد، همراه پیامبر)ص( مى شوند.  
حتى در جایى که با دشمن جنگ در مى گیرد، پیامبر)ص( اصرار 
داشتند که مسلمان ها آغازگر جنگ نباشند؛ هیچ کس نمى تواند 
یک نمونه بیاورد که جنگ هاى پیامبر اکرم)ص( چه غزوات، یعنى 
جنگ هایى که حضرت در آنها حضور داشتند و چه جنگ هایى که 
نیرو اعزام مى کردند، پیامبر)ص( اجازه داده باشند که مسلمان ها 
آغازگر جنگ بوده باشند؛همواره جنگ از طرف دشمن تحمیل 
شده بود و اینها نکته اى است که همت رسول خدا ارشاد، هدایت 
و جذب حداکثرى بوده است، منتها باید به این نکته توجه کرد که 

رفعت و رحمت در رســول خدا غالب بوده است با تأسى از 
خداوند متعال یا جلوه اى از این صفت خداوند که رحمت 

الهى بر غضب، سبقت دارد، اما به این معنا نیست که پیامبر)ص( 
همواره با جلوه رحمانى و رحمت با دشمنان برخورد مى کرده اند؛ 
متأسفانه گاهى برخى که مسئولیت رسمى در جمهورى اسالمى 
داشــته اند، در ســال هاى اخیر از روى جهالت یا تهاجر، بحث 
اســالم رحمانى را مطرح مى کردند که همان زمان رهبر معظم 
انقالب اســالمى نسبت به این سخن باطل، موضع گرفتند؛ این 
 با دشمن با جلوه رحمانى برخورد شود، 

ً
طور نیست که باید دائما

چرا که دشمن را به اشتباه مى اندازد.  در واقع با این   روش دشمن 
مى گوید هر کار و اقدامى که علیه مسلمان ها انجام دهیم، در آخر 
ما را خواهند بخشــید.  پیامبر)ص( در جاى خود، با شــدت و 

غلظت با دشمنان برخورد مى کرده اند. 

یُنقــاع«، »بنى نضیر« و »بنى 
َ
ســه طایفه یهود به نام هاى »بنى ق

قریظه« در زمان پیامبر)ص( مقیم مدینه بودند که در سال دوم هجرى 
با پیامبر)ص( پیمان بســته بودند؛ اما در سال چهارم هجرى نقض 
پیمان کردند که پیامبر با اینها برخورد کردند، منتها برخورد خیلى 
ســخت نکردند و آنها را اعدام نکردند و اجــازه دادند که از مدینه 
خارج شــوند؛ اما با وجود اینکه حتى یهودیان بنى نضیر به نحوى 
با رفعت پیامبر)ص( مواجه شــده بودند و اجازه خروج از مدینه را 
داشتند، در خیبر النه کردند و براى سال بعد که غزوه خندق بود، بنى 
قریظه که همچنان مقیم مدینه بودند، با دشمنان حمله کننده به مدینه، 
با مشرکان همراهى کردند و بنا بود که از پشت به مسلمان ها خنجر 
بزنند.  بخشــى از توطئه گران همراه بنى قریظه، همان یهودیان بنى 
نضیر بودند که سال قبل مورد رفعت پیامبر)ص( قرار گرفته بودند، 
لذا اینجا دیگر جاى بخشش نبود و پیامبر)ص( دستور اعدام مردان 
جنگى بنى قریظه را که خیانت کرده بودند و تا آخرین لحظه هم بعد 
از محاصره مقاومت کرده بودند، دادند که به دست امیرالمومنین)ع( 
و زبیر اعدام شــدند و هیچ مشکلى هم در این قسمت وجود ندارد 
و دین با کمال شــجاعت و جسارت، از این رفتار پیامبر)ص( دفاع 
کرده است؛ در سوره مبارکه احزاب آیه 26 به قتل این گروه به دستور 
خداوند تصریح شــده است.  این مسئله که بخشى از یهودیان اهل 
کتاب کشته و بخشى اسیر شدند، مورد تأیید قرآن است؛ زیرا آیاتى 
که نقل رفتارى مى کند، اگر خداوند قبول نداشته باشد، همان جا آن 
را نقد مى کند، در حالى که در اینجا چنین چیزى نیست، لذا پیامبر 
اکرم)ص( در جاى خود از موضع شدت و غلظت رفتار مى کردند که 
دشمن به اشتباه نیفتد.  نمونه دیگر، جریان سال پنجم هجرى 
و رفتار پیامبــر )ص( با بنى قریظه اســت که این خط 
بطالنى بر نظریه اسالم رحمانى به آن معنا که برخى 
افراد مطرح کرده اند، است.  پیامبر اسالم )ص( 

در مواجهه با دشــمن در جایى که مصلحت اقتضا مى کرد، اقدام به 
گفت وگو و مذاکره مى کردند، منتها نه با این تحلیل غلط که در سالیان 
اخیر برخى براى اقدامات و حفظ مذاکره با دول غربى، از این سیره 
پیامبر)ص( وام مى گرفتند. رسول خدا با دشمن مذاکره مى کردند، 
اما مذاکره اى که برد براى پیامبر اکرم)ص( و باخت براى دشمن بود، 
نه مذاکره با هدف برد- بــردى که آقایان مطرح مى کردند.  در واقع 
پیامبر اکرم)ص( طورى با زیرکى پیمان منعقد مى کردند که نتیجه به 
ضرر مشرکان تمام شود. براى نمونه در صلح »حدیبیه« پیامبر)ص( 
مواد را به گونه اى تنظیم کردند که بعضى مسلمان هاى سطحى نگر 
ممکن بود تصور کنند که  برخى مواد آن به ضرر مسلمان ها است، 
اما در واقع همان ها به نفع مسلمان ها تمام شد.  نکته مهم این است 
که صلح به شــکلى منعقد شد که مشرکانى که تا سال قبل از پنجم 
هجرى مى خواســتد ریشه اســالم را بزنند، در سال ششم هجرى 
حاضر شدند سر میز مذاکره با مسلمان ها بنشینند و آن را به رسمیت 
 بشناســند و اینکه طبق آن تا 20 سال جنگ با مسلمان ها را متوقف
 کنند.  این مسئله که گفته مى شود پیامبر)ص( مکرر با دشمنان پیمان 
مى بســتند و آنها نقض مى کردند و پیامبر)ص( مجدد با آنها پیمان 
مى بســتند، در هیچ جاى تاریخ نیامده و این دروغ بزرگ است.  در 
هیچ جایى از تاریخ آورده نشــده است پیامبر با گروهى که پیمان را 
نقض کرده، مجدد پیمان بســته باشند. مشرکان مکه دو سال بعد از 
صلح حدیبیه آن را نقض کردند و با اینکه ابوسفیان راهى مدینه شد 
و تقاضاى تجدید پیمان کرد، پیامبر)ص( حاضر به این کار نشدند و 
بعد از مدتى با 10 هزار نیرو رفتند و مکه را تصرف کردند.  این یعنى 
دشمن در قبال نقض عهد، از سوى پیامبر)ص( مجازات مى شود، 
نه اینکه به آنها دســت گرمى دهد و بار دیگر تقاضاى مذاکره کنند، 
این روش بسیار غلطى است که متأسفانه حضرات تا آخرین روزهاى 

دولت قبل آن را طى کردند.

یکســرى آداب و رســوم و فرهنگ دوره جاهلیت وجود دارد که در روایات و آیات 
قرآنى، به شــدت مذمت شده و پیامبر)ص( 23 ســال تالش کردند تا هر مقدارى 
مى شود آنها را برطرف یا کم کنند. بدون شک پیامبر نتوانستند همه را به طور کامل 
از بین ببرند که اثر خود را در اتفاقات و محاســبات بعدى نشــان مى دهد. به همین 
دلیل بر اثر رسوخ فرهنگ جاهلى و مجموعه عوامل دیگر، شخصى که پیامبر)ص( 
 به 

ً
براى جانشینى خویش مطرح کرده بودند، به حکومت نمى رسند و مسیر اسالم کال

سمت و سوى دیگرى مى رود. در دوره خلفاى راشدى تغییر و تحوالت خیلى جدى 
 سنت نبوى کنار 

ً
و قابل توجهى دیده مى شود که  از شاخصه هاى آن، این است که کال

گذاشته مى شود و در این دوران به راحتى احادیث پیامبر)ص( سوزانده مى شود. در 
گزارش هاى معتبر تاریخى آمده اســت، اهل سنت و خانواده خلفا نقل کرده اند که 
براى نمونه پدرم در یک روز فقط 500 حدیث از پیامبر)ص( را سوزاند و بعد از آن 
 خلفا خود را به صراحت، هم تراز پیغمبر معرفى مى کردند و 

ً
هم ناراحت بود. عمال

هر جا به نظر خود الزم مى دیدند احکام را تغییر مى دادند و مى گفتند نظر پیغمبر چیز 
 این نظرهاى شخصى جاى آیات قرآن 

ً
دیگر بوده  و نظر من چیز دیگر است که عمال

و ســنت نبوى قرار مى گرفت که مسیر را خیلى عوض و شرایط را متفاوت مى کرد. 
جریان فتوحات از دوره خلیفه اول شروع مى شود و اوج آن در دوره خلیفه دوم است. 
 اعالم مى کند من به شما قول مى دهم 

ً
وى در همان اولین سخنرانى خود، صراحتا

این فقرى که تا به حال در این ســال ها تجربه کرده اید، مــن از بین مى برم و همه را 
 هم به قول خود عمل مى کند و با تاراج اموالى که مالک آن 

ً
ثروتمنــد مى کنم و واقعا

کشورهاى همسایه و به خصوص امپراتورى فارس و بعد امپراتورى رم است، ثروت 
بسیار هنگفتى به جهان اسالم وارد مى شود که این ثروت باعث مى شود صحابه بزرگ 
پیغمبر که فقط براى رضاى خدا و مخلصانه حرکت مى کردند، اسیر مال دنیا شوند. 
معروف ترین این اصحاب، طلحه و زبیر بودند که یک کاخ در کوفه، یکى در بصره و 
یکى در مدینه داشتند. زبیر که »سیف االسالم« خوانده مى شد و جزء شخصیت هاى 
بســیار مهم دوره پیامبر)ص( بود، یک سرى به قدرى اســیر حساب و کتاب مالى 
 نماز عصر را فراموش مى کند. این ثروت هاى هنگفت باعث مى شود 

ً
مى شود که کال

که از یک طرف خود ثروت اصالت پیدا کند و اخالص و ایمان به خدا، رنگ و بوى 
 یک رقابت تجمالتى در جامعه شکل بگیرد که افراد 

ً
قبلى خود را نداشته باشد و ثانیا

 هم از 
ً
پایین دست دنبال راهى باشند که خود را به این مال و منال برسانند که طبیعتا

راه حالل نخواهد بود. در دوره خلیفه دوم، با وجود خشونتى که وجود داشت، یک 
رضایت نسبى دیده مى شود که بین خواص و عوام جامعه اتفاق مى افتد؛ اما در دوره 
 کنار گذاشته 

ً
خلیفه سوم به شدت خویشاوندساالرى وجود دارد و شایسته ها کامال

 بیت المال، 
ً
 روابط فامیلى مى شود و اولین دوره اى است که علنا

ً
مى شوند و مبنا، صرفا

به مال البیت تبدیل مى شود و استفاده هاى شخصى و بذل و بخشش هاى عجیب و 
غریبى اتفاق مى افتد؛ نارضایتى ها به بدترین حالت انکار و سرکوب مى شود و هر چه 
امام على)ع( تالش مى کردند که با واسطه شدن بین مردم و حکومت، التهاب فضا را 
کم کنند، نمى شد که در نهایت منجر به کشته شدن خلیفه سوم شد. به واسطه تبلیغاتى 
که یاران امام على)ع( در جاهاى مختلف براى تبلیغ نام امیرالمومنین)ع( کرده بودند 
 جمع بندى مى شود که 

ً
و هم به واسطه ارتباطاتى که در آن مقطع وجود داشته، عمال

گزینه مناسب تر از على بن ابى طالب)ع( نیست؛ البته این على که مردم به آن اجماع 
مى کنند، با امام على)ع( از نظر تاریخى متفاوت است؛ یعنى در اینجا شخص امام 
على)ع( و نه آن شخصى که داماد پیغمبر و شایسته ترین جانشین ایشان است، مطرح 
 مردم به عنوان دم دست ترین فردى 

ً
است. هیچ کدام از اینها لحاظ نمى شود و صرفا

که با آمدنش مجدد سیره خلیفه دوم را احیا مى کند، با امام على)ع( بیعت مى کنند. 
هر چه امام)ع( انکار مى کنند من کسى که در ذهن شماست، نیستم و یک نفر دیگر 
را پیدا کنید و من به او مشــورت مى دهم، اما مردم اصرار  کرده و امام على)ع( هم 
به ناچار حکومت را قبول کردند. سپس اقدامات اصالحى را شروع کردند که اولین 
اقدامات، طلحه و زبیر و اطرافیان هستند. به اصطالح خواص مى بینند که برخالف 
زحمتى که به خیال خود براى به حکومت رســیدن امــام)ع( انجام داده اند، در این 
ریخت و پاش هاى حکومتى جایگاهى ندارند، معترض مى شــوند و سر به شورش 

برمى دارند.
 
ً
 یک دسته از معترضان کســانى هستند که سر به شورش برنمى دارند، اما عمال
خود را از متن جامعه کنار مى کشند که هم صحابه پیغمبر)ص( و هم اقوام نزدیک 
امام على)ع( مثل داماد و خواهر و برادرشــان وقتــى مى بینند که امام)ع( براى آنها 
ســهمى از بیت المال به طور ویژه در نظــر نگرفته، کنار مى کشــند و امام را یارى 
نمى کنند؛ همچنیــن وقتى صحابه پیغمبر به دلیل کینه ها و مشــکالتى که از دوره 
پیامبر)ص( با امام على)ع( داشــتند، به بهانه هایى مثل احتیاط، خود را از امام)ع( 
جدا مى کنند. در مراحل بعد، با یک پدیده اى به نام معاویه مواجه مى شــویم؛ امام 
على)ع( در سال 36 هجرى به حکومت رسیده بود، در حالى که معاویه از سال 18 
هجرى در منطقه شام، یک سلطه رسانه اى بسیار شدیدى را رقم زده بود و یک سرى 
 تحت سلطه او بودند. اگر کسى مى خواهد در بحث سواد رسانه اى، به 

ً
افراد، کامال

خوبى به تکنیک هاى جنگ روانى تیم شیطان مسلط شود، الزم است هم شخصیت 
معاویه و هم جنگ صفین را به خوبى بشناســد، یعنى به یک دوره کارگاه آموزشى 
مغالطه گرى نیاز دارد و باید مســائلى را که در سواد رسانه اى به آنها احتیاج است، 
بشناســد. جنگ صفین مجموعه اى از تکنیک هاى فریب بوده است که آخرین آن، 
ماجراى قرآن سر نیزه کردن است و با خیانت هایى که به خصوص اشعث در لشکر 
امام)ع( مى کند و آسیب هاى داخلى که نفوذى هاى همراه اشعث به امام)ع( مى زنند، 
 پیروز شده 

ً
جریان به سمت و سوى دیگرى سوق پیدا مى کند و امام)ع( جنگ کامال

را در دقایق پایانى، مى بازد. بعد از این جنگ طوالنى، ماجراى خوارج شروع مى شود 

که خیلى مشکل ساز مى شوند و در نهایت امام)ع( مجبور به رویارویى با آنها مى شود 
که 12 هزار نفر بوده اند و امام)ع( نیرویى را که آماده کرده بودند تا به جنگ با معاویه 
بروند، به ناچار به نهروان مى آورند و خوارج را به طور کامل سرکوب مى کنند. بعد 
از سرکوب خوارج در نهروان، به واسطه خستگى مردم به دلیل جنگ هاى دوره امام 
علــى)ع( و فاصله گرفتن از بحث هاى اقتصادى، مردم به هیچ وجه با امام على)ع( 
همراهى نمى کنند. یکى از ویژگى هاى جنگ هاى امام على)ع( و تفاوت جنگ هاى 
ایشان با دوره پیامبر)ص( این اســت که در جنگ هاى امام على)ع( چون دو طرف 
مسلمان بودند، به آن معنا غنائم جنگى وجود نداشت که این یکى از گله هاى جدى 
مردم از امام على)ع( بود. در این شرایط مردم اطراف امام با امام على)ع( همراهى 
نمى کردند، یعنى هر چه امام)ع( آنها را تحریک مى کرد، هیچ نوع واکنش خاصى از 
خود نشان نمى دادند. مرحله بعدى شروع به تکه تکه کردن حکومت امام على)ع( 

کردند که به طور مشخص، جدا شدن منطقه فوق العاده مهم ثروتمند مصر است.
 بعد از شهادت مالک اشتر و اختالس هایى که بخشى از کارگزاران امام على)ع( 
 با برنامه ریزى که اشعث مى کند، منجر به شهادت امام 

ً
در روزهاى آخر کردند و نهایتا

على)ع( مى شود. مردم بعد از شهادت ایشان به شدت جو زده مى شوند که چه مدت 
على بن ابى طالب)ع( ما را براى جنگیدن تحریک مى کرد و مى گفت به زودى از میان 
 در آن فضاى جو زده 

ً
شما مى روم، اما ما باور نکردیم و کوتاهى و اذیت کردیم؛ نهایتا

و بدون عمق، مجدد خاطره پنج سال قبل از آن، تکرار شد و به زور با امام حسن)ع( 
بیعت کردند و شرط بیعت به خصوص خوارج این بود که به شرطى بیعت مى کنیم 
کــه با معاویه بجنگى و انتقام خون پدرت را بگیــرى؛ تأکید امام)ع( هم این بود که 
ممکن است نباشد و باید همکارى و همراهى شما را ببینم، اما آنها پافشارى مى کنند 
و امام حسن)ع( بیعت را قبول و شروع به جمع کردن نیرو مى کنند. معاویه عالوه بر 
تکنیک هاى رســانه اى، بذل و بخشش هاى خیانت کارانه و رشوه هاى قابل توجه نیز 
مى داد و با یک سرى تکنیک هاى رسانه اى شروع به فریب دادن عده اى مى کرد و با پول 
و رشــوه هم عده اى دیگر از نیروها را براى خود مى خرید. این افراد هم با وعده پول 
و مقام و موارد دیگر شروع به پیوستن با معاویه مى کنند که یکى از عجیب ترین آن ها 

عبیدالله بن عباس، برادر عبدالله بن عباس فرمانده لشکر امام)ع( است. 
این فرد از یک طرف با امام)ع( فامیل اســت و از طرف دیگر دو تا از فرزندانش 
در دوره غارات، به وحشــیانه ترین و دردناک ترین حالت ممکن، به دســت معاویه 
 با روحیه عربى آن زمان، توقع مى رفت که این فرد دنبال 

ً
کشــته شــده بودند؛ طبیعتا

انتقام باشد، در حالى که این فرد با رقم قابل توجهى خریده مى شود و امام)ع( را تنها 
مى گذارد. نکته دیگر وقتى امام به دنبال جمع کردن نیرو بوده اســت، یاران امام)ع( 
با کج فهمى که داشته اند، به امام حمله ور شــده و خنجر را تا دسته در ران امام)ع( 
فرو مى کنند. زمانى که امام در خانه والى مدائن که عموى مختار اســت ساکن شده 
بودند، مختار به عمویش مى گوید اگر این حسن بن على)ع( را تحویل معاویه دهیم، 
یک ثروت قابل توجهى نصیب مان مى شــود و جایگاه و منصب سیاسى نیز به ارث 
خواهیــم برد؛ اینها اطرافیان امام)ع( بودند. در چنین شــرایطى که مردم قرار نبود، 

