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»مانوئل كاســتلز« نظریه پرداز علم ارتباطات، هویت را 
»فرایند معناســازی بر اســاس یک ویژگــی فرهنگی یا 
مجموعه به هم پیوســته ای از ویژگی های فرهنگــی« می داند كه از 
دیدگاه او بر منابع معنایی دیگر برتری دارد و در طول زمان و مكان، 
قائم به ذات است. اگر قائل به این برداشت و تعریف باشیم، انقالب 
اسالمی ایران بعنوان یک رویداد سیاسی با خاستگاه انسانی و دینی، 
مناسبات هویتی جدیدی را بین ملت های مسلمان جهان پدید آورد 
و نظریه جدیدی در مقابل دو قطب قدرت موجود یعنی كمونیسم و 
لیبرالیسم شد و رفته رفته بخش های مختلفی از جهان اسالم را حول 
محور خود به وحدت نظر رســاند. این انقالب را می توان سرآغاز 
تولد پدیده ژئوپلیتیكی جدیدی دانســت كه ظرفیت های هویتی 

جدیدی برای خود داشت.
آثار ایــن همگرایی در طول چهار دهه گذشــته در صحنه ها و 
عرصه های گوناگونی به منصه ظهور رســیده كــه نمونه قریب و 
بارز آن شــكل گیری جبهه مقاومت با همراهی ملت های مسلمان 

از كشــورهای مختلف بود كه در دفاع تاریخــی و بی نظیر خود از 
حرم اهل بیت)ع( در ســرزمین عراق و سوریه با تقدیم خون های 
پاک خود قدرت هویتی جهان اســالم و شیعیان را علی رغم همه 
فشارها، محدودیت ها و توطئه های دشمنان و عمال منطقه ای آن ها 
به تصویر كشیدند. این اتفاق بزرگ حاصل نمی شد مگر با درایت 
و تدبیر رهبر حكیم انقالب و میدان داری سیدالشهدای مقاومت، 
سردار حاج قاسم سلیمانی كه با انسجام و اتحاد رزمندگان محور 
مقاومت از اقوام و ملیت های مختلــف، فتح الفتوح بزرگی را در 
برابر داعش كه ساخته و پرداخته آمریكا و حامیان غربی و عربی اش 
بود، رقم زد. شكل گیری این حركت بزرگ به شكست جریان های 
تكفیری منحصر نشد و آثار آن با ایجاد موج جدید ضد آمریكایی 
در كشورهای منطقه تداوم یافت. دومینوی شكست آمریكایی ها در 
منطقه از عراق و سوریه تا افغانستان و لبنان و... و خروج نیروهای 
نظامی شان از كشورهای منطقه نشــان دهنده افول قدرت ایاالت 
متحده در عرصه های سیاســی، نظامی و حتی اقتصادی است كه 

روز به روز بیشتر آشكار می شود.
اما در كنار انقالب عظیم اسالمی امام خمینی)ره(، امروز پدیده 
دیگری در تداوم این حركت و بــا جلوه های متفاوتی از آن بروز و 
ظهور پیدا كرده كه می توان آن را ادامه همان مناســبات هویتی در 
قالبی دیگر دانست. پدیده ای كه خالء های هویتی موجود در جهان 

اسالم را ترمیم كرده و شیعیان و محبان اهل بیت)ع( در این حركت 
بزرگ نه تنها برادران اهل تســنن را دوشــادوش خود دیدند، بلكه 
پیروانی از آیین های دیگر را نیز در صف اربعینی ها مشاهده كردند كه 
كمترین علقه های مشترک را با مسلمین دارند و این بیانگر شمولیت 

این پدیده در بین ملت ها و فرهنگ های مختلف انسانی است.
اما كار ویژه اربعین فراتر از وحدت اســالمی و انسانی است كه 
در جای خود دســتاورد بزرگی برای امت اســالمی است. اربعین 
تولد دوباره گفتمان مقاومت در مناسبات جهانی است كه بر اساس 
وحدت، صلح و دوســتی، اخالق، بــرادری، برابری، معنویت، 

عدالت و عقالنیت پی ریزی می شود.
 پدیده ای كه با تكیه بر عناصر فرهنگ اســالمی از یک ســو به 
تقویت فرهنگ مقاومت كمک می كند و از سوی دیگر در بین امت 
اسالمی از هر قوم و نژاد و زبانی، همفكری و همگرایی ایجاد می كند 
و می تواند سرآغاز تمدن نوین اسالمی باشد. امام خامنه ای درباره 
ظرفیت تمدن سازی اربعین فرمودند: »اگر ظرفیت های كشورهای 
اسالمی بر روی هم مجتمع بشــود، آن وقت امت اسالمی نشان 
خواهــد داد كه عزت الهی یعنی چه؛ تمدن عظیم اســالمی را به 
جوامع عالم نشــان خواهند داد؛ باید هدف ما این باشــد و این 
راه پیمایی اربعین می تواند یک وسیله  گویایی برای تحقق این هدف 

باشد.« 

علی حیدری
سردبیر

هویت نماد  هویت  نماد  اربعیناربعین 

نوین  نظم 
نی جها

راهگشا نگاهسه گانه 
۲

روح و  مقاصد شریعت
دین
۷

 اتحاد راهبردی
فرصت های پیش روی عضویت شانگهای پرونده

۱۲-۱۳

به  پاسخ 
اصلی  شبهات 

مقدس دفاع 

 کتاب صوتی جدید معاونت سیاسی سپاه منتشر شد

هفته دفاع مقدس  گرامی بادهفته دفاع مقدس  گرامی باد



شماره ۱۰۱7 |  دوشنبه  5 مهر ۱۴۰۰

سیاست
2

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود 
در نشست مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در 
نیویورک، مدعی شد واشــنگتن آماده بازگشت به 
توافق هسته ای اســت، به شرط آنکه ایران تعهدات 
خود را در ذیل برجام از سر گیرد. در مقابل، رئیس 
جمهور و وزیر خارجه کشــورمان هر دو در مواضع 
صریح و روشنگرانه خود در مجمع عمومی سازمان 
ملل تأکید کردند، میــان آنچه آمریکا در خصوص 
بازگشت به برجام بر زبان می آورد و رویکرد عملی 
کاخ ســفید در قبال توافق هسته ای، تناقضی آشکار 
وجود دارد.حجت االسالم رئیسی در سخنان خود 
که بــه صورت مجازی خطاب بــه اعضای جامعه 
بین الملل مطرح شــد، تصریح کــرد ایران مذاکره 
 در مذاکراتی 

ً
را برای مذاکره نمی خواهــد و صرفا

حضور پیــدا خواهد کــرد که خروجــی آن، رفع 
عملیاتی تحریم های ظالمانه باشــد. حســین امیر 
عبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این 

زمینه اظهار داشت:
»ضمن اینکه بررســی های خودمــان را برای 
بازگشــت به مذاکرات وین انجــام می دهیم، نباید 
خودمــان را معطل و منتظر نتیجــه مذاکرات وین 

بگذاریم.«

 Bبرجام به متغیر وابسته 
 تبدیل می   شود 

پیام جمهوری اسالمی ایران در نشست اخیر مجمع 
 گویا بود. بر این 

ً
عمومی ســازمان ملل متحد کامال

اساس، »برجام« قرار است از یک »متغیر مستقل« 
در حوزه سیاســت خارجی و اقتصاد کشورمان، به 
یک »متغیر وابسته« تبدیل شود. در قاموس راهبردی 
و رفتاری دولت سیزدهم، توافق ابطال پذیری به نام 
 حکم »نقطه ثقل راهبردی« کشــور 

ً
برجــام، قطعا

را ایفــا نخواهد کــرد و حتی به فــرض آنکه احیا 
شــود، حکم یک »ظرفیت تاکتیکی« را در منظومه 
دیپلماسی و سیاســت خارجی خواهد داشت. این 
پیام به صورتی گویا و جامع در نیویورک، به ســایر 
کشــورها و دولت های عضو ســازمان ملل متحد 
مخابره شــد. یکی دیگــر از موضوعاتی که رئیس 
جمهور کشورمان در خصوص برجام مطرح کرد، 
مربوط به »عهدشــکنی آشــکار طرف آمریکایی« 
در مقابــل »پایبندی ایران به توافق هســته ای« بود. 

