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علی حیدری

دیپلماسی فعال دفاعی سرمقاله
۲

  امت واحد
نگاهی به ضرورت وحدت ملت های مسلمان در مقابل دشمن پرونده

۹-۸

آیت الله عباس کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

وحد  ت، نقطه آغاز تمدن اسالمی

رد پای شیطان!رد پای شیطان!

یاب  حمزه پار

نگاه آسمان در مشت ایران
۲

صبح صادق مأموریت گروه تروریستی داعش در افغانستان را بازنمایی می کند

»ذبیح الله مجاهد« ســخنگو و معــاون وزارت   
اطالعات و فرهنگ طالبان، با اعالم اینکه هیچ تبعه 
خارجی در داعش افغانستان حضور ندارد، اظهار داشت: 
»داعش حضور قابل توجهی در افغانستان ندارد و مشکل 

بزرگی در این کشور محسوب نمی شود.«
پیــش از این نیــز »عبدالحق وثیق« رئیــس اطالعات 
طالبان گفته بود: »آمریکا از حضور گروه تروریستی داعش 
در افغانســتان بزرگنمایی می کند.« هر چند طالبان چنین 
برآوردی از وضعیــت داعش در افغانســتان دارد، ولی بر 
حسب تجربه و همچنین شواهد و قراین موجود،  می توان 
گفت  ناچیز شــمردن تهدیدات داعش برای افغانســتان و 
منطقه، یــک خطای راهبردی خواهد بــود. عملیات های 
تروریســتی انتحاری در دو جمعه متوالی در اجتماع بزرگ 
شیعیان در نماز جمعه، یکی در اســتان قندوز و دیگری در 
اســتان قندهار با برجای گذاشتن صدها شهید و مجروح، 
از یک نقشه شوم برای افغانستان و منطقه حکایت می کند. 
نقشه ای که طراحان اصلی آن، نه داعش،  بلکه پدیدآورندگان 
و حمایت کنندگان و تجهیزکنندگان این گروهک ترویستی 
ضد اســالمی و ضد انسانی هستند. در پی اولین عملیات 
تروریستی داعش در مسجد شیعیان در قندوز، رهبر معظم 
انقالب با صــدور بیانیه ای اعالم داشــتند: »حادثه  تلخ و 
مصیبت بار انفجار در مسجد منطقه خان آباد استان قندوز که 
به جان باختن جمع زیادی از مؤمنان نمازگزار انجامید، ما 
را داغدار کرد. از مسئوالن کشور همسایه و برادر افغانستان 
انتظار مــی رود که عامالن خونخوار این جنایت بزرگ را به 
مجازات برســانند و با تدابیــر الزم از تکرار چنین فجایعی 

جلوگیری کنند.«
تکــرار جنایت این بار در مســجد شــیعیان در قندهار 
که تاکنــون طبق اعالم ها 62 شــهید و 70 زخمی برجای 
گذاشــته، نشــان می دهد، طالبان به عنوان جریان حاکم بر 
افغانستان برای مقابله با تهدیدات داعش باید تمهیدات و 
تدابیر جدی تری اتخاذ کند. مســئوالن کشور همسایه اگر 
بخواهند در برقراری امنیت و تأمین منافع مردم افغانســتان 
موفق باشــند، باید به دو نکته اساسی و مهم توجه خاص 

کنند:

۱ ماهیت تهدیدات
اگر سران طالبان اینگونه تصور کنند که با یک گروه ناچیز از 
عناصر افغانی االصل داعش مواجه هســتند و می توانند به 
راحتی آنان را ریشه کن کنند،  این تصور برخالف واقعیات 
اســت. طالبان باید درک درســتی از تهدید داعش و دیگر 
گروه های تروریســتی هم ســو با داعش پیدا کند. اسناد و 
شــواهد نشــان می دهد، به گروه های تروریســتی فعال در 
سوریه و به ویژه گروهک تروریستی شکست خورده داعش 
 
ً
در آن کشور،  از سوی پدیدآورندگان و حامیان و خصوصا

آمریکایی ها،  مأموریت داده شــده تا این بار در افغانســتان 
ایفای نقش کنند. بنابراین سران طالبان،  اینک باید آمریکا را 
در لباس داعش و دیگر گروه های تروریستی ببینند و تصور 
نکنند آمریکایی های شکست خورده و فراری،  دیگر کاری 
با مردم مظلوم و ســتمدیده افغانستان ندارند. چندی قبل 
»مولود چاوش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه در یک کنفرانس 
خبری با همتای ونزوئالیی خود گفت:  »واشــنگتن درباره 
حضورش در ســوریه برای مبارزه با داعش صادق نیست. 
آمریکا جنگجویان داعش را از ســوریه به افغانستان منتقل 
کــرد.« پوتین نیز چنــد روز قبل، از فعال شــدن گروه های 
تروریســتی و افراطی و از جمله داعش با کمک آمریکا در 
شمال افغانستان خبر داد. روس ها براساس اطالعات دقیق 
خود، نقش آمریکایی ها را در جابه جایی عناصر و فرماندهان 
داعش یک نقش برجســته ارزیابی می کنند.  هر چند ترکیه 
از بی صداقتی آمریکایی ها در مبارزه با تروریســم می گوید، 
لکن خودش نیز در این قضیه دســت کمی از آمریکایی ها 
ندارد. در قضایای ســوریه نقش همراهــی دولت ترکیه با 
آمریکا در تقویت تروریست ها و از جمله گروهک  تروریستی 
داعش یک نقش برجســته و تعیین کننده بود. چندی قبل 
»روسیاالیوم« اعالم کرد، ترکیه از معارضان سوری خواسته 
تا دو هزار نفر از جنگجویان خود را به افغانستان اعزام کنند. 
این نشریه روسی فاش کرد که بر اساس اطالعاتی که دارد، 
سران معارضان دولت سوریه با افسران سرویس اطالعاتی 
ترکیه )MIT(،  برای آماده سازی اعزام جنگجویان به افغانستان 
دیدارهایی داشته اند! بنابراین مســئوالن افغانستان باید به 
این نکته توجه کنند که اگر طی بیست سال گذشته،  آمریکا 
و متحدانش در قالب ناتو،  با اشغال افغانستان روزگار مردم 
این کشور را سیاه کردند، اکنون همین جماعت با استفاده از 
ابزار تروریستی و به ویژه گروهک تروریستی داعش،  به دنبال 
سیاه تر کردن روزگار مردم افغان هستند. آمریکا با زمینه سازی 
بــرای تکــرار جنایت های داعش در ســوریه و عــراق در 
افغانستان،  می خواهد کاری کند که مردم مظلوم و ستمدیده 

افغان،  آرزوی بازگشت آمریکایی ها را داشته باشند!

2 راهبرد اصلی مقابله با تهدیدات
مسئوالن افغانستان باید به این نکته توجه داشته باشند که تنها 
راه خنثی سازی این تهدیدات،  تشکیل یک دولت فراگیر و 
 مردمی با مشارکت همه اقوام از یک سو  و بی اعتمادی 

ً
واقعا

کامل به آمریکایی ها و متحدان آمریکا از سوی دیگر است. 
خطای بزرگ مسئوالن افغانســتان برای مقابله با تروریسم 
داعش و دیگر گروه های تروریســتی، آن است که برای این 
مقابله بخواهند از کسانی کمک بگیرند که در پشت صحنه به 

این گروهک کمک می کنند. 
چند روز پیش ژنرال »مایک میلی«  رئیس ستاد مشترک 
ارتش آمریکا در کنگره این کشــور نسبت به آینده اقدامات 
داعش ابراز نگرانــی کرد و اظهار داشــت: »احتمال دارد 
ایــاالت متحده هــم در آینده هدف قرار گیــرد و به همین 
دلیل ارتش این کشور برای مقابله با  تهدید داعش با طالبان 
همکاری خواهد کرد!«آری مسئوالن افغانستان باید مراقب 

فریب کاری آمریکایی ها باشند.

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

 مسئول مرکز فضای مجازی ستادکل نیروهای مسلح   

لشکر سازی در جنگ نرم اولویت ماست نگاه
۲

۱۰ نکته درباره انتخابات پارلمانی عراق

یکا بازنده بزرگ  آمر

منطقه
۴

 والدت با سعادت پیامبر اعظم)ص( و امام صادق )ع( 
و هفته وحدت مبارک باد

فریبکاریآمریکایی!فریبکاریآمریکایی!فریبکاریآمریکایی!فریبکاریآمریکایی!

انفجار تروریستی در بین نمازگزاران افغانستانی
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افسران جنگ نرم

»استقالل« از شــعارهای اساسی انقالب 
اســالمی ملت ایــران و از مطالبات مهم 
امامین انقالب بوده و هســت و حکمرانی 
در همــه الیه های فضای مجــازی نیز از 
این مسئله مستثنی نیســت. در این راستا، 
محور حیاتی و اساســی راه اندازی شبکه 
ملــی اطالعات اســت؛ اما متأســفانه با 
وجود تأکیدهای مکرر رهبر معظم انقالب 
کم کاری ها و کوتاهی هــای زیادی در این 
زمینــه وجود دارد. یکی از اجزای شــبکه 
ملی اطالعــات »پیام رســان های بومی« 
اســت که دولت ها موظف بــه راه اندازی 
این ســامانه بر بستر شبکه ملی اطالعات 
شده اند. پیاده سازی پیام رسان بومی مستلزم 
حمایت همه جانبه در الیه های چهارگانه 
زیرســاخت، منطقی، محتــوا و اجتماع 
اســت. اگرچه در کشــور ما در الیه های 
زیرساخت و منطقی کوتاهی شده و همواره 
به بیگانگان وابسته هستیم؛ ولی در الیه های 
دیگر می توانیم نقش آفرین باشیم؛ به همین 
دلیل در سال های اخیر پیام رسان های بومی 
بر روی شبکه زیرســاختی کشور و مراکز 
داده موجود، راه اندازی شده است که بعضا 
بسیاری از قابلیت های آنها به صورت بدیع 
و ابتکاری است. با وجود تبلیغات سوء علیه 
پیام رسان های بومی، بعضی از آنها خدمات 
بهتری از نمونه های مشــابه خارجی ارائه 
می دهند. طبیعی است مانند آنچه در جهان 
مرسوم است، همه پیام رســان ها در گذر 
زمان و با ســعی و خطا به تکامل و اصالح 
می رسند؛ ولی در مواجهه با پیام رسان های 
 مسئوالن و مردم انتظارات 

ً
بومی، معموال

دیگــری دارنــد. طراحی و پیاده ســازی 
پیام رسان، نیازمند سرمایه گذاری کالن در 
حوزه فناوری و زیرساختی است. حاال نکته 
و سؤال اصلی این است که چرا کشورهای 
دیگر با ســرمایه های کالن حاضرند برای 
رایگان  ارائه خدمات  ایرانی  شــهروندان 
بدهند و ما را به اســتفاده از ســامانه های 
خود تشویق می کنند؟ خوشبینانه می توان 
اینگونه پاســخ داد که آنهــا از داده های به 
ظاهر ناچیز کاربــران ایرانی برای اهداف 
اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و... 
برگشــت سرمایه  و  بهره برداری می کنند 
خــود را از داده های تجمیع شــده و کالن 
داده شهروندان ایرانی به دست می آورند. 
تحلیل داده های ایرانی بهترین روش برای 
تعیین ذائقه ایرانیان و در مقابل ذائقه سازی 
مبتنی بر راهبردهای جنگ شــناختی آنها 
خواهد بود. چرا مسئوالن نظام ما با همین 
سناریو و با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی  
و نخبگان ایرانی، حداقل در گستره منطقه 
جبهــه مقاومت با پانصد میلیــون کاربر، 
زمینه سازی و مقدمه ســازی تحقق تمدن 
نوین اسالمی در فضای مجازی را فراهم 
نمی کنند؟ خانواده بزرگ نیروهای مسلح 
در الیه های محتوا و اجتماع می توانند بسیار 
مؤثــر و نقش آفرین باشــند. حضور فعال 
و بیشــتر کارکنان و خانواده های نیروهای 
پیام رســان های بومی می تواند  مسلح در 
در رشــد و ارتقای آنها و دســتیابی به یک 
پیام رسان ملی و حتی جهانی نقش مؤثری 
داشته باشد. در همین راستا، مرکز فضای 
مجازی نیروهای مسلح با سیاست گذاری 
و تهیه شــیوه نامه نحوه حضــور کارکنان 
نیروهای مسلح در پیام رسان های داخلی و 
خارجی و به کارگیری در تلفن های همراه، 
سعی کرده است ضمن صیانت و حراست 
از ســرمایه های اجتماعی نیروهای مسلح 
با حضــور فعال، هوشــمندانه و مبتکرانه 
در فضای مجازی در راســتای حمایت از 

پیام رسان های بومی گام بردارد. 

   روزنه    

نگاه

دیپلماسی فعال دفاعی

صاحب نظران مطالعات و تحوالت 
برای دیپلماسی دفاعی  بین الملل، 
در کنار دیپلماســی سیاســی اهمیت ویژه ای 
قائلند. اولویت دیپلماسی دفاعی توجه و تمرکز 
بر عنصر پیشگیری اســت که درصدد است 
شــرایط را به گونه ای رقم بزنــد تا یک واحد 
سیاسی پیش از هر گونه برخورد، بتواند اهداف 
خود را به بهترین شــکل تأمین کرده و قدرت 
خــود را حفظ و تقویت کنــد. در یک جمله 
می توان گفت، دیپلماسی دفاعی به دنبال تبدیل 
قدرت بالقوه به بالفعل برای دفاع از منافع ملی 
و تمامیت ارضی یک کشــور اســت. از سال 
1396 و پس از انتصاب ســردار سرلشــکر 
باقری به ریاست ســتاد کل نیروهای مسلح، 
رویکرد تعامل با کشورهایی که اهداف و منافع 
مشترکی با جمهوری اسالمی ایران داشتند، در 
دســتور کار قرار گرفت و در قالب ســفرها و 
دیدارهای متعدد با سران و فرماندهان نیروهای 
مسلح این کشورها دنبال شد؛ سفر هایی که به 
موازات افزایش توان دفاعی و به روزرســانی 
سامانه ها و تجهیزات دفاعی کشور، به منظور 
توســعه همکاری هــا و مناســبات دفاعی، 
همکاری هــای مشــترک مرزی، مبــارزه با 
تروریسم، مبارزه با قاچاق به ویژه قاچاق مواد 
مخدر و همچنین بررســی تحوالت منطقه و 
جهان صورت گرفت. ســفر رئیس ستادکل 
نیروهای مســلح به مسکو پس از رایزنی های 
چند روز قبــل با مقامات سیاســی و نظامی 
پاکستان از یک ســو نشان دهنده حسن نیت و 
اراده جمهوری اسالمی ایران برای همگرایی با 
همســایگان به منظور تحقق امنیت پایدار در 
منطقه اســت و از ســوی دیگر پیام روشن و 
صریحی است برای کسانی که با جاه طلبی های 
کورکورانه خود ثبات و امنیت منطقه را هدف 
گرفته اند. این ســفر در وضعیت کنونی حائز 
اهمیت فراوانی اســت؛ چرا که بــا توجه به 
تحرکات مشکوک صهیونیست ها با چراغ سبز 
برخــی دولت هــای منطقــه ای، همراهی و 
همگرایــی دولت های منطقــه در حوزه های 
گوناگــون ضرورتی دو چنــدان پیدا می کند. 
تحوالت سیاسی و نظامی در افغانستان پس از 
خروج نیروهــای آمریکایی از این کشــور و 
شرایط حاکم بر همسایگان شمال غربی ایران 
بیان کننــده این اســت کــه آمریــکا و رژیم 
صهیونیســتی با طرح و نقشــه قبلی به دنبال 
گرفتارســازی منطقه با بحران های سیاسی و 
امنیتی هستند. سفر سرلشکر باقری به روسیه و 
مذاکره با مقامات این کشور گام مؤثری برای 
مقابله با توطئه هایی است که برای بحران سازی 
در منطقه در حال شــکل گیری است. چنین 
تعامالتــی در کنار اراده مشــترک طرفین بر 
مقابله با هرگونه اقدامی که ثبات منطقه را به 
خطر بیندازد، مؤثر و مفید خواهد بود. در کنار 
این موضوع، تداوم ارتباطات و تعامالت بین 
دو کشــور در حوزه هــای دفاعــی و تقویت 
هم افزایی بــرای بهره گیــری از ظرفیت های 
متقابل به تقویت بنیه دفاعی دو کشــور کمک 
شــایانی خواهد کرد. حضور نــاوگان دریای 
کشــورمان در رژه نیروی دریایی روســیه در 
سن پترزبورگ مؤید وجود زمینه های همکاری 
بیشــتری اســت. بنابراین، برنامه ریزی برای 
تقویت این همکاری ها در قالب رزمایش های 
مشترک با حضور روسیه و حتی دیگر کشورها 
می تواند به همگرایی منطقه ای کمک بیشتری 
کند. نتیجه اینکه بر اســاس اصول سیاســت 
خارجی جمهوری اســالمی ایران و رویکرد 
دولت سیزدهم در عرصه دیپلماسی مبنی بر 
تکیه بر همسایگان و کشورهای همسو و دارای 
منافع مشترک، در کنار دیپلماسی فعال دفاعی 
و روشنگری رسانه ای درباره تحوالت منطقه، 
توطئه هــای غربــی و عبــری بــرای ایجاد 
درگیری های قومی و ضربه زدن به منافع ملی 
جمهوری اسالمی محکوم به شکست بوده و 

راه به جایی نخواهد برد.

   سرمقاله    

دیدگاه

 BBBB ابتــدا در خصــوص مأموریت هــا و  
برنامه های مرکز فضای مجازی معاونت 
فرهنگی و تبلیغات دفاعی توضیح دهید.

در ابتدا جــا دارد به نوبه خودم از زحمات و اقدامات 
هفته نامه »صبح صادق« در توســعه گفتمان فضای 
مجازی و ارتقای سواد رســانه ای مخاطبان تشکر و 
قدردانی کنم. یکی از چالش های اصلی فناوری های 
جدید، عدم شــناخت مخاطبان و نحــوه مواجهه با 
آنهاســت که شــما با این اقدام فرهنگی در کاهش 
شکاف دیجیتالی فضای مجازی بسیار مؤثر هستید. 
مرکز فضای مجــازی به عنوان باالترین رده در حوزه 
مقابله با تهدیدات نرم در فضای مجازی با اشــراف 
اطالعاتی و رصد روندپایه در فضای مجازی با تعیین 
اهداف جامع و نقشــه راه مناسب همه ظرفیت های 
نیروهای مسلح و عموم مردم را سازماندهی و هدایت 
می کند. برای مقابله با دشــمن در هر جنگی باید از 
سه رکن اصلی »اطالعات«، »عملیات« و »پشتیبان 
رزم« بهره برد تا بتوان بر دشــمن فائق آمد. به همین 
دلیل ســاختار مرکز فضای مجازی نیروهای مسلح 
مشتمل بر مدیریت های اطالعات راهبردی، عملیات 
راهبردی، پژوهش راهبردی، آموزش و فناوری های 
راهبردی و طرح و برنامه و اشراف است که هر یک از 
این مدیریت ها با مأموریت و شرح وظایف مشخص 
در ســطح راهبردی کالن در عرصه فضای مجازی 
ایفای نقش می کنند. در اینجا مجالی برای پرداختن به 
برنامه های مختلف و گسترده هر یک از مدیریت های 
مرکز وجود ندارد. ســازمان های چهارگانه نیروهای 
مســلح، ظرفیت ها و توانمندی های گســترده ای در 
فضای مجازی دارند که در ســال های اخیر به دلیل 
هماهنگی و همگرایی بیشتر بین آنها، شاهد ارتقای 
توان و قوت فضای مجازی هســتیم. بــا راه اندازی 
شــورای راهبردی فضای مجازی در سطح ستاد کل 
نیروهای مسلح با حضور همه سازمان های مختلف، 
سعی شده اســت هم افزایی و هماهنگی نسبی میان 
این ظرفیت ها ایجاد شــود؛ بــه طوری که همگرایی 
ظرفیت ها و توان های رزم مجازی سازمان ها، نتایج و 

پیامدهای بسیار ارزشمندی را به همراه داشته است.

 BBBB با توجه بــه تأکیــدات فرمانده معظم 
کل قوا در خصــوص ورود با قدرت به 
فضای مجازی و جهاد تبیین و همچنین 
بهره گیری از ظرفیت های گسترده موجود 
در نیروهای مسلح چه اقداماتی صورت 

پذیرفته است؟

جنگ نرم و شــناختی همانند جنگ سخت نیازمند 
ســازماندهی و ســازمان رزم مشــخص است. هر 
کاربر یا افسر جنگ نرم باید در سازمان رزم مربوطه، 
حدود و ثغور فعالیت خود را به درســتی تشــخیص 
داده و ایفای نقش کند. در همین راستا، لشکرسازی 
و شبکه سازی در جنگ نرم به منزله اولویت اصلی و 
محوری اقدامات سازمان ها در این زمینه مطرح شده 
و سازمان های نیروهای مسلح موظف هستند ساختار 
و ســازمان رزم پویا، منعطف، مناسب و متناسب با 
مأموریت و وظایف ذاتی خود، طراحی و پیاده سازی 
کنند. بعضی از رسانه های داخلی و خارجی، گوشه ای 
از این سازماندهی ها را پوشش خبری داده اند. ساختار 
و ســازمان رزم در جنگ نرم با ســاختار و نحوه نبرد 
در جنگ سخت بســیار متفاوت است. اصل مهم و 
حیاتی در جنگ سخت، وجود سلسله مراتب، هدایت 
آبشاری و هرمی و نقش کلیدی فرماندهان است که به 
دلیل محدودیت های متعدد در ابعاد مختلف جنگ، 
از جمله وسعت منطقه نبرد، پشتیبانی، نیروی انسانی 
و... ضرورت ایجاب می کند تا به صورت عمل کلی 
فرماندهی شــود. در ساختارهای هرمی، فرماندهان 
محور اصلی ســاختار بوده و نقش حیاتی در انسجام 
تشــکیالتی و مدیریت جنگ دارند؛ بــه گونه ای که 
اختالل در فرماندهی یا حذف فرمانده می تواند شاکله 
اصلی سازمان رزم را متالشی کرده و طرف مقابل را 
مغلوب کند.   هدف اصلی در جنگ سخت، تسلط بر 
مناطق سرزمینی و تثبیت در آن مناطق است؛ در حالی 
که در جنگ نرم هدف اصلی ذهن و قلب مردم است 
و باید در این جنگ همــه اذهان و قلوب مردم هدف 
قرار گیرد. در سازماندهی جنگ نرم محدودیت های 
ســخت افزاری، نرم افزاری و نیروی انســانی وجود 
ندارد؛ لذا ساختارهای سلســله مراتب و فرآیندها، 
پاسخگوی اینگونه نبردها نیست؛ هرچند الگوبرداری 
و استفاده از این مدل برای مدیریت و فرماندهی کالن 
بسیار ضرورت دارد. در سال های اخیر فرمانده معظم 
کل قوا همواره نسبت به سازماندهی دشمن و حمالت 
توپخانه های آنها علیه اعتقادات، افکار و ارزش های 
مردم هشدار داده و حتی شیوه ها و چگونگی مبارزه در 
این جنگ را نیز تبیین فرموده اند. معظم له در خصوص 
ســاختارها و نحوه نبرد در جنگ نرم بــه دو راهبرد 
کلیدی اشــاره کرده اند: یکــی راه اندازی هیئت های 
اندیشــه ورز در همه ساختارها و ســطوح سازمانی 
برای تقویت اقدامات تشکیالتی و گروهی که منجر 
به انسجام بیشــتر و کاهش خطا و اشتباه خواهد شد 

و دیگــری راهبرد آتش به اختیار بــرای ابتکار عمل 
بیشــتر و مواجهه هوشــمندانه و فعاالنه با تهدیدات 
پیش روست که با توجه به ویژگی های فضای مجازی 
و سرعت توســعه فناوری های نوین در عرصه جنگ 
نرم بســیار ضــرورت دارد. هر دوی ایــن راهبردها 
نقش به ســزایی در ارتقای بینش و بصیرت مخاطبان 
دارد. البته هر دو راهبرد ویژگی ها و شــرایط خاصی 
دارنــد که ایشــان در بیانات خود با دقــت وافر بیان 
فرموده اند. به دلیــل ویژگی های جنگ نرم و حضور 
آحاد مردم در این نبرد باید سعی شود تا با استفاده از 
این راهبردها بر دشــمن در جنگ شناختی فائق آمد. 
در بیانات اخیر معظم له بــه موضوع جهاد تبیینی در 
فضای مجازی اشاره شده است. مستلزم حضور در 
این جهاد، راه اندازی هیئت های اندیشــه ورز در همه 
سطوح و گروه های عملیاتی برای اشراف بر محیط و 
شناخت دقیق و جامع پدیده های مختلف است. اگر 
می خواهیم برای تبیین حقایق، همانند چراغی اطراف 
خود را روشن و ابهام زدایی کنیم؛ باید در ابتدا افسران 
جنگ نرم، خودشان نسبت به مسائل و ابهامات به فهم 
دقیق و عمیقی برسند. هرچه بینش و بصیرت افسران 
 روشنایی و نور هدایت آنها برای 

ً
عمیق تر باشد، طبیعتا

دیگران گســترده تر خواهد بود. برای جهاد تبیینی در 
فضای مجازی عالوه بر داشتن بینش عمیق و روحیه 
انقالبی و فعال افســران جوان جنگ نرم، ساز و کار 
و مدل مبارزه ضروری اســت. با توجه به ویژگی های 
عرصه نبرد مجازی و حضور عامه مردم و بسیجیان در 
این مبارزه، مدل آتش به اختیار بسیار مناسب به نظر 
می رسد. در جهاد تبیینی باید هر افسر جنگ نرم بتواند 
براســاس بینش و عقالنیــت و توانمندی های خود، 
منطبق بر منویــات فرمانده معظم کل قوا در پدیده ها 
و موضوعات مختلف و همگــرا با جبهه انقالب در 
فضای مجــازی اقدام کند. رهبــر معظم انقالب دو 
مأموریت اصلی برای افســران جوان جنگ نرم بیان 
فرمودنــد: یکی جهاد در میدان تبیین و افشــاگری با 
انتشار افکار درست و صحیح در کنار پاسخ به شبهات 
و ابهامات و دوم اجتناب از دشــنام، تهمت، فریب و 
دروغ و تأکید بر انتشــار حقایق با منطق قوی، سخن 
متین و عقالنیت کامل که مزین به عواطف انســانی 
و اخالق باشــد. راهکارهای تحقق فرامین فرمانده 
معظم کل قوا و آمادگی برای حضور در جهاد تبیینی 

در فضای مجازی مستلزم مقدمات ذیل است:
ـ لشکرسازی، شبکه ســازی و جبهه سازی افسران 

جنگ نرم؛

ـ ارتقای ســطح ســواد فضای مجازی و رســانه ای 
کارکنان و مخاطبان نیروهای مسلح؛ 

ـ آرایش جبهه خودی در بسترهای سالم و امن فضای 
مجازی و صیانت از نفوذ و تســلط دشمن بر افکار 

عمومی جامعه در فضای مجازی؛
ـ حضــور هوشــمندانه و مبتکرانه افــراد تأثیرگذار 
در ســکوهای مجازی دشــمن)جبهه دشمن( برای 

شکست انحصار رسانه ای استکبار؛
ـ طراحی و پیاده سازی عملیات های شناختی آفندی و 

پدافندی)اقناع سازی و تاب آوری اجتماعی(.
مرکز فضای مجازی نیروهای مســلح در راســتای 
مأموریت خود و با اســتفاده از ظرفیت های مختلف 
نیروهای مســلح ماننــد کارکنان و خانــواده آنان، 
بســیجیان، روحانیون و...، سیاست ها و برنامه های 
متعددی بــرای فراهم ســازی مقدمــات و تحقق 

راهکارهای مزبور در دست اقدام دارد.

 BBBB با توجه به مالحظات امنیتی در نیروهای 
مسلح برای اســتفاده کارکنان از فضای 
مجازی، چــه تمهیداتی برای حضور و 
نقش آفرینی آنها در این عرصه اندیشیده 

شده است؟
دشمنان انقالب اسالمی همواره به دنبال ضربه زدن 
بر جبهه خودی و نفوذ در سازمان های رزم هستند تا 
به عنوان ستون پنجم بتوانند عملیات ها را با شکست 
مواجه کنند. صیانت و مراقبت از فرماندهان و کارکنان 
در جنگ ســخت و جنگ نرم توأمان بسیار ضرورت 
دارد. بیشتر کارکنان نیروهای مسلح در رسته اصلی 
خود همــواره درگیر مأموریت های جنگ ســخت 
هستند و باید مالحظات مربوطه را در چارچوب ها و 
ساختارهای خود رعایت کنند. با توجه به ویژگی های 
فضــای مجازی و ســاختار منعطف و پویــا در این 
عرصه، کارکنان نیروهای مسلح می توانند در خارج از 
مأموریت سخت خود در جنگ نرم نیز سازماندهی 
شــوند و براســاس توانمندی ها، مهارت ها و عالیق 
خود بــا هدف لبیک به منویات فرماندهی معظم کل 
قــوا برای جهاد تبیینی در فضــای مجازی حضوری 
فعال و انقالبی داشــته باشــند. از ویژگی های جنگ 
نرم و شــناختی در فضای مجــازی حضور جدی و 
نقش آفرینی آحــاد مردم در کنــار کارکنان نیروهای 
مسلح و سازماندهی آنهاست؛ بنابراین، چهار اقدام 
شناســایی، ســازماندهی، آموزش و عملیات برای 
همه کاربران فضای مجازی باید مدنظر بوده و دنبال 
شــود. در همین خصوص باید سعی شود مأموریت 

 حمزه پاریاب
کارشناس امور دفاعی

 لشکر سازی  در جنگ نرم
اولویت اصلی ماست

 مسئول مرکز فضای مجازی ستادکل نیروهای مسلح  در گفت وگو با صبح صادق

امروزه جمهوری اسالمی ایران با یک جنگ تمام عیار ترکیبی)سخت و نرم( علیه تمامیت ارضی و ارزشی مواجه است. واضح است که نیروهای مسلح به منزله 
متولی و مسئول مقابله با تهدید و جنگ، همانطور که در جنگ سخت توانستند دشمنان را ناامید کنند، باید با برنامه ریزی دقیق و هدفمند و با استفاده از ظرفیت های 
نیروهای مســلح و عموم مردم در این جنگ نابرابر و نامتقارن به نحو احســن ایفای نقش کنند. مرکز فضای مجازی ستاد کل نیروهای مسلح در سطح راهبردی 
کالن، موظف به سیاست گذاری، هدایت و نظارت بر سازمان های نیروهای مسلح در خصوص امر مهم فضای مجازی است. برای آشنایی بیشتر با اقدامات و 

فعالیت های این مرکز با دکتر حمید جعفری، مسئول مرکز فضای مجازی ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی به گفت وگو نشستیم.

محمد رضا تربتی
کارشناس فضای مجازی

جنگ ســخت و جنگ نرم کارکنان نیروهای مسلح 
از یکدیگر تفکیک شــده و هیچگونــه ارتباطی بین 
آنها در فضای مجازی وجود نداشــته باشد و هویت 
 مستقل و جدا از هم 

ً
کارکنان در هر دو بســتر کامال

باشد. در همین راستا نحوه حضور و فعالیت کارکنان 
نیروهای مسلح در فضای مجازی طی دستورالعملی 
به همه سازمان های نیروهای مسلح ابالغ شده است. 
همانطور که در بســیج مردمی تجربه شــده است؛ 
در فضای مجازی نیز باید منطبق با ســالیق کاربران 
عمل کــرده و همواره اصول کار تشــکیالتی)هیئت 
اندیشــه ورز( در همه ســطوح با مدل آتش به اختیار 
منطبق با آرمان های انقالب اسالمی و منویات امامین 

انقالب پیگیری شود.

 BBBB با توجه به شیوع کرونا و محدودیت های 
به وجود آمده برای ارتباط مســتقیم با 
خانواده نیروهای مســلح چه کارهایی 
بــرای خانواده هــا در فضــای مجازی 

صورت گرفته است؟
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی برخالف نیروهای 
مسلح سایر کشــورها همواره در میان مردم حضور 
داشته و با مشــکالت و محدودیت های عموم مردم 
آشنا هســتند. از طرف دیگر، خانواده های نیروهای 
مسلح نســبت به ســایر مردم با تهدیدات بیشتری 
مواجه هســتند. با شــروع کرونا و محدودیت های 
ایجاد شــده برای مردم جهان و اقبال بیشتر آنها برای 
حضور در فضای مجازی، خانواده نیروهای مسلح 
نیز از شــرکت بــه صورت فیزیکی در مراســم ها و 
برنامه های ملی و مذهبی محروم شدند و سعی شد 
در برنامه های گوناگون از فرصت های فضای مجازی 
حداکثر بهره برداری را داشته باشند. فضای مجازی به 
دلیل شرایط موجود و حاکم بر آن عالوه بر تهدیدات 
گســترده، می تواند فرصت های مغتنمی برای جبهه 
انقالب و افســران جنگ نرم بــرای صدور انقالب 
اســالمی به اقصی نقاط جهان و تحقق تمدن نوین 
اســالمی داشته باشد. در همین شرایط و در راستای 
بهره مندی از فرصت های بی شــمار فضای مجازی، 
سازمان های نیروهای مسلح باالخص سازمان های 
عقیدتی ـ سیاســی و حوزه نمایندگی ها در راستای 
مأموریت های خود با برگزاری سخنرانی ها و هیئات 
مجازی یــا ایجاد گروه هــا و کانال های مختلف در 
سکوها و ســامانه های بومی و ایرانی این خأل را پر 
کرده و از این بســتر بــرای مأموریت های جنگ نرم 
اقدام کنند. متأســفانه با وجود تأکیدات متعدد رهبر 
معظم انقــالب پیرامون فضای مجازی و تشــکیل 
شــورای عالی فضای مجازی در سال 1390، هنوز 
شبکه ملی اطالعات در کشور راه اندازی نشده است 
و مردم انقالبی کشورمان همواره تالش می کنند در 
زمین و بســترهای دشمن با قواعد و مقررات خودی 
حضور یابند)نامتقارن مثبت(. بدیهی اســت در این 
وضعیت نفوذ و تهدیدات دشــمن گســترده بوده و 
 حاکمیت نظام جمهوری اسالمی ایران نقض 

ً
غالبا

می شود. در بســیاری از ســامانه ها و نرم افزارهای 
مختلف شــاهد اعمال حاکمیت بیگانگان و حذف 
بعضی از نرم افزارها از روی تلفن همراه شــهروندان 
کشــورمان بوده ایم. متأســفانه امروزه شاهد فقدان 
اســتقالل و حاکمیت نظام جمهوری اسالمی ایران 
در فضای مجازی کشور هستیم و تا زمان راه اندازی 
شــبکه ملی اطالعات باید مردم کشورمان در زمین 
مجازی بیگانــگان و با رعایت قوانین و قواعد آنها به 
صورت کاربر اجاره ای فعالیت کنند. حضور نیروهای 
مســلح و خانواده آنان در فضای مجــازی در دوران 
کرونا، همانند سایر مردم جهان و از طرفی برگزاری 
بسیاری از کالس ها و تجمعات در فضای مجازی در 
کنار حضور دانش آموزان در سامانه »شاد« و متأسفانه 
در پیام رســان های خارجی، سبب شــد بسیاری از 
مســئوالن نظام در کنار فرصت های فضای مجازی 
با تهدیدات این حوزه نیز آشــنا شــوند و ضرورت 

راه اندازی شبکه ملی اطالعات و باالخص پیام رسان 
بومی را بیشتر احساس کنند.