 امام)ع( را همراهى کنند، یک تعداد محدود و انگشت شــمارى یار واقعى 
ً
مطلقــا

اطراف امام)ع( وجود داشتند، لذا امام)ع( نیز چاره اى جز صلح نداشتند. قیس بن 
سعد بن عباده، فرمانده بعدى امام)ع( بود؛ زمانى که امام)ع( صلح را پذیرفتند، این 
فرد به جاى اینکه صلح را قبول کند، نامه را نزد نیروها مى برد و براى آنها مى خواند و 
مى گوید حسن بن على)ع( جا زده و صلح را پذیرفته است، حال شما چه کار مى کنید، 
اگر با من همراه باشید، جدا از برنامه حسن بن على)ع( مى جنگیم، اگر نمى جنگید 
من هم صلح مى  کنم که مردم مى گویند صلح را بیشــتر مى پســندیم و او هم ناچار 
عقب نشینى مى کند. فرمانده هاى امام)ع( یعنى نزدیک ترین افراد به ایشان این طور 
بودند. از آن طرف کسانى بودند که دوستدار امام)ع( بودند؛ عجیب ترین آن فردى بود 
که خود را به امام)ع( مى رساند و مى گوید »السالم علیک یا مذل المؤمنین« یعنى اى 
کسى که مؤمنان را ذلیل کرده است که امام)ع( به او مى فرمایند بگو ماجرا از چه قرار 
است. امام حسن)ع( این فرد را متقاعد مى کند که صلح براى حفظ جان شما بوده 
و براى اینکه شــرایط بهتر شود این کار را انجام دادم، بعد از اتمام صحبت، امام)ع( 
مى فرمایند حاال بگو که اصل کارت چه بود که مى گوید کارى نداشتم، دلم براى شما 
تنگ شده بود و آمده بودم تا عرض کنم و برگردم. در واقع کسانى که عاشق امام)ع( 
بودند و ایشان را از نزدیک دوست داشتند نیز، امام)ع( را  با همین تعبیر مذل المؤمنین 

و گمراه کننده مؤمنان خطاب مى کردند.
 با چنین نیروها و اطرافیانى که امام حســن)ع( داشــتند و از آن طرف جدیت و 
همراهى شــدید مردم شام با معاویه و داشتن یک نیروى نظامى گسترده، منسجم و 
آموزش دیده، امام)ع( چاره اى جز این کار نداشت و اال ماجراى کربال تکرار مى شد 
و آن تعداد محدود یاران کشــته مى شدند؛ با این تفاوت که در کربال معاویه حضور 
نداشت و امام حسین)ع( توانست سلطه رسانه اى حکومت را خنثى کند، اما چون 
 نمى توانست این کار را انجام 

ً
در زمان امام حســن)ع( معاویه حضور داشت، قطعا

 سلطه رسانه اى که معاویه داشت، به راحتى ماجرا را به نفع خود مصادره 
ً
دهد و عمال

مى کرد و به شکل دیگرى در جامعه تصویرسازى مى شد. 
مهم ترین نتیجه صلح امام حسن)ع( این بود که حداقل جریان امامت و تشیع از 
بین نرفت و امام حسن)ع( و امام حسین)ع( توانستند رسالت هاى خود را کامل کنند، 
همچنین افشاگرى هاى بسیار خوبى به خصوص در دوره امام حسین)ع( اتفاق افتاد 
و یک تعداد یار واقعى که بخشــى از شهداى کربال بودند، در دست امام حسین)ع( 
پرورش پیدا کردند و توانستند به شکل و ابزارهاى مختلف اقداماتى را که معاویه از 
ســال 18 تا 60 هجرى علیه امام على)ع( و خاندان اهل بیت)ع( انجام داده بود تا 
حدى خنثى کنند؛ در 10 ســال صلح امام حسن)ع( و 10 سال دوره قبل از شهادت 
امام حسین)ع(، تا حد زیادى جریان امویان خنثى شد که کامل کننده این خنثى شدن، 
ماجراى کربال و بعد هم تبیین هاى حضرت زینب)س( بود که این بسته اقدامات امام 
مجتبى)ع(، امام حســین)ع( و حضرت زینب)ع( باعث شد پایه هاى امویان چنان 
سست شــود که بعد از ماجراى کربال، مدت کوتاهى شاخه صفیانى دولت امویان 

متالشى شود.

حربه نفوذ
 چه اقداماتی امام حسن)ع( را وادار به صلح کرد؟

مرز  رفعت  با  دشمنان 
گفتاری از  حجت االسالم دکتر جباری، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی)ره( 

زهرا ظهروند
خبرنگار

محمود مطهری نیا
کارشناس تاریخ فرهنگ

 و تمدن اسالم

 حکومت داری
 پیامبر اعظم 

عدالت خواهی در مسیر حکومت 

شــاید مهم تریــن گــزاره در ســیره حکومتی 
حضرت محمد بن عبدالله، پیامبر اسالم)ص( 
عدالت خواهی و قدم در مســیر تحقق آن باشد. 
آنجا کــه پس از تشــکیل حکومــت در مدینه 
همه تالش شــان بر ایــن مهم قــرار می گیرد و 
عدالت خواهی و تســاوی حقوق انسان ها را در 
جوامــع اعالم کرده و مالک احتــرام به حقوق 
بشر را معین می کنند. نبی مکرم اسالم با عنوان 
یک حاکم پر قدرت اســالمی همواره بر اجرای 
قانون عادالنه تأکید داشتند و اگر کسی تقاضای 

پیامبر مکرم اســالم همواره به منزله نمونه ای ازیک انسان کامل مطرح است؛ راهبری که از زمان مبعوث شدن 
به پیامبری تا تشــکیل حکومت و زمامداری آن همواره خط و مسیری در پیش دارد که برای حاکم اسالمی در 
عصر 1400 الگویی تام و تمام به شــمار می آید. تشکیل حکومت و به عهده گرفتن زمام اداره امور جامعه از 
مواردی است که عالوه بر هدایت و نجات انسان ها، نقش قابل تأملی را در جهت حفظ آیات الهی و آرمان های 
جامعه اسالمی ایفا می کند.  همین امر سبب می شود حضرت محمد)ص( در مسیر تشکیل حکومت و دولت 
اسالمی قدم بردارد و هرچند عمر آن کوتاه است؛ اما برای همیشه تاریخ، نمونه ای از یک حکومت داری دینی کامل با ویژگی های آموزنده و سازنده باشد. سیره 
پیامبر مکرم اســالم در حکومت داری همواره شاخصه هایی در خود دارد که اگر حاکم اسالمی پس از 1400 سال از پیامبر، آن گزاره ها و شاخصه ها را سرلوحه 

حکومت داری خود  قرار دهد، ارزش های اسالمی و دینی هیچ گاه از هنجار یک جامعه اسالمی به ناهنجار مبدل نمی شود. 

غیرقانونی می کرد، ایشــان به شــدت ناراحت 
می شدند.

قاطعیت و شــهامت دومین گزاره ای است 
که پیامبر اســالم)ص( در مسیر یک حکومت 
اسالمی از آنها بهره می گیرند. ایشان در خطبه ای 
فرموده اند:»اقوام و ملل پیشین دچار سقوط و 
انقراض شدند؛ زیرا در اجرای قانون تبعیض روا 
می داشــتند. هرگاه یکی از طبقات باال مرتکب 
جرم می شد، او را از مجازات معاف می کردند و 
اگر کسی از زیر دستان به جرم مشابه آن مبادرت 

می ورزید، او  را مجازات می کردند. 
قسم به خدایی که جانم در دست اوست در 
اجرای قانون در باره هیچ کس کوتاهی و سستی 
نمی کنم. اگر چه مجرم از نزدیکان من باشد.« و 
در جای دیگری فرموده اند: »بنی اسرائیل نابود 
شــدند از آن جهت که حدود الهی را برای زیر 

دستان اجرا می کردند نه برای اشراف!«

وفاق اجتماعی و همدلی در حکومت 

همپای ســامان دهی به ســاختار دولت، پس از 
تشــکیل حکومت اســالمی می توان از وفاق 
اجتماعی ســخن گفت؛ امری کــه در جهت 
یکدلی و سازگاری مســلمانان شکل گرفت و 
می توان وفاق اجتماعی را امری مهم در حیات 
سیاسی پیامبر)ص( دانســت و مواردی چون 
ساختن مسجد، پیمان عمومی میان مسلمانان، 
یهودیان و مشرکان یثرب، همدلی با قبایل عرب 
و قــرار داد برادری را نمونه هایی از این دســت 

دانست. 
پیامبر اسالم)ص( سازگاری با غیرمسلمانان 
را به عنوان یک تاکتیک و در جهت پیش برد منافع 
اسالم قابل اهمیت می دانستند. سیره حضرت 
در حکومت داری و انتخاب مدیران و مسئوالن 
تقوا، ســابقه خوب و پایبندی بــه ارزش های 
دینی بود و ایشــان ســایر مالک های شایسته را 
جزء شایستگی های معنوی برای یک حکومت 
اســالمی با ارزش می دانســتند.  بزرگواری و 
عنایــت نبی اکرم)ص( به افــراد را نباید فقط به 

امــور جامعه  خدمت رســانی جهت پیش برد 
دانست، بلکه تمام اقشار جامعه به نوعی از لطف 
و بزرگواری آن حضرت برخوردار بودند و در این 
میان تکریم آن رهبر بزرگوار نسبت به اصحاب از 
همه چشم گیرتر است. ســیره کریمانه ایشان با 
اصحاب باعث ایجاد ارتباط عاشقانه و وحدت 
فکری و اجتماعی می شد که همه، خود را وابسته 
به این کانون عشــق و ایثار و کرامت می دیدند و 

هیچ گاه پیامبر را از خود جدا نمی دانستند.

مشورت در امور حکومتی

پیامبر اســالم در حکومت داری به نظر دیگران 
توجه و دســتور قــرآن مجیــد را در عمل اجرا 
می کرد و از مسلمانان می خواست که این سنت 
را نصب العین قرار دهند. شاید یکی از رموز مهم 
در پیروزی مدیریت حکومتی پیامبرمهرورزی و 
عشق به مردم بود که حتی خداوند در قرآن از آن 
سخن می گوید: »به موجب رحمتی که خداوند 
به تو عنایت کرده بود، برای آنان نرم شدی که اگر 
تندخو و ســخت دل بودی، همه از اطراف تو 

پراکنده می شدند.«

از مدارا تا زهد و ساده زیستی

عصر نبوی، عصر تأســیس نظام اســالمی و 
تکوین اعتقادات اسالمی در میان مردم بود؛ به 
همین دلیل رفتارهای پیامبر)ص( بیشتر با مدارا 
حتی با مخالفان همراه بود تا مردم بتوانند اصل 

دین را در جامعه بپذیرند.
 زهد و ساده زیســتی از کردارهای ستوده ای 
است که موجب بسیاری از کماالت روحی در 
وجود انسان اســت؛ امری که از موارد مهم در 
سیره حکومتی پیامبر اســالم به شمار می آید و 
حضرت علی )ع( در تشــریح سیره نبوی به این 
ویژگی آن حضرت اشــاره می کند و می فرماید: 
»رسول گرامی اسالم همواره بر روی زمین غذا 
می خورد و همانند بندگان می نشست و با دست 
خود کفشــش را وصله مــی زد و لباس خود را 

می دوخت و روی حصیر می خوابید.«

ملیحه زرین پور
خبرنگار

)ص(

دبیر گروه پرونده: اکبر معصومی
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سیاست
۱۰

شــاه پهلوی آنچنان در مسیر فساد و 
انحطاط می تازید که حتی اطرافیانش 
نیز که بــا او در حال مراوده و آشــنایی بودند، 
می توانســتند پیش بینی کنند که سرنوشت او 
بدون شک به شکســت و ناکامی و سرنگونی 
ختم خواهد شد! این دیدگاه ها هر چند نزد آنان 
معلوم بود، اما جرئت و جسارت بیان آن قبل از 
سقوط شاه پهلوی وجود نداشت. این در حالی 
اســت که در اغلب کتب خاطرات این افراد به 
این فرآیند انحطاطی اشــاره شده است.  برای 
نمونه، »ابوالحســن ابتهاج« از سرمایه داران با 
نفود عصر پهلــوی دوم و از مرتبطان دربار در 
کتاب خاطرات خود درباره ریشه  های فروپاشی 
حکومــت شــاه چنین می نویســد: »شــاه با 
زورگویی، فســاد، ناچیز شــمردن مردم، کنار 
گذاشــتن شــخصیت های ارزنــده از صحنه 
سیاست، انتصاب افراد ضعیف و فرصت طلب 
به مقامات حساس، زمینه را برای انقالب آماده 
کرد. درآمد سرشار نفت هم به او این امکان را 
داد کــه در مقابل ملــت ایــران و خارجی ها 
قدرت نمایی کند. جشن های ۲۵۰۰ ساله را در 

سال ۱۳۵۰ با صرف میلیون ها دالر 
در بیابان های خشك و بی آب و 
نمایشاتی  با  مرودشت  علف 
که بیشــتر به فیلم های مبتذل 
داشت  شــباهت  هالیوودی 
 به این خاطر برگزار کرد 

ً
صرفا

که به سران کشورها ثابت کند 
ســابقه ۲۵۰۰  او  شاهنشاهی 
ســاله دارد. تقویم کشور را، که 

ریشــه های تاریخی و مذهبی داشت، به تقویم 
شاهنشاهی تبدیل کرد. چون دیگر حتی تحمل 
احزاب فرمایشــی را هم نداشــت. با تشکیل 
حزب رســتاخیز و یک حزبی کردن مملکت 
اعالم کرد که هر کس مایل نیست به عضویت 
حزب رستاخیز درآید، می تواند گذرنامه اش را 
بگیرد و مملکت را ترک کنــد. او برای اینکه 
بتوانــد حمایت کارگران را به دســت بیاورد، 
 آنان را در ســهام کارخانجات و بعد در 

ً
ظاهرا

سود شرکت ها سهیم کرد، ولی هیچ یک از این 
طرح ها عملی نشد. جشن هنر شیراز با صرف 
هزینه های هنگفت و به ترتیبی که انجام شــد؛ 
یعنی ارائــه مبتذل ترین جوانب فرهنگ غرب. 
اجرای نمایشات مهمل و بی بندوبار در مواردی 
قبیح توسط هنرپیشه های دست دوم خارجی به 
خصوص در مــاه رمضان، اجرای موســیقی 
ناشناخته بی سرو ته و ناهنجار خارجی بر سر قبر 
حافــظ، بدون تردید اثر ســوء در برداشــت و 
گذشــته از آن، برداشت مردم عادی از تمدن و 
فرهنگ غــرب، دیدن و شــنیدن همین گونه 
برنامه ها بود. دایر کــردن قمارخانه در جزیره 
کیش با پول آســتان قدس رضوی و 
صنــدوق  محــل  از  همچنیــن 
بازنشســتگی کارمندان شرکت 
نفت که با بهــره نازلی نزد بانک 
از  می شــد،  ســپرده  عمــران 
خبط هــای دیگر بــود. اینها همه 
پل هایــی بود بــرای رســیدن به 
»دروازه های تمدن بزرگ« که شاه 

نوید آن را به مردم ایران می داد.«

انقالب زمینه ساز 
   دهلیز    

 همان طور که در شماره های پیشین مطلب انتخابات 
ریاســت جمهوری دهم و صف آرایی جریان های 
سیاســی، اشــاره شــد، اصالح طلبان در آســتانه 
انتخابات ریاســت جمهوری دهم، در اردوگاهی 
گســترده و در حالی که از اضالع مختلفی تشکیل 
می شــدند، مصمم بودند تا از هر طریق ممکن از 
وضع موجود که از تداوم ریاست جمهوری محمود 
احمدی نــژاد حکایت داشــت، بگــذرد و رئیس 
جمهوری از جنس خود را بر صندلی قدرت بنشاند. 
در این مسیر اصالح طلبان از فرصت هایی برخوردار 
بودند که یاری رســان آنان در تحقق هدف بود و از 
دیگر سو ضعف ها و آسیب هایی که اجازه نمی داد 

تحقق اهداف آسان و قطعی باشد. 

 Bفرصت های موجود
در مجموع، جریــان دوم خــرداد از فرصت هایی 
برخوردار بود که انگیزه و تالش آنها را برای کسب 

موفقیت  دو چندان می کرد؛ از جمله:
۱- همراهی و جانبداری بعضی رجال سیاســی از 
این جریان، یکــی از این فرصت ها بود. این جریان 
از مخالفــت آقای هاشــمی رفســنجانی با دکتر 
احمدی نژاد و سیاست های دولت نهمـ  که از ابتدای 
این دولت آغاز و در آستانه انتخابات، تشدید شد و با 
اضافه شدن مسائل مطرح شده در مناظره تلویزیونی 
و همراهی و میدان داری فرزندان هاشمی در حوادث 
قبل و پس از انتخابات، اوج گرفت ـ بیشترین بهره 
را بــرد. بر این موضوع باید نــگاه منفعت طلبانه و 
سوء اســتفاده از دیدار با علمــا و مراجع تقلید در 

تبلیغات انتخاباتی را نیز افزود. 
۲- فراغت چهارساله جریان دوم خرداد از کارهای 
 فرصت نقد و سیاه  نمایی را برای آنها 

ً
اجرایی، عمال

فراهم کرد و البته از این فرصت به نحو گســترده و 
غیرمنصفانه ای استفاده کرد و حتی آموزه های دینی 

و اخالقی و عرف اجتماعی نیز نادیده انگاشته شد.
۳- بهره مندی از توان مالی مناسب برای تبلیغات، 
داشــتن مطبوعــات و تریبون هــای مختلف چند 
رســانه ای و برخورداری از عناصــری از دو دولت 
خاتمی و هاشمی که در تردید، تشویش و تحریک 

افکار عمومی به نفع موســوی از توان قلم و خطابه 
خوبی برخوردار بودنــد، فرصت دیگر جریان دوم 
خرداد بود. بر این موضوع، همســویی رسانه های 
بیگانه با جریان دوم خرداد در ایجاد عملیات روانی 

علیه جریان و نامزد رقیب را باید افزود.
۴- تنوع قومی، مذهبی و مطالبات صنفی و قشری، 
امکان دیگری را برای جریان دوم خرداد فراهم کرد 
و آنها که پیروزی به هر قیمتی حتی مخدوش شدن 
وحــدت و امنیــت ملــی را مدنظر داشــتند، از 
این موضــوع نیز بهــره گرفتند. حمایــت مولوی 
عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان از نامزدی 
کروبی و توصیف وی به عنوان شخصیت معتدل و 

میانه رو و کسی که توانایی نجات مملکت را دارد، از 
این نمونه است. البته گفته می شود وی در نهایت به 

کروبی وفادار نماند و موسوی را ترجیح داد.
۵- عالوه بر اینها، اختالف نظر بین طیف ها و عناصر 
جریان اصولگرا، فرصت را برای دوم خرداد بیشتر 
کرد. اگرچه بخشــی از این اختالف نظرها ناشــی 
از ناپختگی و بد عمل کــردن اصولگرایان بود؛ اما 
 اظهارنظرهای مشابه بخشی از دوم 

ً
دیدگاه ها و بعضا

خردادی ها، امید رقیب برای ایجاد و تعمیق شکاف 
یا خراش به بدنــه اصولگرایی و تالش برای آوردن 
آنها بــه اردوگاه دوم خرداد را بیشــتر کرد. آنچه در 
قضیه طرح عقیم »دولت وحدت ملی« رقم خورد، 

از مصادیق همین فرصت و فرصت طلبی است.