بازخوانی آنچه در سال 2018 میالدی )زمان خروج 
یکجانبه دولت آمریکا از برجام( در سخنان رئیس 
جمهور کشورمان رخ داد، دو پیام آشکار را به نظام 

بین الملل مخابره کرد:
نخســت اینکه، دفرمه شــدن توافق هســته ای، 
محصول عملکرد مستقیم دولت ترامپ و استمرار 
این روند در دولت جو بایدن بوده اســت. بنابراین 
در معادله برجامی اخیر، واشــنگتن حکم »طرف 
خاطی« و جمهوری اســالمی ایران حکم »طرف 

محق« را دارد. 
دوم اینکــه، هرگونــه توافقی که واشــنگتن در 
یک سوی آن قرار داشــته باشد، حکم یک »پدیده 
ابطال پذیر« را دارد. این قاعده در زمان خروج آمریکا 
از توافق هسته ای به اثبات رسید. اصرار دولت بایدن 
بر ارائه ندادن تضمین در خصوص آینده برجام نیز از 

بنیان سست این توافق حکایت دارد. 

 Bفرامتن اظهارات رئیس جمهور 
 در خصوص برجام 

سخنان رئیس جمهور کشورمان در نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد، ناظر بر یک »فرامتن« 
خاص بود! بخشی از این فرامتن، مربوط به اختالفی 
بود که در فاصله سه روز تا برگزاری نشست مجمع 
عمومی، میان آمریکا و فرانســه به وجود آمده بود. 
انعقاد پیمان آکوس میان واشــنگتن، لندن و کانبرا 
سبب شــد تا اســترالیا در تصمیمی که به صورت 
ناگهانی اعالم شــد)در حقیقت از ماه ها قبل گرفته 
شــده بود(، قرار داد قطعی خریــد زیردریایی های 
هسته ای خود از فرانسه را ابطال کرده و کاخ سفید را 

در این فرآیند جایگزین کاخ الیزه کند! 
حجت االسالم رئیسی بدون آنکه به طور مستقیم 
به این واقعه اشــاره ای کند، از »درک روشن« افکار 
عمومی دنیا و حتی دولت های هم پیمان آمریکا در 
قبال »بی تعهدی ذاتی« این کشــور به بهترین نحو 
ممکن استفاده کرد و تصویر »آمریکای عهدشکن« 
را به خوبــی در برابر دیدگان میلیاردها انســان که 
مخاطب مجمع عمومی سازمان ملل بودند، آشکار 
کرد. میان متن سخنرانی رئیس جمهور در خصوص 
برجام و فرامتنی به نام »عهدشکنی ذاتی آمریکا«، 
ارتباطی مســتقیم و پررنگ وجود داشــت. همین 
مسئله، تأثیرگذاری سخنان رئیس جمهور در نشست 

اخیر را دوچندان کرد. 

 Bآینده برجام 
 چه می شود؟

خطوط قرمز جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات 

 مشــخص اســت. از ســوی دیگر، 
ً
برجام، کامال

مسیر بازگشت رسمی، حقوقی و منطقی واشنگتن 
به توافق هســته ای نیــز طی شــش دور مذاکرات 
اخیر در وین ترسیم شــده است. در جریان حضور 
همزمان وزرای امور خارجه ایران، آلمان، فرانسه، 
چین، روســیه و انگلیس در نیویورک، نشست های 
دوجانبه ای میان حسین امیر عبداللهیان و آنها برگزار 
شد؛ اما این نشست ها، منتهی به برگزاری نشست 
وزرای امور خارجه در نیویورک نشــد. قرار است 
مذاکرات ایران و اعضــای 1+4 به زودی در وین از 
سر گرفته شــود؛ اما در صورتی که دولت بایدن بر 
مواردی مبنی بر »تعلیــق محدود تحریم های ضد 
ایرانی«، »عدم ارائه تضمین در خصوص آینده توافق 
هسته ای«، »گره زدن  برجام به مذاکرات موشکی و 
منطقه ای« و »عدم پذیرش راستی آزمایی در پروسه 
 استمرار مذاکرات 

ً
احیای برجام« تن ندهد، اساسا

بر سر احیای ســند برجام معنایی نخواهد داشت. 
این مواضع به گونه ای شــفاف بــرای طرف مقابل 
تشریح شده است که بایدن کارگروهی را در وزارت 
امور خارجه آمریکا با هدف »ترســیم راهکارهای 
جایگزین احیای برجام« مشــخص کرده و آنها در 
حال ارائه مشــاوره به کاخ سفید در خصوص آثار و 

پیامدهای احیا نشدن توافق هسته ای هستند. 
در این میان، بیشتر نزدیکان بایدن به وی هشدار 
داده اند کــه »عدم احیای برجام« برای واشــنگتن 
هزینه هایی به مراتب سخت تر نسبت به گزینه های 
احتمالی دیگر خواهد داشــت. با این حال اعضای 
وزارت خارجه آمریکا در حال سنجش مدل هایی، 
ماننــد »فریز در برابر فریز« و »اقدامات گام به گام« 
هســتند. با این حال، دولت و وزارت امور خارجه 
کشورمان به طرف مقابل )واشــنگتن و تروئیکای 
اروپایی( هشدار داده است که زمان برای بازگشت 
غرب به توافق هســته ای )بدون کم و زیاد( محدود 

است. 

 Bبازی نخ نمای 
 آژانس 

در ایــن میان، بازی نخ نمای آژانس در زمین آمریکا 
و ســه کشــور اروپایی تمامی ندارد. در سفیر اخیر 
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس به ایران مقرر شد به 
بازرسان آژانس اجازه داده شود تا نسبت به سرویس 
فنی تجهیزات نظارتی مشخص شده )در توافقات 
قبلی( و جایگزینی کارت های حافظه آنها اقدام کنند. 
البته این تجهیزات و متعلقات آنها، در ایران و تحت 
مهر و موم مشترک تهران و آژانس نگهداری خواهد 
شد. پس از این سفر، شورای حکام آژانس از صدور 

قطعنامه ضد ایرانی در نشست ماه سپتامبر)نشست 
اخیر( اجتناب کرد. با این حال، اصرار آژانس مبنی 
بر »بازگشــت یکطرفه ایران به برجام« و »پذیرش 
نظارت های فراپادمانی« به قوت خود باقی ســت. 
این رویکرد سیاسی و غیرحقوقی رافائل گروسی و 
همراهانش، در هم پوشــانی کامل با بازی آمریکا و 
تروئیکای اروپایی صورت می گیرد. مدیر کل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، مأموریت دارد مؤلفه های 
فشار علیه کشــورمان را در برهه کنونی و به ویژه در 
فاصله زمانی باقیمانده تا برگــزاری مذاکرات وین 
7)دور بعــدی مذاکرات( تقویــت کند. در مقابل، 
ایران تأکید دارد مطالبات غیرمســتند و غیرحقوقی 
آژانــس و همچنین اصــرار این ســازمان مبنی بر 
»پذیــرش تعهدات یکجانبه از ســوی ایران« را بر 

نمی تابد. 
هم اکنون، مذاکــرات میان وزارت امور خارجه 
و شــورای عالی امنیت ملی بر ســر تعیین ترکیب 
تیم مذاکره کننده هسته ای ادامه دارد. فارغ از اینکه 
کدام وزارتخانه یا نهاد مســئولیت اصلی مذاکرات 
وین را بر عهده بگیــرد، »علی باقری« که به تازگی 
جایگزین »سیدعباس عراقچی« در مسند معاونت 
حقوقی وزارت خارجه شــده اســت، نقش مهم و 
پررنگی در مذاکرات ایفا خواهد کرد. حضور علی 
 به عنوان مذاکره کننده ارشد هسته ای 

ً
باقری )احتماال

ایران(، به این معناست که جمهوری اسالمی ایران 
بر سر موضع اعالمی خود مبنی بر »عدم برگزاری 

مذاکره برای مذاکره« مصمم است.