 BBBB نیروهــای مســلح از ظرفیــت خوب 
روحانیون جهادی برخوردار است. برای 
بهره گیری از ظرفیت فرهنگی و معنوی 
روحانیون شاغل در نیروهای مسلح به 
منظور تولید محتــوای فاخر در فضای 

مجازی چه برنامه هایی دارید؟
انقالب اســالمی یک انقالب دینی و مبتنی بر دین 
مبین اســالم اســت و مهمــات جنگ نــرم در این 
خصــوص برگرفتــه از مبانی دینی و فقهی اســت. 
پیــام و محتوا بــه منزله مهمات اصلــی جنگ نرم 
تعریف می شــود. با توجه به انعطاف و پویایی الزم 
در فضای مجــازی، محتواهــا و پیام های مختلف 
می توانند در قالب هــا و ویژگی های گوناگون تولید 
شده و مورد بهره برداری قرار گیرند. ویژگی مهمات 
و نحوه به کارگیری آنها باید مناســب و متناســب با 
 آنها نقش بسزایی 

ً
استحکامات دشمن باشد و طبیعتا

در پیروزی خواهند داشــت.  جهاد در میدان تبیین و 
افشــاگری، با انتشار افکار درست و صحیح و پاسخ 
به ابهام آفرینی ها، مستلزم تولید محتوای غنی، عمیق، 
دقیق و فاخر برای بهره برداری در مواجهه با هجمه ها 
و تحریف های دشــمن اســت. تولید و بیان حقایق 
اصیل با منطق قوی، ســخن متین و عقالنیت کامل 
زیبنده جامعه روحانیت فهیم، عالم و آگاه اســت که 
همواره روحانیون شــاغل در سازمان های نیروهای 
مسلح در این عرصه حضور جدی و فعال داشته اند. 
روحانیون شــاغل در نیروهای مسلح به دلیل هویت 
تخصصی و ارتباط آنها به مخزن بیکران فقه اسالمی، 
بهترین کارکنان برای سیاست گذاری، هدایت و تولید 
محتوای فاخر و مبتنی بر مبانی دینی و انقالبی هستند. 
به همین دلیل در سازماندهی کارکنان نیروهای مسلح 
و بسیجیان و خانواده آنان همواره توجه ویژه به حوزه 
نمایندگی و سازمان های عقیدتیـ  سیاسی شده است 
و در راســتای مأموریت ذاتی آنهــا و در طرح های 
پیش بینی شــده جایگاه خاص و ویــژه ای برای این 
طیف از افسران جنگ نرم دیده شده است تا بتوان با 
بهره گیری از هدایت، تولید و نظارت آنها، محتوای 
فاخر و ارزشــمندی برای جنگ شناختی در هر دو 

رویکرد آفندی و پدافندی فراهم کرد.

 BBBB ســواد رســانه ای و تقویت آن در مقابله
با جنگ رســانه ای حائز اهمیت است. 
برای تقویت سواد رسانه ای کارکنان چه 

برنامه هایی در حال اجرا است؟
سواد رسانه ای مهارتی است که با یادگیری آن می توان 
انواع رســانه ها و تولیدات رسانه ای را درک، تفسیر و 
تحلیل کرد. برای دســتیابی به این مهارت تمهیدات 
مربوطه و گذراندن دوره های مختلف ضروری است 
تا هــر کاربر در جهاد تبیینی بتوانــد نقش خود را به 
نحو احسن ایفا کند.  بعد از شناسایی و سازماندهی 
منطبق با عالیق و ســالیق، باید همه افســران جنگ 
نــرم بتوانند در راســتای تقویت تــوان رزم در چهار 
حــوزه معرفتی)مبانــی دینی و انقالب اســالمی(، 
بصیرتی)بینــش سیاســی(، مهارتی)توانمندی و به 
کارگیری( و معنویت)تقوا و خودسازی( ارتقا یابند. 
بــا توجه به اینکه در جنگ رســانه ای بایــد از هر دو 
منظر آفندی و پدافندی بــه آن ورود کرد؛ لذا ارتقای 
کارکنان در همه چهار حوزه مذکور بســیار ضرورت 
دارد.  در حوزه معرفتی باید بــا اصول و مبانی دینی 
و انقالب اسالمی آشنا شــد تا در جنگ رسانه ای به 
شــیوه ها و روش های ناصواب مانند تهمت، دروغ، 
دشنام و فریب متوسل نشد. در حوزه بصیرتی باید از 
بینش سیاسی صحیحی برخوردار بود تا گرفتار فتنه ای 
دشــمن نشده و بتوان ســره را از ناسره تفکیک کرد. 
بیان و انتشار حقایق در فضای مجازی با منطق قوی، 
سخن متین و عقالنیت کامل برای پاسخ به شایعات و 
ابهامات نیازمند بینش و بصیرت عمیق است. بسیاری 

از افراد حتی بعضی از بزرگان به دلیل فقدان بینش و 
بصیرت صحیح در بسیاری از حوادث و فتنه ها دچار 
تزلزل شده اند. در حوزه مهارتی باید کارکنان ما بتوانند 
در اســتفاده و به کارگیری از سامانه ها و نرم افزارهای 
مختلف تسلط و تبحر الزم را داشته باشند تا حقایق را 
با تزیین عواطف انسانی به مخاطب خود برسانند. در 
حوزه معنویت باید هر کس با رجوع به نفس خود و با 
رعایت اخالق اسالمی، به دنبال ارتقای جایگاه انسانی 
خود باشــد و هیچ  گاه برای اهداف خود، دســت به 
روش ها و وسیله های غلط نزده و نباید هدف، وسیله را 
توجیه کند. سواد فضای مجازی و بالتبع سواد رسانه ای 
در ذیل آن، باید در هر چهار حوزه مذکور ارتقا یافته و 
 در یکی از حوزه ها می تواند 

ً
رشد کاریکاتوری صرفا

آسیب ها و آفت های عدیده ای به همراه داشته باشد. 
متأسفانه نگاه بخشی و ناقص به حوزه سواد رسانه ای 
سبب شده است تعدادی از فرماندهان و افسران جنگ 
 استحاله 

ً
رســانه ای بعد از مدتی دچار اشتباه و بعضا

شــده و در طی مسیر با خط والیت فاصله پیدا کنند. 
صیانت و مراقبت از مردم و کارکنان در سازمان های 
رزم جنگ رسانه ای با توجه به محیط گسترده و پهناور 
این میدان جنگی بســیار ضــرورت دارد. در همین 
راســتا، برای ارتقای ســواد فضای مجازی کارکنان 
نیروهای مســلح، نظام جامع آموزشــی مشتمل بر 
چهار سطح دانش افزایی، مهارت افزایی شایستگی، 
مهارت افزایی شغلی و آگاه سازی طراحی شده است. 
دوره دانش افزایی ویژه دوره های کالسیک دانشگاهی 
بوده و در مراکز آموزشــی و دانشــگاه های نیروهای 
مسلح برگزار می شود و در پایان دوره، مدارک معتبر 
داخلی یا رســمی به دانش آموختــگان تعلق خواهد 
گرفــت. دوره مهارت افزایی شایســتگی، دوره های 
میان مدت برای مدیــران و فرماندهان حوزه فضای 
مجازی و رسانه اســت که به صورت عرضی و چند 
روزه برگزار خواهد شــد. دوره مهارت افزایی شغلی 
برای کارکنان و کارشناســانی که در تحقق مأموریت 
سازمانی، نیازمند گذراندن دوره های مهارتی بوده و 
متناسب با شغل و جایگاه آنها تعریف شده است. در 
پایان، دوره آگاه سازی سواد فضای مجازی و رسانه ای 
است که برای همه کارکنان)پایور و سرباز( و خانواده 
آنان به صورت کوتاه مدت و چند ساعته طراحی شده 
است. ضعف اساسی در نظام آموزشی کشور در حوزه 
فضای مجازی و رسانه، فقدان رشته ها و گرایش های 
تخصصی و عدم تربیت نیروی انسانی متخصص در 
حوزه فضای مجازی است. امروزه، نیازمند آموزش 
و تربیت نیروی انســانی به صورت بین رشــته ای در 
حوزه های مختلف علوم انسانی، فنی، پزشکی و هنر 
هستیم. نگاه بخشــی و تمرکز بر یکی از عرصه های 
علمی، می تواند اثرگذاری و هدف گذاری ما در جنگ 
شناختی و رسانه ای را با اختالل مواجه کند؛ درحالی 
که در مواجهه با فضای مجازی و رسانه باید به صورت 

جامع االطراف نگریست.

 BBBB دشــمنان انقالب و ملت ایــران پس از 
ناامیدی از جنگ سخت، تمام توان خود 
را برای مقابله با کشورمان در جنگ نرم 
به کار گرفته انــد که فضای مجازی یکی 
از ابزارهای مؤثر در این زمینه اســت. در 
خصوص اقدامات آفندی و پدافندی در 

این خصوص توضیح دهید.
در ابتدا عــرض کنم فضای مجازی تنهــا یک ابزار 
م 

َ
نیســت؛ بلکه فضای مجازی یک ســاحت و عال

دیگری است که همه عرصه های سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی، امنیتــی و... در آن بازتعریف و 
بازسازی شده است. زیســت بوم جدیدی است که 
باید زیســتن و تنفس در آن را آموخت و بهترین بستر 
برای صــدور انقالب اســالمی و تحقق تمدن نوین 
اسالمی خواهد بود. دشمن پس از ناامیدی در جنگ 
ســخت، در قالبی دیگر از مدل مبارزه، تحت عنوان 
جنگ نرم به دنبال تسلط بر ذهن و قلب کاربران فضای 

مجازی و شــهروندان کشورمان است. این جنگ نیز 
بسان ســایر عرصه های جنگی با دو رویکرد آفندی و 
پدافندی مواجه است. به طور خالصه می توان اذعان 
کرد، نظام جمهوری اســالمی ایــران در یک جنگ 
شناختی با دشــمنان انقالب اسالمی روبه روست که 
این جنگ شناختی مشتمل بر دو رویکرد متقاعدسازی 
و نفوذ اجتماعی شناختی)آفند( و تاب آوری اجتماعی 
شناختی)پدافند( است. در جنگ شناختی با تسلط بر 
ذهن مخاطب همواره به دنبال تغییر باورها و اعتقادات، 
افکار و اندیشه ها و رفتار و کردارهای انسان ها هستند. 
مردم شریف ایران همواره مورد آماج حمالت سنگین 
جنگ شناختی دشمنان قرار دارند و باید متولیان امر، 
از ســرمایه های اجتماعی مــردم عزیزمان باالخص 
در فضــای مجازی در مقابل این هجمه های نامرئی، 
صیانت و حراست کنند.  در حوزه آفندی با فرماندهی 
مقام عظمای والیت و سیاست گذاری، سازماندهی 
و راه اندازی لشکرهای مجازی می توان با عملیات ها 
و تاکتیک های مختلف در تبیین و اقناع ســازی مردم 
جهان بر حقانیت دین مبین اسالم و انقالب اسالمی 
در اقصی نقاط جهان با شکســتن انحصار رسانه ای 
غرب اقدام کرد و با استفاده از مبانی دینی و انقالبی، 
جنایت های استکبار جهانی را رسوا کرد و همچنین 
در حوزه پدافندی و تاب آوری اجتماعی باید با ارتقای 
ســواد رســانه ای و فضای مجازی بتوان اعتقادات، 
اندیشــه ها و کردارهای مردم را ایمن کرد و از طرفی 
با راه اندازی شبکه ملی اطالعات و بسترهای سالم، 
مطمئن و امن از حاکمیت اســالم و مردم کشورمان 
دفاع کنیم. مرکز فضای مجازی ســتاد کل نیروهای 
مسلح در همین راستا طرح جامع و نقشه راه فضای 
مجازی را با تأکید بیشتر بر اقدامات هجومی و آفندی 
براســاس توان و ظرفیت های سازمان های نیروهای 
مســلح طراحی کرده و در ســیر مراحل اداری قرار 
دارد. در ایــن طرح با توجه به مأموریت های ذاتی هر 
سازمان، نقش و وظایف مختلفی در حوزه های آفندی 

و پدافندی پیش بینی شده است.

 BBBB بــرای بهره گیری از ظرفیــت فرهنگی و
معنوی روحانیون شــاغل در نیروهای 
مســلح جهت تولید محتوای فاخر در 

فضای مجازی چه برنامه هایی دارید؟
انقالب اســالمی یک انقالب دینی و مبتنی بر دین 
مبین اســالم اســت و مهمــات جنگ نــرم در این 
خصــوص برگرفتــه از مبانی دینی و فقهی اســت. 
پیــام و محتوا به مثابــه مهمات اصلــی جنگ نرم 
تعریف می شــود. با توجه به انعطاف و پویایی الزم 
در فضای مجــازی، محتواهــا و پیام های مختلف 
می توانند در قالب هــا و ویژگی های گوناگون تولید 
شده و مورد بهره برداری قرار گیرند. ویژگی مهمات 
و نحوه به کارگیری آنها باید مناســب و متناســب با 
 آنها نقش بسزایی 

ً
استحکامات دشمن باشد و طبیعتا

در پیروزی خواهند داشــت.  جهاد در میدان تبیین و 
افشــاگری، با انتشار افکار درست و صحیح و پاسخ 
به ابهام آفرینی ها، مستلزم تولید محتوای غنی، عمیق، 
دقیق و فاخر برای بهره برداری در مواجهه با هجمه  ها 
و تحریف های دشمن اســت.  روحانیون شاغل در 
نیروهای مســلح به دلیل هویت تخصصی و ارتباط 
آنها به مخزن بیکران فقه اســالمی، بهترین کارکنان 
برای سیاستگذاری، هدایت و تولید محتوای فاخر و 
مبتنی بر مبانی دینی و انقالبی هستند؛ به همین دلیل 
در سازماندهی کارکنان نیروهای مسلح و بسیجیان و 
خانواده آنان همواره توجه ویژه به حوزه نمایندگی و 
سازمان های عقیدتی ـ سیاسی شده است و در راستای 
مأموریــت ذاتی آنها و در طرح های پیش بینی شــده 
جایگاه خاص و ویژه ای برای این طیف از افســران 
جنگ نرم دیده شــده اســت تا بتوان بــا بهره گیری 
از هدایــت، تولید و نظارت آنهــا، محتوای فاخر و 
ارزشمندی برای جنگ شــناختی در هر دو رویکرد 

آفندی و پدافندی فراهم کرد.

رادار قــدس/ رادار بومی برد بلند آرایه پالســی قدس نیروی هوافضای 
ســپاه برای نخستین بار عملیاتی شد. این رادار قابلیت رصد اهداف در 

برد بیش از ۵۰۰ کیلومتر و ارتفاع بیش از ۹۰ هزار پا را دارد.

جوانان نخبه/ رزمایش مشــترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آســمان 
والیــت ۱۴۰۰ بــا اعالم رمز »یا رســول الله)ص(« با گســترش و اســتقرار 

سامانه های بومی با حضور نیروهای نخبه و جوان انجام شد.

همکاری همه جانبه/ تشــکیل الیه های امن پدافنــد هوایی برای حفاظت از 
مرزهای هوایی ایران و همچنین دفاع همه جانبه از مراکز حســاس و حیاتی 

کشور از جمله اهداف مدافعان آسمان والیت بود.

به رسم سال های اخیر، رزمایش بزرگ نیروهای مسلح کشورمان در بخش 
پدافندی، با حضور یگان های متنوعی از سپاه، ارتش و وزارت دفاع برگزار 
شد و تصاویر شلیک های دقیق و متعدد سامانه های حاضر در آن، موجبات 
دلگرمی و غرور مردم را فراهم کرد. اما آنچه بیش و پیش از آنالیز و بررسی 
جزئی و مصداقی سامانه ها و سناریوهای به کارگرفته شده در این رزمایش، 
 نقشــه راهی برای آینده قدرت پدافندی و حتی 

ً
جلب توجه می کرد و قطعا

آفندی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود، توجه به روح و ساختارهایی بود 
که در این تمرین عملیات، به اجرا درآمد و اگرچه مورد توجه جدی رسانه ها 
قرار نگرفت، اما پیام و تأثیر داخلی و بین المللی خود را به خوبی نشان داد. 
اولین و شــاید یکی از مهم ترین ویژگی های این رزمایش، بومی بودن 100 

درصدی سامانه های عملیاتی موجود در آن بود. بسیاری به یاد دارند تا چند 
سال قبل و پیش از جهش و انقالب بزرگ سپاه پاسداران با همکاری وزارت 
دفاع و ارتش جمهوری اســالمی ایران، بخش قابل توجهی از سامانه های 
پدافندی کشورمان غیربومی و متعلق به دهه های قبل بود. اما با اتفاقی بزرگ 
و چشــمگیر که حتی مورد تجزیه و تحلیل اندیشکده های معتبر و مشهور 
جهانی نیز قرار گرفته، اکنون به ندرت می توان سامانه های پدافندی قدیمی 
و وارداتی را در نقطه ای از کشــور مشــاهده کرد. به همین دلیل، مشاهده 
 ایرانی و بومی همچون »سوم 

ً
و ثبت شــلیک های متعدد سامانه های کامال

خــرداد«، »پانزده خرداد«، »مجید« و »دزفول« بیش از هر اتفاق دیگری، 
 به 

ً
نویدبخش و دلگرم کننده است. البته این خودکفایی و خوداتکایی، صرفا

النچرها و سکوهای شلیک خالصه نشده و تمامی ارکان و اجزای اصلی 
این شبکه پدافندی همچون رادارها، مراکز فرماندهی و کنترل، سامانه های 
الکترواپتیکی و موشــک های مورد استفاده نیز حاصل تالش متخصصان 
و کارشناســان ایرانی اســت. در کنار این اتفاقات مهم، تست سامانه های 
جدید در بستر زمینی برای آغاز آزمایش نصب آنها روی شناورهای ایرانی، 

دستاورد بزرگی بود که نتایج آن به زودی آشکارتر خواهد شد و انواع ناوچه ها 
و ناوهای کشورمان با نسل جدید سامانه های پدافندی، به آب های دوردست 
اعزام می شوند؛ اتفاقی که سال های طوالنی بود عالقمندان به قدرت دفاعی 
جمهوری اســالمی، انتظار آن را می کشــیدند.  پیــام مهم دیگر، حضور 
چشمگیر و پررنگ جوانان متخصص و متعهد در رده های مختلف بخش 
پدافندی کشورمان است. شاید آن روزی که کارشناسان غربی، دلیل مهم 
این گزاره را که »صنعت هسته ای ایران، نابودشدنی نیست چون به دست 
جوانان تحصیلکرده و مصمم کشور، توسعه پیدا کرده« بیان می کردند، این 
تصویر دقیق شکل گرفته بود که صنعت دفاعی جمهوری اسالمی ایران نیز 
زودتر از صنعت هســته ای چنین روندی را شکل داده است، اما لمس این 
جوانگرایــی و اعتماد به جوانان متخصص دهه 60 و 70، در این رزمایش 
 همین روحیه جوانی و شجاعت 

ً
بیش از گذشته نمود و بروز داشت. طبیعتا

و صد البته ذکاوت باعث شــد در زمان شلیک به پهپاد بلندپرواز و پر اسم 
و رســم »گلوبال هاوک«، لحظه ای تعلل و درنــگ رخ ندهد و همه آحاد 
ملت، از نتایج آن که افزایش ترس دشمنان فرامنطقه ای و مزدوران منطقه ای 

 آسمان در مشت ایران

بود، بهره ببرند. موضوع بعدی این اتفاق مهم، خاص تر و عمیق تر است. 
سال های ســال، ایرانیان این تفسیر را می شنیدند که در کار تیمی ضعیف 
هستند و مثال آن، رشته های ورزشــی جمعی بود؛ اما عالوه بر رشد قابل 
توجه در آن عرصــه، می توان گفت یکــی از پیچیده ترین، ظریف ترین و 
حساس ترین اقدامات تیمی، برگزاری موفق یک رزمایش پدافندی است که 
برگزاری موفق آن، نشان از پایه گذاری موفق یک فرهنگ و اقدام بزرگ در 

نیروهای مسلح، یعنی کار تیمی دارد.
در این کار بزرگ تیمی که هزاران نفر در آن نقش مؤثر داشــتند، عالوه 
 یک 

ً
بر آنکه مهارت های فردی اعضا در کار گروهی کنترل می شود، عمال

جنگ احتمالی شبیه  سازی شــده و گروهی از اعضای این تیم بزرگ، در 
نقش دشــمن و گروهی در نقش مدافع نقش ایفــا می کنند و اگر هر یک، 

وظیفه و نقش خود را به خوبی ایفا نکنند، نتیجه آن کاهش قدرت پدافندی 
و امنیت آسمان کشور خواهد شد. ضمن آنکه انتخاب ساعات پایانی شب 
و تاریکی مطلق، نشان از هوشمندی باالی فرماندهان برای سنجش بهتر 
 این رزمایش، اولین آزمایش بزرگ 

ً
آمادگی نیروها و سامانه ها داشت و عمال

و سراسری ســامانه ها و یگان های پدافندی کشورمان به شمار می آمد که 
در آن، خبری از روشــنایی روز و مزیت های آن نبود. در عین حال، ممکن 
است تصور شود این رزمایش پاسخی به شیطنت ها و رفتارهای نادرست 
برخی کشــورهای منطقه از جمله آذربایجان و ترکیه اســت؛ اما با وجود 
آنکه مشــاهده و رصد این قدرت و آمادگی پدافندی از سوی هر کشوری 
که اقدام به تهدید یا انجام رفتارهای غیردوستانه علیه ملت ایران دارد، قطعا 
در تصمیم گیری ها و رفتارهای آینــده آنها مؤثر خواهد بود؛ اما باید توجه 

کرد کشوری در تراز تهدید یا رفتار عملی خصمانه علیه جمهوری اسالمی 
ایران، در منطقه وجود ندارد و نباید آن را به حدی جدی گرفت که خود را 
هم سطح و همتای توان نظامی ایران و موضوعی جدی برای ما تصور کنند، 
هرچند که اجزای شبکه بزرگ پدافندی کشورمان، کوچک ترین حرکت یا 

رفتاری را زیر نظر دارند و از کنار آن به سادگی نخواهند گذشت.
در نهایت اینکه، رزمایش اخیر نشان داد همچنان که یگان های پدافندی 
سپاه، ارتش و سایر بخش های مرتبط در نیروهای مسلح، در تمامی روزها و 
 در آمادگی کامل به سر برده و ثانیه ای امکان استراحت 

ً
شب های سال، عمال

و خاموشی ندارند، اما در موقع لزوم بیش از هر زمان عادی دیگر، مهیای 
عملیات های چند الیه هستند که با این اوصاف، کفه ترازو در این ترکیب 

 به نفع ایران است؛ ان شاءالله.
ً
جدید از »توازن وحشت«، کامال

بازنگاه صبح صادق به  پیام ها و پیامدهای رزمایش مشترک پدافندی

علی حیدری
سردبیر

حسین محمدیان
کارشناس فضای مجازی
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رد پای شیطان!

 فرار غیرمســئوالنه آمریکا از افغانســتان 
سبب شــد گفت وگوهای بین االفغانی به 
نتیجه نرسیده و در وضعیت بحرانی ناشی 
از بی ثباتــی و ناامنی، قدرت بــه طالبان 
واگذار شــود. احتمال سوء استفاده حدود 
30 گروه تروریستی مستقر در این کشور از 
وضعیت موجود و تبدیل شدن افغانستان به 
بهشت امن تروریست  ها، یکی از مهم ترین 
نگرانی های جهانی و منطقه ای بود. طبق 
ارزیابی گزارش ســازمان ملــل در ژوئن 
۲0۲1م، حدود ده هزار مبارز از کشورهای 
مختلف منطقه وارد افغانســتان شده اند. 
آمریکا داعش را به عنوان ابزار نفوذ قدرت 
خود در منطقه به وجــود آورده و درصدد 
است با مهندسی سیاسی منطقه برای دوران 
پساآمریکا از داعش به منزله هسته ای جدید 
برای بی ثبات سازی در منطقه استفاده کند. 
برخی از اهداف آمریکا از ایجاد داعش به 

شرح ذیل است: 
1ـ آمریــکا با اطالع از اینکه کشــورهای 
دچار هــرج و مرج و دارای دولت درمانده 
و شکســت  خورده بستر مناســبی برای 
از  گروه های تروریســتی فراملی هستند، 
چندین سال قبل شروع به اقداماتی کرد که 
ماحصل آن جان تازه بخشــیدن به داعش 
و گسیل دادن آنها به افغانستان بوده است. 
اجرای 3۴ حمله از سوی داعش خراسان 
در کمتر از دو ماه اخیر که سنگین  ترین آن، 
حمله به مســجد شــیعیان در قندوز بود، 
نشان دهنده چالش های فرا روی کشورهای 

منطقه است.
پــروژه  قبــل  مدت هــا  از  آمریــکا  ۲ـ 
داعش ســازی در افغانســتان را ایجــاد و 
دنبال می کــرد. در زمان حکومت »غنی« 
مرگبارتریــن حمالت تروریســتی بعد از 
ایســت و بازرســی های ارتش و در داخل 
شهرها و مدارس و مساجد اتفاق می افتاد 
و با وجود مخالفت دولتمردان افغانستان؛ 
از سوی آمریکا به داعش نسبت داده می شد 
تا در راســتای سیاست های پیش  گفته هم 
از طالبان و هــم از دولت غربی غنی رفع 
مســئولیت کرده و از طــرف دیگر پروژه 
برساخته اســتعماری و وارداتی داعش در 

افغانستان را بزرگنمایی کند.
3ـ افغانســتان به دالیل چنــد تکه بودن 
قومیتی، فقر، توزیع سالح و استمرار چهار 
دهه جنگ داخلی این ظرفیــت بالقوه را 
دارد کــه صحنه رقابــت گروه های نیابتی 
شود. آمریکا نیز برای دوران پسا آمریکا در 
افغانستان با سلسله نبردهای نیابتی به دنبال 

پر کردن خأل حضور خود است.
۴ـ افغانستان کشوری است که منافع برخی 
سرویس های منطقه و فرامنطقه ای در گرو 
بی ثباتی امنیتی و سیاسی آن است؛ بنابراین 
نباید نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای 
در پشــتیبانی از داعش و دیگر گروه های 
تروریستی و افراطی نیز نادیده گرفته شود. 
 زمینه ســازی برای مداخله مجدد 

ً
احتماال

نیروهای خارجی به اسم مبارزه با تروریسم 
با هدف بهره مندی از مواهب آن در دستور 

کار این بازیگران قرار دارد.
با توجه به تحوالت اخیر منطقه می توان 
نتیجــه گرفت، ترکیب فتنــه قومی با فتنه 
مذهبی و اجرای جنگ نیابتی از پروژه های 
امنیتی جدید آمریکاســت. احیای داعش 
در افغانستان نیز طرح آمریکا برای دوران 
پس از عقب نشــینی از افغانســتان بوده تا 
به عنوان کانون تهدیدی برای کشــورهای 
مخالف آمریکا استفاده شــود. به عبارت 
دیگر، تحرکات جدید داعش در افغانستان 
را می تــوان مقدمه ای برای اجرای طرحی 
بزرگ تر با هدف مدیریــت ناامنی در این 

کشور و به تبع آن در منطقه دانست.

منطقه

   رصد    

 ایران در کنار مردم لبنان
شکست پشت شکست

روزنامه صهیونیستی هاآرتص: در گفت وگوهای 
راهبردی هفته گذشــته مقامات  صهیونیســت با 
شــرکای آمریکایی خود در واشنگتن، درخواست 
رژیم صهیونیستی برای تشــدید تحریم های ایران 
نشنیده گرفته شد. رژیم صهیونیستی به دولت »جو 
بایدن« رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا پیشنهاد 
داد تا در صورت شکســت مذاکــرات وین، طرح 

جایگزین )طرح بی( را آماده کنند.

قدرت کامل ایران

نشــریه آنالین تحلیلی اینســاید عربیا آمریکا: 
عضویت ایران در ســازمان شانگهای دستاوردهای 
سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی خاصی برای 
ایران به همراه خواهد داشــت که شاید مهم ترین آن 
تقویــت موقعیت تهران در مقابل غــرب به ویژه در 
خصوص گفت وگوهای متوقف شده احیای برجام 
در وین باشــد. عضویت ایران در سازمان همکاری 
شانگهای نمی تواند بالفاصله بر پتانسیل واشنگتن 

برای ایجاد فشار اقتصادی بر ایران تأثیر بگذارد، اما با 
نگاهی به آینده، عضویت ایران در سازمان همکاری 
شانگهای، توانایی واشنگتن در انزوای دیپلماتیک و 

ژئوپلیتیک جمهوری اسالمی را تضعیف می کند.

قدرت دریایی ایران

نشــریه آمریکایی نشنال اینترســت: ایران در این 
سال ها انواع سالح ها را عرضه کرده است؛ از جمله 
آمریکا  تامکت«« ســاخت  جنگنده های»اف ـ1۴ 
که به موشک های روســی مجهز شده اند. در سال 
۲006، تلویزیون ایران یــک قایق پرنده عجیب و 
غریب را به نمایش گذاشت و چهار سال بعد اعالم 
کرد، سه اســکادران از آنها در نیروی دریایی سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی ایران خدمت می کنند. 
تحلیلگران خبری ســپس گفتند کــه ایران یکی از 
معدود کشــورهایی است که چنین قایق های پرنده 
پیشــرفته ای را طراحی و تولید کرده اســت، که از 
 قادر 

ً
نظر فنی نیز درست اســت. این قایق احتماال

به حمله مســتقیم به دشمن نیست، بلکه با راهبرد 

نامتقارن دریایی، ایران را قادر می ســازد تا از تنگه 
هرمز محافظت کند.

پیام های سفر به لبنان

روزنامه االخبار: ســفر وزیرخارجه ایران به لبنان 
حــاوی چند پیام مهــم بود: اول؛ این ســفر که در 
چارچوب یک سفر دوره ای به روسیه و سوریه انجام 
شد نشــان دهنده جایگاه لبنان در تفکر استراتژیک 
تهران و اهمیت آن در حوزه حیاتی ایران در سطوح 
سیاســی و امنیتی است. سفر عبداللهیان به بیروت 
پس از ســفرش به عراق در ۲۸ آگوســت گذشته 
بر اهمیت یکســان هر دو کشــور برای جمهوری 
اســالمی ایران تأکید دارد. دوم؛ ســفر عبداللهیان 
به لبنــان این پیام را برای خارج داشــت که نبرد با 
اســرائیل هنوز در صدر اولویت های تهران است؛ 
دیــدار امیرعبداللهیان و »سیدحســن نصرالله« 
دبیرکل حز ب الله این پیام را تقویت کرد. سوم؛ سفر 
مذکور پس از گام اول در شکست محاصره لبنان با 
فرستادن کشتی های حامل سوخت به لبنان با وجود 

تمام تهدیدهای خارجی با هدف کاستن از بحران، 
صورت گرفت تا تأکید کند که جمهوری اســالمی 
ایران آماده اقدامات بیشتر برای شکست محاصره 
و حمایت از حزب الله در مقابله با جنگ اقتصادی 

علیه لبنان به رهبری آمریکاست.

سوریه در مسیر قدرت

رویترز: اگرچه غرب هنوز از تعامل با بشــار اسد، 
رئیس جمهــوری ســوریه اجتناب می کنــد و او را 
مسئول 10 ســال جنگ داخلی شدید در کشورش 
می دانــد؛ اما خاورمیانه شــاهد تحولی اســت و 
کشــورهای عربی متحد واشنگتن از طریق احیای 
روابط اقتصادی و دیپلماتیک دنبال برقراری مجدد 
روابط خود با رئیس جمهوری ســوریه هســتند. با 
 پایان نیافته 

ً
وجودی کــه این جنگ و درگیری کامال

است؛ اما رئیس جمهوری سوریه به لطف روسیه و 
ایران که بیشــتر از واشنگتن که دنبال برکناری اسد 
بود، دنبال ابقای او بودند، کنترل بسیاری از مناطق 

را به دست گرفته است.

مصطفی منصوری
کارشناس بین الملل

انتخابات پارلمانی عراق 1۸مهرماه در سراســر این 
کشور برگزار شد. این انتخابات پنجمین انتخابات 
پس از ســقوط حکومت بعث عراق بود که قرار بود 
ســال آینده در موعد مقرر برگزار شــود؛ اما پس از 
اعتراضات و آشــوب های گســترده در اواخر سال 
۲019 و کشــمکش های طوالنی بر ســر انتخاب 
نخست وزیر موقت و تعیین تاریخ برگزاری زودهنگام 
انتخابات، در نهایت تاریخ مذکور برای برگزاری این 
انتخابات در نظر گرفته شد. درباره ابعاد و نتایج این 

انتخابات ذکر چند نکته حائز اهمیت است:
 برگــزاری این انتخابــات را می توان یک 

پیروزی بزرگ برای ملت، کشــور عراق و ۱
جریان مقاومت دانست؛ چرا که دشمنان مقاومت در 
عــراق و در رأس آنهــا آمریکا از ماه های گذشــته 
تالش هــای گســترده ای در قالــب یــک پــروژه 
طراحی شده با مراحل گوناگون برای برگزار نشدن 
ایــن انتخابات انجــام داده بودند که براســاس این 
طراحــی چنانچه انتخابات در موعــد مقرر برگزار 
نشود و با توجه به نزدیک  شدن به پایان دوره پارلمان 
 عراق در یک وضعیت بالتکلیفی و ابهام 

ً
کنونی عمال

قرار می گرفت که احتمال هرگونه اقدامی، از جمله 
کودتــا در این کشــور وجود داشــت. علت اصلی 
مخالفان برگزاری انتخابات نیز ارزیابی های دقیق از 
رأی پایین جریان مدنظر آنها ـ که همان جریان برآمده 
از اعتراض ها و آشوب های سه سال اخیر بود و  تحت 
عنوان »تشرینی ها« یا »جوکریسم «فعالیت می کردـ 
بود که با مشخص شدن نتیجه انتخابات، این جریان 
کمتر از 10 کرسی از 3۲9 کرسی پارلمان عراق را از 

آن خود کرد.
در این انتخابات با توجه به آرایش  سیاسی،  قومی و مذهبی عــراق، جریان های عمده 2

عراقی به این شکل وارد عرصه رقابت شدند؛
 الف ـ شــیعیان: شــیعیان عراق چهار جریان عمده 
داشتند؛ شامل ائتالف فتح)هادی عامری(، ائتالف 
دولت قانون)نوری مالکی(، ائتالف سائرون)مقتدی 

ـ  عبادی(. صدر( و ائتالف قوای وطنی)حکیم 
ب ـ اهل سنت: اهل ســنت عراق دو جریان عمده 
انتخاباتی داشتند؛ شــامل ائتالف التقدم وابسته به 
محمدالحلبوسی و ائتالف العزم وابسته به خمیس 

خنجر.
ج ـ اکــراد: کردهای عراق ســه جریــان انتخاباتی 
داشتند؛ شــامل ائتالف تحالف کردستانی)اتحادیه 
ـ  تغییر(، ائتالف  میهنی کردســتان به همراه گــوران 
حزب دموکرات کردستان)پارتی( و ائتالف نسل نو.

هرچند هنوز نتایــج نهایی و قطعی انتخابات اعالم 
نشده است؛ اما جریان های شیعه بین تا 1۴0تا 150 
کرسی، اهل ســنت  حدود 55 کرسی و جریان های 
کردی نیز حدود 55 کرســی را از آن خود کرده اند و 

فهرست سائرون، التقدم و دولت قانون نیز به ترتیب 
اول تا سوم شد ه اند. 

تغییر در قانون انتخاباتی عراق و تقسیم بندی  جدید حوزه های انتخاباتی، مسئله مهمی 3
بود کــه در این مرحلــه از انتخابات انجام شــد و 
پیش بینی هم می شــد که این تقســیمات از جمله 
افزایش حوزه های انتخاباتی از 1۸ به ۸3 حوزه)تغییر 
حوزه ها از استانی به شهرستانی( و امکان  رأی دادن به 
شــخص به جای حزب، آثار مســتقیمی بر نتایج 
انتخابات خواهد داشت که مهم ترین آن سنگین شدن 

وزن کاندیداهای مستقل در انتخابات بود.
درصد پایین مشــارکت، یعنی ۴1 درصد 4 یکی از مســائل مهم در انتخابات عراق، 
بود که نسبت به دور قبلی انتخابات در سال ۲01۸ 
چند درصد کمتر بود.این میزان مشارکت در حالی 
رقم خورد که مرجعیت عراق و حوزه های دینی این 
کشــور مردم را به مشارکت گســترده در انتخابات 
دعوت کرده  بودند و امروز برخی ناظران سیاســی 
معتقدند اگر دعوت مرجعیت نبود، میزان مشارکت 
حتی بسیار پایین تر از این میزان می شد. واقعیت این 
است که کشور عراق به دلیل مشکالت ساختاری و 
صــرف باالی 90 درصد درآمــد حاصل از فروش 
نفت برای امور اجرایی و پرداخت حقوق کارکنان 
دولت و فســاد اقتصادی در این کشــور از توسعه 
نیافتگی در امور زیربنایی رنــج می برد و مردم این 
کشور تاحدود زیادی امید و اعتقاد خود را به دولت و 
حاکمیت این کشــور برای حل مشکالت از دست 
داد ه اند.البتــه در کنار این مســئله عملیات روانی 
گســترده رسانه ای معاند و بیگانگان در این کشور و 
دلسردکردن آنها نسبت به حاکمیت نیز مزید بر علت 
شد و همین مسئله عامل مهمی در میزان مشارکت 

پایین در انتخابات بود.
  نتایج اعالم شــده انتخابات نشان داد، به 

درصد( ۵ پایین)زیــر50  مشــارکت  دلیل 
جریان هایی  شانس پیروزی و تصاحب کرسی های 
بیشتر داشته اند که از یک سبد رأی و پایگاه اجتماعی 
ثابت برخوردار هســتند که فــارغ از وجود هرگونه 
مشــکلی همچنان پای صندوق هــای رأی حاضر 

می شوند. نکته مهم دیگر در مسئله نتیجه انتخابات 
ورود مستقلین به پارلمان اســت. به دلیل تغییر در 
قانون انتخابات که اشاره شد در این دور از انتخابات 
افرادی که در عرصه رســانه و تبلیغــات انتخابات 
وضعیت بهتری داشــتند، به راحتــی وارد پارلمان 
شــدند. البته هزینه های ســنگین برخی کشورهای 
عربی و خارجی بــرای راه یافتن چهرههای مدنظر 
خود را که بخش عمده ای از آنها نیز شــناخته شده 

نیستند، باید مدنظر داشت.
 در سال گذشــته هجمــه  ســنگینی علیه 

نیروهای مقاومت در عراق وجود داشت که 6
بخش عمده این هجمه ها از سوی جریان موسوم به 
جوکری ها)مورد حمایت آمریکا( مطرح می شد و به 
همیــن دلیل در ایــن عرصه از انتخابــات، جریان 
مقاومت فقط بــه حضور ائتالف فتح منســوب به 
حشدالشعبی در رقابت های انتخاباتی اکتفا نکرد، 
بلکه خدمــات مستشــاری و حمایتی بــه برخی 
ائتالف های دیگــر از جمله ائتالف دولت قانون نیز 
ارائه شد تا در صورت ریزش تعداد کرسی های فتح، 
بتوان روی بقیه در تشکیل فراکسیون اکثریت حساب 
باز کرد. با توجه به نتایج به دست آمده و تمایل برخی 
مستقل ها برای پیوستن به ائتالف جریان مقاومت، 
امکان تشکیل ائتالف بزرگ یا همان »کتله اکبر« از 

سوی مقاومت وجود دارد.
 برخالف فضاسازی رسانه ها، مسلم است 

کــه آمریــکا شکســت خورده واقعی این 7
انتخابات است؛ چرا که فهرست اختصاصی و مورد 
حمایت آنها در نهایت 9 کرسی پارلمان را به دست 
آورد و برخی شخصیت ها و چهره های شاخص که 
 مشهود بود، از جمله 

ً
وابستگی آنها به آمریکا کامال

عدنان الزرفی، ســلیم جبوری، اســامه نجفی و... 
هیچ یک نتوانستند وارد پارلمان شوند.