 Bضعف ها و آسیب ها
فرصت های برشمرده همه واقعیت های صحنه پیش 
روی اصالح طلبان در انتخابات نبود، بلکه ضعف ها و 
آسیب هایی تعیین کننده نیز وجود داشت که بی توجهی 
به آنان می توانســت عاملی برای شکســت و ناکامی 
اصالح طلبــان باشــد. برخی از این مــوارد را چنین 

می توان برشمرد:
۱- برخورداری از کارنامــه ای مبهم که با آرمان های 
اصیــل انقالب و فلســفه حکومت، یعنــی عدالت 

اجتماعی فاصله بسیار داشت.
۲- داشتن ســابقه هنجارشــکنی و مخدوش کردن 
حاکمیت ملی و آرمان های انقالبی که تا مرز کودتای 

مخملی در ۱۸ تیر 7۸ پیش رفت و ناتوانی این جریان 
در بازسازی خود و دور کردن طیف های تندرو افراطی 
و ساختارشــکن از خــود، که یکــی از دالیل اصلی 

روی گردانی ملت از این جریان به شمار می آید.
۳- مواضع منفعالنه در سیاســت خارجی از جمله 
در مسئله پرونده هســته ای و نداشتن برنامه  اقتصادی 
مشخص برای حل مشکالت کشور نیز مانعی برای 

اعتماد ملت به این جریان بود.
۴- گســترش اباحه گری و افزایــش بی بندوباری در 
حوزه های فرهنگی - اجتماعی در دوران اصالحات، 
بخشی از جامعه اســالمی را نسبت به آنان بی اعتماد 

کرده بود.
۵- ابــراز حمایــت آشــکار بیگانگان و بخشــی از 

اپوزیسیون از این جریان نیز نزد افکار عمومی به پاشنه 
آشیل آسیب پذیر آنان بدل شده بود.

6- تکثــر و تشــتت در درون این جریــان و حضور 
دســت کم دو نامزد مدعی نیز عاملی بود که سستی و 
ضعف را به بدنه اجتماعی این اردوگاه تلقین می کرد 
و بخشی از تنش ها و درگیری های درون اردوگاهی را 

ایجاد کرده بود.
7- ضعــف پایــگاه اجتماعــی و محدود شــدن به 
پایگاه های سنتی نیز عاملی برای ایجاد نگران در این 

اردوگاه بود.
۸- ناچیزبودن تعداد رأی دهندگان وفادار به این جریان 
و عدم تقید و تعهد آنهــا به حضور تکلیف گرایانه در 
حمایت از جریان مورد نظر و پایبندی به آن نیز موجب 
 همه 

ً
نگرانی های بزرگان اصالح طلب بود که آیا واقعا

هواداران را به چه نحوی می توان به پای صندوق های 
رأی آورد!

راهبــرد جریــان دوم خــرداد با توجه بــه وجود 
گرایش های ماهوی متفــاوت و حتی متعارض و نیز 
کاندیداهــای متعدد، از تنوع برخــوردار بود. راهبرد 
حداقلی آنها عبــور از »احمدی نژاد« بود که در طول 
چهار سال، بسیاری از مناسبات متعارف سیاستمداران 
را به هم ریخته و الگوی جدیدی از مسئولیت با تعریف 
»خدمت« و رابطه دولت – ملت ارائه کرد. از آنجا که 
ادامه و نهادینه شــدن این رویکرد و رویه، می توانست 
غروب و افول همیشگی یا مدت دار بسیاری از گروه ها، 
جریان های سیاسی، اشخاص و رویکردها و رویه های 
مرسوم آنها را در پی داشته باشد؛ بنابراین  این راهبرد 
در دستور کار قرار گرفت. برای این منظور، تالش هایی 
برای فراخوانی و شکل دهی جنبشی فراگیر آغاز شد تا 
جایی کــه دامنه این فراخوانی را به برخی از عناصر و 

گروه های اردوگاه اصولگرایان تعمیم دادند. 
راهبرد حداکثری را که ناظر بر همان وجه هویتی و 
ماهیتی این جریان است، باید تالش در جهت »تغییر 
گفتمان حاکم« دانست. آنچه در سناریوهای مرحله ای 
یادشــده رقم خورد و در روزهای نزدیک به انتخابات 
و رخدادهای پس از ۲۲ خرداد تجلی یافت، همگی 
از همان راهبرد بزرگ، یعنی »از تغییر گفتمان تا تغییر 
نظام« حکایــت دارد. اعترافات تکان دهنده رهبران و 
مدیران آشوب ها و فتنه سبز، امروز جایی برای تحلیل 
 بر براندازی نظام 

ً
و برداشت دیگری نمی گذارد و رسما

اذعان دارد.

مهدی سعیدی
دبیرگروهتاریخ

تقویم انقالب

قلم به دستان غربگرا

 امــام خمینــی)ره( در اولیــن 
روزهای پس از پیروزی انقالب 
خطــر غرب زدگــی را هشــدار دادند و 
فرمودند: »آن محتوایی که در]مغز[شــان 
پنجاه سال، سی سال، بیست سال تزریق 
شده اســت و تهی کردند، خودشان را از 
خودشــان، خودشــان از خودشان غافل 
شــدند، بــه ایــن زودی هــا نمی شــود 
اصالح شــان کرد. یــک فرهنــگ تازه 
متحــول  فرهنــگ  یــک  می خواهــد 
می خواهد.«  ایشــان در ادامه می فرماید: 
»چهل- پنجاه سال، بیست- سی سال و به 
جای مغز ایرانی مغز اروپایی آمده است، 
به جای فکر ایرانی فکر غربی جانشین آن 
شده اســت- این- به این زودی نمی شود 
رفعش کــرد.«، »فرهنگ مــا را طوری 
کردند کــه ما همه چیزمــان االن عوض 
شده، وقتی هم حرف می زنیم حرف مان 
غربی است. وقتی اسم خیابان می گذاریم 
اســم خیابان غرب را می گذاریم، اســم 
اشــخاص غربــی را می گذاریم؛ خیابان 
»روزولت« خیابان »کندی« خیابان کذا 
اینهــا غرب زدگی اســت در تمــام اروپا 
بگردید یک خیابــان »محمدرضا« پیدا 
پیدا  »نــادر«  نمی کنیــد، یک خیابــان 
نمی کنید. خیابان های مان هم خیابان غربی 
اســت! تعارف های مان هم با هم تعارف 
غربی است. آداب و معاشرت مان هم، با 
هم معاشرت غربی است. همه چیز ما یک 
وابستگی روحی پیدا کردیم. این وابستگی 

روحی از همه چیز برای ما بدتر است.« 
این جریان بســیاری از اقشار جامعه 
را تحــت تأثیر خــودش قــرار داده بود، 
به خصوص افرادی که در محفل احزاب 
و گروه های سیاسی با تابلوهای مختلف 
رفت و آمد داشــتند و فعالیت سیاســی 
می کردنــد. مهم تریــن فعالیت های این 
جریان غرب گــرا از طریق عوامل نفوذی 
ساواک مدیریت می شد. ســاواکی ها از 
فرصت آزادی انقالب اســتفاده کردند و 
موفق شــدند طرح بزرگــی را در فضای 
رسانه ای کشــور در اختیار خود بگیرند. 
این جریان از طریق تشــکیالتی با عنوان 
»ســام« برای حفظ رژیم شــاه و مبارزه 
با مذهــب و ترویج گرایش بــه غرب و 
آمریــکا تالش می کــرد. افــرادی چون 
نراقی، مســعود بهنود، سیروس  احسان 
شرفشــاهی، عبدالکریــم الهیچــی و 
علیرضا میبدی بازیگــران و مرتبطین با 
این تشکیالت بودند. جالب است بدانید 
تا مــرداد ســال ۱۳۵۸ اعضــای حزب 
رســتاخیز و فراماســونرها همه صاحب 
امتیاز مجلــه و روزنامه بودند! این جریان 
خیلی آشــکار برای انقالب اســالمی از 
کلمه »ارتجاع« اســتفاده می کردند و به 
سیاه نمایی مشغول بودند.  مدیر مجله ای 
کــه بهنــود در آن می نوشــت »عبدالله 
واال« نماینده مجلس شــاه بود که یکی از 
برای کافه های  واردات رقاصه  کارهایش 
تهران بود و خواهرش »لعبت واال« عضو 
آژانس یهود، ســردبیری این نشریه را بر 
عهده داشت. بخش زیادی از کسانی که 
دســتگاه های اجرایی را در دست داشتند 
و مملکــت را اداره و مدیریت می کردند، 
عضو چنین جریانی بودند. حال باید توجه 
کــرد که مجلس خبرگان قانون اساســی 
تحت فشار روانی چنین فضایی که اشاره 
شد مقاومت کرد و اصل والیت فقیه را در 
قانون به تصویب رساند. در چنین فضایی 
بود که مــردم آگاه و متعهــد و انقالبی و 
والیت مدار شــعار »مرگ بر ضد والیت 

فقیه« را فریاد می زدند.

سیدمهدی حسینی
مورخوپژوهشگر

مروری بر مفاسد دربار  رژیم پهلوی
المپیک تابستانی ۱۹۸۸ که به طور رسمی با 
نام »بازی های المپیاد بیست وچهارم« شناخته 
می شود، از ۱7 سپتامبر تا ۲ اکتبر ۱۹۸۸ میالدی 
در شهر سئول در کشور کره جنوبی و با حضور 
۸۳۹۱ ورزشکار زن و مرد از ۱6۰ کشور جهان 

و در ۲7 رشته ورزشی برگزار شد.
حواشی این دور از مسابقات نسبت به ادوار 
گذشته کمتر بود و تنها یک کشور مسابقات را 
تحریم کرد. کره شمالی در اعتراض به اینکه با 
کره جنوبی به عنوان میزبان مشترک اعالم نشده 

است، در المپیک سئول شرکت نکرد. 
سه کشور اتیوپی، کوبا و نیکاراگوئه نیز با کره 
شمالی هم صدا شدند و در پی اعالم همبستگی 
خود با کره شمالی، ورزشکاران شان را به سئول 

نفرستادند.
تیم ورزشــی جمهــوری اســالمی برای 
اولین بار پس از پیروزی انقالب اســالمی در 
مســابقات المپیک شرکت کرد. همان طور که 
پیش از این گفته شــده بود، جمهوری اسالمی 
المپیک ۱۹۸۰ مســکو و ۱۹۸۴ لس آنجلس 
را در واکنش به سیاســت های امپریالیســتی و 
زیاده خواهانه دو بلوک شرق و غرب علیه ملت 

ایران، تحریم کرده بود. 
ایــران در این بازی ها با ۳۸ ورزشــکار در 
پنج رشته ورزشی )کشتی آزاد، کشتی فرنگی، 
تکوانــدو، دوچرخه ســواری و دو و میدانی( 
شــرکت کرد و موفق به کسب یک مدال نقره و 

رتبه سی وششم در جدول مدال ها شد.
 آن تــک مدال نقره از طریق کشــتی گیری 
صاحب نام ایران آقای »عســگری محمدیان« 

به دست آمد. تک مدالی که الهام بخش موفقیت 
دیگر ورزشکاران برای المپیک های بعدی بود. 
چهار ورزشکار نیز ایران در مسابقات تکواندو 
به صورت غیررســمی در این بازی ها حضور 

داشتند. 
در این دوره از مســابقات برخی ستارگان 
حضور داشــتند که به تنهایی توانستند چندین 
مدل را برای کشورشــان کســب کنند. »مت 
بیوندی«، شــناگر آمریکایی هفت مدال )پنج 
طال، یــک نقره، یــک برنز( به دســت آورد، 
»کریستین اوتو«، شناگر آلمان شرقی موفق به 

کسب شش مدال طال شد.
 »والدیمیر آرتیموف« موفق شــد در رشتۀ 
ژیمناســتیک پنج مدال )چهار طال، یک نقره، 
برای اتحاد جماهیر شوروی کسب کند. »دانیل 
سیلیواس« شش مدال )سه طال، دو نقره، یک 
برنز( در رشتۀ ژیمناستیک تصاحب کرد تا جمع 
مدال های کشــورش، رومانی را افزایش دهد. 
»فلورنس گریفت جوینر« از آمریکا در رشته دو 
و میدانی توانســت چهار مدال )سه طال و یک 

نقره( تصاحب کند.
جوان ترین مرد ورزشــکاری که در المپیک 
۱۹۸۸سئول مدال دریافت کرد، »زیانگ نی« 
۱۴ ســاله از کشــور چین بود؛ جوان ترین زن 
ورزشکاری که به مدال دست یافت، »کریستینا 
اگرزگی« شناگر ۱۴ ساله مجارستانی بود. مدال 

او طال بود.
 مســن ترین ورزشــکاری که مدال گرفت، 
»الدیسال لورنسکی« قایقران پارویی ۵6 ساله 

اهل رومانی بود.

   حافظه    

 اختالف دو کره
سیاست در المپیک 1988سئول
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سیاست
۱۱

شرق شناسی یک رویکرد مطالعاتی و به 
تعبیری، مکتبی است که طی آن، غربی ها 
تالش کرده اند نگاه خود به جوامع شــرقی را ارائه 
کنند. در شرق شناســی غربی ها، شاهد ایجاد یک 
دگرسازی از شرق هستیم که طی آن، جوامع شرقی 
بــه عنــوان جوامعی گرفتــار در خرافــات، فاقد 
خالقیت، احساســی، عاطفی، غیرعقالنی، اسیر 
گذشــته و ناتوان از درک آینده، ایستا، فاقد قدرت 
اصالح درونی و... تصور می شوند. به تبع، انسان 
شرقی در این رویکرد نیز فاقد قدرت شناخت، در 
مرحله  پیشامدرن، در مرحله  پیشاتجربی)معتقدند 
انسان شرقی هنوز در مرحله knowledge قرار دارد 
و هنوز به مرحله science نرســیده است(، دچار 

عدم بلوغ و حتی وحشی است. 
نکته مهم در ارتباط با تصویرسازی غربی ها از 
شرق و انسان شرقی آن اســت که در طول زمان، 
این تصویرســازی به یک گفتمان تبدیل شــده که 
طی آن، شرقی وحشی و غیرمتمدن برساخته شد 
و دگر غرب قرار گرفت. بنابراین، شرق به ابزاری 
برای خودفهمی، اتقان هویتی و تثبیت غرب تبدیل 
شد. در همین راستا، در شرق شناسی، با حاکمیت 
الگوی تحول خطی یا نگرش داروینی، با توجه به 
ویژگی های ذاتی ای که برای جوامع و انســان های 
شــرقی در نظر گرفتند، اصالــت و برتری غرب 
به صورت آرمانی تصویر شــد. بنابراین، جوامع 
 ناتوان از 

ً
شــرقی، جوامعی تصور شــدند که اوال

 
ً
شــناخت قواعد و مسیر توسعه خود هستند و ثانیا
الجرم باید تاریخ و آینده  خود را براســاس تاریخ 
تحوالت غرب توضیح داده و ترسیم کنند. بر همین 
اســاس، تقلید از غرب، نه تنها سرنوشت محتوم 
جوامع شرقی، بلکه حتی نسخه مطلوبی برای آنها 

به شمار می آید.

 Bبن بست شرق شناسی
هرچند به لحاظ نظری، شرق شناســی غربی ها به 
طور جدی از جانب »پساساخت گرایان« نقد و  رد 
شده است، اما نکته مهم در این میان، آن است که 

آن تصویری که غربی ها در قالب شرق شناسی، از 
جوامع و بشر شرقی ارائه داده اند، نه تنها تصویری 
غلط و حاوی انواع و اقسام سوگیری های هدفمند 
 برخی رفتارهای اخیر در جوامع 

ً
است، بلکه اتفاقا

پیشرفته غربی حکایت از آن دارد که گویا متفکران 
شرق شــناس غربی بایــد مصادیــق ویژگی ها و 
رفتارهایی که آنها به جوامع و بشــر شرقی نسبت 
داده اند، بیش از پیــش در خود جوامع غربی و در 

رفتارهای بشر غربی جست وجو کنند. 
الگوی رفتاری غربی هــا در جریان همه گیری 
ویروس کرونا یکی از مهمترین مواردی است که در 
آن، ادعاهای شرق شناسان را زیرسؤال برد. هرچند 
پیش از این و در طول قرن های گذشته، نمونه های 
متعددی را می توان نام برد که در آن، غربی ها به طرز 
وحشیانه ای برخورد کرده اند، مانند قتل عام بومیان 
آمریکا، بعد از کشف این قاره ازسوی اروپایی ها و 
هجوم به آن یا انوع و اقسام جنایت هایی که در قالب 
استعمار علیه ملت های سایر نقاط جهان مرتکب 
شده اند. با این حال، در ارتباط با نوع رفتار آنها در 
جریان همه گیری کرونا، به ویژه در ماه های ابتدایی 
این همه گیری، در موارد متعددی، آنها رفتارهایی 
داشــتند که پیش از این، آنهــا را مختص جوامع 
شرقی می دانســتند. برخی از این قبیل رفتارها در 

جریان همه گیری کرونا عبارتند از:
۱ـ ارائه  توصیه های غیرمنطقی به مردم برای مقابله 
با کرونــا، مانند توصیه رئیس جمهور وقت آمریکا 
مبنی بر خوردن مواد شوینده برای جلوگیری از ابتال 

به کرونا؛
۲ـ ناتوانــی در تخصیص امکانــات خاص برای 
بیمــاران کرونایی و همچنین ناتوانــی در اجرای 

مقررات قرنطینه ای به ویژه در آمریکا؛
۳ـ ناتوانی در دفن فوتی هــای کرونایی در آمریکا 
و نگه داشــتن آنها در کانتینرها بــرای چندین روز 

متوالی؛
۴- توزیع ماسک ها و کیت های تشخیص تقلبی در 

میان کادر درمان در آمریکا؛
۵- تبعیض در رســیدگی بــه بیمــاران، به ویژه 
سیاه پوست ها و افراد کهن سال و همچنین، سرقت 

ماسک  و... .
تکرار این الگوی رفتاری را هم اکنون در انگلیس 
و در ماجرای کمبود سوخت در این کشور می بینیم، 
به گونه ای که برخی شهروندان این کشور عالوه بر 

درگیــری در صف بنزین و کشــیدن چاقو بر روی 
همدیگر، با روی آوردن به اقداماتی، مانند ریختن 
بنزین در نایلون و...، به اقداماتی روی آورده اند که 
اگر شبیه آن در کشوری مانند ایران انجام می شد، 
دستگاه های تبلیغاتی همین انگلیس، هزاران جور 
تحلیل و فلســفه بافی در مورد آن انجام می دادند. 
این در حالی اســت که وضعیت کشورهایی چون 
انگلیس، به هیچ وجه قابل مقایسه با کشوری چون 
ایران که تحت شدیدترین رژیم تحریمی در نظام 
بین الملل قرار دارد، نیست. در واقع، اگر شبیه این 
اتفاق در ایران صورت می گرفت، آنها بدون توجه به 
شرایط خاص ایران، به هر بهانه و تحلیلی متوسل 
می شــدند تا آن را ناشی از اموراتی چون فرهنگ، 
مذهب، حکومت و... مردم ایران و بنابراین، ذاتی 

آنها بدانند. 