 B نتیجه گیری
تحلیلگــران غربی معتقدنــد تا قبــل از برگزاری 
مذاکرات وین 7، کاخ سفید باید تصمیم شفاف خود 
را در زمینه »بازگشــت اصولی به برجام« یا »عدم 
بازگشت به برجام« اتخاذ کند و به دنبال راهکارهای 
فریبنده ای به نام »بازگشت بدون خاصیت به برجام« 
یا همان »بازگشــت بدون رفــع واقعی تحریم ها« 
نباشــد. دولت ســیزدهم عالوه بر آنکه بر گذار از 
»سیاســت خارجی برجام محور« تأکید دارد، در 
فرآیند احیای برجام نیز قصد ندارد گارد خود را در 
برابر خواسته های نامعقول و هزینه ساز طرف مقابل 
باز کند. این خود بدترین خبر ممکن برای آمریکای 
طغیانگر و اروپای بدعهد به شــمار می آید! در هر 
حال، آشکارســازی رویکرد استراتژیک، تاکتیکی 
و رفتــاری ایران در قبال برجــام و مذاکرات وین و 
اقناع افکار عمومی دنیا بر سر این موارد، مهم ترین 
دســتاورد حضور مؤثر دولتمردان ما در نشســت 

مجمع عمومی سازمان ملل است. 

متغیر وابسته
رمزگشایی از مواضع برجامی ایران در سازمان ملل متحد

حنیف غفاری
کارشناسروابطبینالملل

نگاه

فرهاد مهدوی
کارشناسرسانه

دولت مردمی ســیزدهم در شــرایطی عهده دار 
امور شــده که انگیزه ای قوی برای حل مشکالت 
مــردم دارد، اما جوانمــردی او در نهایت تمام و 
ناجوانمردی رسانه های اصالح طلب که تصویری 
وارونه از او نشــان می دهند، ســبب شده است 
خدمت ارزنده دولت در همین مدت کوتاه نادیده 
گرفته شود؛از سوی دیگر رسانه های دولتی مانند 
پایگاه های اینترنتی، خبرگزاری ها و روزنامه هایی 
که اکنــون در اختیار دولت هســتند، هنوز دچار 
تغییرات مدیریتی و حتی محتوایی در حمایت از 

دولت نشده اند!
اول: چندی پیش آقای رئیسی برای استفاده از 
همه ظرفیت های کشور، به دور از کار تبلیغاتی و 
رسانه ای از همه فعاالن اصالح طلب دعوت کرد 
تا گوش شنوای سخنان همدیگر باشند. مدیران 
روزنامه های شــرق، آفتاب یزد، ابتــکار، آرمان، 
دنیای اقتصاد، جهان صنعت، پایگاه خبری راوی، 
و خبرگزاری های ایرنا و ایســنا در این نشســت 

حضور داشتند و از عملکرد آقای رئیسی در مقام 
رئیس قوه قضائیــه و اظهارات وی در رقابت های 

انتخاباتی تمجید کردند.
در آن ایام مدیر مسئول روزنامه شرق، مهدی 
رحمانیان در مورد آن دیدار نوشــت: »حدود 10 
نفر از مدیران رسانه های اصالح طلب با تمایل و 
دعوت دفتر ابراهیم رئیسی به دیدار ایشان رفتند؛ 
این روزنامه به مدت هشت سال برای دولت حسن 
روحانی کار کرد؛ اما طی این مدت هیچ گاه چنین 
نشســتی با آقای روحانی انجام نشد.« او خطاب 
به آقای رئیسی گفت:»همسرم به من گفت همین 
که آقای رئیســی در این مدتــی که در قوه قضائیه 
بود، کمتر دادگاه می رفتید و مثل قبل به من پابند 
نزدند و مزاحمتی در قوه قضائیه نداشته ام، خودش 

نشان دهنده این است که شما آدم خوبی هستید.«
محمدعلی وکیلی، مدیرمسئول روزنامه ابتکار 
هم گفت: »مواضع رئیســی در جریان مناظرات 
و پرهیــز وی از ایجاد دوگانگــی اتفاق مبارکی 
بود و شــخصیت های اصالح طلــب در جریان 
رقابت های انتخاباتی شاهد رفتار منصفانه آقای 

رئیسی بودند.«
منصور مظفری، مدیر مسئول روزنامه آفتاب 
یزد، اظهــار داشــت: »رفتار با متانت رئیســی 

در جریــان رقابت هــای انتخاباتی جلــوه ای از 
حق مداری و حضور وی در جبهه حق بود.«

این نظرات مدیران مسئول سه روزنامه اصلی 
جریان اصالحات اســت که در دو دهه گذشــته 

همواره حامی اصلی این جریان بوده اند.
اکنون همین رسانه ها اگر به سیاق قبل دولت را 
بایکوت، تخریب، تحدید و حتی مورد انتقاد قرار 
دهند، نباید از نیش آنها ناراحت و غمگین شــد، 
چرا که اقتضای طبیعتشــان این است، البته آنها 
که از کم کاری دولت روحانی ناراضی و غمگین 
بودند، بایــد از پرکاری این دولت، رســیدگی و 
توجه به اقشــار محروم،حل مشکل واکسن و... 
بسیار شادمان باشند و نه تنها آن را تخریب نکنند؛ 
بلکه او را که اراده ای بر منتســب کردن ناکامی ها 
به دولت قبل ندارد، یاری دهند تا آن ناکامی ها و 
خاطرات بد دولت روحانی برای مردم شــیرین 
شود و اگر تا این حد هم توان ندارند الاقل دولت 

را با انتقادات سازنده همراهی کنند.
دوم: رسانه های وابسته به دولت قبل و بعد از 
روی کار آمدن هیچ تفاوتی نکرده اند، زیرا از لحاظ 
کمی رسانه ای به مجموعه دولت سیزدهم اضافه 
نشــده و از لحاظ کیفی هم تصاویر، گزارش ها و 
اخباری که از رویدادهای منتســب به دولت چه 

رئیس جمهور یا وزارت خانه ها منتشر می شود، به 
شــدت غیرحرفه ای و پیش پا افتاده است، این در 
حالی است که دولت دارای رسانه های قدرتمندی 
در حــوزه روابــط عمومی هــا، خبرگزاری ها، 
روزنامه ها، سایت های خبری و حتی شبکه های 

اجتماعی است. 
همین رسانه هایی که در اختیار دولت هستند، 
مدیرانی دارند که در گذشــته به شــدت به آقای 
رئیسی و رویکردهای  وی می تاختند و نمی توان 
انتظــار داشــت بتوانند خودشــان را بــا دولت 
هماهنگ کنند که حتی به ظاهر در حمایت از او 

مطلبی بنویسند یا موضع بحقی را تأیید کنند.
در پایــان ذکر ایــن نکته ضروری اســت که 
اقدامــات جهــادی و انقالبی دولــت می تواند 
درحوزه ســرزمینی باعث ایجاد امید در جامعه 
برای حل مشــکالت شــود؛ اما تا هنگامی که 
رســانه ها نتوانند با این موج جهــادی و انقالبی 
دولت همراه شــوند، همان مقدار فعالیت دولت 
نیز نه تنها دیده نمی شــود؛ بلکــه مورد تخریب 
و بی اعتنایی قرار می گیرد؛ زیرا ســرزمین افکار 
عمومی یک شــهر بدون حصار و نگهبان و دشنه 
و شرطه است که راهزنان در روز روشن به غارت 

امید دست می زنند.

اعتماد   راهزنان 
در رسانه های دولت!