  رسانه های معاند همیشــه سعی کرده اند 
تصویــری ضدایرانــی و ضدمقاومت از ۸

مقتدی صدر که فهرست مورد حمایت وی حائز رتبه 
اول شده است، نشان دهند. درست است که اختالف 
نظر و سلیقه میان وی و مقاومت وجود دارد؛ اما اگر 
از زاویه ای دیگر به این جریان نگاه کنیم، نکات قابل 

توجهی وجود دارد؛ اول اینکه خاندان صدر خاندان 
پرنفوذ و ریشه داری است که در راه مبارزه با استبداد 
صدامی شهدای زیادی تقدیم کرده است و به دلیل 
همین مقاومت و ایستادگی امروز این چنین در میان 
عراقی ها از محبوبیت برخوردار است. نماد انتخابات 
جریان صدر در این دوره از انتخابات »یک عصا« بود 
که برگرفته از عصای شــهید آیت الله محمدصادق 
صدر بود که در ذهنیــت عراقی ها یادآور کتک زدن 

مأمور بعثی به دست این شهید است. 
دوم اینکــه، ضدیت بــا اشــغالگری آمریکا و 
مخالفت عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی و 
داشتن مواضع مشترک با محور مقاومت در این زمینه 
ویژگی  مهم دیگر جریان صدر است. مقتدی صدر 
درباره حضور آمریکا در عــراق می گوید: »آمریکا 
سعی داشته و دارد که همه را با روش ها و شیوه های 
تروریستی از جمله جنگ، کشتار، ارعاب و فرافکنی 
تسلیم خود کند، آمریکا باید نیروهای اشغالگر خود 
را از تمام کشورها و در رأس آنها عراق خارج کند.«

سوم اینکه، بعد از جنایت ارتش تروریستی آمریکا 
در فــرودگاه بغداد که منجر به شــهادت فرماندهان 
مقاومت شــد، جریان صدر با فراخوان مردم نقش 
بسزایی در تجمع چندمیلیونی مردم عراق در بغداد 
و محکوم  کردن آمریکا و مطالبه خروج از این کشور 

داشت.
چهــارم اینکــه، پــس از برگــزاری نشســت 
صهیونیســتی اخیر در اربیل عراق که عده ای دنبال 
فراهم کردن زمینه های طرح پذیرش عادی ســازی 
رابطه میان عراق و رژیم صهیونیستی بودند، صدر به 
شدت نسبت به این مسئله واکنش نشان داد و گفت: 
»اربیل بایــد مانع برگزاری این گونه نشســت های 
تروریستی و صهیونیستی شود و دولت اقلیم کردستان 
باید این اقدام را جرم دانسته و همه شرکت کنندگان 
را بازداشت کند؛ در غیر این صورت وظیفه شرعی، 
عقلی و ملی اســت که با این اقدام برخورد شــود و 
عراق به هیچ وجه روابط خود را با اســرائیل عادی 

نمی کند.«
  برخی جریان ها در عراق طی ادوار گذشته 

با وجود ایفای نقش و داشــتن سهم قابل ۹
توجه در تشکیل دولت، اما همواره خود را در نقش 
اپوزیسیون قرار داده و مطالبه مبارزه با فساد در عراق 
را مطرح کرده اند. شاید در این دور از انتخابات و پس 
از تشــکیل دولت جدیــد این جریان هــا به جای 

مطالبه گری، پاسخگوی مطالبه مردم باشند.
نکته آخر اینکه انتخابات پارلمانی در عراق 

با برگزاری انتخابات و مشــخص شــدن ۱0
تعداد کرســی ها پایان نمی یابد؛ بلکه این انتخابات 
تازه شروع فرآیند تعیین نخست وزیر به منزله مهم ترین 
منصب حکومتی در عراق اســت که تاکنون پس از 
انتخابات و با ائتالف جریان های پیروز در انتخابات 
تحت عنوان »کتله اکبر« شکل گرفته است. بنابراین، 
باید منتظر ماند تا تکلیف فراکسیون اکثریت مشخص 
شود که هم شانس جریان مقاومت و هم جریان های 

دیگر برای تشکیل کتله اکبر وجود دارد.

یکا بازنده بزرگ  آمر
۱۰ نکته درباره انتخابات پارلمانی عراق

احد کریم خانی
دبیر گروه منطقه
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سیاست
۵

 کمک به افغانستان
 نه طالبان

بنا به گــزارش نیویورک تایمز، »اورزوال فن 
در الین« رئیس کمیســیون اروپــا، در این 
نشســت کمک به افغانســتان و کشورهای 
همســایه که پناهجوی افغان می پذیرند، به 
ارزش یــک میلیارد یورو را اعــالم کرد. او 
گفت، برای جلوگیری از یک بحران شدید 
انسانی و سقوط اقتصادی افغانستان »همه 
باید تمام تالش خــود را به خرج بدهیم.« 
این اجــالس در فضای مجــازی درحالی 
برگزار شد که سازمان ملل رهبران جهان را 
به تزریق میلیاردها دالر به اقتصاد افغانستان 
ترغیب کرده است، اما تاکنون کمک هایی که 
قول آن داده شده، فقط برای تهیه اضطراری 
مواد غذایی و دارویی بوده است. در نشست 
روز چهارشــنبه گذشــته که ماریو دراگی، 
نخست وزیر ایتالیا میزبان آن بود، بیشتر اعضا 
تعهد کردند به مردم افغانستان کمک کنند؛ 
اما بسیاری تأکید داشــتند که این به معنای 
به رسمیت شــناختن دولت طالبان نیست. 
دراگــی گفت: »به ســختی می توان تصور 
کرد که چطور می توان به مردم افغانســتان 
کمک کــرد... بی آنکه به نوعــی با دولت 
طالبان تعامل داشــت.« رهبــران این گروه 
از جمله جو بایــدن، رئیس جمهور آمریکا، 
تأکیــد کرده اند که کمک ها بایــد از طریق 
ســازمان های بین المللی و نه طالبان، که در 

ماه اوت به قدرت رسید، منتقل شود.

بی تفاوتی جانسون

با اجرایی شــدن برگزیت در انگلستان، 
بحران های متعــدد اقتصادی و همچنین 
بحران کمبود کاالها و مــواد غذایی این 
کشــور را در بر گرفته اســت. با این حال 
دولت »بوریس جانســون« معتقد است 
هیچ یک از ایــن گرفتاری ها و بحران ها 
ربطی به برگزیت و اجرایی شدن آن ندارد. 
از سوی دیگر درگیری های اتحادیه اروپا با 
انگلستان در خصوص حفظ روابط خوب 
جمهوری ایرلند و ایرلند شــمالی سبب 
شده  اســت که روابط لندن با بروکسل به 
سمت چالش های بیشــتر برود. روزنامه 
نوشــته  زمینه  در همین  »نیواروپائیــن« 
 است، دولت جانسون در خصوص ایجاد 
بحران های متعدد در انگلســتان همه را 
جز دولت خــودش و برگزیت را مقصر 
می داند. بحران کمبــود راننده کامیون و 
کانتینر در انگلستان منجر به بحران کمبود 
مواد غذایی و همچنین ســوخت در این 
کشــور شده اســت؛ با این حال جانسون 
معتقد اســت هیچ یــک از این بحران ها 
به برگزیــت ربطی نــدارد و کرونا عامل 
این مسئله اســت. این در حالی است که 
گفته  شده است بحران مرتبط با سوخت 
تا ماه هــای آینده همچنــان ادامه خواهد 
داشت و هیچ آینده روشنی برای حل این 
بحران نمی توان متصور شد. چندی پیش 
جانسون گفته بود، اجرایی شدن برگزیت 

بر تمام این بحران ها ارجحیت دارد.

جهان

پیشخوان

جهان

با وجود گسترش انرژی های تجدیدپذیر در فرانسه، دولت این 
 از انرژی هسته ای صرف نظر کند و 

ً
کشــور تصمیم ندارد فعال

همچنان سرمایه گذاری برای ساخت نیروگاه های جدید را در 
برنامه دارد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه از تصمیمات 
خود برای ســرمایه گذاری در ســاخت نیروگاه های هسته ای 
جدید سخن گفته است. وی از یک سو می خواهد یک نیروگاه 
هسته ای کوچک جدید SMR(( بسازد و از سوی دیگر بر لزوم 
گسترش انرژی های تجدیدپذیر تأکید دارد. وی همچنین در این 
 خوب 

ً
باره گفته است: »فرانسه در مقایسه با آلمان در واقع نسبتا

عمل می کند.«

  ساخت نیروگاه هسته ای
در حالــی که تعداد قربانیان ویروس کرونــا در برزیل از 600 
هزار نفر عبور کرده است، رئیس جمهور این کشور در پاسخ به 
پرسشی درباره تعداد قربانیان ویروس کرونا در این کشور گفت 
که از این سؤاالت خسته شده اســت. »بولسونارو« که بارها 
وخامت همه گیری کرونا در کشورش را نادیده گرفته، در سفر 
به ساحل »گواروژا« در ایالت سائوپائولو زمانی که با سؤالی از 
سوی یک خبرنگار درباره تعداد قربانیان ویروس کرونا مواجه 
شد، گفت: »در کدام کشور مردم نمی میرند؟ به من بگویید!« 
وی در ادامه گفت: »ببین، من اینجا نیامدم تا خودم را خســته 

کنم.«

خسته! رئیس جمهور   
درحالی که افغانستان به دلیل توقیف شدن دارایی هایش در آستانه 
بحران انسانی قرار دارد، سخنگوی کاخ سفید گفت که واشنگتن 
قصد آزادسازی این دارایی ها را ندارد. »جن ساکی« سخنگوی 
کاخ ســفید در یک نشســت خبری پس از برگزاری نشســت 
فوق العاده گروه ۲0 برای مقابله با بحران انســانی در افغانستان 
گفت که در موضع واشنگتن برای آزادســازی دارایی های این 
کشور تغییری به وجود نیامده است. سخنگوی کاخ سفید اظهار 
داشت: »هیچ تغییری درباره این سیاست ایجاد نشده است.« او 
گفت: »ما متعهد هستیم با همکاری با شرکای خود کمک های 

بشردوستانه را به طور مستقیم به مردم افغانستان برسانیم.«

افغانستان دارایی   بلوکه 

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

شاید گمان شود که خروج انگلستان از اتحادیه 
اروپا با مخالفت همه کشــورهای عضو این 
اتحادیه مواجه شده بود. با این حال زمانی که 
»دیوید کامرون« نخست وزیر سابق انگلستان 
اعالم کرد قصد دارد درباره جایگاه بریتانیا در 
اتحادیــه اروپا با این اتحادیــه وارد گفت وگو 
شــده و در صورت لزوم مباحــث مربوط به 
خروج این کشــور از ایــن اتحادیه را پیگیری 
کند، لهستان یکی از کشورهایی بود که از این 
مسئله استقبال کرد. زمانی  که گفت وگوهای 
انگلستان با اتحادیه اروپا برنامه ریزی می شد، 
تالش ها برای ایجاد اصالحات در این اتحادیه 
همچنان ادامه داشت؛ اما به نتیجه نرسیدن این 
اقدامات در نهایت باعث خروج انگلســتان 
از اتحادیــه و به راه افتادن موجی از نگرانی در 
خصوص آینده اروپا شد. امروز لهستان مانند 
برخی دیگر از کشــورهای این حوزه در صف 
اول انتقاد از سیاســت های اتحادیــه اروپا و 
بازگیری حاکمیت ملی خود است؛ اما اگر به 
فکر خروج از اتحادیه اروپا نیز نباشد، در نهایت 
آژیر خطر برای آینده این اتحادیه را روشن کرده 

است. 
با وجود اینکه انتشار خبر تصویب قانونی 
در لهستان که اجازه می دهد قانون اساسی این 
کشور در اولویت درقبال قوانین اتحادیه اروپا 
قرار داشته باشد، موجی از نگرانی و عصبانیت 
را در پایتخت های اروپایی و به ویژه بروکســل 
رقم زد، به نظر نمی رســد نیروهای سیاســی 
لهســتان به صورت جدی در حــال تدارک 
خروج ورشــو از اتحادیه اروپا باشــند. این 
مسئله اما باعث نمی شود انتقادات به اتحادیه 
اروپا کاهش پیدا کند؛ بلکه فصلی نوین برای 
بیان انتقادات نســبت به این اتحادیه و قوانین 
سخت گیرانه آن در قبال کشورهایی است که 

در جبهــه اول مقابله با پناه جویان و همچنین 
بحران های اقتصادی قرار دارند. 

حزب محافظــه کار »قانــون و عدالت« 
در لهســتان همچنان به عنوان رهبر گروه ها و 
احزاب راســت گرا در اتحادیه اروپا انتقادات 
کشورهای مختلف از قوانین سختگیرانه ی این 

اتحادیه را مطرح می کند. آنها معتقدند قدرت 
اتحادیه اروپا نباید تنها در بروکسل تمرکز یابد 
و از سوی کشــورهایی، مانند آلمان و فرانسه 
هدایت شــود. این گروه منتقــد در عین حال 
از اســتقالل انرژی در اتحادیه استقبال کرده و 
مخالف دخالت های روسیه در منطقه هستند 

و تالش دارند طرح های مرتبط با بازســازی 
زیرســاخت های موجود در کشــورهای این 
حــوزه را به تصویب ســران اتحادیــه اروپا 
برسانند. لهستان در عین حال به منزله پلی مهم 
بین اتحادیه اروپا و سایر کشورهای حوزه شرق 
اروپا مطرح اســت؛ به خصوص کشورهایی 
که در حــال انتقال به ســمت دموکراســی 
غربی هســتند. در همین راســتا لهستانی ها 
به شــدت از اوکراینی هایی که در مقابل نفوذ 
روسیه مقاومت می کنند، حمایت می کنند و 
درعین حال ورشو اولین پایتختی است که به 
گروه های اپوزیسیون بالروس پیشنهاد کمک 
مالی و پناهندگی می دهد. همه این کارها برای 
این بود که لهستان نشــان دهد عضوی مهم 
و تأثیرگذار در اتحادیه اروپاســت و می تواند 
ضمن همکاری با این اتحادیــه، انتقاداتی را 
نیز به عملکــرد آن داشــته و در برخی موارد 
خواستار اســتقالل در تصمیم گیری ملی در 

مقابل سیاست  های اتحادیه باشد. 
اعضای مهم اتحادیه اروپا، مانند فرانسه و 
آلمان هم اکنون بــا موج برخی مخالفت ها و 
انتقادات نسبت به عملکرد خود در این اتحادیه 
روبه رو هستند. آنها باید بدانند امکان اجرایی 
شدن برگزیت در خصوص کشورهایی، مانند 
لهستان نیز وجود دارد و برخی سیاست های 
منعطف می تواند به انتقــادات از این اتحادیه 
پایــان دهد. بــا این حــال تصور می شــود 
رقابت های بین آلمان و فرانسه برای در دست 
گرفتن رهبری این اتحادیه به قدری اســت که 
دیگر، کشورهای امثال لهستان و انتقادات شان 
به چشم نمی آیند. با کناره گیری آنگال مرکل از 
سیاست آلمان، امانوئل مکرون، رئیس جمهور 
فرانسه به دنبال در دست گرفتن قدرت اتحادیه 
اروپا بوده و سعی دارد فرانسه را به  عنوان پیشتاز 
در این زمینه معرفــی کند؛ اما این رقابت های 
سیاسی می تواند در نهایت منجر به برخی جدا 
شدن های دیگر یا حتی فروپاشی این اتحادیه 
شود؛ مسئله ای که چندان مورد توجه کسانی، 

مانند مکرون و مرکل قرار نگرفته  است.

در حدود ۴/3 میلیون نفــر از آمریکایی ها در ماه 
اوت ســال جاری میالدی از شــغل خود استعفا 
داده اند. این تعداد در حــدود ۲/7 درصد از کل 
نیروی کار آمریکا را شــامل می شود. این تعداد 
اســتعفا باالترین میزان ترک کار از سال ۲000 

میالدی به بعد است. 
علت اصلی این مسئله درخواست آمریکایی ها 
بــرای پرداخــت حقــوق بیشــتر و همچنیــن 
انعطاف پذیری بیشــتر در مدیریت مؤسسه ها و 
مجموعه های کاری اســت. بسیاری از نیروهای 
کار با بیان اینکه حداقل حقوق در آمریکا به شدت 

پایین اســت، اعالم کرده اند ایــن میزان حقوق، 
ارزش کار کردن ندارد و آنها می توانند با استفاده 
از حقوق بیکاری تا حــدی از پس مخارج خود 

بربیایند. 
گفتنی اســت، از زمان فراگیر شــدن ویروس 
کرونا در آمریکا، تعداد زیادی از مردم این کشور 
از کار خود بیکار شده یا استعفا داده اند تا بتوانند از 
حقوق بیکاری و کمک های مالی دولتی بهره مند 
شوند. برهمین اساس، دولت بایدن به تازگی اعالم 
کرده  است، حقوق بیکاری را که به  دلیل کرونا به 
مردم داده می شد، قطع می کند تا آنها به سمت کار 

کردن بروند. این در حالی اســت که تحلیلگران 
اقتصادی در آمریکا معتقدند، به جای قطع کردن 
حقوق بیکاری، دولت بایدن باید دســتمزدها را 
افزایــش دهد. فاصله و شــکاف طبقاتی موجود 
در آمریکا در دوران کرونا به شــدت افزایش پیدا 
کرده است و در شرایطی که بســیاری از مردم به 
دلیل قرنطینه های گسترده دچار بیکاری شده اند، 
صاحبان صنایــع و شــرکت های تکنولوژیکی 

باالترین میزان درآمد را شاهد بوده اند. 
کســب وکارهای  گرفتن  رونــق  درعین حال 
اینترنتی و همچنین تولید محتوا در فضای مجازی 

سبب شده  است که بسیاری از آمریکایی ها به دنبال 
به راه انداختن کســب وکار خــود در اینترنت و 
فضــای مجازی بــوده و به حقوق کــم کارگری 

رضایت ندهند.
 باال رفتن میزان ایجاد شــغل در آمریکا بعد 
از پایان یافتن دوران قرنطینه های کرونایی، باعث 
شــده  اســت مشــاغل زیادی به دنبال استخدام 
کارگران باشند؛ بااین حال دستمزد پایین مشاغل 
باعث شده  است با وجود تولید شغل باال، بسیاری 
از مردم ترجیــح دهند همچنان بیــکار مانده یا 

به دنبال به راه انداختن کسب وکار خود باشند.

   گزارش    

وی کار!  اعتراض نیر
استعفای چهار و نیم میلیون آمریکایی در یک ماه

یر خطر یر خطر  آژ   آژ
وپاشی   وپاشیفر   فر

رقابت های آلمان و فرانسه 
چگونه موجودیت اتحادیه اروپا را تهدید می کند؟
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قانون کار باید 
انعطاف پذیر شود

بــر اســاس آمارهــای اعالم شــده، طی 
ســال های 1393 تا 139۸ سالیانه حدود 
600 هزار نفر به شــاغالن کشــور اضافه 
شــده اســت؛ موضوعی که دولت یازدهم 
و دوازدهم از آن بــه عنوان عملکرد دولت 
طی این سال ها یاد کرده و مدعی بود دولت 
با وجود مشــکالت زیاد توانســته است، 
ســالیانه این مقدار شغل ایجاد کند. این در 
حالی است که با بررسی جزئیات شغل های 
ایجاد شده، مشخص می شود هیچ ردی از 
سیاســت های دولت در ایجاد این مشاغل 
 هیچ 

ً
وجــود ندارد. در واقــع، دولت عمال

کاری برای ایجاد این شغل ها نکرده است؛ 
چرا که عمده اشــتغال زایی ایجاد شده طی 
این ســال ها برای بنگاه هــای زیر پنج نفر 
بوده اســت؛ یعنی افراد مستقلی به صورت 
خودجوش آمده و بــا ایجاد یک فعالیت یا 
بنگاه اقتصادی کوچک مشــاغلی را ایجاد 
 افراد شاغل در 

ً
کرده اند. مشاغلی که معموال

آنها مشمول بیمه نبوده و اشتغال غیر رسمی 
و ناپایدار به حســاب می آینــد. اگر دولت 
می خواهد این مشاغل ناپایدار و غیررسمی 
به مشاغل پایدار و رسمی تبدیل شوند، باید 
یک بازنگری اساسی در سیاست های کالن 
کشو ر ، از جمله ثبات اقتصاد کالن و بهبود 
فضای کسب وکار ایجاد شود، اما در همین 
شرایط موجود نیز دولت برای مثال می تواند 
پکیجی تهیه کند و حداقل با بررسی همین 
شــغل هایی که خود مردم ایجاد می کنند، 
مانع ایجاد و گســترش این مشاغل نشود؛ 
یعنی حــاال که خود دولــت اقدام خاصی 
در راستای ایجاد اشتغال نمی کند، حداقل 
مانع تراشی نیز نکند. یکی دیگر از مشکالت 
کشور در زمینه ایجاد شغل وجود برخی از 
 درجه 

ً
قوانین است، ما قوانینی داریم که واقعا

انعطاف شان به شــدت پایین است؛ یعنی 
کشــور از وجود قوانین خشک و سخت در 
حوزه بازار کار رنج می برد. وقتی قانون کار 
را بررسی می کنیم، می بینیم این قانون برای 
همه و به صورت سراسری نوشته شده و همه 
در این قانون به یک چشم دیده شده اند. در 
 
ً
حالی که این موضوع خطاســت و طبیعتا

قانــون کار باید برای فرد جوان یا پیر، زن یا 
مرد و منطقــه جغرافیایی و... انعطاف پذیر 
باشد؛ اما یکسان و سراسری بودن قانون کار 
انعطاف آن را کم کرده است. موضوع بعدی 
بحث دستمزد نیروی کار است. اگر موضوع 
دستمزدها را بررسی کنیم، متوجه می شویم 
طبق بنــد الف مــاده ۴1 قانــون کار، مزد 
می تواند بر اساس مناطق و صنایع مختلف 
تعیین شود، ولی ما دســتمزد را سراسری 
اعالم می کنیم. همانطور که هزینه های تولید 
در مناطق مختلف متفاوت است و هزینه ها 
برای کسی که در شهرستان تولید می کند، 
با کسی که در تهران تولید می کند، متفاوت 
است که این موضوع می تواند در دستمزدها 
نیز لحاظ شــود. تعیین دستمزد سراسری 
باعث شده افرادی که گاها راضی هستند، 
با دســتمزدهایی کمتر از دستمزد رسمی 
مشغول به کار شوند و مشمول اشتغال غیر 
رســمی شوند؛ یعنی شــرایط بازار کار در 
کشــور به گونه ای است که خودمان، تعادل 

بازار را به هم زده ایم.
نکته دیگر این است که در حال حاضر 
نظام آمار و اطالعات ما اشــکاالت بسیار 
زیادی دارد. محاســبه اشتغال، میزان افراد 
شــاغل، بیــکار و حتی تعــداد بنگاه های 
اقتصادی مان با مشکل مواجه است. وقتی 
 
ً
آمار رســمی و دقیقی وجود ندارد و طبیعتا

وقتی اطالعات درستی در دسترش نباشد، 
نمی توان هیچ سیگنالی برای سیاست گذاری 

مناسب به سیاست گذار داد. 

 Bهزینه جاری از صندوق توسعه 
برای تهیه این گــزارش 76۲ صفحه ای حدود 3700 
دســتگاه  اجرایی حسابرسی و بیش از 6۸00 گزارش 
حسابرسی از سوی دیوان بررسی شده است. گزارشی 
که البتــه پس از تدویــن و نهایی شــدن آن در هیئت 
عمومی دیوان محاسبات کشور نیز به تصویب رسیده 
و در نهایــت طــی روزهای گذشــته در صحن علنی 
مجلس قرائت شد. یکی از موضوعات قابل اشاره در 
این گزارش برداشــت 35 هزار میلیارد تومانی دولت 
قبل از منابع صندوق توسعه ملی است؛ به گونه ای که 
بر اســاس گزارش تفریغ بودجه ســال 1399، دولت 
روحانی فقط در ســال گذشته بیش از 35هزار میلیارد 
تومان از منابع صندوق توسعه ملی را صرف هزینه های 
جاری خود کرده که خالف قانون برنامه ششم توسعه 
اســت؛ چرا که براســاس الزامات قانون برنامه ششم 
توسعه، پیش بینی شده بود که در سال 1399 دولت از 
محل منابع صندوق توسعه ملی هیچ رقمی را صرف 

مصارف عمومی خود نکند.

 B رکوردزنی تخلف 
در بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه سال 1399، 
آمده اســت که دولــت قبل فقــط ۲۸ درصد احکام 
بودجه را رعایت کرده است. موضوعی که نشان دهنده 
وجود تخلــف در اجرای 7۲ درصــد احکام قانونی 
بودجه اســت. این حجم از اجرا نشدن قانون یا وجود 
تخلف در اجرا در حالی اســت که یکی از شعارهای 
حســن روحانی، رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم 
تشکیل دولت قانونمدار بود؛ اما بی سابقه ترین تخلفات 
بودجه ای تاریخ در سال گذشــته رقم خورده و دولت 
در اجــرای بیش از 70 درصد از احکام بودجه تخلف 

داشته است.

 B جوالن دوشغله ها 
یکی دیگر از نکات عجیب گزارش تفریغ بودجه سال 
1399 وجود 1۲۴ مدیر دوشغله در دولت گذشته بود. 
بر اساس جزء )۲( بند )ه( تبصره )۲( قانون بودجه سال 
1399، عضویت هم زمان مقامات موضوع ماده )71( 
قانون مدیریت خدمات کشــوری و معاونان و مدیران 
دستگاه های اجرایی موضوع ماده )5( قانون مدیریت 
خدمات کشوری و ماده )5( قانون محاسبات عمومی 
کشــور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست های 

مدیریتــی در هیئت مدیره، مدیریت عاملی و ســایر 
مدیریت های اجرایی شــرکت های دولتی و نهادهای 
عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیرمجموعه خود 
و زیرمجموعه سایر دستگاه ها ممنوع است؛ با این حال 
در بررسی های صورت گرفته از سوی دیوان محاسبات 
کشور مشــخص شده است در سال 1399 ممنوعیت 
مذکور از سوی 1۲۴ نفر از مقامات، معاونان، مدیران 
و کارکنان شاغل در )63( دستگاه مشمول این قانون، 

رعایت نشده است.

 B  فرار مالیاتی پزشکان 
موضــوع فرار مالیاتی به خصوص از ســوی برخی از 
مشاغل پردرآمد، از جمله موضوعاتی است که همواره 
طی سال های گذشــته مطرح بوده اســت. بر اساس 
گزارش تفریغ بودجه ســال 1399، بالغ بر 65 درصد 
مشاغل مربوط به پزشــکی، پیراپزشکی، داروسازی 
و دامپزشــکی از نام نویسی در ســامانه مالیاتی کشور 
خودداری کرده اند. این در حالی است که بر اساس بند 
)ز( تبصره )6(، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، 
پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت 
آنها از ســوی وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی، سازمان نظام پزشــکی ایران یا سازمان نظام 
دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود و 
کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم 
از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف بوده اند 
از ابتدای سال 1399 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند؛ 
با این حال نتایج بررســی ها نشــان می دهد، از تعداد 
 تعداد 

ً
155/57۲ نفر مشموالن شناسایی شده، صرفا

5۴/۴90 نفر، معادل 35 درصد مشموالن در سامانه 
مالیاتی نام نویسی کرده اند و حدود 65 درصد همچنان 
از اجرای قانون طفره می روند. این در حالی اســت که 
حتی انجام نام نویســی مذکور نیز به منزله استفاده از 

پایانه های فروشگاهی نیست.

 B درآمد چهار برابری از هدفمندی یارانه ها 
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1399، درآمد دولت 
از محل گران کردن حامل های انرژی در قالب هدفمندی 
یارانه ها در ســال گذشته، 177 هزار میلیارد تومان بوده 
اســت. عددی که در صورت توزیــع این پول میان ۸0 
میلیون ایرانی، ســهم هر فرد ایرانی حــدود 1۸۴هزار 
تومان در ماه می شــود؛ اما دولت روحانی بخش زیادی 

از درآمد هدفمندی یارانه ها را به شرکت های دولتی داده 
است. این در حالی است که درآمد هدفمندی یارانه ها 
در دولت دهم و زمان اجرای این قانون در ســال 13۸9 
حدود ۴0 هزار میلیارد تومان بود که تمام آن میان مردم 
در قالب یارانه نقدی توزیع می شد، اما در دولت روحانی 
بخش زیادی از منابع هدفمندی یارانه ها به شرکت های 

دولتی بازگشت داده شد!

 B انحراف ۷۰ درصدی
گــزارش تفریغ بودجه ســال 1399 نشــان می دهد، 
نظارت نکردن شرکت سهامی پخش فرآورده های نفتی 
در توزیع و مصرف گاز مایع موجب شــده است بیش 
از 70 درصد گاز مایع توزیع شــده در سنوات اخیر به 
دست مصرف کننده واقعی نرســیده و با چندین برابر 
قیمت از سوی شرکت های توزیع کننده به فروش برسد. 
موضوعی کــه برخالف مفاد ماده )59( قانون »تنظیم 
بخشــی از مقررات مالی دولت« بوده و نوعی تخلف 
از قانون بودجه به شمار می رود. از سوی دیگر، با توجه 
به مابه التفاوت پرداختی از طرف دولت به پاالیشگاه ها 
بابــت اختالف نرخ مصــوب )۲30 تومــان( و نرخ 
جهانی، مبلغ یارانه پرداختی به شرکت های توزیع کننده 
در سال گذشــته بالغ بر ۲6/000 میلیارد تومان بوده 
است که این اقدام در مغایرت با ماده )۴( دستورالعمل 
»مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه  فرآورده های 

نفتِی یارانه ای« به شمار می رود.

 B هدر رفتن ۲۷۰ میلیون دالر 
یکی دیگر از موضوعات قابل اشاره در گزارش تفریغ 
بودجه سال 1399، موضوع شرکت پخش فرآورده های 
نفتی است. شرکت پخش فرآورده های نفتی تعداد 16 
فقره قرارداد به صورت اعتباری را با یکی از شرکت های 
صادرکننده منعقد کرده که با توجه به توانایی نداشتن 
خریــدار در پرداخت ثمن معامله و بــا وجود صدور 
ضمانت نامــه از ســوی صندوق ضمانــت صادرات 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت، مبلغ ۲70 میلیون 
دالر معادل 6/000 میلیارد تومان برای شرکت مذکور 
قابلیت وصول نداشته است. گفتنی است، در گزارش 
تفریغ بودجه سال 1399 این موضوع به عنوان یکی از 

تخلفات دولت در سال گذشته عنوان شده است. 

 Bسقوط بورس 
دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال 

1399 از ترک فعل دولت روحانی در ســقوط بورس 
خبر داده اســت. بر اساس این گزارش، تأخیر و تعلل 
سه ماهه شورای عالی بورس در تصویب تزریق مبلغ 
1/500 میلیارد تومان از محل منابع صندوق توســعه 
ملی به صندوق تثبیت بازار ســرمایه و اتخاذ نکردن 
تصمیم در اســتفاده از منابع حاصــل از کارمزدهای 
وصول شــده  مربوط به خرید و فروش سهام در سال 
1399 )مبلغ ۲6/000 میلیارد تومان( در ساماندهی 
و حمایت از بازار سرمایه از مصادیق ترک فعل دولت 

بوده است. 

 B گران فروشی 
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1399، از حدود 
۲/3 میلیــارد دالر ارز دولتی تخصیــص یافته برای 
واردات دارو، حــدود 70 درصد این رقم، یعنی مبلغ 
1/6۲ میلیارد دالر از ســوی بانــک مرکزی تأمین و 
پرداخت شده است که بر اســاس آمارهای موجود،  
بــا وجود محدودیت  های منابع ارزی کشــور، صرفه 
و صالح دولت در تعییــن قیمت  های ارزی داروهای 
وارداتی رعایت نشــده اســت. برای نمونه، بررسی 
 
ً
واردات 31 قلــم دارو حاکــی از اختصــاص جمعا
۲35/۲16/6۸6 یورو مــازاد بر قیمت واقعی داروها 
به تعداد 1۲ شرکت  واردکننده است. مطابق آمارنامه 
دارویی، ارزش بازار داروهای وارداتی در سال 1399، 
 مبلغ 5/135 میلیارد تومان بوده که از این میزان 

ً
جمعا

حدود ۲1 درصد آن، یعنی رقم 10۸9 میلیارد تومان بر 
خالف تکلیف مقرر در بند )پ( ماده )7( قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور، در سامانه سازمان غذا 

و دارو شناسه گذاری نشده است.
موارد فوق بر اســاس گزارش تفریغ بودجه ســال 
1399 بخشی از تخلفات، کم کاری ها و عبور دولت 
از اجرای قانون بودجه طی ســال 1399 بوده است. 
شاید گزارش تفریغ بودجه را بتوان کارنامه عملکردی 
دولت هــا در اجرای بودجه های ســالیانه دانســت؛ 
کارنامه ای که حاال دولت جدید با بررسی آن می تواند 
هم در تدوین و هم در اجرای بودجه ســال 1۴01 در 
راستای اصالح ساختار بودجه حرکت کند. موضوعی 
که گزارش زودهنگام دیوان محاســبات از بودجه 99 
نیز این مســیر را برای دولت سیزدهم هموارتر کرده 

است. 

بازار

یادداشت 

یک اصل بدیهی در علم اقتصاد این است که وقتی اقتصاد شما 
با رکود تورمی مواجه اســت، تنها راه  حل، حمایت از بخش 
تولید است. باید در این شرایط هزینه های تولید را کاهش داد تا 
منحنی عرضه اقتصاد به سمت چپ و باال هدایت شده و با بهره 
گرفتن از تولید بیشتر تعادل به بازارها بازگردد. در حقیقت، وقتی 
هزینه نهایی تولید در کشــور کاهش یابد، عرضه کاال افزایش 
یافته و به تبع آن سطح قیمت ها پایین آمده و نرخ بیکاری کاهش 
چشمگیری پیدا می کند. به نظر می رسد، در وضعیت فعلی تنها 
راه عالج اقتصاد ایران و وابســتگی بودجه به درآمدهای نفتی 

افزایش تولید در کشور از طریق کاهش هزینه های تولید است.