 Bنقد و نظر
۱- الگوی رفتاری غرب با جوامع شــرقی، به ویژه 
ایران، همواره با تحریــف واقعیت ها آمیخته بوده 
اســت، اما همین روایت تحریفــی، مبنای نگاه و 
اقــدام غربی ها در مقابل ما بوده اســت. بنابراین، 
اگر در رسانه های غربی، تالش می شود تصویری 
کانالیزه و خاص از ایــران و در واقع، تصویری که 
تحکم بخش و هم راســتا با سیاســت دولت های 
غربی در قبال ایران اســت، ارائه شــود، باید دقت 
داشت که اساس رویکرد آنها در مواجهه رسانه ای 
با ایران، مبتنی بــر روایت های شرق شناســانه و 

تحریف وار است.
۲- نکته  دیگر در همین ارتباط آن اســت که آنچه 
آنها به ملت های دیگر و از جمله ملت ایران نسبت 
می دهند، مختص و ذاتی ما نیست که اگر اینگونه 
بود، براساس تصویری که آنها از خود ساخته اند، 
آنها باید همواره به مثابه انسان هایی نجیب و الگو 
رفتار می کردند، حــال آنکه موارد متعددی دال بر 

نقض این تصویرسازی آرمانی از آنها وجود دارد. 
۳- نکته  دیگر آن اســت که اشــتراکات رفتاری 
انســان ها همواره بیشــتر از افتراقات آن است. در 
واقع، رفتارهایی مانند آنچه امروزه مردم انگلیس در 
قضیه کمبود بنزین بروز می دهند، برخاسته از غریزه  
ترس و احســاس کمبود است و خیلی از انسان ها 
وقتی در اینگونه شــرایط قرار بگیرند، مبتنی بر آن 
 رخدادهایی در تاریخ 

ً
غریزه رفتار می کننــد. اتفاقا

ایران مانند وقوع قحطی های بزرگ در ایران که به 
بروز برخی رفتارهای مغایر با فرهنگ اصیل ایرانی 
ما منجر شده، نتیجه  دخالت های همین غربی ها در 

ایران بوده است. 
به عنوان نکته  پایانی باید گفت، دشمن در جنگ 
روایت ها، با تمرکز بر تحریف واقعیت های مرتبط 
با ایران، با رویکرد شرق شناسانه  خود درصدد است 
با تصویرســازی منفی از ایران، جامعه، نخبگان 
و مســئوالن ایرانی را دچار انفعال کند. شکستن 
روایت تحریفی دشــمن از ایــران و تالش برای 
نمایاندن تناقض های دشمن در این روایت سازی، 
امروز رسالتی است که بر دوش همه  ما قرار دارد. 
در واقع، برای بالنده شــدن حیــات جامعه  ایرانی 
در حوزه هــای مختلف، ابتــدا باید حیات ذهن و 
روان جامعه  ایرانی را از سم پاشــی های بیگانگان 
پاک ســازی کرد تا نهال هــای خودبــاوری و ما 
می توانیم در آن به طور جدی روییدن خود را احیا 
کند. فراموش نکنیم که یک دستاورد آنگاه عظمت 
بیشتری دارد که اســیر روایت های تحریفی نشود 
و در زیر تیربار تحریف دشــمنان، حقیقت را رها 

نسازد و بتواند مسیر شکوفایی خود را ادامه دهد.

 محسن سازگارا پس از اینکه به آمریکا 
پناهنده شد، همانند همه اسالف خود 
از چهره واقعی خود نقاب بر گرفت و حقدها و 
کینه هــای درونی اش از انقــالب را در معرض 
نمایش گذاشت. وی در وهله اول، رابطه اش با 
مؤسســات ضدانقالبی نظیر »اف.پی، ان.ای.

دی، پابلیک پولیسی، انستیتو امریکن اینترپرایز« 
و مؤسســاتی را که زیر نظر سازمان جاسوسی 
آمریکا)ســیا( فعالیت می کردند، افشا کرد. از 
باب آشــنایی با جایگاه و اهمیت راهبردی این 
مؤسسات جاسوسی برای تصمیم سازی برای 
هیئت حاکمه آمریکا، می تــوان برای نمونه به 
مؤسسه »امریکن اینترپرایز« اشاره کرد که  این 
مؤسسه با اعطای بورسیه به پناهندگان سیاسی 
سعی می کند حلقه ای از این افراد را گرد هم آورد 
تا پروژه بی ثبات ســازی را در کشورهای هدف 
پیاده کند. مؤسســه ای که به گفته »دیک چنی« 
معاون اول وقت رئیس جمهور اســبق آمریکا، 
مهم ترین کشور هدف از نظر این سازمان کشور 
جمهوری اسالمی ایران است. محسن سازگارا 
تا به حال چندین پروژه تحقیقاتی را در این زمینه 
برای سازمان به انجام رسانده است، که مهم ترین 

ایــن پروژه ها »پیکار برای حقــوق«، »جنبش 
دانشجویی ایران« و »طبل توخالی و خاورمیانه 
جدید« است.  محسن سازگارا پس از خروج به 
آقای علیرضــا نوری زاده که مأمور »اینتلیجنس 
سرویس انگلستان« است، معرفی می شود و پس 
از آن با حضور در شبکه های ضد انقالب و نظام 
در کنــار دشــمنان ایــن مــرز و بوم اقــدام به 
دروغ پردازی و شــایعه پراکنی و پیشبرد اهداف 
ســازمان های متبوع خود در راستای جنگ نرم 
شــناختی برای تغییر ادراکات مردم و جوانان 
می کنــد. ســازگارا بالفاصلــه پــس از اینکه 
حضورش در امریکن اینترپرایز تثبیت شــد، به 
سراغ مؤسسه »فارین پالیسی« می رود و در این 
مؤسســه اتاق فکری را با هدف برنامه ریزی و 
فتنه انگیزی در ایران از طریــق ایجاد نافرمانی 
مدنــی و دامــن زدن بــه اغتشاشــات در کف 
خیابان های ایران تشکیل می دهد. در این راستا، 
سازگارا در منزل مسکونی خود در واشنگتن دی 
سی برنامه آموزشــی در مورد چگونگی ایجاد 
اغتشاش و آشوب در جامعه ایران تهیه می کند. 
همه این رفتارها از کسی سر می زند که خودش 
تغییر ایدئولوژیکش را ایــن طور بیان می کند: 
»درک من از دین تغییر کرده است و به این درک 
حداقلی از دین رســیده ام و در واقع به یک نوع 
سکوالریسم قائل هستم و انگیزه من از فعالیت 
سیاســی و مبارزاتی خود، جایگزین کردن یک 
نظام ســکوالر و الییک به جــای نظام حاضر 

است.«
پی نوشت:عامل سیا برای انتخابات شورا تشکیل 

داد، ندای انقالب، ۱۶ دی ۱۳۹۰

 فراز و فرود محسن سازگارا ـ۷  

یک! تغییر اید ئو لو ژ

   ریزش ها    

 پروژه نفــوذ از طریق فرزندان مقامات 
دولتی و شخصیت های اثرگذار دینی و 
مدنی با وجود ســابقه تاریخی طوالنی همچنان 
بــرای عده ای باورکردنی نیســت. شیخ حســن 
الهوتی یکی از این مصادیق است. او در حالی که 
سابقه مبارزاتی قبل از انقالب داشت و از شاگردان 
امام)ره( بود و ارتباط بسیار نزدیکی با خانواده  امام 
خمینی)ره( داشــت، به دلیــل عوامل نفوذی در 
مقابــل انقالب و امــام)ره( قــرار گرفت. وحید 
الهوتی، فرزند شــیخ حســن الهوتی که جذب 
ســازمان منافقین شــده بود، عامل اصلی پیوند 
پدرش با این سازمان می شــود و نگرش او را در 
خصوص مسائل انقالب تغییر می دهد. اسدالله 
تجریشــی، از دوســتان نزدیک او در خاطرات 
خود)۱۳۸7( گفته اســت:  »وحید پسر آقا]شیخ 
حسن الهوتی[ با مجاهدین ارتباط داشت و آنها  
از طریــق وحید القائــات خود به آقــا را اعمال 
می کردند.« اما آنچه باعث شد تا منافقین از طریق 
پســر الهوتی و حتی نهضت آزادی بر وی تسلط 
یابند، ویژگی روحی و عاطفی او بود. همین ویژگی 
وی، شــهید مطهــری را نگران کــرده بود. طبق 
خاطــرات مرحوم آیت الله مهدوی کنی، شــهید 
مطهری می گفــت که خود آقای الهوتی آدم بدی 
نیست، ولی ایشــان فردی عاطفی و به یک معنا 
احساسی و ســاده اســت. اینها]اعضای دولت 

موقــت[ دورش را گرفته اند و ممکن اســت رگ 
حیاتی انقالب، یعنی نیروهای مسلح انقالب را در 
اختیار اینهــا قرار دهد.«)مهــدوی کنی، همان: 
۲۲۸-۲۲7(البتــه در مقابل ایــن قبیل نمونه ها، 
شــاهد ناکامی نفوذ با توســل به فرزند علما هم 
هســتیم که فرزند مرحوم طالقانــی از این جمله 
است. پس از انقالب، منافقین در چارچوب نقشه 
همراه ســازی  و  نظــام  ارکان  در  نفــوذ  کالن 
شــخصیت های مؤثر و کلیدی انقالب، رابطه با 
آیت الله طالقانی را در اولویت برنامه های شان قرار 
دادند. منافقین تالش زیادی کردند تا طالقانی را در 
برابر امام)ره( قرار دهند.)ر.ک. عزیزی، ۱۳۸۸: 
۱۲۹( یکی از مهم ترین سوژه های آنها، استفاده از 
عواطف پدری مرحوم طالقانی پس از دستگیری 
فرزندش بود؛ اما حضرت امام)ره( پس از مطالعه 
پرونده او فرمودند: »اگر این پرونده متعلق به احمد 
پسر خودم بود و شما او را دستگیر می کردید، من 
از شما تشکر می کردم اما چه کنم که مربوط است 
به آقای طالقانی و ایشان گردن انقالب خیلی حق 
دارند«، بعد گفتند: »بروید و پســر ایشان را آزاد 
کنید و به هر نحو از ایشان دلجوئی نمایید.«)رفیق 
دوســت، ۱۳۹۱، ج ۱( حــاج احمدآقــا فرزند 
امام)ره( برای دلجویی طالقانی را متقاعد می کند 
و او برای دیدار امام رهسپار قم شد.)ولی چه پور، 

 )۱۲۱ :۱۳۹۰
نفوذ از طریق فرزندان محدود به دهه شصت 
نیست؛ بلکه امروزه نیز با شدت بیشتر و با اشکال 
نوینی از سوی سرویس های جاسوسی درباره آن 
دسته از فرزندان مسئوالنی که در خارج از کشور 

مشغول تحصیل هستند، دنبال می شود. 

چهره پنهان سیاست  ـ 1۵

یق فرزند!  نفوذ از طر

   آفاق    

خرد

سیاست نامه

سیدمحمدکاظم یزدی-۶

  مبانی دینی عمل سیاسی

رفتارشناســی علما و فقهای شیعه در طول 
تاریخ پرافتخار آن نشان دهنده یک حقیقت 
متعالی اســت و آن، توجه ایشان به اهداف 
و مقاصــد شــریعت در مســیر مصالحه 
یا مبارزه اســت. بررســی اندیشــه و آرای 
ســیدمحمدکاظم یزدی نیز همیــن امر را 
نشان می دهد. نامه های سید یزدی به علمای 
تهران سراسر توجه دادن آنان به مواظبت از 
اهداف شریعت اســت. حفظ دین، نفوس 
و مال مسلمانان عالوه بر حفظ کیان کشور 
اسالمی، حفظ نظام جامعه اسالمی و حفظ 
استقالل مسلمانان از مهم ترین اهدافی است 
که سید بر آنها تأکید داشته است. در همین 
راســتا، وظایف عالمان دینی را نیز تالش 
برای رسیدن به برخی از این اهداف و تخطی 
نکردن از آنها دانسته است. در این مطلب به 
چنــد مقصد و هدف از اهــداف و مقاصد 

شریعت محور وی اشاره می شود.
 یک- حفظ دین: مرحوم سیدیزدی حفظ 
دیــن را از وظایــف خاصه عالمــان دینی 
دانســته و در این راســتا وظایفی، همچون 
تبلیغ و ترویج دین را موجب »تقویت شرع 
و اعتالی کلمه اللــه« )۱( می داند. همچنین 
اجرای قوانین شــریعت را تبلیغ عملی دین 
ذکر می کند. به تعبیر سید، »اجرای قوانین 
شــریعت با مالحظه جهــات و موجباب 
صالح و صیانت دین و دماء مســلمین«)۲( 
از وظایف عالمان ربانی است. وظیفه مهم 
دیگر علما از منظر وی، حفظ عقاید مردم)۳( 
اســت؛ چرا که آنان با آگاهی از خطرات و 
عقاید دشــمن می توانند با گفتار و نوشتار 
عقاید عامــه را محافظت کــرده و به مردم 
گوشزد کنند که کدام یک از عقاید صحیح و 
کدام یک باطل است. البته تنها آگاهی دادن 
به مردم که چنین عقایدی باطل است کافی 
نیست، بلکه باید به گونه ای زیبا به آنها پاسخ 
دهند و به اصطالح سید دفع کفریات هم امر 
بسیار مهمی است که جز از عهده عالمان از 

کسی ساخته نیست.
دو- حفظ و صیانت از دماء مســلمین: 
به اعتقاد ســید صیانت و محافظت از دماء 
مســلمین نیز از مقاصد شریعت است و بر 
همین اســاس حرمت مسلمان وظیفه آحاد 
مسلمین است. سید در بسیاری از نامه های 
خود خطاب بــه علما و مــردم مراقبت از 
دماء مســلمین را متذکر شده است. ایشان 
همچنین از صدور فتوا یا حکمی برخالف 
مشروطه به همین دلیل اجتناب کرده و علما 
را نیز به احتیاط در برخوردها و دوری از آنچه 
این اصــل مهم را در مخاطره قرار می دهد، 
فرا می خواند. به اعتقاد سیدیزدی وجود نظم 
حتی با حفظ پادشاهی مســتبد، از هرج و 
مرجی که به ریختن خون مســلمانان منجر 

شود، بهتر است.
ســه- حفظ امنیــت و آرامش کشــور 
اســالمی: یکی از اصطالحاتی که سید در 
نامه ها و نوشته های خود آن را زیاد به کار برده 
است، اصطالح »تواتر نامالیمات« است. 
ایشــان در نامه های خود علمــا را موظف 
دانسته اند که به همین دلیل مردم را به آرامش 
دعوت کنند و با هرج و مرج و آشوب، امنیت 
جامعه اســالمی را بر هم نزننــد. امنیت و 
آرامش جامعه مسلمین زیربنای تحقق سایر 
اهداف بلند اسالمی اســت که همواره در 
عمق نگاه و اندیشــه علما و فقها قرار داشته 

است. 
چهار- اســتقالل کشور اسالمی: واهمه 
مستعمره شدن یا از هم پاشیده شدن کشور 
اســالمی نیز ســید را از اتخاذ تصمیمات 
عجوالنه باز می داشت. وی همواره موضوع 
ضرورت اســتقالل جوامع اســالمی را به 

مردم، علما و حاکمان متذکر می شد.
منابع در دفتر نشریه موجود می باشد.

فتح الله پریشان
دبیرگروهاندیشه

سیامک باقری
دکترایعلومسیاسی

غربی ها شرق شناسی  ابطال 

مصطفی قربانی
کارشناسسیاسی

نقد تئوریک الگوی رفتاری مردم انگلیس در مواجهه با کمبود بنزین
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   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

دانش بنیــان  شــرکت های 
برای رفــع مشــکل آب اهواز 
به میــدان آمدنــد و با حمایت 
دستگاه های مســئول، از وسیله 
حفاری مکانیزه میکروتونلینگ 
شــد.  رونمایی  ایران ســاخت 
این دســتگاه قادر به کارگذاری 
لوله هایــی با قطر هــزار و صد 
میلی متر اســت و برای اجرای 
خطوط انتقال فاضالب در شهر 

اهواز طراحی شده است و استفاده از آن بسیاری از مشکالت 
ســاختار فاضالب شهری این شهر را رفع خواهد کرد. گفتنی 
اســت، با این اقدام 6۰ درصد صرفه جویی ارزی نســبت به 

نمونه های مشابه خارجی صورت گرفت.

بومی وتونلینگ  میکر
محصولی ایران ساخت به کمک مردم آمد

کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا 
از تخصیــص ۲میلیــارد دالر 
بودجه برای جایگزینی تجهیزات 
مخابراتی شرکت چینی هواوی 
 در مناطق 

ً
خبــر داد که عمدتــا

روســتایی ایــن کشــور نصب 
شده اند. دولت آمریکا قصد دارد 
به بهانــه نگرانی از حفظ امنیت 
ملی، تجهیزات مخابراتی را که 
شرکت های چینی در بخش های 

روستایی نصب کرده اند، حذف کند. این کمیسیون سال گذشته 
هواوی و زد تی ای را تهدیدات امنیت ملی شبکه های مخابراتی 
توصیف کرد. آمریکا مدتی است به قصد ضربه اقتصادی زدن به 

چین، شرکت های این کشور را تحریم می کند.

حذف هوآوی
2 میلیارد دالر هزینه برای مبارزه با چین

برنامــه  آرش و آنــا؛ آموزش از 
پیش دبســتانی تا کالس ششم 
دبســتان به عنوان یــک جعبه 
ابزار آموزشــی برای کودکان 6 
تا ۱۳ ساله اســت که افزون بر 
درسی  کتاب های  همه  آموزش 
مقطع دبستان، آموزش مهارت 
زبان انگلیســی، آموزش علوم 
کامپیوتر، خالقیــت و...  را نیز 
با همکاری مؤسسات معتبر و با 

ارائه گواهینامه رسمی برای دانش آموزان مهیا کرده است. همه 
ویدئوهای آموزشی در قالب انیمیشن های زیبا و منحصر به فرد 
در این برنامه کالس اول تا ششــم ابتدایی را به صورت کامل و 

جذاب پوشش می دهد.

آرش و آنا
خودآموز کالس اول تا ششم

مهرداد کریم زاده، کاربر فضای مجازی: دختر 

آبــی را به  یاد دارید؟ همان که به خاطرش 
جهان سیاه پوش بود. می خواهم بگویم این 
پسر، جان دو زن گرفتار در آتش را نجات 
داد و با ۹۰ و خرده ای درصد سوختگی، 
جان سپرد. اما چرا سرگذشت علی لندی 
همچون دختر آبی وایرال و جهانی نشد؟ 
چون با اولی می شــد به اهداف سیاسی 

رسید و چه بد است این زمانه.

 محمدمهدی اســماعیلی، وزیــر فرهنگ و 

ارشاد اســالمی:  در حوزه اقتصاد فرهنگ 

و هنر ظرفیت های بســیار زیادی داریم و 
تالش ما این است که بازارهای بین المللی 
را به دســت بیاوریم. رایزن های فرهنگی 
نباید تنها به چند نمایشــگاه و اجراهای 
هنری در خارج از کشور بسنده کنند، بلکه 
از این ظرفیت باید برای ایجاد اشــتغال و 

کار اقتصادی در حوزه هنر استفاده کرد.

سیدمحمود رضوی، مشاور رسانه ای رئیس 

مجلــس: چنــد دقیقه ای جلــوی پنجره 

منتظر ایســتاده بود. صبر کردم ببینم چه 
درخواســت یا نامه ای به دکتــر قالیباف 
می دهد؟ هیچ درخواســت و مطالبه ای 
نداشــت، پیرزن پشت پنجره فقط گفت: 

 سالم ما را به حضرت آقا برسانید.
ً
لطفا

زهره الهیــان، نماینده مجلس:  نادرســت 

بودن الزام پیوســتن بــه FATF به منظور 
تأمین  واکســن کووید ۱۹، اثبات شــد. 
برای تأمین واکسن، به خاطر حفظ جان و 
سالمت مردم، تنها عزم دلسوزانه مدیران 
وقت الزم بوده است. نظام سیاسی غرب 
اهمیتی برای جان ملت ها قائل نیســت، 

حتی رفقای سیاسی اش.