   یادداشت    

 سه گانه راهگشا

جنگ در تاریخ بشــریت حادثه   
پرتکراری است و ملتی نیست که 
گرفتار آن نشده باشد! زیاده خواهان تاریخ و 
دشــمنان عدالت، برای کســب منفعت و 
سیاســت های  بیشــتر،  برخــورداری 
گســترش گرایانه را ترویج و تشویق کرده و 
بشریت را گرفتار جنگ های خانمان سوزی 
کرده اند که جز خسران و نابودی و کشتار و 
ویرانی، ثمــره ای برای بشــریت به همراه 
نداشته است. دو جنگ جهانی در نیمه اول 
قرن گذشته به دلیل تصمیمات استعمارگران 
زیاده خواهی بود که به مثابه گرگان گرسنه، 
پس از غــارت جهان به جان یکدیگر افتاده 
بودند تا سهم بیشتری از استعمارگی داشته 
باشند! انقالب اســالمی ملت ایران نیز که 
معــادالت نظــام بین الملــل را در جهانی 
دوقطبی شــده بر هم ریخته بود، خیلی زود 
دچار جنگی شــد که زیاده خواهان بر ملت 
ایران تحمیل کردند! جنگ احزابی که برای 
اولین بار در تاریــخ تحوالت نیمه دوم قرن 
بیستم دو بلوک غرب و شرق را در اردوگاهی 
متحــد قــرار داد تــا ایــن تنهــا صدای 
و  اســتقالل طلبی  و  آزادی خواهــی 
عدالت خواهی بشــری را که از خاســتگاه 
آموزه های وحیانی بیــرون آمده بود، در گلو 
خفــه کنند! امــا آنچــه خواســت و اراده 
قدرت های بزرگ بود، با آنچه در میدان دفاع 
مقدس ملت ایران رقم خورد، متفاوت بود!  
دفاع مقدس این ملت بسیاری از معادالت 
نظامی دنیا را بر هم زد و نشان داد یک ملت 
می تواند بدون حمایت هیچ کشور بیگانه ای 
تنها بــا اراده خود در برابــر اردوگاه متحد 
زیاده خواهان عالم بایستد! این ایستادگی و 
موفقیت محصول عوامل متعددی بود که در 
این میان پیوند ســه گانه  زیر نقش کلیدی در 
ناکامی دشمن برعهده داشت که امروز هم 
برای پیشبرد اهداف و آرمان های جمهوری 
اســالمی در دهه پنجــم انقالب بــه آنها 

نیازمندیم. این سه گانه عبارتند از:
اول؛ وجود رهبری حکیم و صاحب نفوذ و 
دارای درایت که شجاعت و تدبیر ایشان در 
حسن تصمیم گیری های شان آشکار شده و 
سخن و راهبرد ایشان به مثابه فصل الخطاب 
جامعه، راهگشای نظام در عبور از چالش ها 

و بحران ها بوده است. 
دوم؛ بصیرت و هوشــیاری ملتی که عرصه 
مواجهــه جبهه حــق و باطــل را به خوبی 
شناخته و دوست و دشمن را تشخیص داده 
و راه رستگاری و سعادت و پیشرفت را از راه 
شقاوت و گمراه و ارتجاع تمیز داده و اجازه 
ندادند مافیای رســانه ای دشمن، ناامیدی و 
ترس را در اذهان عمومی جامعه ایجاد کرده 

و او را دچار خطای محاسباتی کند.
و ســوم؛ وحدت کلمه و انســجام درونی و 
یکپارچگــی هویتی کــه اختالف افکنان و 
تجزیه طلبان و منافقــان و نفوذی ها را یکی 
پس از دیگری رسوا کرد و اجازه نداد تا سد 
مقاومت ملت ایران در طول هشــت سال 

دچار ترک و شکاف شود!
بدون شک با کنار هم قرار گرفتن سه گانه 
فوق بود که نصرت الهی به نفع جبهه مؤمنان 
و مجاهدان راه حق جاری شده و آنان را در 
عبور از سد دشــمن یاری رسانید. سه گانه 
برشــمرده، امروز نیز ابزار مهم ملت ایران 
اســت که به مثابه رمز عبــور از چالش ها و 
بحران های پیــش روی ملت می تواند مؤثر 
باشــد و بزرگداشــت ســالگرد هفته دفاع 
مقدس فرصتی برای بازخوانی این عناصر 
قــدرت ملت ایران اســت که پیشــگامان 
دهه پنجم انقالب اســالمی برای موفقیت 
در عرصه هــای مختلف به ایــن بازخوانی 

نیازمندند!

   نیم نگاه    

مهدی سعیدی
جریانشناسسیاسی
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   عکس و مکث   

بســیج پــای کار انقــاب/ بــه مناســبت هفته دفــاع مقــدس گروه های 
پزشــکی جهــادی ناحیه ابوذر بســیج، با حضور در مناطق حاشــیه تهران 
)کوره  پزخانه های جنوب پایتخت( خدمات پزشــکی ارائه دادند. چنین 
خدماتی در همه روزهای ســال از سوی بسیج انجام می شود و در هفته 
دفاع مقدس، به نیت شهدای جنگ تحمیلی، این خدمات رونق بیشتری 

دارد.

شیشه شیر وســط میدان جنگ/ عکس تاریخی از تعارف شیشه  شیر به 
صدام وســط میدان جنگ در اسفند ماه ۱۳۶۶ منطقه دربندی خان عراق. 
رجزخوانی مرحوم حاج بخشــی در عملیات والفجر۱۰ برای صدام؛ »صدام 
حســین هنوز باید شــیر بخورد.« رزمندگان اسام با چنین روحیه ای به 

مبارزه با چندین قدرت دنیا به پیش قدمی عراق رفته بودند.

رزم نمایش والفجر ۸ در قلب پایتخت/ همزمان با سالروز آغاز جنگ تحمیلی، 
رزم نمایش آبی ـ خاکــی عملیات والفجر ۸ دوران دفاع مقدس در دریاچه 
شــهدای خلیج فارس تهران بازسازی شــد. عملیات والفجر ۸ عملیاتی در 
خال جنگ ایران و عراق بود که در بهمن ماه ۱۳۶۴ به مدت ۷۵ روز انجام 

شد و حاال پس از ۳۶ سال، هنوز هم یاد شهدای آن را گرامی می داریم.

خــواب پــدر/   بعضی ها هــم اینطــوری به خــواب می رونــد، محمدمهدی 
فرزند شــهید »مســلم خیزاب« لباس پدرشــو تن می کنه تا خواب پدر 
را ببینه. شــهید مســلم خیــزاب در 2۶ مهر ۱۳9۴ در ســوریه در نبرد با 
تروریســت های داعش به شــهادت رســید، شــهیدی که آرزوی نابودی 
صهیونیســت ها را داشــت، آرزویی که فرزندش به چشــم خواهد دید، 

ان شاءالله

آغوش آخر؟/ تصویری که نشان دهنده سختی دوری فرزند از مادرش در 
جنگ اســت، مادری که تا می تونســته خودشو باال کشیده و فرزندی که 
بدن و تعادلش اجازه نمیده که از این خم تر بشــه. تمام این ســختی ها 
فقط برای یک آغوش؟ آغوشــی که هربار می توانسته آغوش آخر باشد و 
از آن پس مادر فقط در خاطراتش به یاد فرزندش باشد، پس ارزش این 

همه سختی را داشته است.

 گنجی که
 باید حفظ شود

 
»نبرد یک ســرباز زمانی به پایان می رسد 
که خاطرات خود را نگاشــته باشد.« این 
سخن شاید چندان گزاف نباشد که بدون 
انتقال تجربیات دالوری ها در یک نبرد به 
یک ملت گویا جنگی آغاز نشده و نبردی 
شکل نگرفته است. از همین رو در سراسر 
دنیا زنده نگه داشتن یاد و خاطره د الوران 
عرصه جنگ یک وظیفه ملی و دینی نیست 
و برنامه های متعددی برای آن تدارک دیده 
می شود؛ چه در غرب باشد و چه در شرق 

عالم که مصادیق آن بسیار است.  
در ایران روح شــهادت و بزرگی جلوه 
دیگری از این رشــادت ها ساخته است. 
شاید کمتر کســی باور می کرد در دورانی 
که دیگر نشانی از دین در مراودات روزمره 
جهانی باقی نمانده بود؛ رزمندگان ایران 
اســالمی با تکیه بر بزرگــی واقعه کربال 
وارد نبردی شــوند که در یک ســوی آن 
بزرگ ترین و مجهزترین ارتش خاورمیانه 
با مرگ آورترین تجهیــزات در انتظار ما 
بود. کمتر کسی باور می کرد که این جنگ 
هشت ســال این چنین ادامه پیدا کند و به 

یک حماسه ختم شود. 
حماسه ای که در یک سوی آن یزیدیان 
بودند و در یک سوی دیگر منتقمان خون 
حسین)ع(. سال هاست که از پایان جنگ 
تحمیلی گذشته است؛ اما گویا روح این 
حرکت در تمام تاریخ روان اســت. این 
فداکاری های حسین وار است که در طول 
30 ســال گذشته به یک ســپر مهم برای 
مقابله تمام توطئه تبدیل شده است. گویی 
شهدا از همان عالم باال هم در حال یاری 
رســاندن به ما هســتند. کما اینکه شهید 
آوینی در ســخنی می گوید گویی شــهدا 
همیشه باقی هســتند و این ما هستیم که 
در جریان زمان گم شده ایم و چه توصیفی 
درســت تر از این جمله در مــورد آنچه 
می تواند نسیان همه را به این روز بیندازد. 