 کاهش هزینه  تولید
منهای نفت

به گزارش اورا، مؤسســه »اینفوالین« اعالم کرد که طی سال 
جاری شــاخص قیمت مواد غذایی در جهان ۲7 درصد رشد 
کرده است. ایوان پدیاکوف، مدیرعامل اینفوالین گفت: »این 
روند یکی از سریع ترین نمودار رشــد قیمت ها از دهه 1970 

تاکنون به شمار می رود.« 
پدیاکــوف تأکید کرد: »هم اکنون قیمت بســیاری از مواد 
غذایی به یکدیگر مرتبط است. نه تنها قیمت میوه و سبزیجات 
یا شــیر در حال افزایش است، بلکه شاهد آن هستیم که قیمت 
مواد غذایی و حتی کود نیز باال می رود، مسئله ای که باعث ایجاد 

یک دور تسلسل رشد قیمت ها می شود.« 

 گرانی غذا
شاخص

»اقتصاد اشتراکی« به این معناست که افراد و گروه ها می توانند 
به طور گســترده تری، دارایی هــای دیگران را اجــاره کنند یا 
دارایی  های خودشــان را اجاره دهند. این امر بیشــتر هنگامی 
رخ می دهد که قیمت یک دارایی بســیار باالست و افرادی که 
آن کاال یا دارایی را در اختیار دارند، به صورت تمام و کمال از 

آن استفاده نمی کنند.
 اگرچه اجاره دارایی در تمام جوامع بشری، قدمت بسیاری 
دارد، اما امروزه به کمک اینترنت، این امر بســیار آسان تر شده 
و افراد به کمک چنین نظامی، می توانند از دارایی های شان )به 

ویژه دارایی های بال استفاده( پول کسب کنند.

اشتراکی اقتصاد   
افزوده

  تخلف دولت اعتدال
  از قانون بودجه 

میالد شکری
خبرنگار

نگاهی به گزارش تفریغ بودجه سال ۱399 در مجلس شورای اسالمی

 سه شنبه هفته گذشته بود که مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه علنی بیستم مهرماه مجلس شورای اسالمی گزارش تفریغ بودجه سال ۱3۹۹ کل کشور را در 
صحن مجلس قرائت کرد؛ گزارشی که به گفته وی سی ودومین گزارش تفریغ بودجه پس از انقالب بوده و نه تنها سر موعد مقرر، بلکه چهار ماه زودتر از موعد مقرر قانونی تقدیم 
مجلس شده است. اقدامی که هم رئیس دیوان محاسبات کشور و هم بسیاری از کارشناسان، آن را تحولی در چارچوب تدوین گزارش تفریغ بودجه سنواتی کشور می دانند. 
با این حال گزارش تفریغ بودجه سال ۱3۹۹ همانند سال ۱3۹۸ نشان دهنده وجود تخلفات، کم کاری ها و فرار دولت از اجرای قانون در بسیاری از حوزه ها بوده است. صبح 

صادق در گزارشی به برخی از تخلفات دولت در اجرای بودجه ۹۹ بر اساس گزارش تفریغ بودجه اشاره کرده است. 

فاطمه عزیزخانی
کارشناس اقتصادی
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عبرت از حوادث دنیایی

بســیاری از اتفاقات و حوادثــی که برای 
انســان ها پیش می آید، به این دلیل است 
که انسان هوشیار شود، پند بگیرد و به سوی 
خالق خود روی بیاورد. خداوند هنگامی 
که پیامبری را به سوی امتی می فرستاد، به 
او قدرت جذب، سخنوری، تبلیغ و اعجاز 
مــی داد تا مردم به حقانیــت او پی ببرند. 
وقتی که بــه ســخنان و اعجازها اهمیت 
نمی دادند، از خداوند وعده عذاب دریافت 
می کردند. البته عذاب از ســوی خداوند 
فقط وعــده بود، امــا هنگامی که مردمی 
عذاب خداوند را به تمســخر می گرفتند، 
به وقوع می پیوســت. خداوند در آیه 130 
تا 13۴ ســوره اعراف به طور خالصه این 
روند را بیان می فرماید: »و گفتند: هرگونه 
نشــانه ای برای ما بیاوری که مــا را بدان 
مســحور کنی به تو ایمان نخواهیم آورد. 
پس بر آنها طوفان و ملخ و شپشک و وزغ 
و خون)خون شدن آب نیل( آن نشانه های 
آشــکار )قهر و غضب( را فرستادیم، باز 
طریق کبر و گردنکشی پیش گرفتند و قومی 
گناهکار بودند و چون بال بر آنها واقع شد 
گفتند که ای موسی، خدایت را به عهدی 
کــه با تو دارد بخوان )تــا این عذاب و بال 
را از ما دور کند(، کــه اگر رفع بال کردی 
البته ایمان به تو می آوریم و بنی اسرائیل را 
به همراهی تو می فرستیم. پس چون بال را 
تا مدتی که متعهد شدند ایمان آورند از سر 
آنها رفع کردیم، باز پیمان را شکســتند.« 
انسان های خیره سر در وقت سختی ایمان 
می آورند و هنگام آسایش همان مسیر قبل 
را ادامه می دهند. هــدف از وعده عذاب 
تذکر و یــادآوری قدرت مند بودن خداوند 
است، نه فرصت برای گردن کشی انسان ها 
پس تا وقتی که انسان ها از حوادث و بالها 
تذکر نمی گیرند، نمی توانند راه درســت 
را پیدا کننــد. آنچه انســان را از حرکت 
در مســیر حق بازمی دارد، کبر و غرورش 
بــه قدرت هــای کاذبش بوده و هســت. 
انسان هایی که دستاوردهای شان چشم های 
آنها را کور می کند و به جای آنکه از حوادث 
روزگار درس بگیرند و قدرت مقابله با آن 
را از ســوی خدا بدانند، بیشتر در باتالق 
دستاوردهای خود فرو می روند. خداوند در 
قرآن تکبر انسان ها را ناشی از روی گرداندن 
از خداوند دانســته که نمی گذارد قدرت 
و عظمتــش در دل انســان ها جای بگیرد 
و همین امر باعث می شــود دل های شان 
زنگار بگیرد. در آیه ۴7 و ۴۸ سوره اعراف 
اهل بهشــت، اهل جهنم را مورد خطاب 
ْصَحاُب 

َ
قرار داده و می گویند: »َوَنــاَدی أ

وا َما 
ُ
ال

َ
وَنُهْم ِبِسیَماُهْم ق

ُ
 َیْعِرف

ً
ْعَراِف ِرَجاال

َ ْ
ال

ِبُروَن«؛ 
ْ
ْسَتک

َ
ْنُتْم ت

ُ
ْم َو َما ک

ُ
ْم َجْمُعک

ُ
َنی َعْنک

ْ
غ

َ
أ

]امکانات مادی و[ جمعیت ]انسانی[ شما 
و تکّبری که می ورزیدید، عذابی را از شما 
دفع نکرد.)اعــراف/۴۸ و ۴۸( آری، اهل 
جهنم کسانی هســتند که به دستاوردهای 
دنیایی دل خوش می کنند و خود را مستقل 
از خداونــد می دانند. در حالی که باید هر 
دســتاوردی را از قدرت و لطف خداوند 
دیده و از هر حادثه ای عبرت بگیرند و آن 
را سرمشق خود قرار دهند. در این صورت 
هم گرفتــار بال نمی شــوند و هم زندگی 
بهتــری دارند. برای نمونــه، هنگامی که 
یک بیماری مانند کرونا تمام مردم جهان 
را گرفتار می کند، انسان ها باید آن را نشانه 
قدرت خداوند بدانند و در مســیر او قدم 
بگذارند، حتی اگر واکسن و داروی آن را 
ساختند، باید آن را به قدرت و امداد الهی 
وصل کنند، نه آنکــه متکبرتر و مغرورتر 

شوند.

آیت الله حاج آقا مرتضی تهرانی: فرعون هنگام غرق شدن وقتی 
دید همه معجزات موسی تحقق پیدا کرده و دارد غرق می شود 
از ترســش بود که  گفت: »من به خدای قوم بنی اسرائیل ایمان 
آوردم.« یعنی ایمان غیر واقعی بود و فقط می خواســت نجات 
 
ً
پیدا کند... اگر توبه اش واقعی بود و خدا رو صدا می زد، حتما
َرًجا«؛ و هر کس 

ْ
ُه َمخ

َ
 ل

ْ
َه َیْجَعل

َّ
ِق الل نجاتش مــی داد. »َوَمْن َیَتّ

تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می کند.
)طالق/۲( اگه باور کنیم تقوای الهی و پرهیز از گناه و زشــتی 
برای نجات خودمان است، لذت معنویت نصیب مان خواهد 

شد.

دین

آیه

همه ما با فطرت انســانی آشنا هستیم و می دانیم 
خداوند ما را با فطرتی پاک آفریده است. فطرت 
پاک به چه معناست؟ سطح شناخت آن چیست؟ 
آیا خلل ناپذیر اســت یا آلوده هم می شود؟ سؤال 
اصلی آنکه آیا انســان می تواند با فطرت خودش 
 باید 

ً
در مسیر درست انسانیت قدم بگذارد یا حتما

پیامبری برای هدایت او مأمور شــود؟ در پاسخ 
باید اول فطرت را معنا کرد. فطرت از ماده »فطر« 
اشتقاق یافته که در لغت عرب در معانی گوناگون، 
مانند ابتدا، اختــراع، پاره کردن از طول وخلقت 
به کار رفته اســت. فطــرت در ادبیات عرب بناء 
نوع و بر خلقــت خاص داللت می کند. این واژه 
وقتی به انسان نســبت داده می شود، نوع خاصی 
از آفرینش انســان را به تصویر می کشد. فطرت 
در علوم گوناگــون تعریف های خود را پیدا کرده 
است؛ اما بهترین تعریف را آیت الله مصباح آورده 
است که می گوید: »قضایایی که عموم مردم با یک 
استدالل ســاده به راحتی آن را درک می کنند.« 
 اســاس 

ً
فطرت بدیهیات را می شناســد و اتفاقا

زندگی انسان هم از مسلمات و بدیهیات است. 
وقتی از فطرت انسان سخن گفته می شود، مقصود 

این است که در سرشت و خمیرمایه وجود انسان 
از سوی آفریدگار متعالی، نوعی تمایل، استعداد و 
کشش به انجام کارهای نیک و خیر نهادینه شده 
است که اگر انســان به حال خود واگذار شود، به 
انجام آن اعمال گرایش خواهد داشت، مگر اینکه 
قوه و استعداد پیشــین با عوامل بیرونی پوشانده 
شود. پوشــاندن در اینجا به معنای تغییر نیست؛ 
بلکه به معنای مستور کردن است. مارکسیست ها 
و اگزیستانسیالیســت ها منکر ماهیت و سرشت 
پیشین انسان شــده ا ند و معتقدند ماهیت انسان، 
از محیط و جامعه متأثر اســت؛ اما بحث ما در 
آنجایی است که اگر انســان در محیط جامعه و 
اجتماع نباشــد، باز هم می تواند خــوب و بد را 
تشــخیص دهد. فطرت در دین ما آنقدر جایگاه 
رفیعی دارد که شناخت حقیقت دین فقط از طریق 

فطرت ممکن دانسته شده است.
 البته شناخت فطری دین، یعنی شناخت لزوم 
دین برای تکامل انســان نه محتــوای آن. با این 
مقدمه بهتر می توانیم معنای فرمایش رسول گرامی 
َما  اســالم)ص( را درک کنیم که می فرمایند: »ِإنَّ
ِق«؛ ما معتقدیم اتمام 

َ
ال

ْ
خ

َ ْ
اِرَم ال

َ
َم َمک مِّ

َ
ت
ُ
ُت ِل

ْ
ُبِعث

اخالق به این معنا نیست که راهی ابتدایی از سوی 
پیامبران قبلی شروع شــده و پیامبر اسالم)ص( 
در حال تکمیل یا اتمام آن است. پس بهتر است 
اینطور معنا کنیم: »ابتدائیات اخالق توسط خود 
انسان ها شناخته می شــود اما پیامبر اسالم)ص( 

از طــرف خداوند برای تکامل و رســاندن آن به 
حد اعال مأمور شــده اســت.« بنابراین انسان ها 
بدون آنکه پیامبری برای هدایت شان مأمور شود، 
می توانند ابتدائیات اصول اخالقی را بشناســند 
و بــه آن عمل کنند. لزوم حیا و حفظ آبروی خود 
و دیگران؛ زشــتی رفتارهای غیر انسانی؛ مردود 
بودن تجــاوز به حقــوق دیگران، ظلــم کردن، 
دزدیدن دارایی دیگران، دست درازی به محصول 
و دســترنج انســان ها، قتل، غارت، بی رحمی، 
دروغگویی و... برای انسان قابل شناسایی است. 
شــناخت همان چیزهایی که با فطرت انســان 

سازگار هست و نیست.
 بنابراین انســان برای فهم ابتدائیات اخالقی 
می تواند به فطرت خــود مراجعه کند و نیازی به 
مرشد، رسول، راهنما، امام و... ندارد؛ زیرا خود 
تبعیــت از پیامبر و امام هم بــا مراجعه به فطرت 
امکان پذیر اســت و وقتی شناخت ابتدایی ایجاد 
شــد، برای تکامل آداب اخالقی به همان پیامبر 
و امــام و عالم دینی مراجعه می شــود. خداوند 
در آیه 30 ســوره روم فطــرت را تعریف کرده و 
ِقْم 

َ
أ
َ
بر سالمت شــناخت آن تأکید می فرماید. »ف
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َ
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ُموَن«؛ پس روی خود را متوجه 
َ
اِس الَیْعل َر الَنّ

َ
ث

ْ
ک

َ
أ

آیین خالص پروردگار کن! این فطرتی اســت که 
خداوند، انسان ها را بر آن آفریده است. دگرگونی 

در آفرینش الهی نیســت. این است آیین استوار، 
ولی اکثر مردم نمی دانند.)روم/30( علمای اسالم 
فطرت را ظرفی پر از معرفت می دانند. »برخالف 
تصّور گروهی که می گویند: انســان مثل ظرفی 
خالی اســت که با آداب و رســوم و افکار حق یا 
باطل پر می شــود و نظام های سیاسی و اقتصادی 
و اجتماعی به او رنگ می دهند، خداوند شناخت 
حق و حقگرایی را به ودیعت نهاده است.«)تفسیر 
نور، اســتاد قرائتی( انســان فقط بــا مراجعه به 
فطرت خود می تواند حق را بشناســد و اگر حق 
را پیدا نکرد، مشکلش در جای دیگر است. اینکه 
 نفَسه فقد 

َ
امیرالمؤمنین)ع( می فرمایند: »َمْن َعَرف

ه« ناظر به این معناست. انسان از راه های   رَبّ
َ

َعَرف
زیادی می توانند به خدا برسد و ابتدائیات زندگی 
خود را سامان دهد؛ اما مراجعه به درون یا فطرت 
کوتاه ترین راه و مطمئن ترین راه اســت. حال این 
پرســش مهم باید پاسخ داده شود که وقتی انسان 
می تواند با مراجعه به فطرت خود راه درســت را 
پیدا کند، چرا این کار را نمی کند؟ انسان هایی که 
می توانند ابتدائیات اخالقی را بفهمند و به آن عمل 
کنند، اما غافلند و مدام دنبال کسی هستند که آنها 
را هدایت کند. در عین آنکــه انبیا و اولیا هزاران 
ســال است انســان را ارشــاد و هدایت کردند؛ 
اما کمتر کســی متوجه آنها شده و کمتر کسی در 
مسیری که نشان داده شــده، قدم برداشته است. 

پس مشکل کجاست؟

 فرار انسان از فطرت خود
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

قرآن کریم اخالق پیغمبر)ص( را در عظیم بودن 
لق عظیم هستی.« 

ُ
یاد می کند و می فرماید: »تو خ

خداونــد در آیه دیگری خطاب بــه پیامبر)ص( 
می فرماید: »به ســبب رحمت الهی که شــامل 
حالت شــد، با مردم نرم شــدی، اگر خشــن و 
سنگ دل بودی مردم از ِگرد تو پراکنده می شدند.« 
اخالق و خوش رویی و خوش خویی تو سبب شد 
که مردم جذبت شــوند. مرحوم عالمه طبرسی، 
صاحب تفسیر مجمع البیان، درباره این آیه شریفه 
بیانی دارند. )خیابان طبرسی مشهد به نام ایشان 
است. عالمه ســکته کرده بودند و به کما رفتند و 
اطرافیان فکر کردند او مرده است و کفنش کردند 
و سنگ لحد را هم گذاشتند، به هوش که آمد نذر 
کــرد که اگر بیرون بیاید، این کتاب را بنویســد و 
نوشت(؛ خوب است که انسان در نذر هم خوش 
سلیقه باشــد. حضرت صدیقه کبری)س( برای 
شفای حسنین)ع( نذر کردند و روزه گرفتند. نذر 
کن و چهل روز زبانت را از گناهان پاک نگه دار، 

نذر کــن دروغ نگویی، زبانت عــادت می کند. 
نذور هم اثرگذار است. عالمه طبرسی در تفسیر 
ِه 

ّ
َن الل ِبَما َرْحَمٍة مِّ

َ
مجمع البیــان در ذیل این آیه »ف
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َحْوِلک« می فرمایند، خداوند به رسولش می گوید: 
اگر تندخو بودی مردم از دور تو پراکنده می شدند، 
یا رسول الله هم نرم خو بودی و هم نرم گو بودی؛ با 
نرم گویی و نرم خویی توانستی مردم را جمع کنی. 
پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »من تربیت شده خدا 
هستم و علی تربیت شده من است، پروردگارم، به 
من فرمان بخشش و نیکویی داده است و از بخل 

ورزیدن و ستم کردن نهی فرموده است.«
رسول خدا)ص( که تربیت شده خداوند است، 
آمــده تا ما را تربیت کند، مــا را صاحب اخالق 
نیکو کند، لذا پیغمبر)ص( نرم خو و نرم گو بودند. 
علما هم وارث انبیاء هستند، باید مؤدب باشند به 
آداب الهی. پیامبر اسالم)ص( تمام طب سنتی و 
اســالمی را بیان کرده است، اینکه چه بخوریم و 

چه نخوریم؟ تا گرسنه نشدید غذا نخورید، غذا 
را هم که خوردید تا اشــتهای تان باقی است، از 
سفره کنار بیایید. تمام طب همین است. خداوند 
در قرآن به پیامبر اکرم)ص( سه دستور داده است: 
َو« عفو و بخشــش را سرلوحه زندگی 

ْ
َعف

ْ
ِذ ال

ُ
»خ

خودت قــرار بده. مردم را به خوبی ها دعوت کن 
و دستور سوم از انسان های جاهل همیشه دوری 
کن... حلم یعنی بردباری؛ یعنی انسان در مقابل 
برخوردهای بد دیگران و مصائب بردبار باشــد. 

خواستید مؤمن را امتحان کنید، باید 
در حلمش امتحانش 

کنید.

 روش پیامبر اسالم)ص( در جذب مردم
   منبر    

راستگو توبه کننده   
سلوک

 حدود دخالت مقنن
راهنما

حجت  االســالم استاد ســیداحمد مددی: تنجز)قطعیت( دو 
بخش است: »تنجز کبرا« و »تنجز صغرا« و متعارف است که 
مقنن در تنجز صغرا دخالت نمی  کند، هرچند ممکن اســت؛ 
مانند اینکه این مایع آب است یا خمر؟ دخالت نمی کند، چون 
صغریات فراوانند و شــأن مقنن دخالت در آنها نیســت؛ ولی 
مقنن می تواند در تنجز کبرا دخالــت کند، مثل اینکه بگوید: 
»فقط از راه فالن روزنامه قوانین جدید ابالغ می  شــود.« شارع 
هم می  تواند بگوید: »اگر از راه قیاس به نجاست خمر علم پیدا 
کردی حجت نیست.« بله اگر مقنن در تنجز کبرا دخالت نکرد، 

به همان طرق عقالیی اکتفا می شود.

پرسش: آیا جایز است که انسان مالی را قبل از گذشت یک سال 
بر آن، به همسرش هدیه دهد، با آنکه می داند وی آن مال را برای 

خرید خانه در آینده یا مخارج ضروری، ذخیره خواهد کرد؟
پاســخ: این کار جایز اســت و مالی که انســان به همسرش 
 مناسب شأن شما و افراد، 

ً
بخشیده، اگر به  مقداری باشد که عرفا

مانند شماست و بخشش، صوری و به قصد فرار از خمس هم 
نباشد، خمس ندارد.  

اجوبة االستفتائات، سؤال ۸۵6 

 فرار از خمس!
حکمت

گفتاری از حجت االسالم سیدحسین هاشمی نژاد

 محمدرضا قضایی
کارشناس علوم اسالمی
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پرونده

  امت
واحد

نگاهی به ضرورت وحدت 
ملت های مسلمان در مقابل دشمن

حبلالله

یکی از اصلی ترین حربه های دشمنان اسالم 
در سراســر تاریخ ایجاد تفرقه و اختالف در 
امت واحده اسالمی بوده و هست؛ از بنیان 
نهادن فرقه های ضاله و انحرافی تا تحریف 
تاریخ و به نمایش گذاشتن چهره ای خشن از 
مسلمانان از جمله سعایت های دشمنان بوده 
اســت. در مقابل این حربه دشمن، رهبران 
بزرگی در جهان اســالم وجود داشــتند که 
در مسیر خنثی ســازی این توطئه دشمن به 
پا خاســته و گام های بلندی را برای دست 
یازیدن به منشور وحدت اسالمی برداشتند. 
مســیری که هم منبعث از آموزه های رسول 
مهربانی و اخالق اســت و هم از تأکیدات 
صریح خداوند در قرآن اســت. قرآن کریم، 
ضمــن دعوت مســلمانان به وحــدت، با 
اعتصام به حبل الله و نهی از تفرقه، و با اشاره 
به الفت و برادری و موّدت ایجاد شــده و از 
بین رفتن عداوت و کینه دیرینه در سایه نعمت 
اسالم که مبنای اتحاد و همبستگی آنهاست، 
در سوره آل عمران، آیه 203این گونه یادآور 
 و 

ً
می شــود: »واعتصمــوا بحبل الله جمیعا

التفرقوا و ذکر و انعمت الله علیکم، اذ کنتم 
اعداًء فالف بیــن قلوبکم فاصبحتم بنعمته 
«؛ کارهایی که پشت آنها را شکست 

ً
اخوانا

و قدرت آنها را در هم کوبید، چون کینه توزی 
با یکدیگر، پر کردن دل ها از بخل و حسد، به 
یکدیگر پشت کردن و از هم بریدن و دست 

از یاری هم کشیدن، بپرهیزید.
جمهوری اسالمی به عنوان کشور پیشرو 
در طول 42 سال گذشته تمام تالش و توان 
خود را برای وحدت جهان اســالم صرف 
کرده است و نام گذاری هفته وحدت از 12 
تا 17 ربیع االول، عمل بــه تعالیم الهی در 
راستای خنثی سازی اهداف دشمنان است. 
امید است که کشورهای اسالمی با شناخت 
کامل از توطئه های دشمن به سمت وحدت 

کلمه حرکت کنند. 

پیش درآمد 

ملیحهزرینپور
خبرنگار

گروهپرونده
صبح صادق

وحدت نقطه آغاز تمدن اسالمی
آیت الله عباس کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

»وحــدت امت اســام« از مهم ترین مباحثی 
اســت که آیات و روایات بسیاری در ضرورت 
حفظ و لزوم اســتحکام هر چه بیشتر آن میان 
شیعه و سنی عنوان شده است. امری که استکبار 
جهانی به دلیل کوتاه شــدن دستش از چپاول 
ملت ها به شــدت از آن هراس داشته و سالیان 
درازی اســت که در تاش برای ایجاد شکاف 
میان امت اســام است. دشــمن با تعابیری، 
چون »شیعه انگلیســی« یا »اسام آمریکایی: 
در حقیقــت می خواهد چهره اســام ناب را 
مخدوش کنــد و در این امر چه بهتر از واگرایی 
میــان امتی که باهم بودن شــان چیزی جز قطع 
جیره چپاولگری از کشــورهای مسلمان برای 
استکبار جهانی ندارد. صبح صادق برای بررسی 
بیشتر این مباحث به سراغ آیت الله عباس کعبی، 

عضو مجلس خبرگان رهبری رفته است.

 BBBB در ابتدا بفرمایید که ضرورت وحدت  
در جامعه امروز و در میان شیعه و سنی 

را چطور ارزیابی می کنید؟
امت اســالمی نســبت به بحران هــا، معضالت و 
مشــکالت درونی خود باید نگاه ریشــه ای و عمیق 
داشته باشــد و به جای پرداختن به چالش هایی که 
شکاف درون امت را بیشتر می کند، باید به ریشه این 
چالش ها و واگرایی ها دقــت کند. حقیقت امر این 

است که از زمان پیروزی انقالب اسالمی با شعار »نه 
شرقی نه غربی«، زلزله ای بزرگ در نظام بین الملل بر 
پایه اسالم ناب محمدی اتفاق افتاد و انقالب اسالمی 
نقطه آغاز جهاد تمدنی برای امت اسالمی و احیای 
امت شد و امروز در دهه پنجم پیروزی انقالب جهان 
به دو بلوک اسالم ناب محمدی با محوریت گفتمان 
انقالب اسالمی و بلوک استکبار و نظام سلطه مبدل 
شد. امت اسالمی با پیروزی انقالب اسالمی بر پایه 
بیداری اسالمی، جان تازه ای گرفت و حالت ضعف 
و انفعال مسلمانان امت به نهضت اقتدار و مقاومت 
اســالمی تبدیل شد؛ لذا بســتری برای پیشرفت و 
احیای دوباره امت اســالمی فراهم شــد. امروز راه 
حل این اســت کــه نخبگان امت اســالمی بر پایه 
اجتهاد متناسب با مقتضیات زمان و تشویق جوانان 
به عنوان پیشران حرکت امت برای بهره مندی از علم 
و فناوری و پیشبرد آن با اتکا و نوآوری و نیز توجه به 
محور مقاومت و اقتــدار دفاعی و حضور مقتدرانه 
در مقابل دشــمنان اسالم و امت باید به مسئله امت 
اسالمی یک نگاه راهبردی داشته باشند. امروز امت 
اســالمی می تواند بر پایه علم و ایمان، عقالنیت و 
معنویت، عدالت و پیشرفت و آزادی و کرامت انسان 
و احیای مردم ساالری اســالمی، دشمنان اسالم و 

امت اسالمی را به چالش بکشاند.

 BBBB چرا اســتکبار جهانی و صهیونیسم از  
وحدت مسلمانان هراس دارد و به دنبال 

ایجاد شکاف بین شیعه و سنی است؟
بلوک اســتکبار امروز در برابر کنشــگری بیداری 
اسالمی و امت اســالمی و محور مقاومت به ستوه 
آمده است؛ طبیعی اســت که آمریکا و صهیونیسم 

راه حل خــود را در این می داننــد که به اختالفات 
درون امت مســلمان دامن بزنند و به چالش شیعی 
سنی یا مشکالت قومیتی و ملی گرایی و امثال اینها 
و اختالفات درون امت دامــن بزنند. این در حالی 
اســت که امروز تاریخ فوکویاما رنگ باخته و خود 
فوکویاما اعتراف می کند که صدای شکست لیبرال 
دموکراسی به گوش می رسد یا جوزف نای در کتاب 
آینده قدرت در قــرن 21 پیش بینی کرده، قدرت از 
غرب به شرق منتقل می شود و آمریکا با سرعت رو 

به افول می رود.

 BBBB ســناریوی شیعه انگلیســی و اسام  
آمریکایی یا ســنی آمریکایی از ســوی 
دشمن غربی چیســت و چه اهدافی را 

دنبال می کند؟
این همان جریان اســالم علیه اســالم است که از 
طریــق اتاق جنگ دشــمن و اســتکبار جهانی در 
غفلت برخی ها موجب اقداماتی از طرف آنان شده 
است؛ چرا که همانطور که گفتم آنها از کنشگری و 
بیداری اســالمی در جوامع به ستوه آمده اند و برای 
خنثی سازی آن به دنبال هر ترفندی هستند و همانطور 
که از اختالف و تفرقه در امت اسالمی سود می کنند، 
به چنین جریاناتی دست می زنند تا در جنگی نرم و 

نشانه رفتن اعتقادات به نتیجه برسند.

 BBBB برای خنثی ســازی توطئه دشمن و رو 
شدن جریان های انگلیسی و آمریکایی 
در راســتای شــکاف میــان جامعــه 

مسلمانان چه باید کرد؟
باید برای ساخت جامعه نمونه اسالمی تالش کنیم؛ 

این همان امری اســت که خداوند از ما خواســته 
است! امت اسالمی بهترین امتی است که دستاورد 
رسول الله)ص( است. خداوند امت اسالمی را با 

محوریت رســول الله برگزیده است؛ لذا 
ما باید امت نمونه اسالمی را بر پایه 

هدایت و پیشرفت بسازیم.
با بهره گیــری از ظرفیت های 
می توانیم  مــا  اســالمی،  امت 
دشمنان امت واحده  را به انفعال 

بکشانیم. طبیعی است که تأکید 
همه آحاد امت اسالمی چه شیعه 

و چه سنی بر ارزش های مورد تأکید 
رسول خاتم )ص( اســت؛ می توان از 

همین دریچه توطئه های دشــمن را خنثی 
کرد. امت اســالمی امــروز به جنبش های 

نرم افــزاری نیاز نــدارد و نبایــد مقطعی و 
سطحی به چالش های درون امت نگاه کنیم؛ 
وحدت اسالمی یک راهبرد اساسی است و 

اختالف بین شیعه و سنی حربه قدیمی استعمار 
کهن است که به دنبال تضعیف اقتدار درونی 

امت اســالمی اســت و ما در این زمینه به 
آگاهی برای خنثی ســازی توطئه های 

دشــمن نیاز داریم. امروز بیش از 
گذشــته به صلــح، مصلح و 

اصالح جهانی برای احیای 
فطرت و بیداری انسانی 

و  پایه وحــدت  بــر 
مقابله با توطئه های 

دشمن مسلمانان 
نیازمندیم.

امام خمینی)ره(

اگر بخواهیم به پیشــگامان وحدت اشاره کنیم، نخستین فردی 
که در عصر حاضر به ذهن مان می رسد، امام خمینی)ره( است؛ 
رهبر و پیشوایی که با آگاهی از دسیسه های دشمنان امت اسامی 
برای تفرقه و دشمنی میان مسلمانان با بصیرت تمام عنوان »هفته 
وحدت« را آن هم از روز والدت پیامبر مکرم اســام)ص(بنیان 
گذاشــتند تا در کنار این مشــترک فرهنگی و مذهبی در جامعه 
اسامی، مسلمانان از هر قومیت و مذهبی چه تسنن و چه تشیع 
بیش از پیش در کنار هم احســاس وحدت و همدلی و برادری 
کنند؛ اما پیشــگامان دیگری هم در ایــن عرصه داریم؛ چنانچه 
سابقه دشــمنان اسام و مسلمانان خیلی بیش از سابقه تاریخی 
انقاب است و پیش از این نیز علما و دلسوزانی برای بر هم زدن 
نقشه شوم دشمن در همه کشورهای اسامی تاش های بسیاری 
کردند. چنانچه میرزا محمدحسن شــیرازی از دیگر پیشگامان 
وحدت مسلمانان  معتقد بود که اتحاد گروه های مسلمان موجب 
بقای عزت و عظمت جامعه اســامی اســت و تفرقه و جدایی 
اقشار امت اســامی مایه ذلت و تباهی است و این فرصت را به 

دشمن می دهد تا مقاصد شوم خود را دنبال کند.

 میرزا محمدحسن شیرازی

میرزای شیرازی با ارائه نقشــه ها و طرح های مختلف، در ایجاد 
وحدت میان برادران شیعه و سنی تاش های بسیاری کرد. مقابله 
با طرح های اســتعماری انگلیس در کشور افغانستان، پرداخت 
مســتمری و کمک های مادی به طاب و علمای سنی همانند 
طاب و علمای شیعه، ایجاد امکانات رفاهی برای برادران سنی 
و شیعه به صورت یکسان، خنثی سازی نقشه های مختلف دشمن 
برای ایجاد اختاف و تحمل کردن مشکات این مسیر)ازجمله 
به شهادت رسیدن فرزند ایشان(، برخورد با افراد ناآگاه و عالم  نما  
که به اسم محبت به اهل بیت)ع( و اظهار نفرت از دشمنان شان، 
قصد اختاف افکنی میان شــیعه و ســنی را داشــتند، از جمله 

تاش های این عالم مجاهد بود.
 امام موسی صدر

توجه امام موســی صدر به حضــور پیروان ادیــان مختلف در 
سرنوشت کشــورش، یعنی لبنان و زمینه سازی برای گفت وگو 
بین فرهنگ هــای مختلف، تجربه ای گرانبهاســت که امروز در 
جهان به آن نیاز داریم. مهدی فیروزان، خواهرزاده امام موســی 
صدر می گوید: »امام موسی صدر در تعاماتش با مردم لبنان به 

تمام ادیان توجه داشت و همه شهروندان را در تعیین سرنوشت 
کشور دخیل می دانســت و به همین دلیل بود که در تشکیل هر 
مجموعه فرهنگی، اعضا را از مسلمانان شیعه و سنی، مسیحیان 

و دروزی ها انتخاب می کرد.«
 شیخ محمد عبده

شــیخ محمد عبده از دیگر اندیشــمندان جهان اسام است که 
در کنار ســیدجمال به وحدت دنیای اسامی اندیشید، هرچند 
معتقد بود کــه آموزش وپرورش و تربیت دینی جامعه بر تعلیم و 
هر حرکت سیاســی تقدم دارد. شــرح نهج الباغه عبده گامی 
مؤثر در جهت وحدت و تقریب بین مذاهب اســامی است و 
در بخش های مختلف ایــن کتاب می توان ارادت و عاقه قلبی 
وافر شیخ عبده را به حضرت علی)ع( یافت؛ شیخ محمد عبده 
 با اختافات و نزاع های فرقــه ای غیرمنطقی و زیان بار 

ً
شــدیدا

مخالفت می کرد.
 اقبال الهوری

اقبال الهوری شــاعری اســت کــه از دغدغه هــای فکری او 
»وحدت گرایی« است و بیداری اســامی را از آرزوهای بزرگ 
خود می داند؛ وی در شعر خود پیامبر اسام)ص( را نماد عینی 

وحدت اسامی می داند.
عشق او سرمایه جمعیت است  / عشق در جان و نسب در پیکر 
است-  امت او مثل او نور حق است / همچو خون اندر عروق 

ملت است
 عامه شیخ محمدتقی قمی

عامه شیخ محمدتقی قمی هم از پیشگامان و منادیان وحدت 
اسامی است؛ وی عمر خود را برای تحقق این آرمان گذاشت 
و بیش از پنجاه سال پیش بذر »تقریب بین مذاهب اسامی« را 

در قاهره کاشت.
 شیخ عبدالمجید سلیم

شــیخ عبدالمجید ســلیم هم یکی دیگر از پیشگامان وحدت 
و بیداری اســامی اســت؛ این عالم مســلمان فریاد وحدت 
مسلمین را سر داد و به دعوت عامه محمدتقی قمی، مؤسس 
»دارالتقریب« لبیک گفــت؛ به حق می توان او را از بانیان تقریب 

در مصر دانست. 
 شهید سیدمحمدباقر حکیم

شهید ســیدمحمدباقر حکیم را امروز به عنوان »شهید پیشگام 
تقریب مذاهب اســامی« می شناســند؛ عالمی کــه با وجود 

مبارزات سیاسی فراوان، هیچ گاه از دانش و اندیشه فاصله نگرفت 
و حاصل جهاد علمی او، بیش از شــصت کتاب و رســاله در 
رشته های مختلف است؛ از اقدامات وی در کنار ریاست مجلس 
اعای انقاب اسامی عراق و فرماندهی نیروهای بدر، می توان 
به ریاست شورای عالی مجمع جهانی »تقریب مذاهب اسامی« 

و عضویت در هیئت  امنای دانشگاه مذاهب اسامی اشاره کرد.
 سیدجمال الدین اسدآبادی

سیدجمال الدین اسدآبادی از دیگر پیشگامان وحدت اسامی 
است. وی منشأ جریان فکری استبداد داخلی و استعمار خارجی 
را در جوامع اســامی تشخیص داد و با این دو مسئله به  شدت 
مبارزه کرد. تشدید مبارزه علیه قدرت های استعمارگر غربی پس 

از جنگ جهانی دوم، نام وی را بر سر زبان ها انداخت. 
 شهید سید قطب

شــهید ســید قطب هم یکی از چهره های شــاخص پیشــگام 
وحدت اسامی و فریادگر احیای عظمت اسام است که شهره 
اسام خواهی او از مرزهای جغرافیایی کشورش فراتر رفت. وی 
می نویسد: »شکی نیست علی رغم این دشمنی ها و کارشکنی ها، 
آینده در قلمرو اســام است و ما اینک جهادی طوالنی، دشوار 

و پرخطر داریم. این جهاد برای نجــات فطرت از البه الی انبوه 
ابرهای تیره و پیروز ســاختن آن بر تیرگی هاست. باید برای این 
جهاد مجهز شــویم و قوای فراوان آماده  سازیم. تجهیزات الزم 
برای این جهاد فقط یک چیز است: آشنایی کامل با حقایق اسام 

و فراگرفتن دین در سطح عالی آن.«
 شهید مطهری

شــهید مرتضی مطهری هم جزء افرادی بود که در مسیر وحدت 
امت اسامی، اندیشه های نو و راهکارهای علمی و عملی واالیی 

را در پیش روی جامعه قرار داد. 
 شیخ محمود شلتوت

شیخ محمود شــلتوت هم از معدود عالمانی است که اهتمام 
ویژه ای به وحدت اســامی داشته اســت؛ وی معتقد بود یکی 
از مهم ترین مســائل در شــکل گیری وحدت، دستیابی به نقطه 
اشتراکی اســت که همه مذاهب بر آن اتفاق داشته باشند. علما 
و اندیشمندان بسیار دیگری نیز در طول تاریخ اسام و به قدمت 
دشــمنی دشــمنان اســام همواره به دنبال وحدت میان امت 
اســامی بودند؛ اما پرداختن به آن از ظرفیت این نوشتار خارج 

است.