مسعود براتی، تحلیلگر سیاسی:  این تهدید 

آمریکا را در نظر داشته باشید. اما واقعیت 
این اســت، چه مذاکره باشــد چه نباشد 
و یا توافق باشــد یا نباشــد، بایدن تا یک 
سال آینده سیاست فشار هوشمند را علیه 
ایران اجرا خواهد کرد. سیاست تحریمی 
آمریکا به وضعیت ابزار تحریم وابســته 

است، نه وضعیت مذاکره.

عبدالباری عطوان، کارشناس سیاسی عرب: 

عربستان برای برون رفت از بحران راهی 
جز عبور از مســیری که ایران تعیین می 
کند، ندارد؛ چون کلید اصلی دست ایران 

است!

اسماعیل معنوی، مستندساز: می دانید »بن 

بست شکن جنگ« لقب چه کسی بود؟! 
طــراح عملیات هایی مثل خیبــر و بدر، 
فرمانده قرارگاه به کلی ســری نصرت که 
شناسایی های وســیع برون مرزی داشت، 
فرمانده جوان بیست و چندساله ای که در 
سپاه ششم نیروهای سه استان را فرماندهی 
می کرد... نام سردار پرافتخار هور »علی 

هاشمی« را شنیده اید؟

عبداللــه گنجی، فعال رســانه ای:  انگلیس 

چند روز اســت با بحــران بنزین مواجه 
شده اســت. اگر می خواهند بنزین ایرانی 
با نفتکش ایرانی براشون بفرستیم. پولش 
را هم با یورو پرداخت کنند. سیستم مالی 
 با آمریکایی ها بسته اند. با 

ً
ما را هم مشترکا

همان کشتی برگردانند.

فاطمه داداشی، کاربر فضای مجازی:  عالمه 

حسن زاده آملی)علیه الرحمه( همسرشون 
رو که سال ها پیش فوت شدند، در یکی از 
اتاق های منزل شون دفن کردن و اسم اون 
اتاق رو گذاشته بودن »بیت الرحمه« و در 
خصوص علت این کار گفته بودند برای 

اینکه بیشتر بهشون خدمت کنم.

   نکته گرام   

صوت، مدرکی که محکمه پســند نیســت و با آن 
نمی تــوان ادعایی را اثبــات کرد. صــدا، یکی از 
راحت ترین داده هایی است که نه تنها با کمک رایانه، 
بلکه حتی با کمک استعداد برخی افراد هم امکان 
شبیه سازی آن وجود دارد، همان طور که تقلید صدا 
یکی از راه های معروف شدن است. بر خالف صدا، 
فیلم داده ای است که می توان با آن برهانی آورد. البته 
شاید تا به امروز فقط؛ همان طور که در گذشته درباره 
هوش مصنوعی صحبت کردیم، نام یک فناوری را 
آوردیم که قرار گذاشــتیم در آینده راجع به آن بیشتر 
توضیح دهیــم، و آن »دیپ فیک و یا جعل عمیق« 

است.
هوش مصنوعی، شاخه ای از علم رایانه است که 
در تالش برای شبیه ســازی مغز انسان و فرایندهای 
تصمیم گیری آن است. این رشته، از زیر رشته های 
مختلفی تشکیل شده است،مانند یادگیری ماشین، 
شبکه های عصبی، پردازش زبان طبیعی، پردازش 
تصویــر و... . امروزه به کمک هــوش مصنوعی، 
تحوالت بسیار مفیدی در دیگر شاخه  های علم در 
حال رخ دادن است. در پزشکی و درمان بیماری ها، 
در مهندســی و عمران، در جغرافیا و زمین شناسی 

و بســیاری از علوم دیگر، پیشرفت های شگرفی با 
کمک هوش مصنوعی انجام شده است. اما این علم 
راهگشا می تواند یک لبه دیگر هم داشته باشد و آن 

ایجاد گمراهی و فریب مردم باشد.
دیپ فیک یا جعــل عمیق، یکی از کارکردهای 
هوش مصنوعی اســت که با کمک آن، دیگر مرزی 
بین حقیقت و نیرنگ باقی نمی ماند. با دیپ فیک، 
دیگر به چشمان خودتان هم نباید اعتماد کنید. جعل 
عمیق، فرآیندی اســت که به کمک آن، ویدیو های 
دروغین باورپذیر درست می شود. تصور کنید فیلمی 
در سراسر جهان در شبکه های مجازی پخش شود 
که در آن رئیس جمهور کره شــمالی، بر علیه آمریکا 
اعالم جنگ کند و دستور حمله بدهد، در حالی که 
او بی خبر از همه جا مشــغول بازدید از کارخانه ای 
در کشور خود است! جعل عمیق یعنی گمراه کردن 
افکار عمومی با ســاخت محتویات واقع گرایانه که 
کاربر عادی امکان تشخیص دروغ بودن آن را نداشته 

باشد.
اگر یک روز پیامی تصویری از یک چهره آشنا یا 
مشهور دریافت کردید که از شما با نام بردن نام تان 
درخواســت کرد مبلغی پول به حسابی واریز کنید، 
 یاد این مطلب بیفتیــد و بدانید که دیگر نه به 

ً
حتما

گوش هایتان باید اعتماد کنید و نه به چشــم هایتان! 
یکی از ویژگی هــای خاص جعل عمیق، در لحظه 
بودن آن اســت، یعنی شــما می توانیــد آنالین با 
شخصیتی دروغین، صحبت کنید و او به سؤال های 

 کارکرد محکمه 
ً
شما پاســخ دهد، چیزی که کامال
پسند بودن تصویر را باطل می کند. 

جعل عمیق و الگوریتم های هوش مصنوعی بر 
پایه جمع آوری داده ها ایجاد می شــود. برای جعل 
کردن شــخصیتی ماننــد باراک اوباما و ســاخت 
ویدویی دروغین وی، نیاز به کار خاصی نیست، زیرا 
به اندازه کافی از صــدا و تصویر او داده در اینترنت 
وجــود دارد و به راحتی می  توان شــخصیت های 

معروف را جعل کرد. 
اما بایــد توجه کنید که با اشــتراک عکس ها و 
صداهای خود در شــبکه های مجازی، به مرور از 
خود داده های کافی را برای جعل هویت خود فراهم 
می کنید. در فناوری جعل عمیق، از دســته خاصی 
از الگوریتم یادگیری ماشین با نام »شبکه های مولد 
تخاصمی« استفاده می شود تا تصاویر یا ویدئوهای 
موجود روی مجموعــه ای از تصاویر و ویدئوهای 
منبع، ترکیب شــود. وقتی از شما داده ای در فضای 
مجازی وجود نداشته باشد، هویت دیجیتالی شما 

هم امن باقی خواهد ماند!
از آنجایی که دیپ فیک بر اساس هوش مصنوعی 
ساخته شده اســت، به راحتی هر کاربر عادی هم 
می تواند هر ویدئوی جعلــی را ایجاد کند! یکی از 
ویژگی های هوش مصنوعی این اســت که تنها یک 
بار باید الگوریتم آن ایجاد شود و بعد از آن هرکسی 
می  تواند با آن کار کند، پس در آینده هرشخصی با هر 

نیتی می تواند ویدئوی دروغین ایجاد کند.

جعل عمیق نشــان دهنده این حقیقت اســت 
که باید بیــش از پیش به امنیــت هویت دیجیتالی 
خود فکــر کنیم. برای فکر کردن بــه این موضوع، 
کافی اســت به این نکته فکر کنید که چرا واتساپ، 
 همه سرویس های 

ً
تلگرام، اینســتاگرام و... تقریبا

فضای مجازی، به رایگان دســت ما است. این که 
این ســرویس دهنده ها با تبلیغــات، هزینه خود را 
در می آورند، شــاید بخشــی از ماجراست و روی 
 دیگر ایــن رایگان بــودن، سوءاســتفاده و فروش 
داده های دیجیتالی هویت کاربران شان است. وقتی 
کالب هاوس به رایگان به شــما سرویس می دهد، 
صدای شــما داده ای ارزشــمند برای آن اســت، 
اینستاگرام فیلم های شما را دارد، تلگرام و واتساپ 
طرز تفکر شــما را دارند و بعد از مدتی شخصت 

دیجیتالی شما به راحتی جعل خواهد شد!
روی دیگر آشــنایی با جعل عمیــق، دادن این 
بینش به ما است که نباید هرچیزی را که می بینیم و 
می شنویم، باور کنیم. فضای مجازی، جایی است 
که انواع اخبار دروغین در آن وجود دارد و امروزه باید 
بدانیم که عالوه بر اخبار دروغین، با فیلم و تصاویر 

دروغین هم مواجه هستیم! 
بنابراین اگر در زمان انتخابات ساعاتی مانده به 
رأی گیری، کلیپی از نامزد مورد عالقه خود دیدیم که 
در آن به نفع نامزد دیگری انصراف داده است، باید 
بدانیم که در فضای مجازی دیگر هیچ چیز صد در 

صد واقعی نیست.

محمد صالح نادری
کارشناسفناوریاطالعات

جعل عمیق!
نگاهی به تهدیدات جعل هویت دیجیتالی افراد در فضای مجازی

بازگشت منگ وانژو، مدیر ارشد مالی هواوی به 
چین پس از یک دوره زندانی شــدن در کانادا به 
دلیل اتهامات بی پایه مبنی بــر همکاری با ایران 
برای دور زدن تحریم ها، مــورد توجه مردم قرار 
گرفت. اتفاقی که در اصل یک اختالف سیاســی 
با ایاالت متحده بوده اســت و کانادا در این قضیه 

همدست با آمریکا رفتار کرد.
منگ وانژو در دسامبر ۲۰۱۸ به دستور ایاالت 
متحده در فرودگاه ونکوور به دســت پلیس کانادا 
بازداشت شد. چین، سرزمین مادری وانژو برای 
آزادی او و پایــان دادن به این رفتــار غلط، تمام 

تالش های خود را انجام داد.
وانژو که به طور غیرقانونی ازسوی پلیس کانادا 

بازداشت شده بود، تحت بازجویی های قضایی، 
جلســات و محاکمات قرار گرفت که هیچ یک 
بی طرفانه نبودند و همگی سعی داشتند تا وانژو را 
گناهکار نشان دهند؛ اما با همه تالش های کانادا و 
آمریکا، آنها به هیچ شواهدی که کاری غیرقانونی 

را از سوی وانژو اثبات کنند، نرسیدند.
آزادی مدیر مالی ارشد هواوی در ازای پذیرش 
اعتراف به گناهکار بودن او به دست نیامده است و 
این نشــان می دهد توسل آمریکا و کانادا به ترفند 
برچسب زدن و ســپس محکوم کردن، فایده ای 
نداشته اســت و ایاالت متحده، او را به مثابه یک 
گروگان سیاسی در راستای بخشی از تالش های 
خود برای شکســتن ســلطه هواوی بر بازارهای 
فنــاوری دنیا، در اختیــار گرفته  اســت و وانژو، 
جزئی از بازی سیاسی کانادا و آمریکا برای ضربه 

اقتصادی زدن به چین بوده  است.
کســانی که گروگان گیری سیاســی را ممکن 

می کننــد و انجام می دهند، بایــد از این واقعیت 
شرمنده باشــند و بدانند که بازی به پایان نرسیده 
اســت، حتی بعد از اینکه دنیا فهمیده چه اتفاقی 
افتاده اســت و چه تالش هایی برای جلوگیری از 

این واقعه شده است.
ایاالت متحده دوســت دارد خــود را چراغ 
آزادی نشــان دهد و کانادا خود را به مثابه الگوی 
حقوق بشر و استقالل قضایی معرفی می کند؛ اما 
این حادثه همه چیز را عیــان و ثابت کرد که این 
ادعا ها دروغی بیش نیســت! این حادثه در حال 
حاضر در تاریخ ثبت شده است و نشان می دهد 
چقدر آمریکا و کانادا ذلیل هستند که برای مهار 
اقتصــادی چیــن، حاضرند به چنیــن اقدامات 

خفت باری دست بزنند!

این اولین بار نیست که ایاالت متحده به چنین 
مانور کثیفی متوسل می شود تا یک شرکت فناوری 
را که در حال رشــد اســت و از قضــا آمریکایی 
هم نیســت، با مشــکل مواجه کند. هــر یک از 
مدیران ارشد شــرکت های غیرآمریکایی باید از 
خطرات گروگان گیری سیاســی از سوی ایاالت 
متحــده آگاه باشــند و بدانند که اگــر به ایاالت 
 متحده باج ندهند، با چنیــن خطرهایی روبه رو 

خواهند شد.
اینکه آیا روابط چیــن با آمریکا و کانادا اکنون 
می تواند به روال قبل بازگردد، بستگی به این دارد 
که واشنگتن و اتاوا چقدر مایلند از رفتار عجوالنه 

خود درس بگیرند؟

ژیانگ مویو 
سردبیرچاینادیلی

آدم ربایی سیاسی
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سیاست
۱۳

فرهنگ

 سکاندار  جام جم 
 و افق پیش رو

 »دکتــر پیمان جبلی« با ســابقه طوالنی و 
موفق فعالیت حرفه ای در ســطوح مختلف 
ســازمان و بــا پایه علمی مــورد اعتماد در 
حوزه فرهنگ و رسانه،  با حکم رهبر معظم 
انقالب به عنوان ششمین رئیس رسانه ملی 
)بعد از تغییر ســاختار مدیریتی سازمان در 
سال ۱۳6۸( مأموریت سنگینی را به عهده 
گرفته و بدون تعارف، راه سختی هم در پیش 

رو دارد.
ســخت از آن رو که در مســیر پیش رو، 
رســانه ملی هم باید در پاســخ به نیازهای 
متنوع جامعه ایرانی در حوزه رســانه، پویا 
و چاالک باشــد و هم در رقابــت نابرابر با 
امپراتوری رسانه ای نظام سلطه، کم نیاورد و 
عمق نفوذ صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

ایران را افزایش دهد.
اشــارات صریح و گویــای رهبر معظم 
انقالب در حکــم انتصــاب دکتر جبلی، 
سنگینی بار مسئولیت مدیران جدید سازمان 
را بیشتر نشان می دهد؛ آنجا که یادآور شدند: 
»رسانه  ملی، دانشگاهی برای ارتقای سطح 
آگاهی و معرفت عمومی و آوردگاهی برای 
مقابله با امــواج خصمانه  تحریف و تفتین 
و آسایشــگاهی برای بهره مندی چشــم و 
دل همــگان از جلوه های زیبایــی و هنر و 
قرارگاهــی برای پراکندن امید و نشــاط در 
فضای عمومی کشور است« و تأکید کردند 
که »هدایــت فرهنگی، تقویــت روحیه و 
احساس هویت ملی و انقالبی، ترویج سبک 
زندگی اسالمی ایرانی و افزایش همبستگی 
ملی، در شمار اولویت هایی است که باید با 
ارتقای سرمایه  انسانی و رشد کیفی برنامه ها 
و بهره گیری از ابتکار و با تالش شبانه روزی 

به آن دست یابید ان شاءالله.«
واقعیــت تعارف ناپذیر رســانه ملی در 
هشــت ســال اخیر، تالطم های مدیریتی 
ناخواسته ای بوده است که بر روی مدیریت 
محتوایی و حرفه ای سازمان هم اثر مستقیم 
گذاشته و با وجود تالش های گسترده مدیران 
و برنامه ســازان ســازمان، گاهی در محقق 
کردن رهنمودهای رهبــر حکیم انقالب و 
برآورده کردن انتظار مخاطبان، ناکام مانده 
و انتقادات کارشناسی را نیز به دنبال داشته 
اســت. حاال و در چنین شرایطی، سکاندار 
جدید سازمان در نخستین سال های پس از 
صدور »بیانیه گام دوم انقالب اســالمی«، 
مشغول به کار شده و آن طور که خودش در 
نخستین مصاحبه بعد از انتصاب تأکید کرده 
است، رســانه ملی باید رسانه مردم ایران و 
طنین صدای کســانی باشد که صدای شان 
شــنیده نمی شود. ســازمان صدا و سیما به 
عنوان یک دانشــگاه عمومی، از یک ســو 
وظیفه نشــر ارزش های واالی انســانی و 
اسالمی و حرکت جامعه در مسیر تعالی در 
قالب تولیدات مختلف را بر دوش دارد و از 
سوی دیگر، باید ظرافت های کار رسانه ای 
و هنــری از جمله پرهیز از کلیشــه گویی و 
کلیشه ســازی را مورد نظر قرار دهد. الزمه 
موفقیت در این مســیر، برنامه ریزی روشن 
و عملیاتــی بر مبنــای رهنمودهای صریح 
رهبر معظم انقالب و ســند افق رسانه و نیز 
به کارگیــری مدیران متعهــد، کارآزموده و 
به دور از باندهای بســته مدیریتی و توجه به 
اســتعدادهای جوان، ناشناخته و متعهدی 
اســت که هم ذوق و هنر تحول در رسانه را 
دارند و هم دلبستگی به آرمان های انقالب 

اسالمی را.
و نکتــه پایانی اینکه، الزمــه تحول در 
رسانه ملی، اصالح هوشمندانه و با درایت 
بدنه اداری و دســت و پاگیری است که هم 
هزینه ها را افزایش می دهند و هم کارایی را 

پایین می آورند.

تاریکخانه

نسیم اسدپور
دبیرگروهفرهنگ

حادثه رخ داده برای »علی لندی« نوجوان ۱۵ ساله 
خوزستانی در هفته گذشته و عروج شهادت گونه او، 
از آن دست اتفاقات و خبرهایی بود که حسابی همه 
ما را شــوکه کرد و به فکر فرو برد! به همه ما تلنگر 
زد که کجای این دنیا ایستاده ایم و چه نسبتی با مرگ 
و زندگی داریم؟ تعریف ما از زندگی چیست و سر 
بزنگاه چقدر دقیق و درســت می توانیم به انتخاب 

دست بزنیم؟!
اینکه علی لندی، برای نجات جان پیرزن همسایه 
و فرزندش به دل حادثه بزند و پیک نیک آتش گرفته 
را بغل کند و خانه و اهل خانه را از ســوختن نجات 
دهد و خودش با سوختگی باالی ۸۰ درصد راهی 
بیمارستان شود و در نهایت جانش را از دست بدهد، 
فقط ظاهر ماجرای علی بوده است؛ اما باطن ماجرا، 
به این سؤال برمی گردد که یک نوجوان دهه هشتادی 
که هنوز ۱۵ ســالش تمام نشده و مزه زندگی را هم 
خوب نچشیده، با چه »سبک زندگی« و با خوردن 
چه نانی بزرگ شده که نه در میدان جنگ – که ایثار و 
از خود گذشتگی مقتضای آن است – بلکه در محیط 
عادی خانه و زندگی، در یک لحظه به این انتخاب 
سرنوشت ساز و برگشت ناپذیر دست می زند و یک 

جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد؟!
این همان نکته کلیدی ماجرای »علی« است که 

اهالی فرهنگ و هنر باید آن را حل کنند.

 B مأموریت تجلیل از قهرمان
وقتی علی لندی آسمانی شد، مسئوالن کشور پیام 
تســلیت دادند و از او تجلیــل کردند. رهبر حکیم 
انقالب به خانواده علی ســالم رســاندند و از مقام 
فرزندشــان قدردانی کردند و با پیشنهاد رئیس بنیاد 
شهید برای »در حکم شهید« خواندن این نوجوان 
فداکار ایذه ای موافقت کردند. ده ها طرح گرافیکی و 
پوستر برای نمایش عظمت کار او ابداع شد و حتی 

به موازات علیرضا قزوه ایرانی، »احمد شــهریار« 
پاکستانی هم در رثای او شعر سرود و گفت:

»می رسد پروانه وار آتش به جان دیگری
این هم ابراهیم دیگر در زمان دیگری!