برای جلوگیری از این نسیان چاره ای 
جز انتقال معــارف واالی دفاع مقدس به 
نسل های فعلی و آینده وجود ندارد. بدون 
 جامعه به یک گورستان 

ً
این معارف عمال

بدل خواهد شد و هیچ امیدی هم به زنده 
شــدن آن در آینده نخواهد بود. این جنگ 
به تعبیــر رهبر معظم انقــالب یک گنج 
بزرگ است؛ گنجی که باید آن را به آینده 
انتقــال داد و مهم تر از آن، باید اهمیت آن 

را شناساند.  
در شــروع هفته مبارک دفاع مقدس 
تمام دســتگاه های فرهنگی کشــور این 
نکته را مدنظر قرار دهند که فرهنگ دفاع 
مقدس را سرلوحه فعالیت ها و اقدامات 
خود قرار دهنــد و آن را پاس بدارند؛ آن 
هم در زمانه ای که بسیاری از بلندگوهای 
تبلیغاتی در شــبکه های بیگانــه به دنبال 
تخریب این میراث ارزشمند هستند. البته 
میراث دفاع مقدس بســیار قوی تر از آن 
اســت که چنین توطئه هایی به آن آسیب 
برساند؛ اما سؤال اینجاست که آیا باید تنها 

به همین توانمندی اتکا کرد؟  
واقعیــت این اســت که بســیاری از 
مشکالت کشــور و نارسایی های موجود 
را می توان با اتکا بــه فرهنگ مقاومت و 
شهادت به سرعت بهبود داد. به شرط آنکه 
دفاع مقدس و ارزش های آن به درســتی 
شناخته شده و به نسل های بعد انتقال پیدا 

کند.

   روزنه    

دیدگاه

سعید پورمالئی 
هریس

کارشناسسیاسی

در هفته گذشته، رزمایش مشترک بین آذربایجان، ترکیه 
و پاکســتان در باکو برگزار شد. وزارت دفاع جمهوری 
آذربایجان اعالم کــرد؛ رزمایش نظامی یگان های ویژه 
نیرو های مسلح جمهوری آذربایجان، ترکیه و پاکستان 
با عنوان »ســه بــرادر 2021« در جمهوری آذربایجان 
برگزار شــد. افزایش همکاری های مشــترک، تعامل 
نیرو های ویژه سه کشور در عملیات های رزمی، آمادگی 
بــرای عملیات ها در دوران صلح و جنگ، تبادل تجربه 
و دانــش از اهداف برگزاری این رزمایش اعالم شــده 
اســت. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان همچنین با 
اعالم اینکه این نخستین رزمایش مشترک بین سه کشور 
اســت، ادامه داد: »این رزمایش نظامی با هدف تقویت 
مســئولیت پذیری و توانمندســازی واحدهای نیروی 
ویژه جمهوری آذربایجــان در جریان عملیات ضربتی 
و همچنین آماده ســازی برای انجام عملیات در دوران 
جنگ و صلح و همچنین تبادل دانش و تجربیات است.«  
در حین برگزاری رزمایش شاهد برخی تحرکات ضد 
ایرانی و رفتــار و اظهارات نامتعارف از جانب مقامات 
جمهوری آذربایجان بودیم. منطقه قفقاز جنوبی که بر اثر 
جنگ قره باغ دچار ناامنی شده است و این وضعیت حتی 
بعد از انعقاد قرارداد صلح بین ارمنستان با آذربایجان نیز 
همچنان ادامه دارد، نشان می دهد عامل خارجی باعث 
برهم زدن امنیت منطقه اســت. حضور ترکیه در قفقاز 
جنوبی که با رویکرد نوعثمانی گــری اردوغان صورت 
می گیرد و به دنبال نفوذ سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود 
در آذربایجان اســت، باعث ناامنی بیشــتر منطقه شده 
اســت. ترکیه که با جنگ قره باغ نتوانســت به خواسته 

خود برســد، با برگزاری رزمایش های متعدد به دنبال 
سیطره خود در منطقه قفقاز جنوبی است که البته موفق 
نخواهد شد. در کنار رزمایش برگزار شده اظهارنظرهای 
غیردیپلماتیــک و اظهارات مشــکوکی از تربیون های 
دولتی ترکیه و آذربایجان به گوش رسید. روزنامه »ینی 
شــفق« همزمان با برگزاری رزمایش سه کشور ترکیه، 
آذربایجان و پاکســتان در آب های ساحلی باکو، با یکی 
از نمایندگان مجلس جمهوری آذربایجان مصاحبه ای 
را تدارک می بیند. این نماینده در اظهاراتی که تیتر یک 
روزنامه ینی شفق شد، می گوید: »ایران باید از روی نقشه 

محو گردد«! 
در اظهــار نظر دیگری یکی از نمایندگان مجلس 
آذربایجــان تهدیــد می کند کــه نباید اجــازه ورود 
خودروهای ایرانی را به حریم ارمنستان داد و ما باید 
بــه ایران بگوییم که این اقدامــات بر تمامیت ارضی 
ایران تاثیر مثبتی نخواهد گذاشت. متعاقب این، ارتش 
آذربایجان در حرکتی که ضدایرانی تفســیر می شود، 
اقدام به بســتن بخش هایی از جــاده مرزی در داخل 
خاک ارمنستان در حد فاصل کاپان به گوریس می کند، 
آن هــم به بهانه اینکه جاده مذکــور در داخل اراضی 
آذربایجان اســت!  که این اقدام موجب ســردرگمی 
صدها تریلی و خودروی ایرانی می شود. جاده کاپان 
– گوریس ایروان را به ایران وصل می کند. در روزهای 
گذشــته نیز ارتــش آذربایجان در خاک ارمنســتان 
عوارض سنگینی برای خودروهای ایرانی وضع کرده 
و از هر خودروی عبوری به مقصد ارمنســتان هزینه 
ســنگینی تحت عنوان عوارض دریافت  کرده است.  
اظهارات وقیحانه نمایندگان جمهوری آذربایجان با 
واکنش امام جمعه بصیر و آگاه اردبیل مواجه شد که 
گفته بود با دم شیر بازی نکنید.  طبق اصل 154 قانون 

اساسی، »جمهوری اسالمی ایران سعادت انسان در 
کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقالل و 
آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان 
می شناســد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر 
گونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر، از مبارزه 
حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه 

از جهان حمایت می کند.«
 به عالوه تالش های سال های اخیر در عراق و سوریه 
نشــان داد، ایران برای مبارزه با عوامل و عناصر مخل و 
مخرب ثبات و امنیت، به کمک دوستان خود می شتابد. 
در خصوص همســایگان غرب و شــمال غرب از 
جمله جمهوری آذربایجان و ترکیه، سیاست جمهوری 
اســالمی ایران از یک روند معقول، منطقی و واقع بینانه 
پیــروی می کند. با توجه به اینکه در بســط و توســعه 
مناسبات دوجانبه در ابعاد گوناگون وجودی، کشورهای 
همسایه »اولویت اول روابط خارجی ایران« را تشکیل 
می دهند، لذا در طول سال های پس از انقالب اسالمی 
همــواره به این مهم پایبند بوده و صادقانه در این راه گام 