  پیشگامان
 وحدت اسالمی

در روزگاری به سر می بریم که »تفرقه بینداز و حکومت کن« از اصول و مبانی اصلی کشورهای مستکبر و زورگوی دنیاست؛ همان نیتی که جهان 
غرب سالیان سال است برای دستیابی به آن به هر تنش و اختاف و دشمنی دامن می زند. دشمن غربی برای چپاول ملت های مسلمان و ثروتمند 
 در منطقه خاورمیانه چاره ای جز تفرقه و دشمنی میان آنها و تخریب چهره اسام ناب و مخدوش کردن نگاه جهانی نسبت به مسلمان 

ً
خصوصا

متدین ندارد، اما در مقابل این تاش دشمن به قدمت تاریخ دشمنی مستکبران با مسلمانان علما، فقها و اندیشمندان دلسوزی از شیعه و سنی که 
وحدت را نعمتی برای جهان اسام می دانستند، تاش کردند تا نقش خود را با عنوان پیشگامان وحدت در جامعه مسلمانان و به عبارتی تقریب 
مذاهب اسامی ایفا کرده و ضمن یادآوری مشترکات و کمک به هر چه پررنگ تر شدن آن در جامعه بزرگ اسامی از شرق و غرب، مردم را نسبت 

به توطئه های دشمن و تفرقه افکنی میان مسلمانان در جهت رسیدن به اهداف شوم شان آگاه کنند.

 در مقابل خط تفرقه افکنی دشــمنان که برای شقه شقه کردن امت 
اسامی در دستور کار قرار گرفت، علما و صاحبان علم و فضیلت 
در جهان اســام قیام کردند تا این توطئه شوم را خنثی کنند. تمام 
هم و غم این اندیشــمندان در واقع رسیدن به اسام عزیز، قدرتمند 
و یکپارچه در برابر دشمنان مشترک قسم خورده جهان اسام و امت 
اسامی است. در واقع هدف از وحدت اسامی، ایجاد یک ساز و 
کار مشترک میان مسلمانان در رویارویی با خطرهایی است که امت 
اســامی را تهدید می کند؛ از این رو و برای بازخوانی مســیری که 
پیشگامان وحدت اسامی در پیش گرفتند، با دکتر عبدالله فرهی، 

پژوهشگر تاریخ اسامی گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید: 

 BBBB مبدأ و طلیعه اندیشه وحدت و مسیری را که پیشگامان این  
مسیر پیش گرفتند، در کجا باید جست وجو کرد؟

پاســخ این پرســش را می توان در این مســئله یافت که شخصیت 
پیشــگام در اندیشه وحدت، حضرت رســول خدا)ص( هستند؛ 
چه در حیات مکی که رسول خدا)ص( به عنوان اسوه  مسلمان ها 
اندیشــه  توحیدی را تبیین کردند و چه در عصــر مدنی که »کلمه  
توحید« عرصه اجتماعی گسترده ای پیدا کرد و »توحید کلمه« هم 
محقق شد؛ رسول خدا)ص( در عصر مدنی گام هایی جدی برای 
تشــکیل »امت واحده«، تقابل با نظام قبیلــه ای و عصر جاهلیت 
برداشتند. »عصر جاهلیت« عصر شرک، بت پرستی، چندگانگی و 
شریک قائل شدن برای ذات باری تعالی است؛ اما رسول خدا)ص( 
با ایجاد اخوت و برادری میان مؤمنان، این شــرک و بت پرســتی را 
ریشه کن کردند. در همین راستا، به ابتکار پیامبر خدا)ص( اوس و 
خزرج »انصار« شدند و قریش و سایر قبایل همراه پیامبر در هجرت 
به مدینه النبی »مهاجرین« لقب گرفتند.  ســپس، بین مهاجرین و 
انصار هم »عقد اخوت« بسته شد و پیمان هایی با اهل کتاب منعقد 
شــد. این گونه، پیامبر خدا)ص( به »امت واحده« در درون حریم 
مدینه عینیت بخشــیدند؛ اما در ماجرای عقد اخوت، نزدیک ترین 
فرد به رســول خدا)ص(، یعنی علی بن ابی طالب)ع( نیز با رسول 
خدا)ص( عقد اخوت بستند، کسی که این اندیشه  وحدت را بعد 
از رحلت رســول خدا)ص( پی گرفت.  هرچند رسول خدا)ص( 
ایشــان را به عنوان وصی و جانشــین خود معرفی کرده بودند، اما 
علی بن ابی طالب)ع( در راستای حفظ کلمه  توحید و توحید کلمه 
و صیانت از امت واحده ضمن بیعــت با خلیفه  اول جلوی تفرقه 
را گرفتند و نماد وحدت شــدند. سپاه اسام یکپارچه شد و اسام 
گسترش پیدا کرد؛ یعنی اگر در اسام گسترشی اتفاق افتاد، به دلیل 
اعتقاد به این وحدت و امت واحده است و هرجا که در طول تاریخ 
اسام پیشرفت داشته ایم، به دلیل همین اعتقاد به امت واحده بوده 
و در هرجا که پسرفت داشته ایم، به دلیل اعتقاد نداشتن به این امت 

واحده بوده است.

 BBBB در عصر معاصر برای بحــث وحدت چه اقداماتی انجام 
شده است؟

امروزه، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با طرح مراحل پنج گانه، 
یعنی انقاب اســامی، نظام اســامی، دولت اسامی، جامعه  
اســامی و تمدن اســامی برای ما راهی در ادامه  این مسیر ترسیم 
کرده اند و ما را به سمت تجلی این امت واحده حرکت داده اند. ما با 
شکل دهی به جامعه  اسامی و این امت واحده، می توانیم به تمدن 
اسامی عینیت ببخشیم و این مسئله ای است که در ادامه  مسیر با آن 
روبه رو هســتیم. گام هایی نیز در پیوند بین شیعه و اهل سنت به ویژه 
از زمــان مرحوم آیت الله العظمی بروجردی)ره( در پیوند با علمای 
برجسته  االزهر مصر برداشته شده است. االزهر که نامش برگرفته از 
نام حضرت زهرا)س( است، به عنوان مهم ترین مرکز اندیشه  اهل 

سنت در میان سّنیان مرجعیت دارد.
 علمایی از همین مرکز مانند شــیخ عبدالمجید ســلیم یا شیخ 
محمود شــلتوت در پیوند با آیت الله العظمی بروجردی به واسطه  
عامه شیخ محمدتقی قمی به تأسیس »دارالتقریب« در مصر همت 
می گمارند و مذهب شیعه را به عنوان یک مذهب رسمی به رسمیت 
می شناسند و به این ترتیب، گام های روبه جلویی در جهت هم بستگی 
میان مذاهب اســامی برداشته می شود. البته این موضوع با فراز و 
نشــیب هایی نیز همراه بوده است؛ اما با اقداماتی که به ویژه در زمان 
رهبری آیت الله العظمی خامنه ای انجام شده است، به ویژه با ایجاد 
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسامی، این باور که مذاهب اسامی 
می توانند با همدیگر، هم فکری، هم زیســتی مسالمت آمیز و درک 
متقابل داشته باشند، احیا می شود. مسلمانان با نگاه به مشترکات 
و درک تفاوت هایــی که بــا همدیگر دارنــد، می توانند با همدیگر 
به عنوان برادر مســلمان زندگی کنند. ابتکار ایجاد هفته وحدت در 
نظام جمهوری اســامی ایران به رهبری امــام خمینی)ره( در نگاه 
به میاد یگانه  عالم خلقت، یعنی حضرت محمد مصطفی)ص( 
بهانه ای شــده است که ان شاءالله همه ساله این اندیشه را دوباره به 
خود، یادآور شــویم و بتوانیم هر ساله گام های روبه جلویی در این 

زمینه برداریم.

 BBBB برای اینکه این وحدت بین جهان اسام رونق بیشتری پیدا  
کند و با توجه به اختاف هایی که در سال های اخیر به وجود 
آمده است، به نظر شــما چه اقداماتی الزم است تا در این 

بخش بیفتد؟
یکی از کارهای بســیار اساســی که باید انجام دهیم، این است که 
اولویت خود را در تعامل با ســایرین تشــخیص دهیــم؛ یعنی در 
تعامل فرهنگی میان ملل مسلمان باید دید که اولویت های خودمان 
چیست! برای نمونه در کشورهای ایران، عربستان، سوریه، پاکستان، 
کشــورهای جنوب شرق آســیا و در کل کشــورهایی که مسلمان 
هستند، آیا اولویت آنها برای اینکه بتوانند به آن آرمان امت واحده 
برسند، باید پیوند با همدیگر باشد یا اینکه دست نشانده  دول مستکبر 
و استعمارگر شــوند؟ تجربه  تاریخی به ما می گوید هر گاه که ما به 

سمت همدیگر رفته ایم و دست همدیگر را گرفته ایم، پیش رفته ایم؛ 
اما وقتی که از همدیگر فاصله گرفته ایم، این فاصله گرفتن سبب شده 
اســت که ما به دیگران وابسته شویم و دست نیاز به سمت دشمنان 
خود دراز کنیم. وقتی ما به این باور برسیم که همه  اقوام با هم برادر 
هســتند و برای نمونه یک ترک زبان و عرب زبان با من برادر است و 
 باعث می شود که اوضاع 

ً
اولویت را به برادر دینی خود دهیم، مسلما

ما هم تغییر کند. به فرموده  امام علی)ع( مردم دو بخش هســتند؛ 
مردم یا برادر دینی شــما هستند یا در آفرینش، هم نوع شما هستند: 
 لک فی الدین أو نظیٌر لک فی الخلق«. به قدری نســبت به 

ٌ
»إما اخ

برادر دینی ســفارش شده اســت که در زمان رسول خدا)ص( این 
تصور ایجاد شد که برادر از برادر دینی خود ارث می برد، یعنی تا این 
حد با هم صمیمی بودند، اما االن ما چقدر نســبت به برادران دینی 
خود چنین نگاهی داریم. این نگاه به برادر دینی باید احیا شود؛ چرا 
ما اینقدر بین خودمان مرز کشــیده ایم و چه زمانی قرار اســت ما به 

سمت امت واحده حرکت کنیم؟
 این مسئله به اقدامات جدی و عملی از سوی دولت ها نیاز دارد. 
ملت ها هم باید این موضوع را باور کنند و این موضوع باید به یک 
مطالبه  عمومی در میان ملت های مسلمان تبدیل شود. ما باید بدانیم 
در اندیشه  دینی و امت واحده ای که باید شکل بگیرد، برادر دینی بر 
هم نوع اولویت دارد. همچنین باید باورهای غلطی که در جامعه در 
نتیجه  شیفتگی به غرب به وجود آمده است، به مرور زمان تغییر کند. 
این تصویر غلط هم کــه از همدیگر داریم، در نتیجه  پیوند و ارتباط 

تغییر خواهد کرد که این کار، مستلزم برداشتن مرزهاست. 
برای نمونه، ما جبهه  مقاومت در برابر دشمنان مان تشکیل داده ایم، 
اما باید جبهه های مقاومت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هم عاوه 
بر نظامی تشکیل دهیم، باید بتوانیم بازارهای مشترک منطقه ای بین 
مسلمان ها تشکیل دهیم، باید بتوانیم در ارتباط و پیوند با اقوام و ملل 
مسلمان، با فرهنگ های گوناگونی که وجود دارد و با اقوام، مذاهب 
و طریقت ها آشنا شویم و طریقه  هم زیستی با همدیگر را یاد بگیریم. 

 بنابراین نیاز اســت که به مرور زمان ارتباطات خود را حداقل با 
کشورهای همسایه  مسلمان خود توســعه دهیم. از آسیای مرکزی 
تا غرب آســیا و شمال آفریقا تا ســواحل اقیانوس اطلس همه  این 
مناطق مسلمان نشین هستند؛ اگر این مسلمان ها ارتباطات خود را 
با همدیگر گسترش دهند، یک مسلمان به راحتی می تواند از قلب 
آســیا تا غرب آفریقا و سواحل اقیانوس اطلس به راحتی سفر کند 
و همه  نیازهای خود را از این ســرزمین های ثروتمند تأمین کند. در 
این صورت، حاکمان این کشــورها برای حفظ اســتقال سیاسی 
خود دیگر هیچ نیازی به اروپا یا آمریکا نخواهند داشت، بلکه اروپا 
سرزمین کوچکی در شمال غربی این ناحیه  وسیع خواهد شد؛ این 
باوری اســت که باید به مرور زمان بین مسلمان ها شکل بگیرد که 
امیدوار هستیم مسلمان ها به مرور زمان به این درک مشترک برسند 
و پیوندهــای خود را دوباره برقرار کنند تا از این شــرک خفی که در 
جامعه به آن مبتا هستند، رهایی یابند و دوباره به سوی تشکیل امت 

واحده حرکت کنند.

پیامبر)ص( پرچمدار اندیشه وحدت
عبدالله فرهی  پژوهشگر تاریخ اسالمی در گفت وگو با صبح صادق عنوان کرد

احمدرجایی
خبرنگار

اهمیت موضوع وحدت میان شــیعه و سنی از این نظر نیست 
که وحدت را به معنای یکی شــدن بدانیم؛ بلکه باید به دنبال 
همدلی، برادری و دوستی باشیم. در واقع به فکر این باشیم که 

بیشتر روی مشترکات میان شیعه و سنی سرمایه گذاری کنیم.
استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل هم با ایجاد شکاف 
میان شــیعه و سنی به دنبال تأمین منافع خود و سلطه بر جهان 
اسالم و امت اسالمی است؛ چرا که آنها به خوبی می دانند اگر 
امت اسالمی یکپارچه شود و در برابر این کودک کشان بایستد، 

هیچ اثری از آنها نمی ماند.
مطابق کالم خدا و دســتورات قرآن، ما در اسالم به عنوان 
مسلمان با هم برادریم و بر این اساس حفظ وحدت فریضه ای 
 
ً
الهی است. اگر ما به قرآن و این دستور الهی عمل کنیم، قطعا

استکبار جهانی نمی تواند میان ما رخنه کند، پس ما باید بیش 
از هر چیزی به دنبال عقد اخوت، همدلی و برادری در مسئله 
وحدت باشیم. کشور ما جمهوری اسالمی است و باید برای 
دیگر کشورها الگو باشــیم. اگر ما در داخل کشور اختالفات 
داخلی نداشته باشیم، کسی نمی تواند برای ما مشکلی ایجاد 
کند؛ بنابراین، ما باید توجه کنیم که دیگران دلسوز ما نیستند؛ 
بلکه تنها به دنبال سوءاستفاده و بهره گیری از تنش ها، اختالف ها 

و شکاف ها در میان ما هستند.
بنیانگذار جمهوری اسالمی، حضرت امام)ره( از پیشگامان 
 اگر ما هم دنباله روی 

ً
وحدت میان شیعه و سنی هستند و قطعا

امام)ره( و اندیشه های ایشان باشیم، اختالفی هم میان شیعه و 
سنی ایجاد نمی شود؛ چرا که نگاه امام به این مسئله چنان نگاه 
عمیقی بود که برای ایجاد آن برادری و همدلی هفته وحدت را 
معرفی می کنند؛ زیرا از اهداف و نقشــه های شوم دشمن آگاه 
بودند! از منظر ایشــان باهم بودن، برادر بودن و همدل و همراه 
بودن یک ملت حاال چه ســنی و چه شیعه اهمیت باالیی در 

حفظ امنیت ملی و تداوم آن ملت دارد.

یضه الهی  فر
شیواقاسمیپور

 سخنگوی فراکسیون
 اهل سنت مجلس

»وحدت میان شیعه و سنی« اهمیت باالیی دارد و این اهمیت 
از آنجا بیشتر نمایان می شود که دشمنان اسالم برای بر هم زدن 
آن، خواب های بســیاری دیده اند و از هر بهانه ای برای ایجاد 
تفرقه و دو دستگی های قومیتی و مذهبی استفاده می کنند؛ از 
ایــن رو وحدت و هفته وحدت اهمیت خاصی در این برهه از 

زمان و شرایط فعلی جامعه دارد.
وحدت همان امر مهمی است که امام)ره( و رهبری انقالب 
هم از ابتدای انقالب روی آن تأکید داشــتند و عنوان کردند که 
رمز موفقیت و رمز ماندگاری نظام، وحدت میان شیعه و سنی 
است و این پیامی است برای همه آنهایی که وحدت را به ضرر 
خود می دانند. ما در جمهوری اسالمی با حفظ وحدت در طول 
این سالیان سال و اطاعت اوامر رهبرمان تا این لحظه اجازه نفوذ 

به هیچ کسی نداده ایم. 
اما چرا دشمن به دنبال شکست وحدت است؟ باید گفت 
شکاف و تفرقه در میان شیعه و سنی می تواند بخشی از انرژی 
حاکمیت را صرف حل این اختالف کند و این سبب تضعیف 
یک ملت می شــود. ضعف به نفع دشمن است؛ لذا هر بار با 
بهانه ای به دنبال تنش و برهم زدن وحدت است که بهانه مذهبی 
هم یکی از آنهاســت؛ ولی توجه به توصیه های رهبری سبب 

ناکام ماندن دشمن در این زمینه شده است.
بایــد تأکید کرد که رمــز بقای آرامش و نظــام جمهوری 
اســالمی در وحدت است. وحدت نمادی از اقتدار و همدلی 
در کشور اســت و آنهایی که به دنبال شکست وحدت و دامن 
زدن به این اختالفات هســتند، هدف دیگری در ســر دارند و 
همانطور که عنوان شد دشمن خارجی به دنبال تضعیف کشور 
اســت و داخلی هایی هم که به دنبال این شکاف هستند و در 
زمین خودی گل می زنند، در حقیقت خودی نیســتند؛ بلکه 
دست نشانده و هدایت شــده همان دشمن خارجی بوده و به 

دنبال محقق شدن اهداف آنها هستند. 

وزی پیر رمز 
بهزادرحیمی

  عضو فراکسیون
 اهل سنت مجلس  

دبیر گروه پرونده: اکبر معصومی
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اطرافیان شاه پهلوی را عناصر فاسدی 
پر کرده بودند که هر یک به انحرافی 
آلوده بودند! این فســاد و انحراف تا آنجا بود که 
حتی گاه صدای درباریان و خاندان شاهنشاهی 
نیز در می آمد. هر چند این خاندان خود ســر 
منشأ و پیشگام فساد به حساب می آمد! ارتشبد 
حسین فردوســت در جلد اول کتاب »ظهور و 
ســقوط ســلطنت پهلــوی« دربــاره یکی از 
جاسوسان انگلیس در دربار محمد رضا پهلوی 
اطالعــات جالبــی ارائــه کرده اســت. وی 

می    نویسد:
»»پرون« کســی بود کــه از زمان تحصیل 
محمد رضــا پهلوی در ســوئیس، بــه عنوان 
»مســتخدم« و »باغبان« در اطــراف وی بود. 
او تا ســال 13۴0ـ زمان مــرگ خودـ گزارش 
محرمانه تحوالت دربار را به سفارت انگلیس 
 از پرون بدش می آمد. 

ً
می داد. رضاخان علنــا

هرگاه به کاخ ولی عهد می آمد، می پرسید که  آیا 
این ارنست پرون در ساختمان است یا نه؟! اگر 
بود به ساختمان نمی آمد و نمی خواست با وی 
مواجه شود. یک بار به محمد رضا گفت: »اگر 
من پرون را در بــاغ نزدیک خودم ببینم طوری 
او را می زنم که جان سالم به در نبرد!« ولیعهد 
هم مســئله را به پرون گفت و او پاســخ داد که 
سعی می کنم طوری رفت و آمد کنم که از یکی 
دو کیلومتری شــاه رد شوم! به هر حال، یک بار 
پرون اشــتباه کرد و به محل قدم زدن رضاخان 
در کاخ ســعد آباد نزدیک شد و شاه او را دید و 
با عصا دنبالش کرد. پرون نیز که جوان بود، از 

الی درخت ها فرار کرد و جان سالم به در برد!

یــک روز ولی عهــد به من گفــت از پدرم 
پرســیدم این چه دشمنی است که شما با پرون 
م 

ّ
دارید؟ و او پاسخ داد که پرون جاسوس مسل

انگلیس است، من تردیدی ندارم که او جاسوس 
انگلیس هاســت و خوشــم نمی آید در خانه  ام 
 در دربار رضاخان 

ً
یک جاسوس باشد. مسلما

جاسوس انگلیس فراوان بود و شاید همه بودند، 
 ولی رضاخان از پرون نفرت خاصی داشت که 
این نفرت فقط به دلیل جاسوس بودن او نبود؛ 
هر چند کسر شــأن خود می دانست و دلخور 
بود کــه در حریم زندگی خصوصــی او یک 
جاسوس حضور داشته باشد. نفرت رضاخان 
از پرون به علت نمودهای رفتار هم جنس گرایانه 
پرون بود و رضاخان با شــّم قوی خود و تجربه 
زندگــی قزاقیش این حالــت را در پرون حس 
کرده بود و طبیعی بــود که به عنوان یک پدر از 
مجاورت او در کنار پسرش نفرت داشته باشد. 
این رفتار پرون بعدها برای همه محرمان دربار 
محمد رضا پهلوی آشکار شد. پرون به تشکیل 
یک باند هوموسکسوئل از نزدیک ترین دوستان 

شاه دست زد.«

جاسوس فاسد دربار
   دهلیز    

نتیجــه انتخابات ریاســت جمهوری نهــم را باید 
تیــر خالص به راهبرد تــداوم اصالح طلبی پس از 
خاتمی دانست. شــوک ناشی از این انتخاب، همه 
جامانــدگان از صحنه رقابت را به تکاپو واداشــت 
تا هرچه ســریع تر به فکر چاره باشند که حاصل آن 
شــکل  گیری سیاســت »عبور از احمدی نژاد« در 

انتخابات ۲۲ خرداد 13۸۸ بود!
ســعید حجاریــان، از اعضــای ارشــد جبهه 
مشــارکت، با تحلیل نتایج انتخابات نهم، تشکیل 
جبهه ای تازه و جنبشــی فراگیرتر در شرایط جدید 
سیاســی بعــد از انتخابات را ضروری دانســت و 
گفــت: »دســتاورد انتخابات این بود کــه همه در 
آن زخمی شدند و ناگزیر هســتند که برای احقاق 
حقوق خود، به این جنبــش بپیوندند.« وی معتقد 
بود در جبهه جدید، همه باید حضور داشــته باشند 
و حتی هاشمی رفسنجانی نیز می تواند در این جبهه 
قرار گیرد. حجاریان درباره اینکه چه کسی رهبری 
اصالحات و این جبهه جدیــد را بر عهده خواهد 
گرفت، می گوید این را هیئت مدیره جبهه مورد نظر 
 پیدا خواهد 

ً
اعالم خواهد کرد: »این شخص قطعا

شد. در این میان حتی اگر مهدی کروبی یا هرکس 
دیگر نیز رأی بیاورد، ما نتیجه آن را خواهیم پذیرفت. 
حتی هاشمی االن حرف هایی می زند که به شدت از 
ســوی برخی نیروهای اصولگرا تخریب می شود. 
اتحادی که در دور دوم درباره هاشمی رفســنجانی 

شکل گرفت، می تواند جبهه ما را وسیع تر کند.« 
بهزاد نبوی، از اعضــای مهم جریان دوم خرداد 
و عضو ارشد شــورای مرکزی سازمان مجاهدین 
انقالب اسالمی، در تحلیل انتخابات نهم می گوید: 
»هاشــمی خاکریز آخر ما بــود. تحلیل این بود که 
اگر معین رد صالحیت شــود و یــا رأی نیاورد، ما 
می بایســت یک خاکریز دیگر نیز داشته باشیم. اگر 
خاکریز آخر را پیش بینی نمی کردیم، مجبور بودیم 
با خروج آقایان معین و کروبــی از صحنه، بازی را 
یکسره واگذار کنیم. البته پیش از انتخابات مصلحت 
  گرا  

ً
 ارائه دهیم و عمال

ً
نبود چنین تحلیلی را علنــا

برای رد صالحیت نامزد خود داده و یا احتمال رأی 
نیاوردن وی را مطرح کرده باشیم.«  

بهزاد نبوی همچون حجاریان به ســازماندهی 
جنبش فراگیر از همه »زخمی های انتخابات نهم« 
و ناراضیان از وضــع موجود تأکید کرده، می گوید: 
»معتقدیم جبهه اصالحات می بایست فعال باشد 
و یــک جبهه گســترده تر از نیروهایی کــه با نتیجه 
انتخابات موافق نبودند، تشــکیل شود. این نیروها 
که در آن از مخالفان قدیمی اصالحات تا نیروهایی 
که اعتقاد به اصالحات در چارچوب نظام نداشتند، 

طیف گسترده ای را شامل می شوند.« 
همچنین حســین مرعشــی در گفت وگویی با 
خبرنگار کارگزاران، شــرایط پس از انتخابات نهم 
را تشــریح کرد و با بحرانی جلــوه دادن وضعیت 
کشــور، مدعی شد: »کشــور ما در حال حاضر با 
چند بحران اساســی دســت وپنجه نرم می کند که 
مهم تریــن و اصلی ترین آنها، چالــش بین المللی 
است... پرونده هسته ای به بزرگ ترین چالش ما با 
جهان غرب تبدیل شــده است و به نقطه حساسی 
هم نزدیک شده ایم. در عرصه داخلی هم، گروه های 
ناشناخته ای با شعارهای فریبنده اجتماعی و مذهبی 
میدان دار شــده اند و کشــور را دچــار نوعی فلج 

مدیریتی کرده اند.« 
مرعشــی و حزب کارگزاران در تدوین راهبرد 
جدیــد، گامی فراتــر از حجاریان، نبوی و ســایر 

گروه های دوم خردادی برداشــتند و ضمن اشــتباه 
توصیف کــردن عملکرد گذشــته خــود، جنبش 
گســترده تر و فراگیرتری را ترســیم کردند که در آن 
ائتالفــی از اصولگرایــان و دوم خردادی ها بتوانند 

قدرت را از دست منتخب مردم خارج کنند. 
وی می گوید: »ما گفته ایم که اگر رقابت  داخلی 
گذشته بین دو جناح سیاسی ـ فکری ریشه دار کشور 
و انقالب و بــه عبارت روشــن تر، تفرقه در جناح 
اصالح طلــب و تفرقه در جنــاح اصول گرا باعث 
شده تا یک جریان بی ریشه ای بیاید و کشور را دچار 
چالش های بزرگ کند، اگــر مردم و نظام به آن نیاز 
داشته باشــند که دو جناح اصالح طلب و اصولگرا 
در مقطعــی با هم همکاری داشــته باشــند، برای 
خشــکاندن جریان های ناشناخته و مشکوک، باید 
این همکاری را محترم بشــماریم و آن را عملیاتی 
کنیم؛ بدون آنکه به اصالت و هویت سیاســی خود 
لطمه بزنیم.«   وی افزود: »به هر دلیل، در انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۸۴ هم جناح اصالح طلب و 
هم جناح اصولگرا به رقابتی غیرحرفه ای و ناموزون 
تــن دادند و هیچ یک از دو جنــاح در دورن خود به 
وحدت و هماهنگی نرســیدند. ایــن رقابت های 
داخلی بستری فراهم کرد تا جریانی بی ریشه، کشور 
را دچار چالش های جدی سیاسی و اقتصادی کند. 

اگر امــروز، آوردن این قطار از ریل خارج شــده به 
ریل اصلی، موکول و منوط به این باشد که دو جناح 
اصولگرا و اصال ح طلب با هم همکاری کنند، باید 

این همکاری را به رسمیت بشناسیم.«
وی با اشاره به اینکه این پیشنهاد در سطح برخی 
شخصیت های اصالح طلب و اصولگرا هم مطرح 
شده است، برای قانع کردن برخی از اصول گرایان، 
ایده »برد همگانی« را مطرح کرد و در تشــریح آن 
گفــت: »ما در کارگــزاران این بحــث را در قالب 
»بردـ بــردـ برد« مطرح کرده ایم در مقابل »باخت ـ 
باخــت ـ باخــت«.  از نظر ما انتخابــات دوره قبل 
بود؛  باخت«  باخت ـ  ریاســت جمهوری»باخت ـ 
یعنی باخت جناح اصالح طلب بود، باخت جریان 
اصلی و اصیــل جناح اصولگرا هــم بود و باخت 
کشــور و مردم هم شــد. در حالی که ما باید برای 
انتخابات آینده، رقابتــی را طراحی کنیم که »بردـ 
بردـ برد« باشد؛ یعنی برد جناح اصالح طلب، برد 
جناح اصولگرا هم تلقی شود. برد جناح اصولگرا، 
برد جناح اصالح طلب هم تلقی شــود و هر کدام 
هم که بردند، برد ملت و کشور هم باشد... . کافی 
است یک جبهه متحد در اصالح طلبان با یک جبهه 
متحد در اصولگرایان بنشــینند و با هم، همفکری 
 نباید این همفکری به »کاندیدای 

ً
کنند. البته الزاما

مشترک« ختم شود. یکی از مســیرها می تواند به 
کاندیدای مشترک برسد؛ اما مسیر دیگر، می تواند 
»تعریف قواعد بازی« باشد؛ یعنی سران جبهه متحد 
اصالح طلبان و جبهه متحد اصولگرایان بنشینند و در 
یک همفکری و تعامل ببینند با خود، با سیاست و با 
کشور چه کرده اند که این وضعیت حاکم شد؟ بعد 
هم با هم بنشینند و این مســائل را اصالح و قواعد 
بازی را بازنویسی کنند... . ما فکر می کنیم همکاری 
و همفکری یــک جبهه متحــد از اصالح طلبان و 
جبهه ای متحد از اصولگرایان برای نجات کشور در 

شرایط امروز، مفهوم دارد.« 
در واقع آنچه در قالب پروژه عبور از احمدی نژاد 
رقم خورد و در اظهارنظرها و نوشته های جریان دوم 
خرداد تحت عنوان »نه احمدی نژاد« تکرار شــد و 
برای مدتی فضای ذهنی مردم و برخی از نخبگان و 
محافل سیاسی را به خود معطوف کرد، نتیجه چنین 
تحلیل و فراخوانی برای همان جنبش فراگیری بود 

که به کودتای مخملی ختم شد.

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب

 انجمن حجتیه و مخالفت
 با والیت فقیه

فرهنگی ـ  از جمله جریان هــای 
سیاســی مرموزی کــه عملکرد 
متفاوتی در آغاز انقالب اســالمی داشت، 
گروه معروف به »انجمن حجتیه« اســت. 
جریانی که افراد وابســته بــه آن در مجلس 
خبــرگان در جریان تدوین قانون اساســی 
مواضع خود را بر ســر اصل »والیت فقیه« 
آشکار کردند؛ اعتقاداتی که در تناقض جدی 
با مبانی اسالمی قرار داشت. انجمن هرگاه 
از والیت فقیه سخن به میان آورد، به سرعت 
آن را به والیت عامه مراجع تقلید معنا کرد. 
بــرای نمونه، انجمن در اوایــل انقالب در 
بیانیه ای به اعتقاد خود به والیت فقیه تأکید 
کرد و مخاطبان را به جزوه »به ســوی نور« 
رجوع داد کــه همین تفســیر از والیت را 
تئوریزیه کرده بود! شهید بهشتی در نقد نگاه 
انجمــن بــه والیــت فقیــه گفته اســت: 
»حتی می نشــینیم مســائل زمامــداری و 
حکومت را می خواهیم با فرمول های مربوط 
به مرجعیت معمولی حل کنیم و این محال 
اســت؛ چون فرمول هــای مرجعیت کافی 
نیست.«  نگاه انجمن به والیت را می توان در 
پیشنهادهای شــان برای قانون اساســی نیز 
یافت. در این پیشــنهادها فقهای شــورای 
نگهبان را مراجع تعیین می کنند و فرماندهی 
 
ً
کل قوا با رئیس جمهور است و رهبری عمال
یک جایــگاه تشــریفاتی اســت! انجمن 
حجتیه ای هــا در دوران مبــارزه بــا رژیم 
دست شانده پهلوی در تاریکی محض بودند! 
و آنچــه حکایت دارد، ماجرای ســازش و 
همکاری با ساواک است. گزارش جلسات 
انجمن به ســاواک فرســتاده می شد و اگر 
مزاحمتی برای جلسات انجمن با اعضای 
آن پدید می آمد، به محض روشــن شــدن 
ارتباط آنها با انجمن،  مســئله رفع می شد! 
ممانعت شهربانی در برگزاری مراسم های 
یزد و مذاکرات شــیخ محمــود حلبی، از 
تاریک ترین این مسائل است که در آن شیخ 
محمــود حلبــی بــا تکریــم و تجلیل از 

جنایتکاران پهلوی و شاه ملعون یاد می کند!
نمونه های متعــددی از همــکاری اینان با 
ســاواک در تاریخ ثبت شــده است. برای 
نمونه، در آبان ســال 1356 پس از رحلت 
آقامصطفی خمینــی و ماجرای چاپ مقاله 
اهانت آمیز نســبت به حضرت امام)ره(، با 
وجــود تمامی ظلم ها و فســادهای دربار و 
شــهادت مبارزان و شــکنجه آنان به دست 
ساواک، این انجمن باز هم از ساواک برای 
ادامه حیات خود مجوز می گیرد! حجتیه ها 
پس از پیروزی انقالب تا مدتی ســردرگم 
بودند و هیچ دعوتی برای حمایت از انقالب 
اسالمی از آنها دیده نشد و در طول پنج سال 
حیات سیاسی شان پس از انقالب، در همه 
حوادث مهم کشــور واکنشی از خود نشان 
ندادند و مرموزانه و پنهانی به بسط نفوذ خود 

در مراکز فرهنگی ـ سیاسی مشغول بودند!
حضرت امام)ع( در پیام ها و بیانیه های شان 
تالش کردند کــه چهره پنهان این جریان را 
آشکار کنند. ایشان در پیامی که به »منشور 
روحانیت« معروف شد، با صراحت مرقوم 
فرمودند: »دیروز حجتیه ای ها مبارزه را حرام 
کــرده بودند و در بحبوحه مبــارزات،  تمام 
تالش خود را نمودند تا اعتصاب چراغاتی 
نیمه شــعبان را به نفع شــاه بشکنند، امروز 
انقالبی تر از انقالبیون شده اند!  والیتی ها ی 
دیروز که در ســکوت و تحجر خود آبروی 
اســالم و مســلمین را ریختنــد،  در عمل 
پشت پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت 
را شکســتند و عنوان والیت برای شان جز 
تکســب و تعیش نبوده است،  امروز خود را 
بانی و وارث والیت نموده و حسرت والیت 

دوران شاه را می خورند.«

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

مروری بر مفاسد دربار رژیم دیکتاتور پهلوی
آلودگی کالنشــهرها پدیــده ای متعلق به قرن 
بیستم نیست! بلکه نمونه هایی از آن را می توان 
در ســده های گذشته نیز دنبال کرد. مردم لندن 
حداقل از ســال 1۲7۲ میالدی از هوای ناپاک 
شهر خود ناراضی بودند. موقعیت لندن در کنار 
رودخانه »تیمز«، این شــهر را همیشه مستعد 
مه گرفتگی طبیعی می کــرد؛ زیرا رطوبت آب 
در تپه های اطراف گیــر می افتاد، اما دود زغال 
سنگی که با مه طبیعی ترکیب شده بود، به مهی 
غلیظ تر و زرد بدل می شد که می توانست برای 
روزها در این منطقه باقی بماند. مشکالت لندن 
با این نوع مه گرفتگی تا دهه 1۸00 میالدی پا 

بر جا ماند.
در ســال 1۸73 میالدی اولین مه ماندگار و 
غیر معمول لندن به سراغش آمد که ۲6۸ کشته 
از برونشــیت باقی گذاشــت. در سال 1۸79 
میالدی، یکی از این مه گرفتگی ها تا چهار ماه در 
شهر باقی ماند و تا آن زمان هنوز هم تصمیمی 
در رابطه با آن گرفته نشــده بــود. در نقطه اوج 
انقالب صنعتی و وابستگی آن به زغال سنگ، 
هیچ نیروی جایگزینی برای این ماده سوختنی 
وجود نداشت. به تدریج از دهه 1۸90 میالدی، 
موتورهایی که با بخار کار می کردند پا به عرصه 

گذاشتند و از آلودگی هوای لندن کاسته شد.
در ســال 195۲ میــالدی، یک مه گرفتگی 
چهار روزه شــدید که به »مه گرفتگی عظیم« 
شــهرت پیدا کــرد، به ســراغ لندن آمــد و با 
موقعیت های جوی نابســامان تداخل کرده و 
سیستم حمل ونقل شهری را به صورت جدی 
مختل کرد. تمام سیستم های حمل ونقل به جز 

متروهای زیرزمینی به دلیل کاهش جدی میداِن 
دید، فلج شدند. این مه به قدری شدید بود که 
صفحه نمایشگر سینماها را هم در خود فرو برده 
بود. ۴ هزار نفر در اثر این اتفاق جان باختند و 
بیش از 100 هزار نفر به طور جدی بیمار شدند.
مطالعــات اخیــر نشــان می دهــد، آمار 
 به مراتب بیش 

ً
کشته شدگان این واقعه، احتماال

از رقم اعالم شده  پیشین بوده و آمار کشته شدگان 
این مه دود عظیم، بیش از 1۲ هزار نفر در تمام 

سنین بوده است.
تا مدت ها تصور می کردند،  کارشناســان 
انتشار گازهای گلخانه ای ناشــی از سوزاندن 
زغال سنگ منجر به وقوع این واقعه شده است، 
اما با وجود این، فرآیندهای دقیق شیمیایی این 
واقعه مرگبــار، در دهه 1960 بــه طور کامل 

شناخته نشده بودند.
پس از این ماجرا بود که پارلمان انگلستان 
در سال 1956 قانون »هوای پاک« را تصویب 
کرد که طی آن، مناطقی بدون دود در شهر تعبیه 
شد و ســوزاندن زغال سنگ هم بسیار محدود 
شــد. در ادامه خانه ها هم مجبور به استفاده از 

اجاق های گازی شدند.