مثل ققنوسی که از خاکسترش احیا شود
باز می آید به شکل نوجوان دیگری

عصر ابراهیم ها، دور سیاوش ها گذشت
می رسد از شهر ایذه قهرمان دیگری

داستان عشق و ایثار و شجاعت های تو
هر که خواهد گفت از تو داستان دیگری
چون ملک بهر نجات جان انسان آمدی

از زمان دیگری و از جهان دیگری

هر نفس باید حواست جمع باشد، راه عشق
هر قدم دارد هوای امتحان دیگری«

علیرضا قزوه شاعر هموطن مان هم در رثای او شعر 
سرود و از عظمت کارش یاد کرد؛ با این ابیات:

»ریزعلی پیراهن از تن کند و تو تن را ز تن
آفرین بادت علی لندی، لر پاک وطن!

لر خدای مهر و عشق و غیرت و مردانگی ست
در شجاعت نیست، چندان فرق بین مرد و زن...«

اما سؤال اینجاست که انعکاس عظمت کار این 
نوجوان فداکار خوزســتانی در دنیای فرهنگ و هنر 
و ادب، بــه همین چند بیت و چند پوســتر و طرح 
گرافیکی و امثال آنها ختم می شود؟! اگر غیر از این 

است، وظیفه اهالی فرهنگ و هنر در قبال ماجرای 
علی چیست؟

 B قهرمانان واقعی
قرار نیست در دام کلیشه گویی و رفتارهای کلیشه ای 
گرفتار شویم و چند صباحی از این نوجوان کم نظیر 
گفته و شنیده شود و تمام؛ اصل مطلب همان است 
که در ابتدای این سطور آمد؛ بازتعریف و بازنمایی 
»سبک زندگی« و فرهنگ حاکم بر خانواده ای مانند 
خانــواده »علی« و خروجــی آن زندگی، در دنیای 

فرهنگ و هنر.
به تعبیر روشن تر، شعر و ادبیات، داستان و رمان، 
مستند، فیلم سینمایی و فیلم تلویزیونی، میدان هایی 
هستند که باید هم عظمت کار شخص »علی لندی« 
و هم ریشــه های فرهنگی و اجتماعی بروز و ظهور 

پدیده ای، مانند او ترسیم و بازنمایی شود.
در خیلی از کشــورهای دنیا، بــه مدد ابزارهای 
فرهنگی، هنری و رسانه ای، از کوچک ترین حرکات 
نوجوانان و جوانان شان، قهرمان پروری و الگوسازی 
می کنند و با همین قهرمان سازی های پر سر و صدا، 
گاهــی تا چند قرن جوالن می دهنــد؛ در حالی که 
گاهی اصل وجود این قهرمان های پر ســر و صدا، 
محل شک و تردید است؛ مانند »پطروس فداکار« 
که هنوز هم که هنوز اســت نمی دانیم چطور سر از 
 وجود 

ً
کتاب های درســی ما درآورده بــود و اصال

خارجی داشته یا نه؟!
قرار هم نیســت که با تولیدات کلیشه ای درباره 
این ماجرای تلخ و در عین حال غرورآفرین، به قول 
معروف ماجرا لوث شود، اما قرار هم نیست اهالی 
فرهنگ و هنر از مســئولیتی که در قبال این پدیده ها 

دارند، غفلت کنند.
مخلص کالم اینکه قرار نیست در دنیای فرهنگ 
 در ســینما و تئاتر – تنها کاستی ها 

ً
و هنر – مخصوصا

و ســیاهی ها نمایش داده شود؛ نقط غرورآفرین هم 
کم نیستند و گاهی زیادتر از سیاهی ها هم هستند، به 
شرط آنکه آنها را به موقع ببینیم و به شیوه هنرمندانه 

منعکس و بازنمایی کنیم.

قهرمان دهه هشتادی
ماجرای »علی« و اهالی فرهنگ و هنر

انتشارات سروش کتاب داستانی 
با نام »اربعین عاشــقی« نوشته 
»نجمه جــوادی« را وارد بازار 
نشر کرد. مؤلف در این کتاب، 
ســعی دارد در قالب داســتانی 
جذاب ابعاد پیاده روی اربعین را 
بیان کرده و یکی از قدرتمندترین 
نماد همبستگی جهان تشیع را 
با زبانی ساده به تصویر بکشد.

در بخشی از کتاب آمده است: 
»تا کربال راهی نیســت؛ دســته های عزاداری یکی یکی از راه 
می رسند و سیل جمعیت بیشتر  می شود. مادربزرگ تابلوی »به 
کربال خوش آمدید« را که می بیند از روی ویلچر بلند می شود و 

می خواهد که تا حرم پیاده برود.«

عاشقی اربعین   
روایت پیاده روی چهلم امام حسین)ع(

    کتاب    

توانستند  فلسطینی  زندانی  شش 
با حفر تونل به وســیله قاشــق از 
سلول خود در زندان جلبوع رژیم 
صهیونیستی فرار کنند. آنها ماه ها 
با یک قاشــق زنگ زده که از دید 
مأموران زندان مخفی کرده بودند، 
یک تونل حفر کردند و توانستند 
از زندان فرار کنند. این اتفاق طی 
۲۰ سال گذشته بی سابقه بود.یکی 
از ایــن هنرمندان، »میثم عبدال« 

مجسمه ساز کویتی است که پس از این اتفاق، مجسمه ای با عنوان 
»قاشق آزادی« ساخت و آن را به مردم قهرمان فلسطین تقدیم کرد.
چندی پیش هم »رعنا الرمالوی« هنرمند مجسمه ساز فلسطینی 

این فرار بزرگ را در قالب تندیس های شنی روایت کرده بود.

قاشق آزادی
به یاد فرار بزرگ فلسطینی ها

»احــد ده بزرگــی« از شــاعران 
داشــت:  اظهــار  پیشکســوت 
تازگــی مجموعــه »قدرت  »به 
کلمــات«، که خطبه های ســفر 
کربال از حرکت کاروان حسینی تا 
شهادت امام و یارانش و بازگشت 
کاروان اســرا به کربال و مدینه را 
شــامل می شــود، تجدید چاپ 
اینکه »خوشه  بیان  با  شــد.«وی 
خورشــید« به تازگی و در قالب 

مجموعه »نقش ماندگار« روانه بازار کتاب شده، اضافه کرد: »این 
کتاب شامل اشــعار اهل بیتی بنده است که در سال های متمادی 
سروده شده است.« ده بزرگی گفت: » مضامین سروده ها به نوعی 

از توحید تا امام زمان)عج( را شامل می شود.«

   شعر  

خورشید خوشه 
 انتشار مجموعه شعردرباره اهل بیت

   هنر   

همان طــور که نشــر ناهنجاری هــا و رفتارهای 
نادرســت فرهنگی و بهطور خالصه »تهدیدات 
فرهنگی« در جامعه و فضای عمومی آن، جامعه 
را نگران و حال عمومــی آن را ناخوش می کند، 
به همان نسبت یا حتی بیشتر، نشان دادن کارهای 
خــوب و خوش اخالقی هــا و فداکاری هــا و در 
یک کالم »فرصت های فرهنگــی« نیز تأثیرات 

سازنده ای بر روی کلیت جامعه می گذارد. 

مدتی اســت که با یکه تازی فضای مجازی، 
بیش از آنکــه فضیلت ها و خوبی هــا در جامعه 
برجسته شود، این بداخالقی ها و بی اخالقی ها یا 
همان »تهدیدات فرهنگی« است که نمود بیشتری 
پیدا می کند؛ حال آنکه نــه تنها آدم های خوب و 
جلوه های رفتار خوب شــان در کشور ما از سایر 
کشورها کمتر نیســتند، بلکه در موارد بسیاری، 

فراوان تر هم هستند. 
برجسته سازی بیش از حد رذیلت ها، جامعه را 
به سوی ناامیدی می برد. به این ترتیب، نسل جوان 
با خودش فکر می کند دیگر از پس تغییر جامعه به 
سمت بهتر شدن بر نمی آید، بنابراین می شود آنچه 
نباید بشود! وقتی جوانی از کشورش و بهبود اوضاع 

آن ناامید می شــود، رفته رفته به موضوعاتی چون 
مهاجرت فکر می کند و این زمانی تقویت خواهد 
شد که آن فرد از استعدادهای ویژه ای نیز برخوردار 
باشد؛ بنابراین با به نمایش گذاشتن و بزرگنمایی 
بیش از حــد بدی ها چیز زیادی عاید یک جامعه 
نخواهد شــد. همین هفته های اخیر بود که یک 
ویدئو از گریه های چند نوجوان در مورد وابستگی  
شدیدشان به یک بازیگر، موجب حواشی زیادی 
شد و بازتاب فراوانی داشت. همین بازتاب های 
منفی در جامعه، نشــان داد جامعــه ما هنوز هم 
می تواند ارزش را از ضد ارزش تشــخیص داده و 
نســبت به هر چیز نادرستی ولو کوچک، واکنش 
نشــان دهد؛ اما نباید فراموش کرد، در این میان 

می توان با برجسته سازی خوبی ها در جامعه، افراد 
را کمی به خوبی و خوب بودن امیدوارتر کرد. 

 یکی از این موضوعات که می توانســت 
ً
مثال

و می توانــد نمونه بــارزی برای برجســته کردن 
فضیلت هــا و زیبایی ها باشــد، حضور برخی از 
بازیگران در مراسم پیاده روی اربعین بود. پخش 
ویدئوهایی از حضور آنها در کربالی معلی نشان 
می دهد، عشق به امام حسین)ع( حرفه و جایگاه 
نمی شناسد. شاید برخی بگویند که حاال چهار تا 
هنرمنــد هم به کربال بروند، مگر آنها چه فرقی با 
بقیه دارند؟! بله؛ این حرف درستی است، اما فریاد 
زدن خوبی ها همیشه نتیجه مطلوبی برای جوامع 

مختلف در پی خواهد داشت. 

   برداشت    

یاد خوبی ها فر

حسین مهریزی
خبرنگارفرهنگی

حامد کرمانی زاده
کارشناسفرهنگی
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سیاست
۱۴

میثم 
رشیدی مهرآبادی

دبیرگروهدفاعمقدس

جبهه

   یادداشت    

انتشارات شاخص

نشر شــهید کاظمی در چند سال گذشته 
مسیر رشد خود را با وجود تمام سختی های 
عرصه تولید کتاب، با قوت پیموده و حتی 
چند برابر شــدن قیمت کاغذ و ملزومات 
چاپ هم، انتشــار آثار جدیدشــان را با 
چالش روبه رو نکرده اســت. مدتی است 
وقتی دوســتان نویســنده، نظرم را درباره 
ارائه کتاب شــان به یک ناشر درخور جویا 
می شوند؛ اگر اثرشان در حوزه دفاع مقدس 
باشد، تنها نشــری که تمام ذهنم را اشغال 
می کند، »انتشارات شهید کاظمی« است. 
این انتشــارات با وجود خصوصی بودن و 
دریافت نکردن کمک های مالی از نهادها و 
دستگاه هایی که بودجه های میلیاردی برای 
کارهای فرهنگی دارند، بعد از لطف خدا، 
به توان و همت دســت اندرکارانش تکیه 
کرده و نبض بازار کتــاب در حوزه جبهه 
فرهنگی انقالب اسالمی را به دست گرفته 
اســت. بی ادعایی دســت اندرکاران نشر 
شهید کاظمی از کتاب های شان پیداست. 
تمام تالش شــان را برای کیفیت کتاب ها 
می کنند و از ســویی حواس شــان به تنوع 
آنها جمع اس ت. تولید مســتمر و تالش 
برای تبلیغ و فروش مناسب کتاب ها، رمز 
»زمینی« موفقیت این نشر است؛ اگر چه 
اعتقاد دارم حواس »آسمانی«ها هم به این 
کتاب ها هست. نشــر شهید کاظمی قبل 
از سود خودش به سود نویسنده و خریدار 
کتاب توجه دارد و با این توجه، البته ســود 
مالی خودش را هم می برد، اگر چه معتقدم 
بخش اعظم این ســود، دوبــاره به چرخه 
تولید کتاب برمی گــردد و آن را می توان از 
قیمت گذاری مناسب و منصفانه کتاب های 
این انتشارات فهمید. نکته دیگری که این 
انتشــارات را به موفقیت هــای امروزش 
رســانده، تشکیل سیســتمی برای توزیع 
کتاب ها در ســطح کشــور است. سایت 
من و کتاب و سیســتم پخــش کتاب این 
انتشارات، بسیاری از مشکالت را از پیش 
پای تولیدات پرعنوان آن برداشــته و مسیر 
رســیدن کتاب به مخاطبان را سهل کرده 
است. حاال هر کتابفروش یا مخاطبی تنها 
با یک تلفــن یا پر کردن اطالعات الزم در 
سایت من و کتاب، می تواند کتاب هایش 
را در اســرع وقت و بدون هزینه ارسال، در 
تمام نقاط ایران دریافت کند. این مزیت در 
توزیع، البته به کتاب های نشر شهید کاظمی 
محدود نیست و بســیاری از ناشران دیگر 
هم از این سیستم و بستر آماده برای توزیع 
انتشارات  می برند.  بهره  کتاب های شــان 
شــهید کاظمی که به همت تعــدادی از 
فرزندان غیور اصفهان شکل گرفته، بعد از 
تولید و توزیع کتاب، باز هم آثارشان را به 
حال خود رها نمی کنند. ترویج کتابخوانی 
و تبلیغ آثار تولید شــده هــم دیگر کاری 
است که این انتشــارات در دستور کارش 
دارد و بــه آن اهمیت می دهــد. برگزاری 
جلسات رونمایی کتاب به صورت منظم، 
برگزاری نشســت های نقد و بررســی از 
جمله کارهایی اســت کــه این مجموعه 
فرهنگی برای پیشبرد اهداف کتابی اش در 
حال اجرا دارد. این البته تمام کار نیست و 
امتداد انتشارات شهید کاظمی و تولیداتش 
را می تــوان در شــبکه های اجتماعــی و 
پیامرسان های داخلی و خارجی هم ردیابی 

کرد. 
موجب  فعالیت ها،  همیــن  مجموعه 
شده است، انتشارات »شهید کاظمی« را 
به دوستان نویســنده ام برای چاپ اثرشان 
در حوزه دفاع مقدس و انقالب اســالمی  

پیشنهاد کنم.

آقا مهدی با گروه فرهنگی بشارت 
به  این گــروه  همکاری داشــتند. 
خانواده شــهدا سرکشــی کرده و 
خاطرات شان را برای چاپ کتاب 
شــهدا جمع آوری می کردند. سال 
۱۳۸7 بــود که این گروه به منزل ما 
آمدند تا خاطرات پدر شــهیدم را 

جمع آوری کنند و ما با هم آشــنا شدیم. از خصوصیات اخالقی 
ایشان می توانم تواضع، احترام به والدین، کمک به دیگران و توجه 
به نماز اول وقت را نام ببرم. آقا مهدی اولین بار ۳۰ اردیبهشت سال 
۱۳۹۵ به ســوریه رفت و ۲۰ روز بعد به شهادت رسید. از آنجا که 
در رشته عربی تحصیل می کرد، به عنوان مترجم زبان عربی عازم 
 خوشحال هم شدم، چون 

ً
شد. من مخالفتی با رفتنش نکردم و اتفاقا

اعتقاد داشتم هر کسی که توفیق دفاع از حرم را پیدا کند، نظرکرده 
حضرت زینب)س( است و من هم به واسطه شهید توفیق زیارت 
حضرت زینب)س( نصیبم شد. با اینکه اینقدر ما عاشقانه زندگی 
کردیم، حتی با من هم خداحافظی نکرد و همان موقع فهمیدم که 
می خواهد دل بکند و می خواهد آن وابستگی عاطفی پیش نیاید و 

اطرافیان وقتی این حالت را دیدند، گفتند شهید می شود.

 راوی:  زینب مداح
همسر شهید مدافع حرم مهدی اسحاقیان

بی خداحافظی
   خاطره    

 »مردان قورباغه ای« یــا غواصان، متخصصان جنگ  در زیر آب 
بودند. این نام برگرفته از ظاهر این رزمندگان به هنگام پوشــیدن 
لباس ها، کفش ها و ماسک های غواصی بود. این رزمندگان ماهر 
 برای عملیات ایذایی، نفوذ یا حمله به کشتی ها تربیت 

ً
که معموال

می شدند، در عملیات شناسایی ســواحل و موانع زیرآبی قبل از 
مبادرت به هر گونه عملیات آبیـ  خاکی نقش مهمی داشتند.

مردان قورباغه ای
   قاب    

احمد پیرحیاتی، خاطراتی دارد که بی نظیر است. خاطراتش 
از مبارزات انقالب، از کمیته، از محافظت از شــخصیت های 
مشــهور، از ایســت ها و بازرســی های اول انقالب، از شروع 
جنگ و دکتر چمران و حضرت آیت الله خامنه ای و از جانبازی 
خودش، بی نظیر اســت. او همه چیز را بدون سانسور و بدون 
خوش آیند و بدآیند کســی، بدون گرایشات سیاسی، تعریف 
کرده است. این کتاب را »سید میثم موسویان« برای انتشارات 

»معارف« نوشته است.

 من جانباز نیستم!
   تازه ها    

هفته گذشــته بخشــی از ســخنان »حامد علوان 
الجبوری« را کــه رئیس دفتر صدام و سرپرســت 
وزارت خارجــه عراق در ســال های ابتدایی جنگ 
تحمیلی بود، با هم مرور کردیم و حاال ادامه ماجرا...
پس از آنکه جنگ به راه افتــاد، به طور خالصه 
از ســیر جریان های نظامی در جبهه ها گفته می شد. 
افسری از طرف ستاد کل می آمد، یا خود رئیس ستاد 
کل یا وزیر دفاع گاهی اوقات می آمدند و حرف هایی 
می زدند. هرچند وزیر دفاع چون درگیر جبهه ها بود، 
به ندرت در جلسات شرکت می کرد. مسائل خیلی 
خالصه ذکر می شد و بحثی و سؤال و جوابی انجام 

می شد.
می گویند آمریکایی ها در سال ۱۹۸۱ تجهیز ارتش 
صدام حســین به اطالعات حاصله از هواپیماهای 
آواکس را شروع کردند. عربستانی ها هم با حمایت 
آمریکا تأمین ســالح و تجهیزات جنگــی را آغاز 
کردند. »دونالد رامســفلد« به عنوان فرستاده ویژه 
رئیس جمهور آمریکا دو بار به عراق ســفر کرد و با 
صدام حســین دیدار داشت. البته من به عنوان وزیر 
دولت در امور خارجی و سرپرست وزارت خارجه، 
در این جلســات نبودم و از آنچه بین آنها گذشته بود 

خبر نداشتم، تا اینکه بعدها اطالعاتی را فهمیدم.
آمریکا اطالعات بی نهایت حساسی را به رهبران 
عراق می داد، یعنی اطالعاتی که از طریق ماهواره ها 
و هواپیماهای آواکس به دســت آمده بود و نقشه ها 
و جزئیــات را ارائه مــی داد. من آنچــه در آنها بود 
نمی فهمیدم، ولی ایــن اطالعات به وزارت خارجه 
می آمد و ما آنها را به ریاســت جمهوری می دادیم تا 

از آنها استفاده کنند.