برداشته است. 
اینکه جمهوری اسالمی ایران با آذربایجان که زمانی 
نه چندان دور جزء ســرزمین ایران بــود و حتی دولت 
 
ً
ترکیه در برخی موضوعات سیاســت خارجی و بعضا

داخلی دارای اختالف نظر هستند، امری طبیعی است. 
ضمن اینکــه اختالف نظرهای موجود در مقابل عالیق 
مشترکی که در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی 
و به خصوص فرهنگی و تمدنی وجود دارد، بسیار ناچیز 
اســت. از این رو نکاتی وجود دارد که باید مورد توجه 

قرار گیرد:
1- در جریان آزادسازی قره باغ، جمهوری اسالمی ایران 
 در کنار آذربایجان ایســتاد و دیدگاه رهبر معظم 

ً
کامال

انقالب مبنی بر اینکه قره باغ خاک آذربایجان است، به 
جنگ قره باغ قدسیت بخشــید که این موضوع در میان 
مردم در جمهوری آذربایجان با استقبال بی نظیری مواجه 
شد. بنابراین ملت این کشور به خوبی حس همجواری با 
ایران دارند و جمهوری اسالمی یک پشتوانه برای مردم 
شیعه آذربایجان به شــمار می آید؛ از این رو اقدامات و 
اظهارات ضد ایرانی برخی در جمهوری آذربایجان به 

هیچ وجه ممکن جایگاه مردمی ندارد. 
2- رژیم صهیونیســتی در چند ســال گذشته در قفقاز 
جنوبی به ویژه در جمهوری آذربایجان به شــدت دنبال 
نفوذ و سیطره خود اســت تا از این طریق به جمهوری 
اســالمی ایران ضربه بزند و به بیان بهتر به منظور فشار 
به ایران در نزدیکی جمهوری اسالمی حضور فیزیکی 
و اندیشــه ای داشته باشــد. اینکه عده ای از نمایندگان 
مجلس این کشور اظهاراتی ضد ایران انجام می دهند، 
تنها در زمین رژیم صهیونیســتی بازی می کنند و اجیر 
شده صهیونیست ها هستند. یا اینکه در هفته های اخیر 
به کامیون داران کشورمان اجازه ورود به خاک ارمنستان 
نمی دهند که این بخشــی از سیاســت های ضد ایرانی 
صهیونیست ها برای ناآرام جلوه دادن منطقه علیه ایران به 

جهت اقتصادی است. 
3- رصــد تحــرکات اخیــر در منطقه شــمال غرب 
کشورمان نشان می دهد، دشمن غربی – عربی به دنبال 
ایجاد روزنه ای جدید برای دشمنی با جمهوری اسالمی 
ایران است. راه اندازی شــبکه آذربایجان اینترنشنال از 
برنامه دشمنی برای ناامنی و تحریک احساس قوم گرایانه 
در منطقــه حکایت دارند؛ از این رو ضمن هوشــیاری 
نســبت به این تحرکات باید برنامه ریــزی دقیقی برای 
خنثی ســازی این اقدامات و تحرکات رســانه ای ضد 

انقالب صورت گیرد. 

بازی در زمین صهیونیست ها!
صابر محمدی

خبرنگار

رئیس جمهور ســابق آمریکا خــود را برای حضور 
دوباره در کاخ سفید آماده می کند! ترامپ به تازگی 
در جمع هواداران خود تأکید کرده اســت که دیگر 
چــاره ای جز شــرکت وی در انتخابات ریاســت 
جمهوری ســال 2024 وجود ندارد! او به شکست 
اخیر دولت بایدن در هدایت فرآیند خروج نظامیان 
اشــغالگر آمریکایی از افغانستان اشاره کرده و آن را 
شکستی بزرگ و مفتضحانه برای واشنگتن دانسته 

است.
 ترامپ در ادامه در بیانیه ای با اشــاره به سرازیر 
شــدن ده ها هزار مهاجر به آمریکا، گفت: »آمریکا 
در حال تبدیل شــدن به فاضالب بشــری است.« 

چامسکی نظریه پرداز آمریکایی نیز در ادامه نسبت 
به تحوالت افغانســتان ســعی در تضعیف جایگاه 
بایدن کرد و گفت، مبارزه با تروریســم باعث ایجاد 
ویرانی بخش اعظمی از جهان شــده است و قدرت 
نرم آمریکا حتی قبل از روی کار آمدن دونالد ترامپ 
دچار زوال شــده اســت. بنابراین رصد تحوالت 
داخلی آمریکا نشان می دهد، ترامپ به دنبال تضعیف 
جایگاه بایدن برای به دست آوردن کلید دوباره کاخ 

سفید است. 
اما ســؤال اصلی اینجاســت که آیا بدنه حزب 
جمهوری خــواه با ترامــپ درباره حضــور وی در 
انتخابات ریاســت جمهوری ســال 2024 همراه 
است؟ ۶3 درصد جمهوری خواهان و افراد مستقل 
متمایل به حزب جمهوری خواه معتقدند ترامپ باید 
همچنان رهبر این حزب باشد و در مقابل، 37درصد 

از آنهــا با رهبــری او مخالفند؛ اما همیــن گروه از 
شــرکت کنندگان در نظرســنجی درمورد نامزدی 
ترامــپ در انتخابات ریاســت  جمهــوری 2024 

 مساوی تقسیم می شوند.
ً
آمریکا، به دو دسته تقریبا

 51درصد از آنها گفته اند حزب جمهوری خواه با 
نامزدی دونالد ترامپ شانس بیشتری برای پیروزی 
در انتخابات ریاســت جمهــوری 2024 خواهد 
داشــت و در مقابل 4۹درصــد جمهوری خواهان 
درصورت داشتن نامزدی دیگر به جز ترامپ، شانس 

پیروزی حزب در آن انتخابات را بیشتر دانسته اند.
این نظرسنجی نشــان می دهد، امکان گرایش 
جمهوری خواهان سنتی به بایدن )یا کاماال هریس 
معــاون او ( در انتخابــات ریاســت جمهوری آتی 
وجــود دارد. این مســئله در ســال 2020 به ضرر 
ترامپ و جمهوری خواهان تمام شد؛ زیرا منجر به 

برهم خوردن توازن آرای الکترال در ایاالت جورجیا 
و آریزونا به ضرر رئیس جمهور ســابق آمریکا شد. 
از دســت رفتن آرای ایــن دو ایالت منجر به تحقق 
شکســت نهایی جمهوری خواهان و پیروزی بایدن 
شــد.  نظرســنجی اخیر صورت گرفتــه از طریق 
شبکه ســی ان ان نشــان می دهد، ترامپ در حزب 
جمهوری خواه برای شــرکت در انتخابات ریاست 
 بی رقیب اســت؛ اما امکان 

ً
جمهوری آتی تقریبــا

پیروزی وی در انتخابات با توجه به مخالفت صریح 
 
ً
بیش از یک ســوم جمهوری خواهان بــا وی، فعال

متصور نیست.
البته ناگفته نماند که بخش نخبگانی آمریکا نیز 
با انتخاب مجدد ترامپ به منزله رئیس جمهور این 
کشور به شدت مخالفند و بعید است اجازه حضور 

مجدد وی را در انتخابات 2024 آمریکا بدهند.