   حافظه    

لندن در مه
مروری بر سوابق آلودگی پایتخت بریتانیا

 اصالح طلبان و راهبرد برد  - برد - بردتاریخ
انتخابات ریاست جمهوری دهم و صف آرایی جریان های سیاسی ـ ۵
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فارغ از زمینه ها و عوامل افزایش تورم در کشــور، 
آنچه اکنون جامعه با آن دست وپنجه نرم می کند، فقر 
و ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه است. آگاهی از این 
موضوع، نیازی به جست وجوی آمار و ارقام ندارد 
و وضعیتی آشکار اســت. این موضوع نیز روشن 
است که وضعیت کنونی فقر و تورِم افسارگسیخته 
در کشور، میراث دولت قبل بوده و دولت دو ماهه 
ســیزدهم هنوز نیازمند فرصت است تا بتواند این 
مشــکالت را حل کند. با این حــال اهمّیت فقر و 
ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه ایجاب می کند نگاه 
جدی تری به آن داشته باشیم و از تبعات بحرانی این 

وضعیت به سادگی نگذریم.

 B معنای نهفته در فقر
به گفته بسیاری از کارشناســان، در شرایط کنونی 
با کمبــود کاالهای اساســی مواجه نیســتیم، اما 
مصیبت بزرگ در این اســت که با وجود فراوانی 
کاال، قیمت ها همچنان سر به فلک کشیده و تورم 
همچنــان در حال افزایش اســت. اقتصاددانان در 
پاسخ به چرایی این وضعیت نکات روشنی را بیان 
و راهکارهــای مفیدی نیز ارائــه می کنند، اما این 
فراوانی راهکارهایی که اغلب روی کاغذ باقی مانده 
است، بیان کننده از حساسّیت افتادن معنای نهفته در 
فقر و آثار بحرانی آن است. این همه به دلیل تفسیر 
 اقتصادی از مســائل و مشکالت اقتصادی 

ً
صرفا

است، در حالی که اقتصاد، آن هم در دوران کنونی 
در محاسبه خالصه شده و آمار و محاسبه نمی توانند 
حس عمومی جامعه را درک کنند؛ حسی که مبنای 
تفکر و رفتار یک جامعه و امکان یا امتناع رسیدن به 

آرمان های آن جامعه را شکل می دهد.

امروزه فراوانی کاالهای اساســی و از آن طرف 
پایین آمدن قدرت خرید مردم و احساس هراس از 
افزایش فاصله میان درآمد و مخارج، فرد ایرانی را 
در موقعّیت نظاره گِر نیازهای اولیه و اساســی خود 
که پشت ویتریِن گالری های لوکس حبس شده اند، 
قرار داده و او خود را در تأمین اولین نیازها، همچون 
خوراک، پوشاک و مسکن ناتوان می بیند. به عبارتی 
نیازهای اولیه و اساســی فرد به کاالهای لوکســی 
تبدیل شده اند که فرد تنها می تواند به آنها بنگرد و از 
کنارشان بگذرد. فردی که از جلوی ویترین نیازهای 
اساسی خود عبور می کند، در واقع اولین الزمه زنده 
بودن و حیات خود را، یعنی نیاز به خوراک را کنار 
گذاشــته و به سطح بسیار پایین و شکننده ایی اکتفا 
کرده اســت. به این ترتیب چنین فــردی حیات و 
زندگی خود را در معرض تهدید می بیند. همچنین 
وقتی تأمین مسکن و سر پناه را که الزمه استقرار و 
آرامش است، دست نیافتنی یا بسیار دشوار می بیند، 
احساس بی مکانی و ســرگردانی می کند. معنای 
نهفته در این موضوع، افزایش هزینه های حیات و 
آرامش اســت و از آنجا که میل به حیات و زندگی 
بر هر میلی برتری دارد، به این ترتیب افراد در چنین 
شرایطی تأمین هزینه های حیات )تأمین خوراک( 
را بر تأمین اســتقرار و آرامــش ترجیح می دهند و 
ابایی از عیان شــدن بی مکانی و نااستقراری خود 
نخواهند داشــت. در چنین شرایطی مسلم است 
که حاشیه نشینی یا زندگی دو خانواده در یک واحد 
آپارتمانــی 70 متری، به عنــوان پیامدهایی که در 
نتیجه بحران مســکن اکنون در حال وقوع است، 
قبح کمتری از فروش اعضــای بدن دارد، اما هیچ 
اطمینانی نیست که با مصادره مکان به سود تأمین 
لوازم حیات، افزایش روزافزون قیمت ها اجازه دهد 

که لوازم حیات نیز به سهولت تأمین شود. 
به این ترتیب ویترینی شــدن نیازهــای اولیه و 
اساســی جامعه به این معناســت که حق حیات و 
آرامــش فرد مهیا بــوده و هــر روز در معرض دید 

افراد قرار می گیرد، اما حصاری شــکننده، فرد را 
از دسترســی به آنها محروم می کنــد یا هزینه های 
دسترسی را هر ســاعت باال می برد. برای افرادی 
چنین هراسناک از حفظ حیات، و بی مکان، شاید 
دیگر گذشتن از جلوی ویترین ها ادامه نیابد و آنان 
هر لحظه ممکن است باز گردند، با عصیانی برای 

شکستن.

 Bچشم انداز این وضعیت
آنچه گفته شد با هدف اهمیت دادن به معنای فقر 
و نتایج آن اســت. به اذعان کارشناسان اقتصادی، 
اقدامات دولت سیزدهم می تواند در ماه های آینده 
بهبود قابل توجهی در تأمین نســبتا پایدار نیازهای 
اولیه جامعه ایجاد کند، اما آیا آستانه تحمل جامعه تا 

آن زمان لبریز نخواهد شد؟
پاســخ به این پرســش به نوع گفتــار و کردار 
دولتمردان ســیزدهم وابسته است؛ در حالی که از 
ویترینی شدن نیازهای اولیه سخن گفتیم، این نکته 
را نیز نباید فراموش کرد که استعاره ویترین به حائل 
و واسطه هایی غیر از دولت میان مردم و رسیدن آنها 
به نیازهای اولیه خود اشاره دارد. هر دولتی خواهان 
بقا و کســب رضایت مردم اســت و اگر در تأمین 
نیازهای اولیه جامعه مشکل داشته باشد، با فرافکنی 
و ادبیاتی پیچیده سعی می کند مشکل را به فراموشی 
ســپرده و مردم را در ابهام فرو بــرد، اما دولتمردان 
 شفافی به مردم ارائه 

ً
سیزدهم تاکنون گزارش نسبتا

داده اند و از وفور کاالهای اساسی سخن گفته اند، 
بنابراین آنان در سمت وســوی مردم قــرار دارند و 
همانند مردم به دیوار شیشــه ای ویترین می نگرند. 
حضور رئیس جمهــور در میان مردم و گفت وگوی 
بی واســطه با آنان، به این معناست که دولت خود 
را زبــان نیازهای مردم می داند. به این ترتیب جای 
سؤال اســت که ویترینی که نیازهای اساسی را به 
نمایش گذاشته، اما آنها را حبس کرده، از سوی چه 

کسانی بر پا شده است؟ 

این ویترین به صورت ناخواســته عیان شــدن 
نقش دالالن و واسطه هاســت؛ واسطه هایی که باز 
هم اســتعاره ویترین به ما می گوید بسیار شکننده 
هســتند، چون هم دولت و هم مردم به آنان خیره 
شده اند. به این ترتیب از دل آن وضعّیت بحرانی که 
ترسیم شد، می توان به وضعّیتی امیدوارکننده دست 
یافت. اکنون شرایط بسیار مطلوبی برای شکستن 
این حصار شیشه ای فراهم شــده است. در حالی 
که رئیس جمهور و وزرای خــود در میان مردم و با 
رویکردی نســبًتا شفاف حاضر شده اند و این کالم 
دق،  جاُة فی الصِّ معصوم)ع( را پاس داشته اند که »النَّ
کما أنَّ الهالک فی الکذب«، آنچه بیش از حضور 
و گفت وگو با مردم اهمّیت دارد، بازســازی نظام 
توزیع در کشــور و قرار گرفتن واسطه ها در جایگاه 
منطقی خود و برخورد قضائی و انضباطی سخت 
با دالالن و واسطه هاســت. اصالح نظام توزیع و 
نظارت بر بازار از دیدگاه کارشناسان اقتصادی یکی 
از مهم ترین راه های جلوگیری از افزایش قیمت ها و 
حاکم شدن آرامش اقتصادی است، اما از نگاه این 
نوشتار اصالح این سیستم اهمیت بسیار زیادی نیز 
در احیای سیاســت دارد. حوزه سیاست، به معنای 
حوزه حضور مردم در عرصه عمومی و ترجیح منافع 
عمومی بر منافع شــخصی، آن هم در چارچوب 
شریعت، بزرگ ترین دســتاورد انقالب اسالمی و 
وجه تمایز مهم جمهوری اسالمی از سایر نظام های 
سیاسی است. در وضعیت ویترینی شدن نیازهای 
اولیه، اولین قربانی، سیاست است. سیاست نیازمند 
حداقل هایی از معیشت و مکانمندی انسان هاست 
و برخورد با واسطه ها و دالالِن زیاده خواه، در واقع 

پاسداری از این دستاورد مهم به شمار می آید.

حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

انسان موجودی دو ساحتی و دو بعدی 
با ابعاد مادی و معنوی است. در طول 
زندگی، این دو بعــد همواره در تقابل هم و در 
مصاف با یکدیگرند. هر یک از این ساحت ها، 
انسان را به طرف خودش دعوت می کند. تقابل 
این دو به گونه ای است که هر لحظه غلبه یکی بر 
دیگری امکان دارد. چه بسا مردمانی بودند که 
روزی در مســیر حق و حقیقت که جلوه ای از 
ابعاد معنوی انسان است، گام برمی داشتند؛ اما 
در دوران کهولت ســن بر اثر فریب خوردن یا 
حب فرزند و خانواده اســیر ابعاد مادی حیات 
خود شده و از مسیر حق جدا شده  و راه و سلوک 
خود را تغییــر داده اند و از ســعادت ابدی باز 
مانده انــد. بازخوانی تاریخ و خواندن ســیر و 
صیرورت احواالت آدم های بزرگی که در پرتو 
بی توجهــی بــه امــر تهذیب واقعــی نفس و 
خودمراقبتی معنوی دچار دگردیسی فکر و مسیر 
 به ما در پیمودن مســیر حق و 

ً
شــده اند، حتما

انسانیت کمک می کند. 

یکی از کســانی که قصه پر غصــه ریزش و 
جداشدنش از مسیر انقالب پس از عمری وعظ و 
تبیین و بصیرت دهی در این مسیر، دل و ذهن آدمی 
را می رنجاند، »شــیخ محمود امجد« روحانی 
خوش صحبت و دانشــجو و جوان پســند تهران 
است. شیخ محمود امجد در سال 131۸شمسی 
در خانواده ای روحانی در شهرســتان کنگاور از 
توابع کرمانشــاه به دنیا آمد. پــدرش از واعظان 
توانا و از علمای آن دیار و جدشان از علمای ذی 
فنون ملقب به »افصح المتکلمین« بود که ارادتش 
به خانــدان عصمت و طهــارت و تضمین های 
عاشــورایی اش از اشعار حافظ مشهور بود. آقای 
امجد در حدود 1۸ سالگی تحصیالت جدید را 
رها کرد و به انگیزه تحصیل علوم دینی رهســپار 
شــهر مقدس قم شد. وی در مدت کوتاهی دوره 
مقدمات و ســطح را به پایان رسانده و به دروس 
خارج مشغول شد. در درس خارج فقه و اصول از 
محضر استادانی، چون حضرات آیات عظام؛ امام 
خمینی، محقق داماد، حاج آقا حســین فاطمی، 
بهاءالدینی و بهجت و در فلســفه و عرفان عملی 
از محضر پربار عالمه طباطبایی اســتفاده کرد. 
مرحوم آیت الله العظمی بهاء الدینی بزرگ ترین 
اســتاد اخالق و عرفان آقای امجد بود که از سال 
1351شمسی با وی مأنوس بود. همچنین وی از 
ســال 1350 با مرحوم آیت الله العظمی بهجت 
مرتبط شــده و افزون بر بهره بــرداری از دروس 
خارج فقه و اصول، از ســفره گســترده اخالق و 
عرفان آن نادره دوران نیز خوشه ها چید و آنها را به 
محافل انس و اخالق دانشجویان و جوانان برای 

چند دهه در تهران منتقل کرد.

   فراز و فرود محمود امجد ـ ۱

در مسیر معنویت!

   ریزش ها    

بررسی واکاوانه نفوذ در نهاد روحانیت 
نشــان دهنده ایــن واقعیت اســت که 
دشمنان و مخالفان از همان ابتدای پیروزی انقالب 
یکی از پیشران های اصلی آنتی تز انقالب اسالمی 
را جداســازی و رویارو قــرار دادن این جریان در 
مقابل مبانی انقالب اسالمی در نظر گرفته بودند. 
امام خمینی)ره( هوشمندانه به این سناریو پی برده 
بودند. بنابراین، در زمان گشــایش اولین مجلس 
خبرگان رهبری هشــدار دادند: »باید بدانید که 
تبهکاران و جنایت پیشگان بیش از هرکس چشم 
طمع به شــما دوخته اند و با اشــخاص منحرِف 
نفوذی در بیوت شــما، بــا چهره های صددرصد 
اسالمی و انقالبی، ممکن است خدای نخواسته  
فاجعه به بار آورند، و با یک عمل انحرافی نظام را 
به انحراف کشــانند و با دست شــما به اسالم و 
جمهوری اســالمی ســیلی زنند. الله، الله، در 
انتخاب اصحــاب خود...«. یکــی از مخاطبان 
مشــخص بیان امام)ره( مبنی بر اللــه، الله، در 
انتخــاب اصحاب خــود... آقای منتظــری بود. 
ســیداحمد خمینی درباره این پیــام، خطاب به 
آیت الله منتظری می نویسد: »این پیام بیش از سه 
سال قبل از دستگیری آقامهدی ]هاشمی[ است، 
گویی فقط برای شما نوشته اند و گویی تنها کسی که 
گوش به آن نداده است شمایید!... گویی امام پنج 
 
ً
سال بعد را می خوانده است و کانون خطر را دقیقا

از پنج سال قبل نشانه رفته است. آیا خدا را خوش 
می آید شــما گوش به حرف چنیــن مرد زیرک و 
باهوشــی ندهیــد؟«. امام)ره( هم تز دشــمن و 
مخالفان را می شــناختند و هم شــخصیت آقای 
منتظری را، زیرا منتظری از نظر امام)ره( با وجود 
داشــتن ویژگی های مثبــت، خصوصیاتی مثل 
ســاده لوحی، زودباوری، قضاوت های عجوالنه، 
پایین بودن دانش و اطالعات سیاسی و... داشت 
که محمل و بستر نفوذ می توانست باشد. برداشت 
امام)ره( از منتظری تقریبا مورد تأیید بســیاری از 
شخصت هاست.)ر.ک به منصوری، 139۸/1/۸( 
هــم خصوصیات  هاشمی رفســنجانی  مرحوم 
ساده لوحی و نداشــتن بینش سیاسی منتظری را 
تأیید می کنــد.)ر.ک بــه مرکز اســناد انقالب 
اســالمی، 1397/1/7( در هر صــورت جریان 
نفوذی موفق شد مرحوم منتظری، مجاهد در راه 
انقالب را در مقابل معمار انقالب و خود انقالب 
قرار دهد. یکی از جریان های نفوذ مهدی هاشمی 
و هادی هاشــمی )داماد منتظری( بودند. ســید 
مهدی هاشمی و باند او با توجه به شناختی که از 
آقای منتظــری و موقعیت او در پــس از انقالب 
داشتند، نفوذ در بیت او را به صورت برنامه ریزی 
شــده عملیاتی کردند. مهدی هاشمی مانند همه 
نفوذی ها به گونه ای نزد آقای منتظری ظاهر شد که 
اعتماد مطلــق او را به خودش جلــب کرده بود. 
براســاس این اعتماد آقای منتظــری هیچگونه 
انتقادی از مهدی هاشــمی را حتــی از امام)ره( 
نمی پذیرفت. براساس اعترافات مهدی هاشمی، 
هدف غایی همه فعالیت های وی براندازی نظام 

بود که با هوشمندی امام)ره( موفق نشد.

چهره پنهان سیاست  ـ ۱۷

مجاهد انقالب در مقابل انقالب!

   آفاق    

خرد

سیاست نامه

سیدمحمدکاظم یزدی-۸

  تفاهم و اتحاد 
دولت های اسالمی

ضعــف دولت هــای اســالمی و لیاقت 
نداشــتن حاکمان دو کشــور اســالمی 
وقــت، یعنی ایــران و عثمانــی، در کنار 
آمادگــی قدرت هــای خارجــی بــرای 
حمله به کشــورهای اســالمی با هدف 
اســتعمار آنها، انگیزه  ایجاد وحدت بین 
کشورهای اسالمی را در اندیشه سیاسی 
ســیدمحمدکاظم یزدی دو چندان کرده 
بود. ســیدیزدی در نقــش مرجع صدها 
هزار مســلمان باید در این زمینه تدبیری 
می اندیشید و در ســایه تفاهم و اتحاد دو 
دولت اســالمی مســلمانان را در نیل به 

اهداف بلند اسالم یاری می داد. 
از این رو، سید یزدی در نامه ای به سفیر 
ایــران در عثمانی پــس از توصیه اکید به 
لزوم ایجاد تفاهم و روابط دوستانه فیمابین 
دولتین، اهداف خویــش را از این امر در 
ســه عنوان کلی خالصه کرد که عبارتند 
از: » قوام بقای شــریعت مقدسه، اعالی 
کلمه طیبه اسالمیه و عزت و آسایش نوع 

مسلمین«.1
قاطبــه مســلمانان این عناویــن را از 
اهداف عالیه دینی خود شــمرده، خود را 
در راستای نیل به آنها مسئول می دانستند؛ 
اما کســی که بنا بر مسئولیت اجتماعی و 
سیاسی  باید َعلم محوریت این حرکت را 
به دوش می کشید و برای نیل به این اهداف 
اقداماتی را انجام می داد، سید یزدی بود. 
از ایــن رو، وی در وهله اول، نامه ای را به 
ســفیر ایران در عثمانی به عنوان بهترین 
عنصــر در ایجاد چنین رابطه ای ارســال 
کرد و در آن  بر ایجاد رابطه دوســتانه بین 
دو کشــور تأکید کرد. توصیه به مخالفان 
حکومت عثمانی در عراق مبنی بر دست 
برداشــتن از مخالفت هــا و پرداختن به 
جهاد با انگلیس به عنوان ضرورتی اولیه 
و مشترک برای کشورشان، گام دوم سید 
بود که در این مسیر برداشت. کمک های 
مختلــف انســانی، مــادی و معنوی به 
حکومت عثمانی در عــراق برای مقابله 
با اشــغالگران و در نهایت صدور فتوای 
وجوب جهاد و بســیج نیروهای شیعیان 
برای یــاری حکومت عثمانی ســنی در 
جنگ، دیگر اقدامات حاکی از عقالنیت 
مرجعیت شیعه بود که انجام شد. بدیهی 
بود که بهره های ایــن گونه تفاهم ها عاید 

مردم و دولت دو کشور می شد. 
ســید یــزدی در پرتو ایــن تفاهم ها و 
همکاری ها توانست از ظلم و اجحاف های 
عثمانی ها نسبت به شیعیان عراق بکاهد که 
این امر یکی از خواســته های وی به شمار 
می رفت که در نامه به ســفیر بر آن تأکید 
دارد.۲ ایشــان به واسطه حاکمان ایران از 
عثمانی ها خواست تا روابطی مسالمت آمیز 
با شیعیان داشته باشــند. در همین راستا، 
ه و قتل و 

ّ
حمله عثمانی ها به شــیعیان حل

غارت آن شــهر مهار شد، شیعیانی که در 
بند عثمانی ها بودند با وســاطت سید آزاد 
شدند و رفتار عثمانی ها نسبت به شیعیان 
و به خصوص ساکنان شهرهای مقدس به 
نرمی گرایید. تأثیرات بین المللی این گونه 
تفاهم ها نیز روشن اســت، زیرا اتحاد دو 
کشور دشــمن را در معرض ضعف قرار 
داده، خیال اشــغال و تجاوز را از ســرش 
بیرون می کند؛ البته متأسفانه این تفاهم ها 
آن گونه که سید می خواست ادامه پیدا نکرد 
و دشمنان باز به استفاده از حربه همیشگی، 
یعنی ایجاد تفرقه و اختالف بین ســنی و 

شیعه بازگشتند. 
منابع در دفتر نشریه موجود است.

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

ین ویتر استعاره    
 و حبس شدن نیازهای اساسی

معنا و آثار نهفته در فقر و چاره جویی آنها

اصالحیه:در شماره 1019در مطلب  اصلی 
این صفحه در توضیح عکس میشــل فوکو به 
اشتباه نام فوکویاما درج شده بود که بدین وسیله 

از خوانندگان محترم پوزش می طلبیم.
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سیاست
۱2

مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

دانش بنیــان  شــرکت  یــک 
مانیتور هــای پایش عالیم حیاتی 
تولید کرده  است که قابلیت تفسیر 
حرفــه ای آریتمی های ســیگنال 
ECG و پایــش ســالمت قلب و 

ارســال این اطالعات به رایانامه 
پزشــک متخصــص در بســتر 
اینترنت را دارد. دســتگاه مانیتور 
دســتگاهی  بیمار  حیاتی  عالیم 
است که سیگنال های حیاتی بیمار 

را نمایش می دهد. به تازگی یک شرکت ایرانی موفق به بومی سازی 
نسلی جدید از این دستگاه ها شده است که به سراسر جهان صادر 
می کند و تابه حال موفق شــده اســت به بیش از ۴5 کشور اعم از 

ایتالیا، آلمان، روسیه، کانادا و... صادرات داشته باشد.

ایرانی مانیتور های   
صادرات به 4۵ کشور جهان

»نیکوالس چیالن« مدیر سابق 
بخش نرم افــزار پنتاگون گفت: 
»آمریــکا از قبــل نبــرد هوش 
مصنوعی را به چین باخته و این 
کشور در حال حرکت به سمت 
تســلط جهانی در ایــن حوزه 
اســت. چین که دومین اقتصاد 
بزرگ جهان است، به زودی به 
برترین کشور جهان در بسیاری 
از فناوری هــای نوظهور، مانند 

هوش مصنوعی، زیست فناوری و علم ژنتیک مبدل می شود. 
آمریکا ظرف 15 تا ۲0 ســال آینده هیچ شانســی برای رقابت 
جنگنده با چین ندارد. در حــال حاضر این یک معامله انجام 

شده است؛ به نظر من دیگر تمام شده است.«

یکا  باخت آمر
سلطه چین بر هوش مصنوعی

»وبالیــت« بزرگ تریــن پلتفرم 
آموزشــی کشــور، متشــکل از 
مدارس،  معلمان،  دانش آموزان، 
مجموعه هــای  و  مؤسســات 
ابتدایی،  دوره های  در  آموزشــی 
متوسطه اول، دوم و کنکور است 
که خدمات مورد نیاز این حوزه را 
با باالترین کیفیت ارائه می دهد. 
در وبالیت یــک معلم به راحتی 
کالس خــود را در قالــب کانال 

درسی ایجاد می کند، سپس انواع محتواهای درسی مانند درسنامه، 
آزمــون، تکلیف و... را در آن ارســال می کند. دانش آموزان هم با 
عضو شــدن در کانال معلمان خود می توانند از تمامی محتواهای 
فرستاده شده در کانال استفاده کنند و با معلم خود در ارتباط باشند.

وبالیت
پلتفرم آموزشی رایگان

علی شــمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی: 

 بی توجهی به اصول و الزامات همســایگی 
و بیان اظهارات کذب و غیرسازنده، نشانه 
حســن نیت و تدبیر نیســت. اتهام زنی به 
کشــوری که جامعه جهانی آن را به عنوان 
قهرمان مبارزه با مواد مخدر می شناســد، 
اثری جز بی اعتبارسازی کالم گوینده ندارد. 

مراقب دام های پرهزینه شیاطین باشید.

جعفر شــریبانی، عضو شورای شــهر تهران: 

 پژمان پشتام، ورزشکار کشورمان می گوید 
اگر با نماینده رژیم اشــغالگر قدس روبه رو 
می شــدم، در مسابقه شــرکت نمی کردم 
تا خون سردار ســلیمانی ها پایمال نشود. 

شیرمادر و نان پدر حاللت پهلوان

حســن عابدینی، کارشناس مســائل سیاسی: 

 غــرب کــه از نابــودی  انقالب اســالمی 
از طریق جنــگ، کودتا، ترور و شــورش 
ناامید شــد به تهدید، تخریب، تحریف و 
تحریم روی آورد. اما راهبرد  مهار با ایجاد 
محدودیت)هســته ای، توان دفاعی و نفوذ 
منطقه ای(بــرای تبدیل ایــران به بازیگری 
حرف شنو منطبق بر قواعد غربی در دستور 

کار قرار گرفته است.

فاطمــه لواســانی، کاربــر فضــای مجازی: 

 مازندران قطب تولید آنتی بیوتیک هاست! 
ساخت آنتی بیوتیک و مواد اولیه آن با تالش 
محققان جوان کشورمان حاال بومی شده و 
ســاالنه 15 میلیون دالر صرفه جویی ارزی 
برای کشور دارد! باور کنیم که پیشرفت در 
گــرو حمایت از فناوری  و بهــا دادن به این 

جوانان است!

احمد امیرآبــادی فراهانــی، نماینده مجلس: 

 مجلس هشــتم مصــوب می کنــد همه 
مسئوالن کشور اموال خود را اعالم نمایند. 
شــورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی 
می داند، با اصرار مجلس هشتم مصوبه به 
مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود 
و بعد از مدتی با قید محرمانه تأیید می شود. 

این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟

حامد صفرپور، فعال فضای مجازی: یک گروه 

از یهودیــان ملقب به »قلــب پاک« ضمن 
بیعت با آقای خامنه ای، از ایران درخواست 
پناهندگی کرده اند. آمریکا و اسرائیل از این 
رخداد به شدت ترسیده اند و تالش می کنند 
جلوی آنهــا را بگیرند. تعدادی از این افراد 
در فرودگاه گواتماال بازداشــت شــده اند. 
جریانات ضدایرانی مشغول شیطان سازی 

آنها هستند.

احســان منصــوری، فعال مجــازی: لبنان را 

می بینید؟ شــیعیان تظاهــرات کردند، از 
به سوی شــان  »محلــه مسیحی نشــین« 
تیراندازی شــده است. از اســرائیل گرفته 
تا مشــتی ابله چپ نما و قوم گرایان داخلی 
همین شــکاف و نفرت را بــرای ایران ما 
می پســندند: محله کردنشین تجمع کنند، 
لرها به سمت شان تیراندازی کنند و آذری ها 

آب را به روی هر دو ببندند.

سیدامیر سیاح، کارشناس مســائل اقتصادی: 

 مظلوم تریــن قربانیان انحصــار، داوطلبان 
 وکالت هســتند. نه مثل پزشکان می توانند 
مهاجرت کنند و نه مثل دیگر رشته ها بدون 
مجوز شــروع کنند و سال هاســت پشــت 
آزمونی شدیدا ســخت در حسرت مجوز 
کار هستند. کنایه انحصارگران، شرم ماندن 
درخانه پدری و ازدست رفتن جوانی... اما 
امروز بعد سال ها خوشحال و امیدوار شدند.

حســین گرامی، کاربــر فضای مجــازی:  آقا 

محمدرضا گرایی مــدال طالی خودش را 
به شــهدای گمنام اهدا کرد؛ جهان پهلوان 

واقعی تویی پسر.

   نکته گرام   

وضعیت فعلی فضای مجازی کشور و بی قانونی 
موجــود در آن به حدی خطرناک اســت که این 
فضا هرچه سریع تر نیازمند ایجاد چارچوبی برای 
پیگیری حــق و حقوق کاربــران فضای مجازی 
است. منشوری فراتر از قانون جرایم رایانه ای که در 
حال حاضر وجود دارد؛ از همین رو طرحی تحت 
عنوان »صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی« 
در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار گرفته 
است که البته با حواشــی و جنجال های فراوانی 
نیز همراه بوده اســت تا آنجا که هفته گذشته، این 
طرح یکی از داغ های فضای مجازی کشور بود؛ اما 

ماجرای این جنجال ها و هشتک ها چیست؟
موضوع مناقشــه برانگیز اول، نحوه تصویب و 
بررسی این طرح در مجلس یا همان اصل هشتادو 
پنجی شــدن طرح صیانت است. طبق اصل ۸5 
قانون اساســی ســمت نمایندگی قائم به شخص 
اســت و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس 
نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیئتی 
واگذار کند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار 
وضع بعضــی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و 
دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در 
این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین 
می کند به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب 

نهایی آنها با مجلس خواهد بود؛ بنابراین با موافقت 
نمایندگان با این درخواســت، طــرح صیانت از 
حقوق کاربران در فضای مجازی به جای بررسی 
در صحن علنی مجلس در کمیســیون مشترک و 

ویژه بررسی می شود.
منتقدان این موضوع معتقدند، جریانی خاص 
در مجلــس بنا دارد که نظر خود را نه تنها بر دیگر 
نماینــدگان، بلکه بــر عموم مــردم تحمیل کند، 
ادعایی کــه مرکز پژوهش های مجلــس با رد آن 
 
ً
اعالم می کنــد، آنچه به تصویب رســیده، صرفا
تعیین »نحوه بررسی طرح« در مجلس است که به 
اشتباه در برخی از خبرگزاری ها به عنوان »تصویب 
طرح فضای مجازی« منعکس شد. بر این اساس، 
طرح مذکور به کمیســیون مشــترکی متشکل از 
بازگردانده  کمیســیون های تخصصی مجلــس 
خواهد شد تا پس از مدت زمانی مشخص )یک 
تا دو ماه( با حضور صاحب نظران، فعاالن فضای 
مجازی و کارشناســان دولت و بخش خصوصی 
بررســی های الزم در مورد آن انجام پذیرد. روند 
بررســی طرح به این نحو خواهد بود که هر حکم 
تصویبی از ســوی این کمیسیون به طور عمومی و 
روزانه انتشــار پیدا خواهد کــرد و پس از مهلت 
 به صحن علنی ارجاع 

ً
یک تا دو ماه، طرح مجددا

خواهد شــد تا در صورت موافقــت نمایندگان، 
مهلت آزمایشــی بودن آن تعیین و بــرای تأیید به 
شورای نگهبان ارسال شــود. در واقع نکته ای که 

باید به آن توجه کرد، این است که طرح صیانت از 
کاربران به دلیل چکش کاری های بسیار و تغییرات 
متعدد، بهتر اســت زیر نظر یک کمیسیون مورد 
بررسی کامل و حتی آزمایش قرار بگیرد و بعد از 
به بلوغ رسیدن آن، تمام نمایندگان مجلس در مورد 
آن نظر بدهنــد و در صورت تصویب در مجلس، 
شورای نگهبان نیز رأی خود را اعالم کند. بنابراین 
می توان گفــت تصویب نهایی طــرح صیانت از 
حقوق کاربــران فضای مجــازی تفاوتی با دیگر 

مصوبه های مجلس نخواهد داشت.
امــا جنجال ها تنها به این جا ختم نمی شــود. 
با وجود اینکــه مجلس وعده داده بود جلســات 
کمیسیون مشترک طرح صیانت از حقوق کاربران 
در فضای مجازی به صورت علنی و شفاف برگزار 
شــود، حــاال زمزمه هایی مطرح اســت که قرار 
است بررســی این طرح به صورت علنی نباشد و 
به صورت گزینشــی و ضبط شده در اختیار مردم 
قرار گیرد. این در حالی اســت که شفافیت یکی 
از شعارهای اصلی بســیاری از منتخبان ملت در 
اســفند 139۸ بود و مجلس در عمــر بیش از دو 
سال خود نیز گام های مؤثری در این مسیر برداشته 
اســت! عالوه بر این، مجلس شورای اسالمی که 
بــا رویکردی انقالبی وارد میدان ســامان دادن به 
وضعیت فضای مجازی در کشور شده است، باید 
با اقدامات بســیار سنجیده و گام های دقیق در این 
مســیر حرکت کند و مانع از آن شود که بخشی از 

جریان های غوغاساالر فرصت تخریب مجلس را 
به دست آورند.

واقعیت این اســت که تصمیم گیــری درباره 
فضای مجازی کشــور بــا بیــش از 60 میلیون 
کاربر که با اقتصاد خانواده ها گره خورده اســت و 
کسب و کارهای بسیاری از این راه در حال ارتزاق 
هستند، به یک عزم ملی و هم اندیشی گسترده نیاز 
دارد؛ مجلس که با صداقت و قدرت در این راه گام 
گذاشته اســت، در ادامه نیز با همدلی و همراهی 
باید مســیر تنظیم طرحی کالن و ملی را با ایجاد 
یک اجماع میان کارشناســان و خبرگان این حوزه 
و جلب نظر افــکار عمومی تدوین و نهایی کند تا 
ان شاءالله بتوانیم ساماندهی مناسب و عقالنی را بر 

فضای مجازی در کشور شکل دهیم.
در پایان به کاربرانی که با فضاسازی های انجام 
شــده در فضای مجازی مطرح شده نسبت به این 
طرح بدبین شده یا نگران هستند، باید گفت، طرح 
صیانت از کاربران فضای مجازی، موجودی است 
که هنوز متولد نشده اســت و نمی توان درباره آن 
نظری داد، بسیاری از مخالفان این طرح، با استناد 
 
ً
به مواردی به طرح صیانت هجمه می برند که اساسا

آن موارد بارها تکذیب شده است! شاید بهترین کار 
برای رسیدن به طرحی مورد قبول جامعه، دخیل 
کردن نظرات اقشار مختلف در بررسی این طرح 
و شنیدن صدای صاحبان ایده و کارشناسان فضای 

مجازی از هر طیف و گروهی باشد. 