البتــه خبرهایی هم مبنی بر ازســرگیری روابط 
آمریکا با عراق در نوامبر ۱۹۸۴ اعالم شد. راستش 
من در آن دوره از کار برکنار شــده و مشغول پرورش 
ماهی بــودم! اواخر دوره ای کــه در وزارت خارجه 
بودم، حرف هایی برای ازســرگیری روابط دو کشور 

زده می شد، ولی جزئیاتش را نمی دانستم.
توجیه این بود که تــا وقتی ما عضو جنبش عدم 
تعهد هســتیم و تا وقتی با شــوروی رابطــه داریم، 
اصل عدم تعهد ایجــاب می کند که روابط متوازنی 
با دو ابرقدرت داشته باشیم، پس تا وقتی با شوروی 
رابطه داریم، باید با آمریکا هم رابطه داشــته باشیم. 
این حجتی بود که بســیار گفته می شد باید یک نوع 

رابطه ای هم با آمریکا داشته باشیم. 
از همــان ابتدا آثار اقتصادی جنگ بر روی عراق 
خودش را نشــان داد؛ ولــی در حقیقت کمک های 
عظیمی که به عراق می شــد باعث می شــد چندان 
محسوس نباشــد. رئیس جمهور در همه جلسات 
هیئت دولــت و در وزارت دولت در امور خارجی، 
تأکید می کرد که دلیل راه افتــادن جنگ آن بوده که 

جلوی پیشرفت در داخل عراق گرفته شود)!(
همه می دانستیم »مگر چه کسی جز خود صدام 
جنــگ را به راه انداخته بود؟« ولی هیچ کس بین ما 

نبود که جواب صدام حسین را بدهد!
مهم این اســت که صدام اصرار داشــت نه تنها 
عملیات های عمرانی اجرا شــود، بلکه با تهیه مواد 
غذایی برای مردم و... نوعی از رفاه ایجاد شود. این 
در دوره اول بود؛ ولی بعد از شــدت گرفتن نبرد در 
جبهه ها، در حقیقت آثار آن بر روی حیات و زندگی 

روزمره مردم خودش را نشان داد.
پس از شــروع جنگ برخی کشــورها شروع به 
میانجیگری کردنــد. از مهم ترین میانجیگری هایی 
که صورت گرفــت، میانجیگــری »الجزایر« بود. 

الجزایری که قرارداد ۱۹7۵ در آنجا منعقد شده بود، 
نمی خواســت از موضوع متوقف کردن جنگ کنار 
بکشد و رئیس جمهور الجزایر، وزیر خارجه اش را 
به بغداد فرستاد و او هم شروع کرد به سفرهای رفت 
 در یکی از 

ً
و برگشت مکرر بین تهران و بغداد و نهایتا

همین سفرها در چهارم می ۱۹۸۲ )۱۴ اردیبهشت 
۱۳6۱( در یک حادثه هوایی کشته شد.

حقیقتش قبل از کشــته شدن »محمدبن یحیی« 
وزیر خارجه الجزایر، مــن از طرف رئیس جمهور 
صدام به الجزایر فرستاده شدم تا پیامی برای رئیس 

جمهور الجزایر »شاذلي   بن جدید« ببرم.
الجمالی« سرپرســت وزارت  »عبدالحســین 
خارجه هم همراه من بود تا او هم شاهد ماجرا باشد. 
به کاخ ریاست جمهوری رفتیم. رئیس جمهور نامه 
را گرفت، خواند و بعد گفت: »من مطمئن بودم که 
برادر صدام، مصمم به جنگ علیه ایران است. چون 
وقتی اطالعات و نشانه هایی درباره وخامت اوضاع و 
باال گرفتن این وخامت بین عراق و ایران به ما رسید 
و نشــانه هایی رســید مبنی بر اینکه چه بسا این باال 
گرفتن، حتی به سطح درگیری مسلحانه هم برسد، 
من به بغداد رفتم و درباره این موضوع با برادر، رئیس 
جمهور صدام صحبت کردم، ولی او به حرفم گوش 

نداد؛ خیلی توجه جدی به حرفم نکرد.« 
صدام وقتــی از حرفی خوشــش نمی آمد، یک 
جوری سر می کرد تا حرف طرف مقابلش تمام شود 
و برود. بی خیالش می شد و توجه خاصی نمی کرد. 
 
ً
 من کامال

ً
بعد، شــاذلی بن جدید ادامه داد: »حقیقتا

و صد درصد به این نتیجه رســیدم که صدام برای به 
راه انداختن جنگ علیه ایران مصمم است و تالش 
بــرای منصرف کردن او از ایــن کار، هیچ نتیجه ای 
ندارد.« بعد از اینکه جنگ به راه افتاد و نفرات زیادی 
از دو طرف کشته شــدند که در تلویزیون هم نشان 

داده می شد، الجزایر به عنوان ناظر قرارداد الجزایر 
وارد صحنه شــد و آن وقت بود که وزیر خارجه شان 
شــروع کرد به دیدارهای رفت و برگشتی بین تهران 
و بغــداد؛ تا اینکه حادثه ســاقط کــردن هواپیمای 

»محمدبن یحیی« اتفاق افتاد. 
هواپیما حین رفتن از بغداد به تهران، در مرز بین 
دو کشور هدف موشک قرار گرفت و سرنگون شد. 
 در مثلث بین ترکیه و ایران و عراق؛ ولی بقایای 

ً
تقریبا

موشــکی که این هواپیما را زده بــود، در آن مثلث، 
داخل خــاک ایران افتاد و ایران متهم شــد که وزیر 

خارجه الجزایر را کشته است. 
 انتظار هم می رفت که از 

ً
مدتی گذشت و طبیعتا

طرف ایرانی ها و الجزایری ها در این موضوع تحقیق 
شــود. بعد، وزیر ترابری الجزایر به بغداد آمد. وزیر 
ترابری فرســتاده رهبران الجزایــر و رئیس جمهور 
»شاذلی بن جدید« بود. من هم آن روز برای حضور 
در کاخ ریاســت جمهوری دعوت شدم. در جلسه، 
فقط رئیس جمهور صــدام، هیئت الجزایری و من 

حضور داشتیم.
جلسه خیلی طول نکشید. وزیر ترابری الجزایر 
یک پوشــه خیلی بزرگ به همراه داشــت؛ پرونده 
قطوری بود. ابتدا در مورد مضمون مأموریتش گفت: 
»ما تحقیق گســترده و کاملی در موضوع سرنگون 
شدن هواپیمای وزیرمان انجام دادیم، ایرانی ها هم 
همین طور و تحقیق را گســترش دادیم. ایرانی ها به 
ما اطالع دادند که این موشــک ایرانی نیست، یعنی 
متعلق به ایران نبوده و ما هم بقایای موشک را گرفتیم. 
چون رویش عددی نوشته شده بود، آن بخش از عدد 
که باقی مانده بود را به شوروی بردیم و آنها هم تأیید 
کردند که این عدد مربوط اســت بــه معامله خرید 
موشکی که عراق در تاریخ فالن و فالن - با ذکر همه 

جزئیات - منعقد کرده است.«

 صدام به میانجی الجزایری هم
 رحم نکرد!

اصرار صدام بر ادامه جنگ تحمیلی از زبان حامد علوان الجبوری خواندنی است

زینب گل محمدی
پژوهشگردفاعمقدس
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ارتباط با سردار صفری مشاور امور ایثارگران فرمانده کل سپاه

چرا سنوات تحصیلی خارج 
سازمان محاسبه نمی شود؟

 مسئوالن مربوطه 
ً
 09210008828/ لطفا

نسبت به بهبود وضع معیشتی کارکنانی که 
فرزند دوقلو و چند قلو دارند توجه بیشتری 
کنند. متأسفانه کمک معیشتی خانواده های 
دوقلو و چند قلو فقط تا دو ســالگی است و 

ادامه ندارد.
09170009155/ موضوع دریافت غرامت 

جنــگ از عراق را که برای بهبود کشــور و 
ایثارگران بسیار مفید است، از طریق مجلس 
و ریاست جمهوری و بنیاد شهید و ستاد کل 
نیروهای مســلح پیگیری کنید تا به نتیجه 

برسد.
موضــوع   

ً
لطفــا  /09190000645

اعطای ارشدیت ســربازی دیپلمه را برای 
درجه دارانی کــه با ارائه مدرک تغییر طیف 

داده اند، پیگیری بفرمایید.
09920000142/ مســئوالن عزیز، برای 

دفترچــه درمانی نیروهــای خرید خدمت 
فکری کنند.

تحصیلی  سنوات  چرا   /09140005057

برای افسران دانش آموخته که با هزینه خود 
تحصیل کرده اند، در سپاه اعمال نمی شود؛ 

در حالی که در آجا و ناجا اعمال می شود.
09180005711/ خدمت برادران سپاهی، 

بنده با فوق لیسانس در ناجا استخدام شده ام، 
امــا برای ما هــم ســنوات تحصیلی جزء 

سنوات خدمتی حساب نشده است.
09150004128/ چــرا کســانی کــه در 

دانشــگاه های بیرون سازمان ادامه تحصیل 
می دهند؛ برای هر مقطع 18 ماه ارشــدیت 
می گیرند، ولی دانشجویان داخلی سازمان 
فقط درجه مبنا ستوان دومی می گیرند بدون 

 پیگیری کنید.
ً
ارشدیت تحصیل! لطفا

09150004128/ در یگان ما  بازنشستگان 

را بعد از چند سال بازنشستگی جذب و به 
کارگیری می کنند، چرا؟!

کنــم  مــی  پیشــنهاد   /09160009277

نیروهای آموزشــی در ابتدای ورود به سپاه 
زبان انگلیســی، عربی، پزشــکیاری، دفاع 

شخصی کاربردی و... را جدی بیاموزند؟
09150008812/  اســتدعا دارم پیگیــر 

ابالغیــه احتســاب ســنوات تحصیلی به 
ویژه برای کســانی کــه از دانشــگاه ملی 
فارغ التحصیل شده و جذب شده اند، باشید.

اندرکاران صبح  دست   /09050008841

صادق جوابیه مسئوالن در خصوص سنوات 
تحصیلی خارج سازمان رو چاپ کنید.

09380003991/ افرادی که به ۶۰ سالگی 

می رسند، بازنشسته می شــوند؛ این قانون 
حداقل برای جانبازان باید به ۵۵ سال برسد!
09120000016/ چرا قانون بازنشستگی 

2۵ساله و سختی کار تیپ ها و لشکرها اجرا 
نمی شود؟

آیا  09170003024/ می خواســتم بدانم 

اینکه می گویند قرار است سنوات تحصیلی 
دانش آموختگان را به عنوان سنوات ارشدیت 

تحصیلی حساب کنند، صحت دارد؟
تحصیلی  سنوات  چرا   /09360001677

دانشــگاه های خارج از مجموعه سپاه جزء 
سنوات خدمتی محاسبه نمی شود؟ در سایر 

ارگان های نظامی اجرایی شده است. 
بر  مبنــی  ابالغیــه ای   /09350006062

استخدام و تعیین تکلیف وضعیت خدمتی 
فرزندان ایثارگر یادگاران امام )ره( و شهداء 
به تمام ارگان ها ارسال شده است، اما اجرا 
نشده، امیدوارم مسئوالن پیگیری های الزم 

را انجام دهند.
E E E

سامانه پیامکی صبح صادق 
 ارائه پیشنهاد، نظرات، انتقادات
 و مشکالت 3000990033

   روی خط    

دریادار تنگســیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه هفته 
گذشــته در مصاحبه زنده تلویزیونی با شــبکه خبری 
»العالم« پس از سؤال مجری در خصوص شهرک های 
زیر زمینی نیروی دریایی ســپاه چنین پاسخ داد: »این 
شهرک ها در طول ساحل خلیج فارس و دریای عمان، 
 مسلح هستند یک 

ً
بیش از 7۰ کیلومتر عمق دارد؛ تماما

بخش خیلی محدودی را ما نشان دادیم که بخشی از 
قــدرت نظامی ما را ببیند؛ موشــک های ما قادرند در 
همان شــهرک ها، شلیک شــوند نه فقط شهرک های 
موشکی بلکه شــهرک های شناوری هم وجود دارند؛ 
این کارها دارد صورت می گیرد، اینها بخشــی از توان 
ما بود که ببینند، همه آن موشــک هایی که شما دیدید، 
ساخت جمهوری اسالمی او جزء افتخارات ماست.«

پیش از این نیز با حضور فرمانده کل سپاه از بخشی 
از این شهرک های زیر زمینی رونمایی شد. البته سابقه 
شهرک های زیر زمینی سالح های راهبردی همچون 
موشــک در ایران به سه دهه گذشــته باز می گردد که 
نیروی هوایی ســابق ســپاه که امروزه نیروی هوافضا 
شــناخته می شــود، برای در امان ماندن از تهدیدات 
هوایی آن دوران از جمله شناســایی یا حمالت هوایی 
علیه پایگاه های موشکی بخش هایی از توان موشکی 
خود را در زیر زمین گســترش داد و در این راستا توان 
مهندسی ســپاه و تجربیات گرانقدر مهندسان قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیا)ص( نقش بسزایی در سرعت 
گسترش زیرزمینی ســازه های موشکی داشت. تداوم 

نیاز به ایجاد ســاختارهای زیر زمینی نه تنها در قالب 
پایگاه های موشــکی، بلکه در حوزه صنایع راهبردی 
مورد تهدید مانند هسته ای هم سبب شد تا تأسیسات 
مجتمع فنی ســازی فردوســی هم با همیــن توان در 
زیر زمین ایجاد شــود. همین تجربیــات و توان باالی 
مهندســی در شــهرهای بزرگ بــرای ایجاد خطوط 
مترو هم به کارگرفته شــد؛ اما همه پنهان ســازی ها و 
مصون ســازی توان دفاعی به نیــروی هوافضا و توان 

موشکی راهبردی کشور ختم نشد.
 در سخنان فرمانده نیروی دریایی سپاه همین 

ً
دقیقا

نکته نهفته است که شهرک های زیر زمینی سپاه که در 
سواحل جنوبی کشــور به صورت کامل گسترده شده 
اســت، تنها به موشک اختصاص نداشــته و در واقع 
شناورها هم در کنار پایگاه های زیر زمینی موشکی سپاه 
بخشی از دکترین دفاعی دریایی ایران را برای حفاظت 

همه جانبه از سواحل خود نشان می دهد.
البتــه دریادار تنگســیری در همیــن گفت وگو به 
الحاق هزاران شناور در کالس های مختلف به نیروی 
دریایی سپاه هم اشــاره کرد: »ما در یک سال گذشته 

حدود شــش مرحله الحاق تجهیــزات رزمی دفاعی 
را انجــام دادیم، ما شــناورهای متعــددی را الحاق 
سازمانی کردیم، شناورهای موشک انداز، شناورهای 
راکت انداز با ســرعت های متفــاوت، 7۵ نات، 9۵ 
نات و در آینده ســرعت های باالتر ان شاءالله خواهیم 
داشــت و در آینده نزدیک هم در همین امسال باز هم 
الحاق داریم، شناورهای فراساحل، شناورهای جدید 
و شناورهایی که طراحی آن افتخار خودمان است، در 
واقع طراحی و ساخت آن ها در کشور خودمان صورت 
گرفته است و افتخار می کنیم که در نیروی دریایی سپاه 
اینها در حال تولید هســتیم، وزارت دفاع ما که افتخار 
کشور از لحاظ دفاعی است، اینها را تولید می کند، ما 
یک فرمانده آگاه، شجاع، مدیر و مدبر داریم، که عالم 
است به همه امور، به امور نظامی مسلط، فرمانده کل 
قوا؛ حضرت امام خامنه ای، بر موضوعات و نیروهای 
مســلح و وزارت دفاع تحت امر مسلط هستند، ببینید 
چه کارهایی بزرگی صورت دادند، ان شاءالله در آینده 
نزدیک، پیشرفت هایی می بییند که باورتان نمی شود و 

در واقع انگشت به دهان می مانند.«

 بخشی از این شناورها مبتنی بر همین راهبرد قابلیت 
بکارگیری در شــهرک های زیر زمینی نیروی دریایی 
را داراســت و به قول دریادار فدوی، جانشین فرمانده 
کل ســپاه و فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه وقتی که 
دشمن ببیند شناورهای تندروی سپاه از زمین و دریا و 
پهپادها و شناورهای دو زیست از آسمان دریا به سمت 
آنان هجوم خواهد آورد به طور قطع از هر نوع تجاوزی 
قبل از انجام پشــیمان خواهند شد. اما نکته نهایی در 
خصوص توانایی شــهرک های گســترده زیر زمینی 
نیروی دریایی سپاه است که از یک طرف پادگان هایی با 
قابلیت اقامت بلندمدت نیرو، تولید تجهیزات موشک، 
خط مونتاژ کاری قطعات، خطوط انتقال، ســکوهای 
پرتاب، آشــیانه شــناورها و پایگاه های کامل و مجهز 
شناوری اســت  و خود نشان از یک توان مندی باال در 
کشور اســت؛ چراکه فقط در خصوص شهرک های 
نیروی دریایی سپاه مدیریت و هماهنگ سازی پایگاه ها 
در قالب یک شــبکه یک پارچه به یک فناوری بومی و 
پیچیده نیاز دارد که بحمدلله این موضوع به مرور زمان 
با پیشرفت و توســعه توان نیروی دریایی ایجاد شده و 
همین پیچیدگی هم در رابطه با شــهرهای زیر زمینی 
نیروی هوافضای ســپاه صادق اســت که گستردگی و 
پراکندگی بیشتری نسبت به نیروی دریایی دارد؛ به ویژه 
در عملیات های تهاجمی و دســت یافتن به این حد از 
توان در واقع کشور را به آستانه بازدارندگی صددرصد 
قرار داده است؛ به طوری که دشمنان اصلی جمهوری 
اسالمی، یعنی رژیم صهیونیستی و آمریکا بیشتر از هر 
موضوع دیگری روی این توان تمرکز کرده اند که ابعاد 
و کمیت و کیفیت آن را بشناسند و از این جهت شاید 
نتوان به خوبی حق این توان عظیم و بازدارنده دفاعی را 

در منظر و مرئای عموم ادا کرد.

در آستانه اربعین حسینی و در شرایط محدودیت های کرونایی برای 
سفر به کربال و شرکت در راهپیمایی عظیم اربعین دانشجویان بسیجی 
مجتمع آموزش عالی شهید محالتی قم  با شرکت در اردوی جهادی 
و محرومیت زدایی به مدت چهار روز در روســتاهای محروم میرآباد 

قم اقدام به فعالیت های عمرانی و فرهنگی محرومیت زدایی کردند.
گفتنی اســت در ایــن اردوی جهادی چهــار روزه که به نیت 
جاماندگان اربعین برگزار شد، جهادگران بسیجی این گروه اقدام به 

بازسازی مدرسه و منازل محروم کردند.

در فراق کربال

 به مناســبت هفته دفاع مقدس، ســردار فرجیان زاده، معاون 
هماهنگ کننده نماینده ولی فقیه در ســپاه با حضور در منزل 
والده شهیدان جوادنیا  وضعیت مادر بزرگوار چهار شهید دفاع 

مقدس را جویا شد. 
به گزارش صبح صادق در این دیدار که ســردار نقی زاده، 
جانشین معاون نیروی انســانی نمایندگی ولی فقیه در سپاه و 
نصرت الله توکلی، مدیر ایثارگران نمایندگی ولی فقیه  در سپاه 
حضور داشتند، یاد و خاطر شهیدان جوادنیا گرامی داشته شد.