   دریچه    

بیم و امیدهای ترامپ برای انتخابات 2024
علی احمدی 

کارشناسبینالمللی
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سیاست
4

   یادداشت    

اهداف رزمایش  در قفقاز

از زمــان پایان جنگ دوم قره باغ در آبان ماه 
13۹۹، تاکنون منطقه قفقاز بارها شــاهد 
برگزاری رزمایش های نظامی مشترک بین 
ترکیه و کشورهای نزدیک به آنکارا بوده ایم. 
در هفته هــای اخیر، ترکیه ســه رزمایش 
نظامی در قفقاز برگزار کرده است. رزمایش 
اول، 1۶ شــهریور با آذربایجان و در منطقه 
آزادشــده »الچین«؛رزمایش دوم، »ســه 
بــرادر 2021« نام دارد که 21 شــهریور با 
جمهوری آذربایجان و پاکســتان در باکو و 
رزمایش سوم  با عنوان »اخوان تزلزل ناپذیر 
2021« در روزهای گذشــته با مشارکت 
 
ً
آذربایجان در قفقاز برگزار شدند.  معموال
کشــورها از برگزاری رزمایش های نظامی 
مشترک اهداف مشخصی را دنبال می کنند. 
این اهــداف در دو بخــش، »اعالمی« و 
»ِاعمالی« دســته بندی می شــود. با اینکه 
آذربایجان و پاکستان هریک بنا به اهداف و 
دالیلی در این رزمایش ها مشارکت دارند، 
اما ابتکار اصلی برگزاری رزمایش ها متعلق 
 ذیل اهداف و 

ً
به ترکیه اســت، لذا عمدتــا

راهبردهای آنکارا تعریف می شــود تا باکو 
و اســالم آباد.   به نظر می رســد، »نمایش 
قدرت« و »انتقال پیام« به بازیگران خارجی 
از کشــورهای متخاصم، کشورهای  اعم 
رقیب و حتی کشــورهای دوســت، جزء 
اهداف راهبــردی و اعمالی رزمایش های 
اخیری است که ترکیه میدان دار اصلی آن 
اســت؛ اهدافی که بیشتر متوجه »روسیه« 
است.  امضای توافق نامه سه جانبه آتش بس 
میان رهبران روسیه، آذربایجان و ارمنستان 
در 20 آبــان 13۹۹ منجــر بــه اســتقرار 
صلح بانان روســی در کریدور الچین شد. 
با توجه به اینکه ترکیــه نیز در جنگ اخیر 
قره باغ حضــور مؤثری داشــت و پس از 
پایــان آن، روابط رو به رشــدی با باکو به 
خصوص در ابعاد نظامی طی می کند، ولی 
با این حال به غنایمی کــه از جنگ قره باغ 
دست یافته است، قانع نیســت و آن را در 
مقابل دستاوردهای روسیه نامتوازن ارزیابی 
می کند. جنگ دوم قره باغ عالوه بر »تثبیت« 
مواضع روسیه در قفقاز جنوبی که در دوران 
پساجنگ ســرد همواره »حیاط خلوت« 
روس ها به شــمار می رفت، به »تقویت و 
توسعه« نفوذ امنیتی مسکو در این منطقه نیز 
منجر شــده است. این موضوع برای ترکیه 
»مطلوب« ارزیابی نمی شــود. طبق توافق 
میان آنکارا و مســکو، نیروهای ترکیه نیز 
در یک مرکز مشترک بر چگونگی اجرای 
موافقت نامــه پایان مخاصمــه در قره باغ 
نظــارت دارند. اما آنچه وجــود دارد، این 
است که عملیات صلح بانی فقط به روسیه 
اختصاص داشته و مسکو در این زمینه حقی 
برای ترکیه قائل نیست. این درحالی است 
که آنکارا خواهان مشارکت حداکثری در 
این زمینه اســت. ترکیه به دنبال شکستن 
انحصــار امنیتی روســیه در قفقاز جنوبی 
است. ضمن اینکه قصد دارد رویکردهای 
ضد ترکی روســیه در ســوریه را در قفقاز 
جنوبی تالفی کند.  گفتنی است، با توجه به 
اینکه ترکیه از برگزاری رزمایش های نظامی 
 امنیتی 

ً
در قفقاز جنوبی دنبال اهداف عمدتا

 به تبعات 
ً
اســت، لذا این موضوع طبیعتــا

امنیتی نیز منجر می شود. تالش های ترکیه 
برای به چالش کشاندن روسیه در قفقاز نه 
تنها موجب امتیازدهی به آنکارا نمی شود، 
بلکه به تشدید درگیری های امنیتی و تداوم 
بی ثباتی و تقابالت نظامی منجر می شود. 
به ویژه اینکه با رزمایش های نظامی ترکیه 
گزاره تشکیل ناتوی ترکی مطرح می شود 
که موضوعــی  حساســیت برانگیز برای 

کشورهای منطقه است. 

منطقه

دولــت  باالخــره  2۹شــهریور  دوشــنبه  روز 
هفتادوهفتم لبنان به نخست وزیری نجیب میقاتی 
با 85 رأی موافق نمایندگان مجلس این کشــور 
شروع به کار کرد )تعداد نمایندگان مجلس لبنان 
128 نفر اســت و از این تعداد 11 نفر استعفا داده 
یا فوت کرده اند(. برخی از تحلیلگران معتقدند با 
توجه به وجود مشکالت متعدد داخلی و خارجی، 
نباید امید زیادی به کسب دستاوردهای ویژه برای 
دولت میقاتی داشت. از ســوی دیگر، برخی از 
طرف های خارجی مانند عربســتان ســعودی از 
مدت ها پیش سیاســت تالش برای سقوط کامل 
لبنان را در پیش گرفته اند و آمریکایی ها نیز راهبرد 
»لبنان ضعیف« یا »لبنان بــدون مقاومت« را در 
صدر سیاست های خود قرار داده اند. آنها به خوبی 
می دانند هر چــه دولت لبنان تا انتخابات ماه می 
2022 ناکام تر باشــد، این ناکامی به اسم جریان 

مقاومت نوشته خواهد شد.

 Bمیقاتی، میراث دار بحران
دولــت میقاتی میراث دار بحران هایی اســت که 
خود در ایجاد آنها نقشی نداشته است، 10 مشکل 
عمده ای که دولت او باید برای رفع آنها اقدام کند، 
عبارتند از: تعیین تکلیف دعم الحکومی یا یارانه 
دولتی به کاالها، حسابرسی های کیفری انفجار 
بیروت، مسئله ســوخت و انرژی، کاهش ارزش 
پول ملی، کرونا، بازســازی خرابی های ناشی از 
انفجار بندر بیروت، انتخابات مجلس آینده لبنان، 
وام از صندوق بین المللی پول، تعامالت منطقه ای 
و بحران مرزی-دریایی با سرزمین های اشغالی. 
هر یک از این 10 مشکل، ظرفیت آن را دارند که 

دولت جدید لبنان را به سقوط بکشانند. 

 Bلزوم پیوند با مقاومت
از سوی دیگر این دولت برگ برنده ای در اختیار 
دارد که در صورت استفاده صحیح از آن می تواند 
با موفقیت به اســتقبال انتخابات مجلس ماه می 
2020 بــرود و نه تنها اکثریت خود را در مجلس 
آینده حفظ کند؛ بلکه دولتی مقتدر معرفی شود که 

توانایی عبور از بحران را نیز دارد.
آنچــه تاکنون توانســته لبنــان را بــا وجود 

ســنگ اندازی های آمریکا و عربســتان از سقوط 
کامل حفــظ کند، حمایت جریــان مقاومت در 
داخل لبنان و تالش های بیــروت برای برقراری 
پیوند اقتصادی و تجاری بیشتر با محور مقاومت 
در منطقه است. به عبارتی می توان مقاومت را تنها 
راه نجات لبنان و دولت میقاتی دانست. پیچیدگی 
سیاســت، حکومت و طایفه گری در لبنان امکان 
 مســتقل را از دولت این 