فناوری بالک چین و ارزهای رمزنگاری شده که از آن 
استفاده می کنند، سیستم های مالی باز و دموکراتیک 
ایجاد می کند. متأســفانه بســیاری از مردم به دلیل 
افســانه های گســترده و باورهای غلط در این مورد 

شکاک هستند.
اقتصــاد رمزنــگاری شــده منجر به توســعه 
زیرســاخت های مالی و تکنولوژیکــی جایگزین 
می شود که جهانی منبع باز و در دسترس همه کسانی 
که به اینترنت دسترسی دارند، صرف نظر از ملیت، 
قومیت، نژاد، جنسیت و طبقه اقتصادی و اجتماعی، 
ایجاد می کند. در مورد رمزارزها بیشتر به استفاده آنها 
در جرایم مالی و سیاسی توجه می شود، ولی این همه 
ماجرا نیست و در مورد اینکه چگونه این مفهوم جدید 
منجر به فناوری های ملموس و قابل برنامه ریزی شده 
اســت که ذخیره ارزش، پرداخت های خرد همتا به 

همتا، وام های بدون بهره و... را ایجاد کرده اســت، 
توجهی نمی شــود. این فناورِی خودکار، از ســوی 
میلیون ها نفر با میلیاردها دالر در زندگی واقعی مورد 
آزمایش قرار می گیرد و می تواند به طور بالقوه تکامل 
یافته و فردا میلیاردها نفــر می توانند بدون دخالت 
بانک ها با یکدیگر ارتباط مالی داشته باشند، بدون 
دخالت قدرتی خارجی که بخواهد قوانینی در جهت 
نفع خود ایجاد کند. برآوردها شده است که استفاده 
گسترده از منابع مالی دیجیتال، یعنی خدمات مالی 
ارائه شده از طریق تلفن همراه، اینترنت و... ، تولید 
ناخالص داخلی ساالنه همه اقتصادهای نوظهور را 
3/7 تریلیون دالر افزایش می دهد، که دو ســوم این 
افزایش ناشی از افزایش بهره وری مالی و غیر تجاری 

است که می تواند 95 میلیون شغل ایجاد کند!
هرکسی که به اینترنت دسترسی دارد، می تواند 
از امــروز در یک شــبکه ارزهای رمزنگاری شــده 

مشارکت کند و این مشارکت فقط در خرید یا فروش 
ارزهای رمزنگاری شده محدود نمی شود. مشارکت 
اولیه شــامل مشــارکت در رأی گیری و مشارکت 
در مدیریت، بررســی تراکنش هــای بالک چین با 
استفاده از بلوک کاوشگر، اجرای گره ها یا معامالت 
اســتخراج برای پشــتیبانی از توزیع غیر متمرکز و 

امنیت هر شبکه بالک چین رمزنگاری شده است.
در اینجا یک سیستم مالی جدید وجود دارد که 
می توانید به تنهایی به آن دسترسی پیدا کنید. آیا تا به 
حال با یک سیستم باز مواجه شده ایم که هرکسی در 
جهان می تواند در آن مشــارکت داشته باشد؟ و این 
قدرت بیت کوین است که ســلطه خود را خارج از 

چارچوب دولت ها به دست می آورد.

صبح صادق: »بیت کوین« از قدیمی ترین ارزهای 
دیجیتال موجود در جهان است که با هدف ایجاد 

پول کامال دیجیتال به وجود آمده است؛ اما در 
حال تبدیل شــدن به یک دارایی با ارزش، مانند 
طالست. از بیت کوین در جهان تنها 2۱ میلیون 
عدد وجود دارد کــه بیش از نیمی از آن هنوز در 
دسترس نیست و این کمیابی بر ارزش آن افزوده 
اســت. امروزه بیش از 2۵00 رمزارز در جهان 
وجود دارد که هر یک با هدفی به وجود آمده اند 
و سعی در ارائه خدمتی جدید دارند. این فناوری 
اگرچه در ابتدای راه خود اســت، اما سرعتی که 
در پیش گرفته است، نشــان می دهد به زودی به 
مفهومی تبدیل می شود که تمام جوانب زندگی 
بشری را در حیطه خود قرار می دهد. بیت کوین و 
دیگر رمزارزها، مبتنی بر فناوری بالک چین هستند 
که تمرکز این فناوری همسطح کردن تمام اعضا 
و زنجیره ها و غیرمتمرکز کردن تصمیمات است. 
گفتنی اســت، با به بلوغ رســیدن فناوری های 
غیرمتمرکز، با حذف بروکراسی و چابک شدن 
خدمات روبه رو خواهیم شد. این فناوری ها را 
در شماره های آینده، بیشتر توضیح خواهیم داد.

کریستین موی
عضو گروه بالک چین جی پی مورگان

ج از سلطه دولت ها اقتصاد، خار

  به غوغاساالران
 فرصت ندهید

نگاهی به جنجال سازی درباره طرح صیانت از حقوق کاربران

امیر مهدی صالحی
خبرنگار
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سریال های اخیر تلویزیون، یک به یک به پایان رسید؛ 
هر یک تالش داشتندگوی رقابت تلخی و ناراحتی را 
از دیگری برباید؛ سریال هایی که مرگ و عزاداری و 

مصیبت، پای ثابت فیلمنامه های شان بود.
محمدتقی فهیم، منتقد سینما یکی از کارشناسانی 
بود که از تلخی ســریال ها گالیــه کرد و در صفحه 
شــخصی اش نوشت: »امشب ســریال شبکه های 
یک، دو و سه را دیدم حاال چه جوری بخوابم؟ وای 
که خون به جگر شدم. در یکی، مردی عربده کشان 
رد کردن شیشه خودرو ، سریال بعدی در 

ُ
در حال خ

بیمارستان همه دارند زار می زنند و غش می کنند و 
در دیگری مردی به برادرزاده اش سیلی می زند و... 
حاال در نظر بگیریــد، خانواده هایی که اصلی ترین 
گزینه وقت گذرانی شبانه شان همین جعبه جادویی 
اســت، فردا با چه حال و حوصله ای باید در سطح 
جامعه حرکت کنند، جواب ارباب رجوع را بدهند، 
موانع تولید را برطرف کنند، با مشتری خوش خلق 

باشند، در کارگاه انگیزه مند حاضر باشند و...« 

دقیقا سؤال بسیاری از مخاطبان نیز همین بوده که 
وجود این همه تلخی و غم در سریال های تلویزیونی 
آن هــم در دورانی که به دلیل همه گیــری کرونا و 
وضعیــت اقتصادی جامعه با مشــکالت متعددی 
روبه روست تا چه حد رویکرد درستی است؟ چنانکه 
در یک شبکه مرِگ یک عاشق، در شبکه دیگر مرگ 

فرزند جوان یک پیرزن و... روایت می شود.

 Bقرارگاه امید و نشاط
گالیه از غم بار بودن سریال ها و تأکید بر نقش کلیدی 
رسانه ملی در امیدآفرینی و نشاط افزایی در حالی از 
سوی بسیاری از کارشناسان مطرح می شود که رهبر 
معظم انقالب نیز در حکــم انتصاب رئیس جدید 
صدا و ســیما این موضوع را جزء مهم ترین مسائل 
برشمرده و تأکید کرده اند: »رسانه  ملی، دانشگاهی 
برای ارتقای ســطح آگاهی و معرفــت عمومی و 
آوردگاهی برای مقابلــه با امواج خصمانه  تحریف 
و تفتین و آسایشــگاهی برای بهره مندی چشم و دل 
همگان از جلوه های زیبایی و هنر و قرارگاهی برای 
پراکندن امید و نشــاط در فضای عمومی کشــور 

است.« 
 مهم ترین تولید ســیما، »سریال« است و 

ً
قطعا

امید می رود کــه از این پس این توصیه رهبر معظم 

انقالب بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد و شاهد 
سریال های غم بار و غم انگیز کمتری باشیم. 

حتی می توان در ماه های محرم و صفر نیز که ماه 
غم اهل بیت)ع( اســت، این حال و هوا را در قالب 
سریال هایی تاریخی و عبرت آموز متناسب با ایام عزا 
نشان داد، نه غم هایی که فقط اعصاب و روان مردم 

را به هم می ریزد.

 Bپایان های باز
البته نقد  بر این ســریال ها تنها به این موضوع ختم 
نمی شــود؛ مدتی اســت که مخاطب جدی گرفته 
نشــده و به نوعی با فیلمنامه های ناقص و سؤاالت 

بی جواب روبه رو می  شود.
مانند اتفاقی که در سریال »افرا« رخ داد. در این 
 از رازی سخن گفته می شد که باعث 

ً
ســریال دائما

شده بود بیننده هر شب داســتان را دنبال کند و هر 
لحظه منتظر اتفاقی ویژه باشد؛ اتفاقی که روند و روال 

سریال را تغییر دهد. 
 بر این راز مادر و پدر پیمان تأکید می شد. 

ً
دائما

برای برمال شــدن این راز مهمانــی در خانه مادر 
پیمان داده شــد، »سیروس« به دلیل ترس از برمال 
شــدن این راز خود را به مریضی زد، زمانی هم که 
مادر پیمان چمدان وســایل او را بــه مائده داد، از 

وجود این راز سخن گفت. خالصه کلی مقدمات 
برای برمال شدن این راز در قسمت به قسمت این 
سریال چیده شد، اما تا پایان افرا نیز هرگز این راز 

فاش نشد!
پس از دو روز، مهدی ســلطانی بازیگر اصلی 
سریال افرا پس از واکنش های زیاد مخاطبانش، در 
صفحه شخصی خود در فضای مجازی! این راز را 
فاش کرد و فیلمنامه را بیشــتر از آنچه در تلویزیون 
شــاهد بودیم، بــرای مردم توضیح داد و نوشــت: 
»پیمان قصه افرا، بچه زن دیگری از ســیروس بود 
که در سفرشان به مشهد فاش و ناگهان سروکله اش 
پیدا می شود... تمام این مراحل تصویربرداری شد، 
اما ظاهرا پخش تلویزیون به دلیل اینکه مبادا شــأن 
ســیروس به عنوان یک پدر بیش از این خدشــه دار 

شود، مصلحت دید حذف شود«!
جالب اســت، یــک فیلمنامه که بایــد پیش از 
ســاخت مورد تأیید قرار بگیرد تا بیت المال اینطور 
حیف و میل نشود، ساخته می شود و پس از ساخت 
و هزینه ای که برای هر دقیقه اش شده این تصاویر به 
پخش نمی رسد، البته این بخش اول است و بخش 
مهم تر سؤاالت شان بی جواب  مانده مخاطب است 
که می تواند به دور شــدن مخاطبان از رســانه ملی 

منجر شود.

فرهنگ

 مأموریت ویژه 

 

 یکــی از مهم ترین اتفاقات در طلیعه کار 
دولت ها در ایران، تغییر مدیریت سینمایی 
اســت؛ اغراق آمیز نیســت که انتصاب 
معــاون ســینمایی وزیر ارشــاد )رئیس 
ســازمان ســینمایی( را از انتصاب خود 
وزیر ارشاد مؤثرتر و حیاتی تر دانست؛ به 
این دلیل که سینما پیشانی فعالیت و فعل 
و انفعاالت فرهنگی قوه مجریه به شــمار 
می آیــد و بخش اعظــم ارزیابی ها برای 
عملکــرد یک دولت در حــوزه مدیریت 
فرهنگی به عملکــرد آن دولت در عرصه 
سینما برمی گردد.  بنابراین، آغاز مدیریت 
»محمد خزاعی« بر ریاســت ســازمان 
سینمایی را باید شــروع یک دوره جدید 
برای سینمای ایران دانست. البته این هم 
از نشانه های وابستگی شدید سینمای ما 
به دولت و از مشــکالت بزرگش اســت 
که وضعیت آن به کار قوه مجریه بستگی 
دارد. این در حالی است که در کشورهای 
صاحب صنعت سینما ـ ازجمله هالیوود ـ  
این صنعت راه خود را می رود و چشم انداز 
و دستوِر کار معین و مدونی دارد.  سینمای 
ایران در این دوره، دچار مصائب مختلفی 
اســت؛ چون خالی شدن سالن سینماها 
از تماشــاگر، غلبه فیلم های ســخیف و 
فیلم های بی مخاطب  انبــوه  تولید  لوده، 
و بودجــه بر بــاد ده، دوری اغلب فیلم ها 
از مســائل و چالش های روز جامعه و... 
شــیوع ویروس کرونا و محدودیت های 
مختلف نیز تن رنجور ســینمای ایران را 
نحیف تر و ضعیف تر کرده است؛ اما ریشه 
و اساس همه بحران های سینمای ما ابتال 
به سرگردانی و ازهم گسیختگی و از همه 
مهم تر، فقدان چشم انداز و نقشه راه است.
از این رو، مهم ترین اولویت مدیریت 
ســینمایی دولت جدید، زنده کردن هنر 
هفتــم در این کشــور اســت. این مهم 
نیز اتفــاق نخواهد افتــاد مگر اینکه یک 
چشم انداز، نقشه راه و راهبرد مشخص و 
عملیاتی برای این سینما تدوین شود؛ یعنی 
طراحی شود که ســازمان سینمایی برای 
یک بازه زمانی چهار یا هشــت ساله چه 
اهدافی را دنبال می کند، کدام مضامین و 
ژانرها حائز اهمیت است و...؛ برای این 
اهداف نیز سازوکارها و کارزارهای عینی 
و عملی تعیین شود. یکی از راه های احیای 
سینما در ایران، بازخوانی گذشته و گرفتن 
درس عبرت از آن است. تاریخ به ما نشان 
می دهــد، پویا و پایاتریــن دوره در تاریخ 
سینمای ایران اوایل دهه 60 تا اواسط دهه 
70 بود. در آن دوران فیلم های ایرانی هم 
از تنوع موضوعی و ژانری برخوردار بودند 
و هم سالن های سینما سرشار از تماشاگر 
بود؛ زوال ســینمای ما از اواخر دهه 70 و 
با اعمال سیاســت های لیبرالی از سوی 
دولت به اصطالح اصالح طلب شــروع 
شد؛ از آن دوران اگرچه به لحاظ تکنیکی 
و سخت افزاری پیشرفت هایی رخ داد؛ اما 
هم محتوای سینمای ما دچار انحطاط شد 
و هم جذابیت حقیقی و هنری از فیلم ها 
کاسته شــد. »مجید مجیدی« کارگردان 
برجسته ســینمای ایران در آن دوران و در 
سمینار نقد سینمای اجتماعی و سینمای 
دینی در دانشــگاه عالمه طباطبایی گفته 
بود: »در دوره  ایشان )سیدمحمدخاتمی( 
هم علی رغم فضــای آزادی کــه وجود 
داشت، چیزی جز ابتذال نصیب سینمای 
ما نشد.« تداوم سیاست های آن دولت در 
دوران بعد نیز منجر به تعمیق قهقرا شد؛ 
پرهیز از ادامه این سیاست ها و اشتباهات 
گذشته و بازسازی انقالبی، بخشی از نقشه 

راه احیای سینمای ایران است.

تاریکخانه

  حکمی برای  حکمی برای
 امید و نشاط امید و نشاط

نگاهی به دستور کار مهم رئیس جدید رسانه ملی

پدربزرگ«  سفید  »قلب  کتاب 
نوشــته »مســلم ناصــری« با 
کــه  خداشناســی  موضــوع 
جمکران«  »کتاب  انتشــارات 
روانه بازار نشر کرده، در تالش 
اســت با زبان ســاده به یکی از 
پرســش های اصلی کودکان در 
مورد خدا پاســخ  دهد. داستان 
کتــاب در مورد دختر بچه ای به 
اسم مینو است که دوست دارد 

بداند خدا چه رنگی است؟ قلب سفید پدربزرگ با تصویرگری 
زیبای سرکار خانم »عسل نجاری« و قلم »مسلم ناصری«، با 
صفحات تمام رنگی در ۲۸ صفحه و به قیمت 35 هزار تومان 

در ماه ربیع االول راهی بازار نشر شد.

پدربزرگ سفید  قلب 
 پاسخ به پرسش های خداشناسی کودکان

    کتاب    

تهیه کنندگی  بــه  »پــالک13« 
»ســلیم ثنائــی« و کارگردانی 
تازه تریــن  معیریــان«  »آرش 
ســریال شبکه ســه سیماست. 
شبکه سه ســیما که پیش از این 
نیز سابقه پخش سریال های 90 
شــبی پرمخاطبی را دارد، قرار 
است این بار ســریال 90 شبی 
»پــالک13« را با مضمون طنز 
خانوادگی تولید و روانه آنتن کند. 

نگارش ســریال پالک 13 را که محصول گروه اجتماعی شبکه 
سه سیماست، امیر ابیلی به همراه محمدحسن رعیت پور، حامد 
آبکنار و مسعود غزنچایی برعهده دارند و بازیگرانی چون علی 

صادقی ، اشکان اشتیاق و...  در آن به ایفای نقش می پردازند.

پالک 13
سریال جدید شبکه سوم سیما

»کتابســتان معرفت« که پیش از 
ایــن در حوزه های ژانری علمی ، 
تخیلی و فانتزی آثــار درخوری 
را خلق کرده بود، اکنون با چاپ 
اولین جلد از مجموعه »عزرائیل« 
به وادی چاپ و نشر آثار تریلر در 
فضای داســتانی ایران وارد شده 
است. داستان عزرائیل از ماجرای 
قتل یک گــروه مــواد مخدر در 
تهران و چند سرباز نیروی قدس 

سپاه در دوحه شروع می شــود. رمان نیما  اکبرخانی تنها محدود 
به اتفاقات هیجان انگیز نمی شود. او به سراغ پشت پرده اتفاقات 
مهمی می رود. کتابستان معرفت، رمان عزرائیل؛ کهنه سرباز را در 

۲96 صفحه روی پیشخان کتابفروشی ها آورده است.

   نشر  

سرباز  کهنه  عزرائیل؛ 
محصول جدید کتابستان معرفت

   تلویزیون   

انقالب اســالمی مــردم ایران در ســال 1357، 
اهــداف و آرمان های متنوعــی را دنبال می کرده 
که بدون تعارف و لکنت زبان، اســالمی شــدن 
دانشــگاه ها و مراکز آموزشــی یکی از مهم ترین 
آنها بوده اســت. هرچند از همان ابتدای انقالب 
اســالمی و در دهه 60، هرکسی از ظن خودش 
معنا و مفهوم اسالمی شدن دانشگاه ها را تعریف 
و ارائه کــرده و حتی برخی لیبرال های موســوم 
بــه اصالح طلبــان در دهه های 70 بــه بعد، در 

ســال های ابتدایی پس از انقالب، با افراط  گرایی 
»اسالمی شدن دانشگاه ها« را به دیوار کشیدن در 
کالس های درس تقلیل داده بودند، اما اشــارات 
صریح و روشــن بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی 
در همان ســال ها و نیز بیانات روشن رهبر حکیم 
انقالب در ۴0 ســال اخیر تاکنــون، جلوی این 
انحراف نســبتا تعمدی را گرفته و خط اصلی و 
اصولی »اسالمی سازی دانشــگاه ها« را ترسیم 
و مشــخص کرده اســت. خطی که شاه بیت آن، 
تحول در اندیشه و باور دانشگاهیان و اعتقاد به »ما 
می توانیم« بوده و شرط این تحول نیز، کلیشه زدایی 
و تابوشــکنی از آرا و اندیشه های غربی مسلط بر 

دانشــگاه ها ـ اعم از متون درســی و اندیشه های 
استادانـ  و باز شدن فضا برای نقد و نظریه پردازی 
با بهره گیــری از منابــع غنی و الیــزال معارف 
توحیدی اســت و البته، رعایت حدود شــرعی 
و ایجاد فضایی ســالم و عــاری از انحطاط های 
اخالقی و رفتاری در دانشگاه هم ویژگی مهم این 
فرآیند اســت. حاال و در شرایطی که بیش از ۲۴ 
سال از تشکیل شورای اسالمی سازی دانشگاه ها 
در زیرمجموعه شــورای عالی انقالب فرهنگی 
گذشــته و در این ســال ها صدها مقاله و کتاب 
در این باره نوشته شــده و بیش از این مقدار هم، 
سخنرانی و کرسی نظریه پردازی برگزار شده و در 

آغاز سیزدهمین دولت پس از انقالب اسالمی که 
با شعارهای بنیادین انقالب اسالمی اعتماد مردم 
را جلب کرده و ســکاندار اداره امور کشور شده، 
در کنار همه اولویت های در دست پیگیری، دنبال 
کردن جدی خط اسالمی سازی دانشگاه ها نیز از 

نیازهای اصلی و اساسی امروز کشور است.
شــاه بیت و خط اصلــی این حرکــت نیز، 
همانی اســت که امام امت خمینــی کبیر)ره( و 
خلف صالح شان ترســیم کرده اند؛ یعنی رهایی 
دانشگاه ها از اسارت بردگان فکری شرق و غرب 
که طعم تلخ و ناگــوار حاکمیت آنها بر مقدرات 

کشور را در سال های گذشته دیده و چشیده ایم. 

   برداشت    

 فرصتی طالیی برای دانشگاه اسالمی

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

آرش فهیم
منتقد سینما

حامد حسین عسکری
خبرنگار فرهنگی
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سیاست
۱4

میثم 
رشیدی مهرآبادی

دبیر گروه دفاع مقدس

جبهه

   یادداشت    

  گرمای بوشهر

اوایل دهه هشــتاد بــود که با نــام »نادر 
مهدوی« آشــنا شدم. ســتاد پاسداشت 
شهدای نهضت جهانی اسالم که در زمینه 
تبیین عملیات های شهادت طلبانه فعالیت 
می کرد، بعد از معرفی شــهدایی از لبنان 
و فلسطین، نام یک شهید شاخص ایرانی 
در این زمینه را سِر دست گرفت و برایش 

همایش بزرگی در بوشهر برگزار کرد. 
برای ایــن همایش، در هوای گرم و دم 
کرده بوشــهر، جوانان زیادی از سراســر 
استان بوشهر آمده بودند و سخنرانان مهمی 
هم از پایتخت مهمان بودند. صندلی های 
سالن بزرگ اداره ارشــاد بوشهر،  قبل از 
شروع مراسم پر شده بود و کمی بعد از آغاز 
برنامه، حتی جایی برای ایستادن هم نبود. 
نام »نادر مهدوی« آن روزها برای اولین بار 
به گوشم خورد؛ ولی متأسفانه منابع کافی 
برای شناخت شخصیت او وجود نداشت. 
انگار تا پیش از آن، حتی سپاه پاسداران هم 
بنا نداشــت خیلی درباره او و همرزمانش 
در ماجرای 16 مهرماه 1366 حرفی بزند. 
در سال های پایان جنگ، خلیج فارس برای 
 ناامن شده بود. فرماندهان سپاه 

ً
ایران کامال

این شرایط و شرایط ناو های آمریکایی را 
که در خلیج فارس به نفع منافع عراق عمل 
می کنند، به امــام اطالع دادند و حضرت 
امام)ره( فرمودند: »اگر من بودم؛ می زدم« 
در این شرایط نادر مهدوی و هم رزمانش 
تعدادی مین دریایی را در مسافتی حدود 
۸0 مایل دریایی در شرایطی بسیار سخت 
و بدون حداقل امکانات و در شرایطی که 
چندین بار احتمال واژگونی مین ها وجود 
داشت حمل کردند، به طوری که بدن خود 
را میان مین ها، حائل کردند تا از واژگونی 

آنها جلوگیری شود.
بعــد از آن با عبور ناو هــای آمریکایی 
در جزیره فارســی نفتکش بریجســتون 
آمریکایی مــورد اصابت مین های دریایی 
قرار گرفت و حفــره ای به بزرگی ۴3 متر 
مربع در آن ایجاد شد. این اتفاق و شکست 
مفتضحانه آمریکا بازتاب گســترده ای در 
جهان پیدا کرد. بــه پاس این اقدام، دیدار 
با امام خمینی برای آنها هماهنگ شــد و 
امام پیشــانی نادر مهدوی را به پاس این 
اقدام بوســیدند. در 16 مهر 1366 حدود 
ســه ماه پس از اقدام مهدوی در انهدام ناو 
آمریکایــی وی به همراه همرزمانش برای 
گشت زنی به سمت جزیره فارسی رفتند و 
غروب به آنجا رسیدند. پس از مدتی رادار 
پایگاه فرماندهی مورد اصابت موشک های 
آمریکایی قرار گرفت و به این ترتیب ارتباط 

ناو گروه با مرکز، به طور کلی قطع شد.
سپس یک بالگرد بی صدای آمریکایی 
باالی ســر آنها قرار گرفت و تمام قایق ها 
را مــورد هــدف قــرار داد و تنهــا قایق 
باقیمانده، قایق شهید نادر مهدوی بود که 
با آمریکایی ها درگیر شــد و بعد از بیست 
دقیقــه درگیــری، ناوچه آنها هــم مورد 
هــدف قرار گرفــت و آمریکایی ها نادر و 
همرزمانش را به کشــتی های خود منتقل 
کردند. شناسایی مهدوی برای آمریکایی ها 

از اهمیت باالیی برخوردار بود.
آمریکایی ها بدن بی جان نادر را چنان 
محکم با طناب بســته بودند که گویی از 
جسم بی جان او هم می ترسیدند. باالخره 
بعد از گذشــت شــش روز پیکر اسرا و 
شهدا از طریق مسقط، پایتخت عمان در 
شرایطی تحویل جمهوری اسالمی شد که 
آمریکایی ها سینه شهید »نادر مهدوی« را 
با میخ های فوالدی بلند سوراخ کرده بودند 
و با چند تیر به قلب، بازو و سجده گاهش او 

را به شهادت رسانده بودند.

حقیقتــش را بخواهیــد، به 
اعتقاد بنده منجی کردستان از 
چنگال مزدوران رژیم بعث؛ 
و  از کوملــه، دمکرات  اعم 
»شــهیدمحمد  رزگاری، 
بروجردی« اســت. او نقش 
عظیمــی در ایجــاد و حفظ 

امنیت کل این منطقه داشت و به واقع، حق بزرگی به گردن مردم 
منطقه  کردستان دارد. من با این شهید بزرگوار در پاوه آشنا شدم 
و افتخار شاگردی این آقا، این میرزا و این معلم کبیر را داشتم. 
بروجردی یک سری ویژگی های اخالقی برجسته داشت که من 
در طول جنگ و شاید در طول زندگی ام، کمتر انسانی را این گونه 
دیده ام. والیت پذیری در این انسان بزرگ، استقامت و پایداری، 
 در برخورد های اجتماعی و روحیه 

ً
اخالق حســنه؛ خصوصا

گرفتن تمامی بچه های رزمنده از این بزرگ مرد، از ویژگی های 
خاص او بود. آن زمان که ایشــان در کردستان حضور داشت، 
در اوج مصائب و گرفتاری ها هر کدام از برادران ما که این مرد 

بزرگوار را می دیدند، روحیه می گرفتند و بشاش می شدند.

راوی:  شهیدحاج محمدابراهیم همت

 معلم کبیر
   خاطره    

هر پنج شــنبه با هزار امید،  این همه راه را می آیم تا کنارت باشم. 
آهســته قاب آلومینیومی ات را باز می کنم و دستمالم را برمی دارم 
برای گردگیری خاطرات این سال ها که نبودی... نبودی؟!... بودی. 
پسرم! تو هیچ گاه من و مادرت را تنها نگذاشتی. اینجا فقط مأمنی 
است برای اینکه درد و دل هایم را بگذارم و برگردم به خانه. محلی 

برای گفتن حرف هایی که جز تو،  هیچ کس شنوایش نیست.

برای پسرم
   قاب    

کتاب »39 کیلو تمام« داستان اســارت و آزادی یک نوجوان، 
»محمدعلی کریمی« به قلم روان »ســمیرا اکبری« از ســوی 
انتشارات »روایت فتح« چاپ و وارد بازار نشر شده است. زمان 
در ِگرو مکان اســت و این مکان ها هستند که تعیین می کنند، 
زمان ها چطور بگذرند؛ کند، تند، سخت یا آسان. دو سال و سه 
ماه در کشور، شهر، روستا و خانه  خودت یک جور می گذرد و 
در تکریت، شــهِر زادگاه صدام یک جور دیگر... . »39 کیلو 
تمام« خاطرات پسر روستایی نوجوانی  است که زودتر از زمان 
مقرر، ســرباِز جبهه  جنگ شد و تنها یک ســال بعد از اولین 
حضورش در جبهه در چنگال دشــمن بعث به اسارت رسید. 
حال ما هستیم و روز و شب هایی که حسین را در گوشه  اردوگاه 

تکریت1۲، بزرگ و بزرگ تر کرد.

یت  نوجوانی در تکر
   تازه ها    

در سه قسمت پیشــین، برخی از پشت پرده های 
جنــگ تحمیلــی را از زبــان »حامــد علــوان 
الجبوری« مرور کردیم که مورد توجه مخاطبان 
قرار گرفــت. او که در ســال های ابتدایی جنگ 
تحمیلی، رئیس دفتر صدام و سرپرســت وزارت 
امور خارجه عراق بود، ناگفته های اعجاب آوری 
را بیان کرده  اســت. آنچــه در ادامه می خوانید، 
بخش دیگری از ســخنان اوســت. هیئت هایی 
کــه از بغداد به ســوئیس می آمدنــد قرادادهای 
تسلیحاتی را منعقد می کردند. واقعا اسامی را به 
خاطر ندارم؛ هیئت های تخصصی بودند، شامل 
مهندســان و این قبیل افراد. دقیقا در همین برهه 
که من در سوئیس بودم، برخی حوادث در عراق 
در جریان بود. در ســال 19۸۴ یک سری تغییر و 
تحول خانوادگی در زندگی صدام رخ داد. صدام 
ازدواج دخترش »رغد« با پسر برادرش »برزان« 
را رد کرد و او را به ازدواج »حسین کامل« درآورد. 
)حسین کامل از اهالی تکریت و از خاندان صدام 
بود. صدام تالش داشت مناصب بسیار حساس 
امنیتی و نظامــی را در اختیــار اعضای خاندان 
خود قرار دهد تا بتواند به آنان اعتماد کند. اعتماد 
صدام به او تا جایی رسید که دخترش را به عقد او 
درآورد. حسین کامل پس از جنگ ایران و عراق 
بنا به دالیلی از کشور گریخت و به اردن که در آن 
 
ً
زمان روابط سردی با صدام داشت، رفت. نهایتا

او پس از چندی به عراق بازگشت، ولی برخالف 
تصورش، بازداشت و اعدام شد.( 

حسین کامل، با وجود اینکه تقریبا بی سواد بود 
و نه می توانســت بخواند و نه بنویسد، به دستور 
صدام به درجه ارتشــبدی ســتاد ارتقا داده شــد 
و صــدام او را در مهم تریــن وزارتخانه ها، یعنی 
وزارت دفاع و وزارت صنایع نظامی مستقر کرد. 
می دانستم هر چیزی که به معامالت سالح مرتبط 
باشد، زیرنظر حسین کامل صورت می گیرد و او 

تلفنی با من تماس داشت.
راستش من خودم هم از این موضوع غافلگیر 
شــدم. تا پیش از آن خیال می کردم سوئیس فقط 
شــکالت است و شیر خشک »نیدو« و ساعت و 
این جور چیزها، ولی صنایع نظامی پیشــرفته ای 
 چیزهایی که با فناوری های 

ً
داشــتند و خصوصا

بسیار دقیق مرتبط می شد. البته اینها چیزی نیست 
که من آنها را خوب بشناســم، ولی آن طور که از 
هیئت هایی که به سوئیس می آمدند دستگیرم شد، 
مهم ترین چیزی که داشتند، توپ های ضدهوایی 

بود.

تا جایی که یــادم می آید »بیرلیــکان اورال« 
اسم شرکتی بود که این توپ ها را تولید می کرد. 
ایــران هم به نوبه خود معامالتــی انجام می داد، 
ولی تفــاوت بین عراق و ایران ایــن بود که ایران 
برای خرید، پول نقد می داد؛ ولی عراق جنس را 

 بپردازد.
ً
می گرفت تا پول آن را بعدا

چون وضعیت مالی در عراق خیلی خراب بود 
و این بدهی ها، بعد مبالغ خیلی عظیمی شد.

قیمت نفــت در آن دوره پایین آمــد و اثرش 
روی نقشــه های صدام کم کم پیدا شــد. در 1۸ 
جــوالی 19۸۸ )۲7 تیر 1367( عــراق اعالم 
کرد که آتش بس را پذیرفته اســت )البته این روز، 
روز پذیرش قطعنامه از ســوی ایران اســت نه از 
ســوی عراق!( و در ۸ آگوست 19۸۸ )17 مرداد 
 بین عراق و ایران آتش بس اعالم 

ً
1367(، رســما

شــد، آن هم پس از هشت سال جنگ پیوسته که 
طوالنی ترین جنگ نظامی در قرن بیستم خوانده 

شده است. 
از همان وقتــی که در ســال 19۸۲ )1361( 
کفه جنگ به نفع ایران سنگین شد و پس از ورود 
ایرانی ها به خاک عراق و اشــغال شبه جز یره فاو 
به دست آنها، سپس رد شدن شــان از مرز عراق 
در بخش العماره و ورودشــان به خاک عراق در 
آنجا و اشــغال بخشی از راه اصلی بغداد ـ بصره، 
اوضاع برای عراق هراس آور شد و شروع به هزار 
 به 

ً
جور حساب و کتاب کرد؛ یعنی کفه جنگ تماما

سمت ایران سنگین شد. در همین اوضاع آمریکا 
حس کرد عراق در آستانه سقوط قرار گرفته است، 

لذا تصمیم به دخالت گرفت.

 Bآمریکا چطور دخالت کرد؟
 قانون اساســی آمریــکا )آن طور که هســت و 

بعدها هم در رســانه های آمریکایی خواندم( به 
رئیس جمهور آمریکا این اختیــار را می دهد که 
در هــر کجای دنیــا وارد نبرد شــود؛ یعنی طبق 
آنچه آنهــا» rules of engagement«  یا »قواعد 
درگیری« می خوانند، این اختیار را به او می دهد 
که ابتدا وارد نبرد شود و بعد موضوع را با کنگره در 
میان بگذارد؛ نه برعکس. خب حاال باید در آینده 
چه توجیهی برای ورود به جنگ در کنار عراق ارائه 
می کرد؟ به موجب همان قواعد نبرد، باید یک نوع 
تجــاوز یا ضربه نظامی به نیروی آمریکایی وجود 
می داشت. مثال به عنوان بهانه ای برای دفع تعد ی 

که برای دفع تجاوز وارد نبرد شود. 
ایــن engagement این طور ایجاد شــد که یک 
درگیری بــه وجود آمــد. به این شــکل که یک 
هواپیمای ساخت فرانسه متعلق به نیروی هوایی 
عراق، با چند موشــک با یک موشک اگزوست، 
به ناوچــه آمریکایــی »اســتارک« در آب های 
خلیج فارس حمله کرد و 37 سرنشــین آن کشته 

شدند.
البته بعدها همه چیز آشکار شد که این حمله با 
هماهنگی آمریکایی ـ عراقی بوده است؛ چون در 
 بابت این حادثه عذرخواهی 

ً
آن زمان عراق رسما

کــرد و گفت که ناخواســته بوده اســت و »نزار 
حمدون« کــه آن موقع کفیل وزارت خارجه بود، 
به واشنگتن رفت و به خانواده های قربانیان غرامت 

پرداخت شد، لذا مسئله سری نبود.
البته این طور اعالم شد که حمله از سوی ایران 
بوده و آمریکا به این شکل وارد جنگ شد، ولی قبل 
از اینکه اعالم شــود چه کسی حمله کرده است، 
مهم این بود که چنین تهاجمی نسبت به نیروهای 
آمریکایی رخ داده، حاال چه از طرف عراق و چه 

از طرف ایــران؛ مهم این بود کــه تجاوزی علیه 
نیروهای آمریکایی حاضر در خلیج)فارس( رخ 
داده بــود و به همین دلیل آمریــکا در کنار عراق 
وارد جنگ شد. بعد هم شد آنچه بعدها در قضیه 
آزادســازی فاو، پس از فشار سنگین آمریکا پیش 
آمــد و الی آخر. )آمریکا از همیــن برهه با ورود 
ناوهــای هواپیمابرش به خلیج فارس، به صورت 
رســمی پا در این منطقه گذاشت و پس از چندی 
وارد درگیری مســتقیم نظامی با نیروهای ایرانی 

شد.(
من در آن موقع ســفیر عراق در سوئیس بودم. 
رســیدیم به جشن سالروز اســتقالل سوئیس در 
چهارم سپتامبر سال 19۸7)13 شهریور 1366(؛ 
یعنی قبــل از پذیرش آتش بس. آن موقع ســفیر 
آمریکا در ســوئیس یک زن بود. این خانم رئیس 
ســتاد انتخاباتی رئیس جمهور آمریــکا »رونالد 
ریگان« بود و به عنوان پاداش، به ســمت ســفیر 
آمریکا در سوئیس منصوب شده بود. من با خودم 
گفتم ممکن است در روز جشن و هنگامی که با 
هم مواجه شدیم، با شدت برخورد کند، چون به 
اصطالح هنوز خون های آمریکایی ریخته شده در 
آن حادثه داغ بود؛ ولی شوکه شدم، چون دیدم آن 
خانم سفیر به گرمی با من دست داد و گفت:»آقای 

سفیر! خوب انجام شد.«
هواپیمای ما یــک ناوچه آنها را منهدم کرده و 
37 سرنشین آن را کشته بود و آن وقت خانم سفیر 
 
ً
به من می گفت: »خوب انجام شــد.«! من واقعا
شوکه شــدم. بعدها در رسانه های آمریکایی و در 
یکی از مجالت نیوزویک اختیارات قانون اساسی 
رئیس جمهور را نوشته و موضوع را توضیح داده 

بودند.