دیدار با  مادر چهار شهید

هیئت کوهنوردی نمایندگی ولی فقیه در ســپاه به مناســبت 
گرامی داشت هفته دفاع مقدس دو قله گاوکشان و شاهوار را در 

استان گلستان و سمنان فتح کردند.
بــه گزارش صبــح صــادق در ایــن دوره از طــرح ملی 
ســیمرغ)فتح بلندترین قله هر اســتان( 1۰ نفر از اعضای تیم 
کوهنوردی نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضور داشتند که اقدام 
به فتح قله گاوکشان، بام استان گلستان با ارتفاع 383۵ متر و قله 

شاهوار، بام استان سمنان با ارتفاع 3894 متر کردند.

صعود  سیمرغ

یر زمین راهبرد توسعه توان دفاعی در ز

مراسم روز سرباز در هفته دفاع مقدس در ستاد فرماندهی کل سپاه به همت فرماندهی دژبان کل 
سپاه با حضور سربازان ستاد فرماندهی کل سپاه و ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه برگزار شد.

به گزارش صبح صادق، در این مراسم سردار محمد میرجانی، از پیشکسوتان دفاع مقدس در لشکر علی ابن 
ابی طالب)ع( سخنرانی کرد و خاطراتی از دوران دفاع مقدس گفت. وی به نقش آفرینان دفاع مقدس اشاره کرد 
و گفت: »در دفاع مقدس با حدود صد عملیات کوچک و بزرگ به یک پیروزی تاریخی رسیدیم.« وی افزود: 
»در این دفاع پنج عنصر مهم وجود داشت؛ هدایت ولی فقیه، فرماندهان جنگ، رزمندگان، شهدا و خانواده 
شهدا و ایثارگران.« بخش دیگر این مراسم بازدید حاضران از نمایشگاه هفته دفاع مقدس بود؛ نمایشگاهی که 
به همت مجموعه دژبان کل سپاه دایر شد. ماجرای برپایی نمایشگاه خود داستانی جالب دارد. با چند نفر از 
برپا کنندگان نمایشگاه که هم صحبت شدیم و از سن و سال شان پرسیدیم، از دوستان سبز پوش دهه شصت 
و هفتاد تا عزیزان سرباز دهه هشتاد، هیچ یک جنگ را ندیده بودند یا حتی در دوران دفاع مقدس هنوز متولد 

نشده بودند اما غیرتمندانه با همت جهادی خود پای کار ایستادند.

 مجاهدت دفاع مقدس ندیده ها
نماینده ولی فقیه در ســپاه، نهضت و جهاد همه جانبه تبیین را نیاز امروز جامعه دانست و گفت: »در 
جهاد تبیین در حوزه انقالب اســالمی و دفاع مقدس برگزیده ترین تبیینگران در جهت مقابله با خط 
تحریف خود مجاهدان در صحنه انقالب و دفاع مقدس هستند، همان طور که تبیین کننده عاشورا، 

یعنی حضرت زینب)س( خودش شاهد همه صحنه ها بود.«

به گزارش صبح صادق،حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی، در همایش تجلیل از  تعدادی جانبازان 
ســپاه که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در ســتاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه برگزار شد، اظهار 
داشت: »تالش دشمن بر القای یأس و ناامیدی به جامعه متمرکز شده است و هیچ کس بهتر از شما رزمندگان 
و ایثارگران دفاع مقدس نمی تواند جلوی  تخریب و هجمه دشمن به انقالب و دفاع مقدس را بگیرد.«  نماینده 
ولی فقیه در سپاه بیان داشت: »امروز به جهاد کبیر، یعنی در برابر اراده و فکر و تحریف دشمن ایستادن و با بیان 
دقیق و مستدل از اسالم دفاع کردن بیش از هر زمانی نیاز داریم؛ ما امروز به نهضت و جهاد همه جانبه در برابر 

دشمنی که از انواع وسایل و شبکه ها استفاده می کند، نیاز داریم.«

کنندگان  تبیین  ین  بهتر مجاهدان 

 حاشیه ای بر مصاحبه زنده تلویزیونی فرمانده نیروی دریایی سپاه هفته گذشته با شبکه خبری »العالم«

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

 حضور معاون هماهنگ کننده نماینده ولی فقیه

 در منزل شهیدان جوادنیا

صعود هیئت کوهنوردی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

 به مناسبت هفته دفاع مقدس

جهاد محرومیت زدایی دانشجویان بسیجی 

مجتمع آموزش عالی شهید محالتی قم

عکس: حامد گودرزی



شماره 1۰18 |  دوشنبه  1۲ مهر 14۰۰

صاحب امتیاز
معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

مدیر مسئول: یدالله جوانی
سر دبیر: علی حیدری

شورای سیاست گذاری: 
علی قاسمی، سیامک باقری،سعدالله زارعی، 

فرهاد مهدوی، مهدی سعیدی، فتح الله پریشان،
محمد رضا    مهدیار اسماعیلی، حسین عبداللهی فر

 دبیر تحریریه: سیدفخرالدین موسوی
 مدیر فنی: محمد صالح نادری

صفحه آرا: علی اکبر هدایتی
عکاس: حامد گودرزی

ناظر چاپ: سعید قاسمی
چاپ: مرکز چاپ سپاه: ۳۸۵۲۲۴۴6)۰۲۱(

تلفن:۱۱۰و77۴6۰۱۰۰ )۰۲۱(
 ssweekly.ir
@ssweekly

info@ssweekly.ir 
نمابر:77۴۸۸۴۲6

سامانه پیامک:۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

این دنیا می گذرد

 یک هفته قبل از شهادت تماس 
 هر وقــت تماس 

ً
گرفــت. قبال

می گرفت، زود قطع می شد یا کار داشت؛ 
اما این بار یک ساعت ونیم با من حرف زد. 
گفت: »این دنیا می گذرد. تمام می شــود. 
مادرم هــم رفت، خیلی ها رفتند. حاج آقا 
مجتبی تهرانی هم رفت. )روح الله شاگرد 
حاج آقا مجتبی تهرانی بود( این دنیا خیلی 
کوتاه است. اگر من شهید شدم، تو ناراحت 
نبــاش. من به تو قول می دهــم که آن دنیا 

همیشه با هم باشیم.«
 یــک ســاعت ونیم روح اللــه از این 
حرف ها می زد و می گفت آنجا کار خیلی 
زیاد است و باید بماند. از من می خواست 
که بگــذارم بماند. همیشــه می گفت در 
سوریه افرادی هســتند که مورد ستم قرار 
می گیرند، در حالی که بی گناه هستند؛ من 
باید بروم و در نابود کردن این ظلم کمک 
کنم، حرم حضرت زینب)س( نباید خالی 

بماند. 
به نقل از همسر 
شهید روح الله قربانی

روح اللــه قربانــی خرداد مــاه ۱۳6۸ در 
خانــواده ای مؤمن و مجاهد بــه دنیا آمد. 
پدرش از سرداران سپاه بود؛ ولی مادرش 
را در ۱۵ سالگی از دست داد. مادرش آرزو 

داشت پسرش طلبه شود. 
خــودروی روح الله و دوســتش قدیر 
در ۱۳ آبــان ۹۴ و در نزدیکی حلب مورد 
اصابت موشک قرار گرفت و این دو هم رزم 
و مدافع حرم، جان شان را بر سر آرمانی که 

داشتند، نهادند و به لقاءالله پیوستند. 
پیکر مطهر شهید قربانی در قطعه ۵۳ 
گلزار شهدای بهشت زهرا در جوار »محرم 
ترک« و »رســول خلیلی« به خاک سپرده 

شده است.

ما به شما امیدواریم

همه راه ها به شــما ختم می شــود. چه از 
طی مسیر از نقطه ای به نقطه ای دیگر. چه 
از حالی به حالی دیگر. شــما از نجف به 
کربال قدم بگذاری می رسی به حسین)ع(، 
از منقلب شدن و ابری شدن چشم ها هم 
می رسی به حسین)ع(. مقصد یکی است، 

اگرچه راه ها هزارتاست. 
اگر  یا صاحب الزمان)عج(  آقای من، 
چه تنها گریه کن حسین)ع( شمایید، اگر 
چه تنها زائر کربالی حسین)ع( شمایید، 
اگــر چه این رفتن ها و قدم گذاشــتن ها و 
بغض ها و روضه های ما در ترازوی شــما 
مثقالی بیش نیســت. اگر چــه این ترک 
برداشــتن  قلب مان ران ملخی اســت به 
پیشگاه سلیمانی شــما، اما چه کنیم این 
ثمن بخس هــا تمام دل خوشــی و تحفه 
ماســت. چه کنیم که این قدم ها قطره ای 
اســت در کنار دریای گام های شما و باور 
کنید ما به همین ریزه کارها دل خوشــیم؛ 

چون به کهکشان محبت شما امیدواریم.

حسن ختام

   قبیله عشق    

حسن نوروزی
نویسنده

امام رضا)ع( می فرماید: به خداوند خوشبین باش، زیرا هر که به خدا خوشبین باشد، خدا با گمان خوش 
او همراه است و هر که به رزق و روزی اندک خشنود باشد، خداوند به کردار اندک او خشنود باشد و هر 
که به اندک از روزی حالل خشنود باشد، بارش سبک و خانواده اش در نعمت باشد و خداوند او را به درد 

دنیا و دوایش بینا سازد و او را از دنیا به سالمت به دارالسالم بهشت رساند.
اصول کافی، ج2، ص۷2

 حسن ظن به خدا
   صادقانه    

گاهی تنها با یک قطره، لیوانی لبریز می شــود. گاهی با یک کالم، قلبی آســوده و آرام می شود و با یک 
بی مهری، دلی می شــکند. غفلت چند ســاعته، گوهری را از انسان می رباید و گوش سپردن به انسانی 
دردمند، حتی برای دقایقی، او را از درد می رهاند. مراقب باشیم، کالمی، رفتاری یا حتی نگاهی ممکن 
است نقطه امید یا شب بلند ناامیدی برای دیگران باشد. غفلت و بی توجهی، گاهی راه بازگشت و جبران 

را می بندد.

یابیم  لحظه ها را در
   صبحانه    

آتش بر جگر
آسمان زیر پرت بود زمین افتادی

یک عبا روی سرت بود زمین افتادی

نه صدای تو به گوش کسی آن روز رسید

نه کسی دور و برت بود زمین افتادی

صورتت خاکی و دستار و عبایت خاکی

مادرت در نظرت بود زمین افتادی

زهر از جان تو آقا جگرت را می خواست

آتشی بر جگرت بود زمین افتادی

ناله می کرد جوادت به سرش می زد آه

اشک در چشم ترت بود زمین افتادی

مثل یک مار گزیده به خودت پیچیدی

خوب شد که پسرت بود زمین افتادی

ولی افسوس به میدان دل خون برد حسین

نیزه از پشت زدند و به زمین خورد حسین…

مسعود اصالنی

تاِب بوسه حنجر
از سوز تب توانی به پیکر نداشتی

فکری به غیر فاطمه در سر نداشتی
یاِد خدیجه می کنی و آه می کشی

یعنی که تاب دوری همسر نداشتی
بعد از غدیر و توطئه های منافقین
دلشوره جز غریبی حیدر نداشتی

می خواستی سفارش حق علی کنی
اما چه فایده که تو یاور نداشتی

عمری برای اینکه هدایت شوند خلق
در سینه غیر یک دل مضطر نداشتی
وقتی صدای فاطمه آمد که سوختم
در عرش می شنیدی و باور نداشتی
رفتی از این دیار و اال به یک نفس

تاب صدای ناله دختر نداشتی
پنجاه سال بعد مشخص شود چرا

از روی سینه جسم حسین بر نداشتی
 ز تو بوسید آن گلو

ً
زینب نیابتا

زیرا که تاب بوسه حنجر نداشتی

قاسم نعمتی

   کتیبه سبز    

 مرکل همیشه در حال خروج!/ 
صدر اعظم آلمان هفته گذشته پس از 16 سال از قدرت کنار رفت. او در این مدت بارها ساز کناره گیری را کوک کرده بود!                  کارتونیست: آندری پترنکو از اوکراین

 آخرین طاقه پارچه را روی پیشــخوان 
گذاشت و با پشت دست عرقش را پاک 
کرد. داشتم حســاب تعداد طاقه ها و بسته های 
رسیده را انجام می دادم و خیلی سرم شلوغ بود. 
ســرم را بــاال آورم و دیدم هنــوز روبه روی من 

ایستاده، گفتم:»چیه جواد؟ چیزی می خوای؟«
مــن و من کرد و خندیــد. فهمیدم خجالت 
زده است. هر وقت درخواستی داشت یا چیزی 
می خواســت حتی در حد یــک روز مرخصی، 
گونه اش چال می افتاد و نگاهش را می دزید. پسر 
خوبی بود. با آنکه سن و سالی نداشت، اما سر به 
زیر و کاری بود. از آن پسرهایی که آینده خوبی در 

انتظارشان است.
_آقــا صبوری می شــه این مــاه زودتر حقوقمو 

بگیرم؟ نیازش دارم.
 حســابش را داشــتم و کنار گذاشــته 

ً
اتفاقا

بــودم تا قبــل از شــروع مدرســه حقوقش را 
 بدهــم. پرســیدم:»مگه روز مــادر نزدیکــه؟ 

چه خبره؟«
می دانستم که می خواهد برای مادرش هدیه 
گران قیمتی بخرد. برای همین سه ماه تابستان را 
حســابی کار کرده بود. باز هم این پا و آن پا کرد 
و گفت:»نه نزدیک نیست، ولی برای همون کار 

می خوام.«
در دلم محبــت جواد را نســبت به مادرش 
 باید زن خوشبختی باشد که 

ً
تحسین کردم، حتما

چنین پسری دارد. حقوقش را دادم و خداحافظی 
کردیم، تا تابســتان ســال دیگر که باز هم برای 

انبارداری بیاید و مشغول شود.
چند روز پیش روزنامه روی میزم را برداشتم 
و به عــادت هر روز ورق زدم. عکســی توجهم 
را جلب کرد. جمال پــادوی انبار را صدا کردم. 

خواستم از چیزی که می خواندم مطمئن شوم.

جمال نگاهی به روزنامه انداخت و گفت:»عه 
اینکه جــواد خودمونه...عجــب بچه ایه...خدا 
نصیب کنه...خدایی عجب دلی داره نیم وجب 
بچــه...« گفتم :»به به و چه چــه رو تموم کن! تو 

می دونسی جواد مادر نداره؟«
_آره آقا می دونستم، سه سالی می شه مادرش به 

رحمت خدا رفته...
از خبری که چاپ شده بود، از جواد، نوجوانی 
که بعد از سه ماه نشناخته بودم، از اینکه فکرهای 
بزرگ مخصوص سن و سال نیست، از همه چیز 

در تعجب بودم.
جواد نوجوان ۱6 ساله تمام پس انداز سه ساله 
خود را به مبلغ بیست میلیون، برای آزادی مادری 
که در زندان به سر می برد، اهدا کرد. این هدیه از 
طرف جواد به مادر مرحومش بود و می خواست 
مادری را به آغوش خانواده برگرداند، تا به کودکی 

لذت حضور مادر را هدیه کرده باشد.
خبر کوتاه و غرورآفرین بود. باید جواد را پیدا 

می کردم و خیلی چیزها از او یاد می گرفتم.

   داستان    

هدیه

نفیسه محمدی
دبیرگروهجوان

آیا چشمان شما تمامی مواد مغذی مورد نیاز برای پیشگیری از آب مروارید، 
دژنراسیون ماکوالر و سایر بیماری های چشمی را در اختیار دارند؟ این مطلب 

اطالعاتی درباره غذاهای مفید برای سالمت چشم می دهد.
کلم پیچ: برگ های سبز این کلم منبع غنی از لوتئین و زگزانتین است که مرتبط 
با ویتامین A و بتاکاروتن هستند. تحقیقات نشان داده است، این ترکیبات بافت 
چشــم را از خطرات نور آفتاب محافظت می کند و ریســک آب مروارید و 
دژنراسیون ماکوالر را کاهش می دهد. بدن برای جذب لوتئین و زگزانتین به 
چربی نیاز دارد. بنابراین خوردن این منابع را حتما با کمی چربی همراه کنید. 
سیب زمینی: یک منبع خوب بتا کاروتن است. بدن بتا کاروتن را به ویتامین

A تبدیل می کند و این ویتامین از خشــکی چشم ها و کوری شبانه جلوگیری 
می کند. جگر، شــیر و تخم مرغ دیگر منابع عالی ویتامین A هســتند. توت 
فرنگی: این میوه حاوی مقدار زیادی ویتامین C اســت که یک آنتی اکسیدان 
است و می تواند خطر ابتال به آب مروارید را کاهش دهد. سالمون: اگر چشم 
شما دچار خشکی است، به میزان کافی امگا۳ مصرف کنید تا این مشکل شما 
برطرف شــود. همه روزه مقدار کافی چربی مفید را می توانید از راه مصرف 
ســالمون یا سایر انواع ماهی ها، گردو)حاوی ویتامین E که آن نیز برای چشم 
مفید اســت( و تخم کتان دریافت کنید. چای ســبز: یک فنجان چای سبز 
آرامش بخش است. آنتی اکسیدان آن ممکن است به کاهش خطر ابتال به آب 

مروارید و دژنراسیون ماکوالر کمک کند.

    سالمت    

چشم سالمت 
زهرا وحیدی نیا

کارشناسعلومتغذیه

 پرســش: نماز یکی از فرایض دینی اســت، اما برای تشویق نوجوانان به 

انجام این فریضه چه کارهایی می توان انجام داد؟

پاسخ: اول باید خود عامل به نماز اول وقت باشید. دومین نکته این  است 
که رفتارتان از هر نظر الگو باشد و شما که نماز می خوانید، در مقام مقایسه 
با فرد بی نماز از هر نظر نمونه باشــید. برای نمونه، بچه ها در کنار شــما 
احساس آرامش و امنیت و شادی بیشتری داشته باشند. سوم فرزندان باید 
دلیل اقامه نماز را بدانند و نســبت به آن معرفت پیدا کنند و چهارم انجام 
موارد ذیل توصیه می شــود: ۱ـ وقتی فرزندتان کار معنوی انجام می دهد، 
 به او بگویید که اکنون خیلی بیشتر دوستش 

ً
به ویژه نماز می خواند، حتما

دارید و به وی افتخار می کنید. ۲ـ در زمان بیدار کردن برای نماز با مالیمت 
رفتار کنید.۳ـ شب ها زودتر بخوابید. ۴ـ محلی مناسب برای نماز خواندن 
اختصاص دهید. ۵ـ سجاده شیک و مناســبی بخرید و آن را قبل از اذان 
پهن کنید. 6ـ هنگام نماز خواندن محبت کنید. 7ـ با نمازگزاران موفق در 
رشته های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و... آشنا شوید. این امر باعث 
می شود نوجوان دوســتان خوبی پیدا کند و چارچوب کلی خود را برای 
رسیدن به موفقیت پیدا کند و از یاد خدا نیز غافل نباشد. ۸ـ با کسانی که 
اهل نمازند، رابطه برقرار کنید. ۹ـ جلســات مذهبی شاد و مفرح برگزار 
کنیــد. ۱۰ـ  در منزل نماز را به جماعــت بخوانید و گاهی او را پیش نماز 
 قرار دهید. ۱۱- تشویق صحیح و مناسب گفتاری و رفتاری داشته باشید.

 ۱۲- تمــام برنامه ها را به هنگام نماز تعطیل کنید؛ به گونه ای  که نوجوان 
بداند بعد از خواندن نماز می تواند به برنامه ها و کارهای روزمره خود بهتر 
بپردازد؛ برای نمونه اگر ســاعتی برای بازی با کامپیوتر قرار داده اید، به او 

بگویید پس از خواندن نماز می تواند نیم ساعت بیشتر بازی کند.

   راه نرفته    

 نوجوان نماز خوان

 زهرا سلطانی نژاد
مشاورخانواده

   تلخند    