یکا  آمر  خودزنی 
برای ورود به جنگ تحمیلی

روایت حامد علوان الجبوری نشان می دهد آمریکا از چه مسیری،  همراهی با صدام را آغاز کرد

زینب گل محمدی
پژوهشگر دفاع مقدس
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سیاست
۱۵

پاسدارپاسدار

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

0۹3۵000032/ با نزدیک شدن به هفته وحدت 

و سالروز پیامبر اعظم)ص( باید عزمی جدی برای 
معرفی پیامبر اســالم به جوانان و تقویت وحدت 
در جامعه داشت و به نظر این رسالت بر دوش ما 
پاسداران و رسانه هایی، مانند صبح صادق است.

فرزند  از همکاران  تعــدادی   /0۹۱3000۹3۱3

ســه قلو دارند که با توجه به بازگشایی مدارس و 
 فکر اساسی برای آنها کنید.

ً
هزینه های سنگین لطفا

0۹۱200067۵7/ سالم باوجود اینکه در مقطع 

کارشناسی ارشــد در حال تحصیل هستم و نیز با 
وجود دغدغه کاری زیاد با دریافت هر شــماره از 
»صبح صادق« تمــام مطالب آن را مطالعه کرده 

و خوانــدن آن را به اعضای خانواده ام ســفارش 
می کنــم. در یک کالم صبح صــادق وزین و پر 
محتواست. به همه زحمت کشان هفته نامه شما 

خدا قوت می گویم./ »سیدکاظم مرادیانی«
0۹۱۸000۸0۹6/ سالم چرا  وام دوقلوهایم بعد 

از مدت هاپرداخت نشده است. »علیزاده از سقز«
0۹۱۱0003۹42/ ســالم. شارژ نقدی حکمت 

کارت بسیارناچیز است. 

و  کار  ســختی  نظامی هــا   /0۹۱۱0003۹42

محاسبه ســنوات مثبت دانشــگاه و محاسبه در 
بازنشستگی دارند، اما چرا اجرا نمی شود؟ 

0۹3۵0006062/ بــا توجــه به اینکــه به تمام 

ارگان های دولتی و نظامی اعالم شــده است که 
فرزندان ایثارگر باید به صورت رســمی در محل 
خدمت به کارگیری شوند، متأسفانه این قانون در 

برخی مناطق اجرا نمی شود. 

0۹۱2000۹4۱6/ چرا در تیپ ها و لشــکرهای 

عملیاتی قانون ســختی کار بیست سال خدمت 
اجرا نمی شود؟

0۹۱3000۸72۸/ پــس از ادغام بانک انصار با 

سپه اقســاط وام ها آخر هر ماه از فیش حقوقی ما 
کسر می شود؛ اما وقتی واریز حقوق دیرتر انجام 
می شود، دیر کرد وام از حساب ما کسر می شود! 

0۹۱40002607/ از دولت مردان کشــورهای 

توطئه هــای  فریــب  می خواهیــم  همســایه 
صهیونیســت ها را نخورنــد وآزمــوده را دوباره 
انقالبــا   اویاخــدی،  آذربایجــان  نیازماینــد.» 

دایاخدی.« ابوالفضل خداوردی از تبریز.

خواندن صبح صادق را به همه سفارش می کنم
   روی خط    

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

امیدآفرینی خنثی کننده 
توطئه دشمن

گزارش صبح صادق؛حجت االسالم  به 
والمســلمین حســین طیبی فر در نشست 
زنجان  دانشــگاه های  استادان  با  بصیرتی 
با اشــاره به اینکه دین منشور اداره زندگی 
»پیامبر  کــرد:  تصریــح  انسان هاســت، 
اکــرم)ص( کامل ترین منشــور زندگی را 
برای انسان ها آورده است.« حجت االسالم 
طیبی فر تصریــح کرد: »برای اســتقرار و 
حاکمیت جبهــه حق و الهی دو مســئله 
نیــاز اســت: اول بحث رهبــری الهی و 
دوم بحث شــریعت به عنوان منشور اداره 
طیبی فر  اســت.« حجت االسالم  زندگی 
تأکید کرد: »منشــور اداره زندگی در زمان 
غیبت با ولی فقیه است، لذا والیت پذیری 
اهمیت بســزایی دارد.« جانشین نماینده 
ولی فقیه در سپاه با اشــاره به بیانات رهبر 
انقالب)مدظله العالــی(، گفت:  معظــم 
»بــا توجه به موضوع مهــم تبیین که رهبر 
انقالب)مدظله العالــی( مطــرح و تأکید 
کردند، امروز جهاد تبیین در کنار امیدآفرینی 
برای خنثی سازی تبلیغات مسموم دشمن 

در جنگ فرهنگی امری خطیر است.«

 دهمین کنگره
 شعر فرهنگیاران 

گــزارش صبــح صادق؛معاونت  بــه 
فرهنگي و تبلیغــات نمایندگی ولی فقیه 
در ســپاه با مشارکت ســازمان فرهنگی 
خانواده پاسداران، کانون وابستگان سپاه 
و دانشــگاه حضرت بقیــه الله)عج(، با 
هدف شناسائي، جذب، توانمندسازی و 
بکارگیری ظرفیت فرهنگیاران شاعر سپاه، 
به منظور استفاده از این ظرفیت در توسعه، 
گسترش و تعمیق نشر معارف و فرهنگ 
اسالمی، حفظ و تقویت روحیه انقالبی و 
والیی در سپاه و جامعه، و همچنین روایت 
پایداری مردم در مقابل ویروس منحوس 
کرونا، اقــدام به برگزاری »دهمین کنگره 

شعر فرهنگیاران سپاه« کرده است.
محورهــای بخش اصلی: چیســتی، 
چرایــی و چگونگی معنویــت در میان 
پاسداران و خانواده ها/ چیستی، چرایی و 
چگونگی بصیرت دینی در میان پاسداران 
و خانواده ها/ چیستی، چرایی و چگونگی 
روحیه انقالبی و جهادی در میان پاسداران 
و خانواده ها/نقش نماز در تولید قدرت نرم 
و اقتدار معنوی سپاه / رسالت پاسداران، 
تعالی و امنیت خانواده در گام دوم انقالب 
اسالمی/ فرزندآوری، محور سبک زندگی 

اسالمی ایرانی در خانواده
محورهای  بخش ویژه:  روایت جهاد، 
پایداری و همدلی مردم در مقابله با کرونا/ 
نقــش معنویت در افزایــش  انگیزه کادر 
درمان و سالمت بیماران / روایت حماسه 
آفرینی سپاه و بســیج در عرصه مقابله با 

کرونا / مدافعان و شهدای سالمت 
واجدین شــرایط شــرکت در کنگره : 
کارکنان شاغل، در سپاه اعم از عضویت 
هــای نظامــی، کارمند، بســیجی ویژه، 
خرید خدمت و سربازان وظیفه/ خانواده 
های کارکنان و وابســتگان سپاه)همسر و 

فرزندان( /  وابستگان سپاه
مهلت ارسال اشعار:۲0 آبان 1۴00

برای ارســال اشــعار خود بــه روابط 
عمومی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در 

رده مراجعه فرمایید.

خبر

آیین اختتامیه دومین دوره دوساالنه انتخاب 
کتــاب جبهــه مقاومــت و دفــاع از حــرم 
اهل بیت)علیهم الســالم( »جایــزه ســردار 
سرلشکر پاسدار شهید حاج حسین همدانی« 
به همت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، 
در موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس تهران 

برگزار شد.
 در ایــن مراســم کــه بــا حضــور دکتر 
محمدباقر قالیباف، رئیــس مجلس، دریادار 
فدوی، جانشــین محترم فرمانده کل ســپاه 
دکتر  والمسلمین  حجت االسالم   پاسداران، 
حاجی صادقــی نماینده محتــرم ولی فقیه در 
ســپاه، ســردار علی فضلی جانشین محترم 

معاون هماهنگ کننده سپاه  برگزار شد. 

 B دفاع همچنان باقی است 
دکتــر محمدباقر قالیبــاف ضمن تشــکر از همه 
دســت اندرکارانی که یاد و نام شهدا و ذکر شهدا را 
پاس می دارند، گفت: »بدون شک این مسیر نیز ادامه 
راه شهداست و ما همیشــه بر این باوریم که جنگ 
تمام شــد؛ ولی دفاع همچنان باقی است و اهل هنر 
مجاهدانی هستند که در این عرصه تالش می کنند 

که همان مجاهدت دوران دفاع مقدس را دارند.«
رئیس مجلس با  اشاره به آزادسازی آبادان گفت: 
»از عزل بنی صدر تا شکســت حصر آبادان تنها 30 
روز گذشــت حال  آنکه سؤال این است مگر در این 
چند روز چه اتفاقی افتاد که ورق جنگ برگشت و چه 
 امکاناتی به ما اضافه نشد؛ 

ً
امکاناتی اضافه شد؟ قطعا

ولی باورها تغییر کرد. امروز اگر همین رویکردها و 

نگاه ها در عرصه اقتصادی هم وجود داشــته باشد و 
ما محرومان و مظلومان را در اولویت رسیدگی قرار 
دهیم و در عرصه مدیریت شایسته پروری را به جای 
دسته و گروه در اولویت قرار دهیم، می توانیم به توفیق 

برسیم.«

 B درخشش ادبیات مقاومت 
در بخش دیگری از مراسم، سردار علی محمد نائینی، 
مشــاور فرمانده کل سپاه پاســداران و رئیس مرکز 
اسناد و تحقیقات دفاع مقدس با تأکید بر اینکه دفاع 
مقدس و جبهه مقاومت و دفاع از حریم اهل بیت)ع( 
ترجمان عملی آیات الهی اســت، بیــان کرد: »هر 
روز اهمیت آن آشــکارتر و پیام هــا و درس های آن 
الهام بخش تر می شــود.«  وی افزود: »تدبیر فرمانده 
محترم کل سپاه در گسترش مأموریت های مرکز به 

سایر میدان های مجاهدت ازجمله جبهه مقاومت 
و ضرورت پشتیبانی از مأموریت های نیروی قدس 
سپاه در ستاد فرماندهی کل سپاه، انگیزه دیگری برای 

انجام این جشنواره از سوی مرکز بود.« 

 B معرفی و تقدیر از آثار برتر 
در پایان از آثــار برگزیده در گروه های سیاســت و 
بین الملل، داستان و رمان، مستند و پژوهش، خاطره، 
زندگینامه و خاطرات خودنوشت و کودک، نوجوان 
و شعر و همچنین از چهار ناشر فعال و چهار نفر از 
نویسندگانی که بیش از ســه کتاب در این عرصه به 
نگارش درآورده اند، تقدیر به عمل آمد و برای اولین 
بار در ســطح جشــنواره های ادبی، انتخاب کتاب 
برگزیــده از نگاه مردمی انجام و از نویســنده کتاب 

»گنجشک های بابا«،هاجر پورواجد تقدیر شد.

   گزارش خبری    

وری و شایسته ساالری بود دفاع مقدس دوران شایسته پر
 رئیس مجلس شورای اسالمی در اختتامیه جایزه سردار شهید حاج حسین همدانی

رزمنده دوران دفاع مقدس اســت و از ســال 1365 و 
همراه با یاران در لشکر۲7 محمد رسول الله)ص( وارد 
عرصه جنگ شــد. وی سال 1366 به لباس پاسداری 
مشــرف شــد و بعد از پایان جنگ به عنــوان نیروی 
انسانی لشــکر در خطوط پدافندی جنوب در دوکوهه 
حضور داشــت و یک ســال و نیم بعد از آن با شرکت 
در کنکور پزشــکی وارد دانشگاه علوم پزشکی تهران 
شد. در این زمان با همراهی علیرضا زاکانی که با هم 
ســابقه هم رزمی در دقاع مقدس و لشــکر را داشتند، 
در دانشــگاه علوم پزشکی تهران بســیج دانشجویی 
را تأســیس کردند و با محوریت اردوهای راهیان نور 
فعالیت بسیج دانشجویی را تقویت کردند. نام او سال ها 
در بسیج دانشجویی آشنای دانشجویان دهه 70 و ۸0 
بود تا اینکه از ســپاه در دوران دکتر لنکرانی به وزارت 
بهداشت مأمور شد تا در کسوت معاون وزیر بهداشت 
بسیاری از امور این وزارتخانه را سامان دهد و البته در 
این مدت پزشــک امین رئیس جمهــور وقت هم بود. 
پس از مدتی دوباره به دانشــگاه علوم پزشکی بقیه الله 
بازگشــت و به عنوان معاون هماهنگ کننده دانشگاه 
فعال شد. در این میان مدتی هم مسئول بسیج جامعه 
پزشکی شــد و در بازگشــت دوباره به دانشگاه علوم 
پزشــکی بقیه الله در دوره فرماندهی جدید دانشــگاه 
به عنوان جانشین رئیس یا به عبارتی جانشین فرمانده 
دانشگاه مشغول به خدمت شد و در این مسئولیت عید 
غدیر امسال درجه سرتیپ دومی را دریافت کرد. دکتر 
ابراهیم متولیان، متخصص جراحی عمومی است که 
با وی در خصوص وضعیت دانشــگاه و نیز برنامه ها و 
فعالیت های این مجموعه بزرگ علمی کشور و سپاه به 
گفت وگو نشستیم و در ادامه بخشی از این گفت وگوی 

مفصل را می خوانید. 
 

 BBBB استقالل ســپاه در حوزه علوم پزشکی  
و قــرار گرفتــن همه مراکز بهداشــت و 
درمان ســپاه ذیل دانشگاه علوم پزشکی 
بقیه الله موضوعی است که بارها اعالم و 
پیگیری شده است و شاید مهم ترین بحث 
ساختاری و علمی برای مجموعه دانشگاه 
باشد، در این خصوص توضیح بفرمایید.

من در وزارت بهداشت بوده ام و نگاه مجموعه وزارت 

 سپاه خیلی 
ً
بهداشت را به دانشگاه و سپاه می دانم؛ واقعا

جاها پیشانی و پیشبرنده است. برای نمونه، در حدود 
کمتر از 70 دانشگاه علوم پزشکی کشور تنها دانشگاه 
بقیه الله به ســراغ واکسن رفته اســت. این حرف های 
شعاری نیســت. زمانی که در وزارت بهداشت بودم، 
بیش از ۸00 بیمارســتان و 5۴ دانشــگاه داشتیم که 
 همه اینها با بقیه الله 

ً
امروز بیشــتر شده اســت و واقعا

قابل مقایسه نبودند و نیستند. االن ما 330 نفر هیئت 
ا هم هر یک »یکی مرد جنگی به 

ً
علمی داریم که عمدت

از صدهزار« هستند، دلسوز و خیلی ها افتخارات دفاع 
مقدس هســتند که از بهداری رزمــی وارد این عرصه 
شــده اند. دکتر خاتمی اولین رئیس دانشــگاه که االن 
نماینده مجلس هستند، با سختی های بسیاری بهداری 
رزمی را برقرار کردند. من رزمنده بودم و پزشک نبودم، 
ولی زحمات این عزیزان را در جبهه ها دیدم. اینجا یک 
شجره طیبه است و بر اساس تقوا ریخته شده است. من 
در کارهای خود همیشه این خط را می بینم. همه اقرار 

می کنند و اغراق هم نیست. 
در ســپاه هم تمام مراکز درمانی و بیمارســتان ها باید 
اعتبار علمــی خود را از اینجا بگیرند که این خود یک 
مجموعه بزرگ را تشکیل می دهد؛ اعتباربخشی علمی 
و آموزش تکمیلــی و حین خدمت را از ما بگیرند. ما 
همین االن در حد دانشــگاهی هســتیم که خودمان 
ممیزی داریم و خودمان اســتادان را انتخاب می کنیم، 
امتیاز و رتبه می دهیم و دانشجو و هیئت علمی جذب 
می کنیم. ما در حد یک دانشگاه بزرگ هستیم. تمامی 
مراکز و بیمارســتان های بهداری نیروها، ســپاه های 
استانی و رده های عمده را می توانیم اعتباربخشی کنیم.

 BBBB بخــش بین الملــل و جبهــه مقاومت  
دانشگاه فعال خواهد شد؟

در حوزه بین الملل اهتمام دکتر ابوالقاسمی توجه به این 

حوزه و جبهه مقاومت بود و در بحث آموزش های اولیه 
کارهایی انجام داده ایم. االن برای نیروهای یمن، سوریه 
و لبنان کارهای آموزشــی و کارگاه ها و این مباحث را 
داریم. همکاری های بســیار خوبی با حزب الله لبنان 
داریم، حتی در محاصــره لبنان هم عزیزان حزب الله 
 از نگاه من انگار مســئوالن یکی از سپاه های 

ً
که واقعا

استانی هستند، کمک های مشاوره ای و حتی روش های 
دور زدن تحریم ها و تأمین اقالم را می گیرند. 

 BBBB توضیحی هم درباره مراکز زیر مجموعه  
دانشگاه بدهید. 

بیمارستان بقیه الله ذیل دانشگاه ده سال است که درجه 
عالی را در سطح کشور دارد که تنها در این ده سال چهار 
بیمارستان این درجه را داشــته اند. مجموعه ای هزار 
تخته خوابی و بسیار مجهز در سطح کشور. بیمارستان 
نجمیه قدیمی ترین بیمارستان سپاه است. بیمارستان 
قلب جماران هم مفتخر بــه میزبانی از حضرت امام 
راحل است. بیمارستان فوق تخصصی دندانپزشکی 
شــهید بهرام شکری اولین بیمارســتان دندانپزشکی 
کشور و غرب آسیاســت. اینها مراکز درمانی ماست 
که فعال هســتند و هر کدام ممکن است زیر مجموعه 
هم داشــته باشــند. از طرفی چهار پژوهشکده داریم 
که پژوهشــگاه دانشگاه را تشکیل می دهند و در حوزه 
فناوری های نانو، بیو، ویــروس و ژن از بهترین مراکز 

پژوهشی کشور هستند.

 BBBB پروژه هــای جدیــدی در حال حاضر در  
محیط دانشگاه در حال ساخت است، از 
جمله بیمارستان امید، در این باره توضیح 

دهید.
بیمارســتان امید که پروژه جدیدی است و در کشور 
مشــابه ندارد، به عنوان مرکز سرطان پایه برای درمان 
ســرطان و رادیو تراپی و جراحی، ژن تراپی، ســلول 

تراپی، پیوند مغز استخوان و... است. بیمارستانی در 
15 طبقه با همه امکانات الزم برای درمان ســرطان 
که  قابلیت خدمت رســانی به همه نیروهای مســلح 
و عموم مردم را دارد.  در کنار این، پشــت بیمارستان 
شــهید شــکری مرکز آی ســی یو برای ایزوله کردن 
بیماران خاص مانند کرونا را در حال ســاخت داریم. 
طبقه هشتم پارکینگ که امروز مرکز کارآزمایی بالینی 
واکسن نوراست، ای سی یو مجهز سوختگی خواهد 
شــد. پروژه خوابگاه دانشــجویان را هم داریم که در 
۲00 متری دانشــگاه احداث شــده و خوابگاه فعلی 
دانشگاه در اقدسیه تهران محل جدید واحد بین الملل 

خواهد شد. 

 BBBB یک گذر کوتاه هم به واکسن نورا داشته  
باشید و درباره این واکسن بفرمایید.

واکســن نورا یکی از بهترین واکسن های کشور و دنیا 
خواهد بود. میزان مقاوم ســازی این واکســن و تولید 
آنتی بادی آن بسیار باالست. از طرفی چون از ویروس 
چیزی وارد بدن انســان نمی شــود، با کمترین خطر و 
عوارض ممکن ایمن ســازی را صورت می دهد. نورا 
پروتئین نو ترکیب اســت، پروتئین تولید شده است نه 
رشــته های آران ای یا سلول مرده یا ضعیف شده و لذا 
بدون عــوارض خاص ایمنی زایی می کند. دانشــگاه 
بقیه الله تنها دانشگاه علوم پزشکی تولیدکننده واکسن 
در کشــور است و این مسیر بدون سابقه قبلی طی شد 
و دیگر امروز در مواجهه با ســیر ابعاد تهاجم زیستی 
زیرســاخت ها و آمادگی های خوبی ایجاد شده و البته 
ما زیرســاخت الزم را نداشــتیم و مجبور شدیم 60 
درصد از پروژه واکسن را به یکی از شرکت های بزرگ 
خصوصی کشور واگذار کنیم تا آنها مجاب شوند خط 
تولید واکسن را در شرکت ایجاد کنند و از لحظه تأیید 
واکســن پنج میلیون دز واکســن در ماه آماده تحویل 
خواهد بود. از طرفی چون پروژه دانشگاهی است، به 
طور حتم بسیار زودتر از سایر واکسن ها مقاالت علمی 

و اسناد علمی منتشر خواهد شد.

 BBBB .از برنامه های آینده دانشگاه بفرمایید 
ما امروز قطب تروما و قطب درمان مصدومان شیمیایی 
کشــور هســتیم. برای آینده هم برای پیشقراول بودن 
و حکمت  بنیان بودن دانشــگاه می خواهیم این رشد 
علمی را ادامه دهیم. البته چشــم انداز جذب دانشجو 
برای تربیت نسل آینده سپاه در حوزه درمانی و مدیریتی 
را از بین نخبگان کشــور در راستای نیل به اهداف گام 
دوم انقــالب در برنامه داریم تا در کنار تربیت علمی و 
اخالقی، تربیت مدیــران کارآمد آینده را هم در حوزه 

کاری خود در سپاه و کشور داشته باشیم.

هستیم منطقه  پزشکی  قطب 
 جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله االعظم در گفت وگو با صبح صادق
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شهید بامعرفت

حسن کار راه انداز بود . از صبح تا 
شــب برنامه اش یک چیز بود، آن 
هم خدمــت به رزمنــد گان. همــه بچه ها 
می گفتند: »حسن آخر معرفت هست.« همه 
را می خنداند. یک روز که می خواستیم غذا به 
دست بچه ها برسانیم با موتور راه افتادیم. کار 
توزیع که تمام شــد، حسن را گم کردم. یک 
لحظه خیلی ترسیدم. بعد از مدتی برگشت. 
من در اوج ناراحتی به حســن گفتم خیلی 
بی معرفتی! خیلی ناراحت شد. گفتم خوب 
من را تنها رها کردی. گفت نمی  دانستم که 
راه را بلد نیســتی. تا شب حرفی نزد، حتی 
شب شام هم نخورد. وقت خواب آمد کنارم 
و گفت دیگه به من بی معرفت نگو. من تمام 
وجودم را برای همه شما می گذارم. هر چی 
می خواهی بگی، بگو؛ ولی به من بی معرفت 
نگو! با این حرف حسن، من گرای او را پیدا 
کردم. بعد از شــهادتش هر وقت مشــکل 
داشــتم به او متوسل می شدم و می گفتم اگر 
جواب من را ندهی خیلی بی معرفتی. خیلی 
جاها به کمکم آمد. با اینکه ٢٢ روز بیشتر با 
هم نبودیم، اما انگار که ٢٢ سال با هم بودیم. 
روح مان به هم نزدیک شده بود. همیشه او را 

کنارم حس می کنم.
به نقل از شهید مصطفی صدرزاده
همرزم حسن قاسمی دانا 

حسن قاسمی دانا ۲شهریور 1363 در مشهد 
به دنیا آمــد. در فروردین 1393 داوطلبانه به 
ســوریه رفت. در همان مدت کوتاهی که در 
آنجا بود، در عملیات های زیادی شــرکت 
کرد و شجاعت بی شماری از خود نشان داد. 
ســرانجام ۲5 فروردین 1393 در عملیات 
امــام رضا)ع( بر اثر اصابــت چند گلوله به 

شهادت رسید. 

 آقاجانم!
 بهاری هدیه کن

چه کســی غیر از شــما می تواند این چنین 
ویرانه قلبم را آباد کند؟ آیا کسی غیر از شما 
می توانــد پا بگذارد به ایــن خرابات دلم تا 
درختان خشکیده و ناامید قلبم دوباره شکوفه 
دهد؟ آیا کســی غیر از شــما به این بیابان 
تنها و رنجور دلم، ســالمی می دهد؛ امانی 
می دهد؛ بهاری می دهد؟ آقاجانم باور دارم 
شــما تنها دلسوز این عالمید. هر چه به غیر 
شماست پوچ است و پوشالی. سراب است 
که ســیرآب نمی کند. زنده اســت و حیات 
نمی دهد. قافله ســاالر است و راه نمی داند. 
چراغ است و هدایت نمی کند. کشتی است 

و نجات نمی دهد.
موالی من! هر چه هست شمایید. این از مهر 
شماست که به باغ زمستانی ما گرما می دهید 
ای خورشید هدایت! ای تنها باغبان روزهای 

سرد.

حسن ختام

   قبیله عشق    

حسن نوروزی
نویسنده

پیامبر بزرگ اسالم)ص( فرمود: پروردگار متعال، مرا به 9 چیز سفارش کرد: اخالص در آشکار و پنهان، 
دادگری در خشنودی و خشم، میانه روی در نیاز و توانمندی، بخشیدن کسی که در حق من ستم روا داشته 
اســت، کمک به کسی که مرا محروم گردانده، دیدار خویشاوندانی که با من قطع رابطه کرده اند و اینکه 

خاموشی ام اندیشه و سخنم، یادآوری خداوند و نگاهم عبرت و پند باشد.
اعیان الشیعه، ج ۱، ص300

 آنچه خوبان همه دارند...
   صادقانه    

سالح هر کس، تفکر اوست. فکر و اندیشه است، که انسان را در مقابل بسیاری از مشکالت، حمالت 
و حتی دردها، مصون و محافظت می کند. وقتی بیمار، تفکر اینکه چگونه با آن می شود جنگید، انسان را 
تقویت می کند. اینکه از افکار منفی دیگران و خواست های نامعقول شان چگونه گذر کنیم، بسته به فکر و 

ذهن پربار است. فکر و اندیشه را سالم نگه داریم.

ومند  فکر و اندیشه نیر
   صبحانه    

 سالم برتو ابوالقاسم
هراس و دلهره خواهد رفت، همان شبی 

که تو می آیی
همان شــب آمنه می بیند، درون چشم تو 

دنیایی
همین که آمده ای از راه، قریش محو تو شد 

ای ماه!
یتیم کوچک عبدالله! ببین نیامده، آقایی!

گل قشــنگ بنــی هاشــم، ســالم بر تو 
ابوالقاسم

دلم کنار تو شد ُمحرم، ندیده خوش تر از 
این جایی

چنان کنار ابوطالب، ســتوده ُحسن تو را 
یثرب

که وحی شــد به دل راهب همان ستوده 
عیسایی

به هیچ آینه جز حیدر، نه پادشاه و نه پیغمبر
شکوه و ُحســن تو را دیگر، خدا نداده به 

تنهایی
به دختران نهان در گل، ببار ســاقی نازک 

دل
ببار تا بشود نازل به قلب پاک تو زهرایی

به آرزوی نگین تو درآمده  است به دین تو
مســیح من! به کمین تو نشســته اســت 

یهودایی
قســم به »لیــل« و به گیســویت، به ذکر 

»یاحق« و »یاهو«یت
به آیه ، آیه  ابرویت به آن دو چشم تماشایی

در ایــن هــزاره ظلمانی از آن ســتاره که 
می دانی

برای این شــب توفانی کمــی بخوان دل 
دریایی!

بخوان که در عرفاتم من، کنار آب حیاتم 
من

طنین یک صلواتم من به شــوق این همه 
زیبایی

قاسم صرافان

به نام نامی تو

دلم به غیر شما با کسی موافق نیست
گلی به عطر خوش پیچک و شقایق نیست

به دست آتش دوزخ همیشه در بند است
به نام نامی تو هرکسی که عاشق نیست
به غیر سینه پاکت که معدن علم است

دگر به هیچ کجا این  همه حقایق نیست
به پای مکتب تو هر که آمد عالم شد
برای فهم کالست غریبه الیق نیست

نشسته ام بدهم گوش بر روایاتت
قسم به جان تو بهتر از این دقایق نیست

اگر که مذهب من جعفری و شیعه شدم
مراد مکتب من جز امام صادق نیست

محمدحسن بیات لو

   کتیبه سبز    

 امیر کلید و کیفش را برداشت و یک بار 
دیگر گفت: »نهایتش هرچی که تو بگی 
همون می شــه، اما دلم می خواد حــاال که این 
کوچولو تو این ایام به دنیا میاد، یه اسم مذهبی و 
قشنگ داشته باشه، بازم فکراتو بکن گرچه امر، 

امر شماست بانو...!« و خندید و در را بست.
چند دقیقه ای ایســتادم و فکر کــردم، نفس 
عمیقی کشیدم و برگشتم سر لپ تاپ تا کالسم 
شــروع نشــده چند نکته ای را مرور کنم. چقدر 
خوشحال بودم که این ترم هم مجازی برگزار شد، 
هم از درس عقب نمی افتادم و هم تا به دنیا آمدن 
پسرم اســتراحت می کردم. اســتاد زبان شناسی 
تدریس را شــروع کرد. کالس جذاب و پرباری 
بود. نمی خواستم حتی یک لحظه اش را از دست 

بدهم.
ـ همینطور که می دونید امروز در مورد کلمات و 
بار معنایی شون می خوایم صحبت کنیم. کلمات 
با خودشون معناهایی دارند که ناخواسته در ذهن 

 همه شــما 
ً
ناخودآگاه ما تأثیر می ذارن، احتماال

تأثیر کلمات رو بر آب یا میوه ها، در اینترنت دیده 
باشــین، فارغ از اینکه آیا این آزمایش ها درست 
یا غلط هست، در علم زبان شناسی به این نتیجه 
رســیدیم که کلمات بار معنایــی دارن و خواه  و 
 شما 

ً
ناخواه روی ذهن آدم ها تأثیر می ذارن، مثال

مدت ها به یه نفر بگید مهربون! بعد از مدتی اون 
شــخص حتی اگر این صفت رو نداشــته باشه، 
تبدیل می شــه به یه آدم مهربــون، یا اگه به یه نفر 
بگید عصبی! نادون، یا صفت ناشایست دیگه، این 
شخص بعد از مدتی تأثیر می گیره، چون معنای 

کلمات در روان آدم ها تأثیرگذاره... .
خیلــی جالب بود. تا به حــال از این منظر به 
کلمات و اسم ها دقت نکرده بودم. در مورد بعضی 
از کلمات دوباره توضیــح داد و چقدر برای من 

شناخت این دنیای عجیب و غریب جذاب بود.
ـ خب بچه ها حاال بگردید ببینین با اسم خودتون 
چقدر ارتباط برقــرار کردید. فقط بعضی هاتون 
مراقب باشــید خیلی هــم با اســم تون ارتباط 

نگیرید...
با شنیدن این کلمات بچه ها شکلک های خنده 
گذاشــتند و کالس با تبریک اســتاد به مناسبت 

والدت پیامبر)ص( تمام شد.

غذای مورد عالقــه امیر را با یــک دنیا فکر 
و دغدغه درســت کردم. مدام به پســر کوچکم 
کــه هنوز چند روزی تا تولــدش مانده بود، فکر 
می کردم. دوست داشتم اسمش یک معنی خاص 
و زیبا داشته باشد، اما تا به حال به اینکه او از معنای 
اسمش ممکن است تأثیر بگیرد، فکر نکرده بودم. 
به اسم های توی ذهنم فکر کردم و تأثیری که باید 
از آنها می گرفت، به اصرار امیر برای انتخاب یک 

اسم زیبای مذهبی...
تلویزیون را روشــن کردم. یکی دو روزی بود 
که مدام تصاویر گل و موســیقی های شاد پخش 
می شد، نام »محمد« گوشه ای می درخشید و من 
را در حس و حال خوبی فرو می برد. کارشــناس 
مذهبی درباره پیامبر نکاتی می گفت، نکاتی که 
بارها شــنیده بودم، اما هیچ وقت عمیق و بادقت 
در موردشــان فکر نکرده بودم. برنامه با صلوات 
زیبایی تمام شد. هر بار با شنیدنش، قلبم سرشار 

از شادی و نور می شد.
تصمیمــم را گرفتــم و در دلم بــرای تربیت 
پسرم از صاحب اسمش کمک خواستم. تلفن را 

برداشتم و برای امیر پیامی ارسال کردم.
ـ سالم بابای محمدامین! امشب با شیرینی بیا 

خونه...

   داستان    

سرشار از نور

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

بدون شرح

   تلخند    

بیشــتر مردم نمی دانند در مواجهه با اشتهای زیاد چه کنند! در اولین قدم 
منابع پروتئینی، با کیفیت باال بیشتر مصرف کنید. در میان وعده و صبحانه 
به جای اســتفاده از کیک، نان شیرین و... از منابع پروتئینی با کیفیت باال 
مانند تخم مرغ، لوبیا، نخود، ســویا و ماســت یونانی استفاده کنید. این 
نوع غذاها، باعث احســاس سیری طوالنی مدت و کاهش اشتها در شما 
می شــود. نوشــیدن آب پیش از وعده های غذایی می تواند سبب کاهش 
اشــتها شود. تحقیقات نشان داده است، نوشیدن 1/5 لیتر آب در روز بعد 
از هشت هفته سبب کاهش اشتها در شما خواهد شد. مواد غذایی غنی از 
فیبر بخورید. میزان باالی فیبر سبب کاهش سرعت تخلیه معده شده و در 
نتیجه دیرتر احساس گرسنگی می  کنید. غالت سبوس دار، لوبیاها، سیب، 
آووکادو، دانه چیا و سبزیجات، سرشار از فیبر هستند. افزودن مواد غذایی 
سرشار از فیبر در رژیم غذایی، می تواند 31 درصد حس سیری بیشتر در 
مقایسه با غذاهای با کالری مساوی، ولی کم فیبر ایجاد کند. شکالت تلخ 
مصرف کنید. مصرف مقدار کم شکالت تلخ موجب کاهش اشتها شده 
و به علت فواید آنتی اکسیدانی زیادی که دارد، برای افراد توصیه می شود؛ 
اما مصرف زیاد آن باعث افزایش وزن و بروز سلول های چربی اضافی در 
بدن خواهد شــد. مصرف زنجبیل خود را افزایش دهید. از بشقاب های 
میوه خوری برای خوردن غذا استفاده کنید. کوچک  کردن اندازه بشقاب تان 
ناخودآگاه به شما کمک می کند تا غذای خودتان را کم کنید، بدون اینکه 
احســاس کنید که غذای کمی خورده ایــد. ورزش کنید. ورزش فعالیت 
نقاطی از مغــز را که باعث افزایش میل ما به خوردن می شــود، کاهش 

می دهد و از استرس دوری کنید.

    سالمت    

 اشتها به مقدار کافی!
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه

 زمانی که از فرزندان مان فعل یا حرف اشتباه و منفی، اما بامزه سر 
می زند، به شــوخی نگیریم و با خنده انتقاد نکنیم. تکلیف او را 
روشن کنیم. باالخره حرف یا کارش بد بوده یا خوب و بامزه؟ اگر بد بوده 
چــرا می خندیم؟ گاهی رودر روی او نمی خندیــم و به اصطالح از او رو 
برمی گردانیم و می خندیم؛ اما خوب است بدانید که او متوجه می شود. این 
تعارض رفتاری والدین، سردرگمی کودک در انتخاب و ادامه رفتار را به 
 این خنده ها اثر بســیار قوی تری از انتقاد دارد و باعث 

ً
دنبال دارد. معموال

تثبیت رفتار نامطلوب می شــود. نه خودمان را گول بزنیم نه فرزندمان را، 
قاطع باشیم! خنده های بی جا، کار دست آینده کودکان می دهد! قاطعیت به 
معنای تنبیه سخت نیست. به جای تنبیه، تقبیح خود را بیان کنید بدون اینکه 
به شــخصیت فرزندتان حمله کنید. برای نمونه، بگویید با شــنیدن این 
 دوست ندارم چنین اشتباهاتی تکرار 

ً
حرف، خیلی عصبانی شدم، یا اصال

شوند. راه جبران خطا را به فرزند خود نشان دهید. اشتباه او را مشخص و 
واضــح، نه در جمع، بلکه به طور خصوصی برایش توضیح دهید و به او 
فرصت جبران خطا بدهید. حساس نباشید و فکرتان را از موضوع منحرف 
کنید. نیاز نیســت که روی اشــتباه کودک تمرکز کنید و ناراحتی خود را 
طوالنی جلوه دهید. با موضوع برخورد فعال داشته باشید. مشکل گشایی 
کنید، اما به شدت از زیاد حرف زدن برای فرزندتان خودداری کنید. اگرچه 
حرف زدن با بچه ها الزم و مفید است؛ اما زیاد حرف زدن تاثیر سازنده ای 
 گفته اید، تکرار نکنید! بیشتر مواقع او از اشتباهش آگاه 

ً
ندارد. آنچه را قبال

اســت، پیامد طبیعی رفتار، خود بهترین آموزگار اســت! تکرار موجب 
اختالل در ارتباط سالم، اوقات تلخی، بگو مگو و استیصال می شود! گاهی 
هنگام خطای فرزندتان سکوت کنید؛ چرا که »زیاده گویی« مقدمه نشنیدن 

است.

   راه نرفته    

صالح فرزند 
محمد مفیدی
مشاور خانواده