ً
اتخاذ تصمیمات کامال

کشــور گرفته اســت و انتظار همراهی مستمر با 
محور مقاومت منطقه ای، حداقل در حال حاضر 
نگاهی خوشبینانه و تا حدودی غیر واقعی است، 
در سایه ابتکار حزب الله در خرید سوخت از ایران 
به وقوع پیوســت، به عبارتی تا پیش از سخنرانی 
سیدحســن نصرالله در عاشــورای سال جاری، 
هیچ طرحی از ســوی غــرب و متحدانش برای 
کمک به لبنان جنبه عملیاتی نگرفته بود.  از میان 
وعده های خارجی، اعم از برق اردن، گاز مصر، 
کمک های آمریــکا و وام صندوق بین المللی پول 
که برای کمک به لبنان مطرح شده، تنها وعده ای 
که مردم لبنان به صورت ملموس آن را احســاس 
کرده اند، سوخت ایرانی است. بی سبب نیست که 
حتی سیاســتمداران منتقد جریان مقاومت نیز از 
کمک های ایران در این زمینه تشــکر کرده اند. در 
روز رأی اعتماد به دولت میقاتی برق ســاختمان 
محل نشست نمایندگان قطع شد، حضور تانکر 
سوخت رسان ایران و تغذیه منبع گازوئیل به منظور 
راه اندازی برق موقت ساختمان خبر حائز اهمیتی 
بود که می تواند برای لبنانی ها نمادی از شناختن 
دشــمنان و دوستان واقعی باشــد. سیاستمداران 
لبنانی می دانند که ســایه سنگین آمریکا در لبنان 
 راهی بــرای محافظــت از امنیت رژیم 

ً
صرفــا

صهیونیســتی و جلوگیری از قدرت گیری لبنان 
است. در سایر مســائل، مشکالت و بحران های 
پیــش روی لبنان اعم از مســئله بازســازی بندر 
بیروت، ســوخت، برق، دادرسی کیفری عامالن 
انفجار و ســایر بحران های ریز و درشت، دست 
آمریکا و عربستان به روشــنی مشهود است و بر 
عکس آنچه موجب کاهش شــعله هــر یکی از 
بحران های مذکور شــده، جریان داخلی و محور 

منطقه ای مقاومت است.

بزرگ فرصت 
   پنجره    

در 1۶ شــهریور 1400 فهرست وزرای دولت 
موقت از ســوی ذبیح الله مجاهد)سخنگوی 
طالبان( اعالم شــد. این فهرست در تاریخ 30 
شــهریور تکمیل شــد و به این ترتیب در پایان 
تابســتان 1400 تمــام وزرا و صاحب منصبان 
دولت جدید معرفی شــدند. برخالف برخی 
گفته هــا که تمام اعضای دولــت جدید از قوم 
پشــتون افغانســتان هســتند و اقوام دیگر در 
مناصب حساسی در این کابینه حضور ندارند، 
 
ً
بســیاری از تاجیک هــا و ازبک هــا هم بعضا
در پست های بســیار مهمی قرار گرفته اند. در 
این  کابینه، فرمانده  کل نیروهای  مســلح، وزیر 
اقتصاد و وزیر سرحدات و قبایل از قوم تاجیک 
هستند. معاون دوم نخست وزیر نیز از قوم ازبک 
اســت)مولوی عبدالســالم حنفی علیمردان 
قل(. در سطح معاون وزیر هم یک هزاره شیعه 
حضور دارد)محمدحسن غیاثی، معاون وزارت 

بهداشت و درمان(.
 مهم تــر از تحلیل قومیتی، تحلیل 

ً
اما یقینا

سیاسی اســت تا بتوان براساس چنین تحلیل 
سیاسی، به گمانه زنِی مقرون به واقعیت پیرامون 
کنش های احتمالی بازیگران منطقه ای و جهانی 
دســت زد. در این رابطــه دو جناح معروف به 
شرقی و جنوبی یا جناح شبکه حقانی و تیم دفتر 
سیاســی در دولت کنونی حضور جدی دارند. 
در مورد ایــن دو جناح انبوهی از شــایعات و 
حرف های کذب در فضای مجازی منتشر شده 

است.
اولین نکته در مورد این دو جناح این است 
که در مورد اختالف بین این دو گروه بزرگنمایی 
شــده اســت و در مورد اختالف شدید این دو 
جناح تاکنــون هیچ گونه اخبــار موثقی وجود 
ندارد. اما اخبار موثق نشــان می دهد با وجود 
برخی اختالفات، اما دو جناح تاکنون هیچ گاه 
در هیــچ مورد مهمی خالف نظر اعالم شــده 
نهایی از ســوی رهبری این گروه)مال هبة الله 

آخوندزاده( حرفی نزده اند. 
دومین مســئله نیز این اســت کــه به نظر 
می رسد حقانی ها نزدیکی بیشتری به پاکستان و 
دفتر سیاسی نزدیکی بیشتری به قطر دارند؛ اما 
 هر دو جناح وحدت رویه 

ً
چنانچه گفته شد فعال

کالن و داخلی خود را حفظ کرده اند. همچنین 
دســته های اصلی طالبان به این دو دسته ختم 
نمی شــود. برای نمونه، دسته مالیعقوب پسر 
مالعمر )بنیانگذار طالبان(، خود از دسته های 
مهم دیگری اســت که در هیچ یک از دو جناح 
یادشــده نمی گنجد. او از نظــر قومی قلزایی 
است)مانند حقانی ها( و از نظر منطقه ای جنوبی 
یا قندهاری)مانند مالبرادر(. همچنین شخص 
مالمحمدحسن)نخست وزیر یا رئیس الوزرا( 
که پیشتر هم مسئول شورای طالبان بود، خیلی 

در این تقسیم بندی های کنونی جایی ندارد.
سومین مســئله مهم خلطی اســت که در 
تحلیل اوضاع سیاسی افغانستان به کرات رخ 
داده اســت، یعنی خلط سه مقوله »حقانی« به 
عنوان یک نام فامیلی رایج، »حقانی« به عنوان 
گروه مولوی سراج الدین حقانی و »حقانی« به 
عنوان نام مدرســه مرحوم مولوی سمیع الحق 
که پرداختن به جزئیات این اشتباه خود داستان 

مفصلی دارد.
شــاید در تحلیل اخبار افغانستان و در میان 
غوغای شــایعات کذب پیرامــون تیراندازی 
انس حقانی جوان به ســمت مالبــرادر، این 
نکته مهم کمتر شنیده شده باشد که رسانه های 
 از خارج این 

ً
غرب گرای افغانســتان که بعضا

کشــور مدیریت و به روز می شوند، به موضوع 
انتخاب شدن دو معاون مهم در وزارتخانه های 
دفاع و داخله)کشور(پرداخته اند و آنها را افراد 
نزدیک به ایران معرفی کرده اند. مالعبدالقیوم 
ذاکر که معاون وزیر دفاع )مالیعقوب( شــده و 
مالمحمدابراهیم صدر که معاون امنیتی وزیر 
داخله )مولوی ســراج الدین حقانی( شده، دو 
نفری هستند که سایت غرب گرای »افغان پیپر« 
با معرفی وی و نیز با معرفی شخص مال برادر 
به عنوان افراد نزدیک به ایران مدعی شده است، 
ایران در عرصه سیاســی جدید به اهداف خود 
 یک سیاه بازی رسانه ای 

ً
نرسیده است که قطعا

دیگر از سوی کسانی است و قصد خیری برای 
مردم رنج دیده افغانستان و کل منطقه ندارند، 
و گرنه سیاست های اصولی جمهوری اسالمی 
ایران به دور از حاشیه و با نیت مصلحت جویی 
برای کل مردم افغانستان به خوبی پیش می رود 
و همین سیاســت ها به اهــداف بزرگی نظیر 
اخراج آمریکا و شکســت داعش در افغانستان 

یاری رسانده است.

موقت! دولت 
   فراسو    

تحلیلی از کابینه جدید طالبانمقاومت و عبور لبنان از بحران

   رصد    

صهیونیستی یم  رژ اقتصادی  خفگی 
ماهی از آب گل   آلود گرفتن

كانال 13 رژیم صهیونیستی: لبنان در شرایطی 
بی سابقه قرار دارد و نهادهای این کشور در وضعیت 
فروپاشی قرار گرفته اند که این یک فرصت طالیی 
برای تل آویو به شمار می آید تا با ستاندن مساحت 
بیشــتر در آب های مدیترانــه و میدان های انرژی 
موجود در آن از این اهرم برای اعمال فشار بر لبنان 
و اخاذی از این کشــور و همچنین مجبور کردن 

بیروت برای محاصره حزب الله استفاده کند.

قدرت حزب الله

پایگاه خبری »النشره« لبنان: »حزب الله لبنان 
کشــتی ها و کاروان های نفتی ایــران را از طریق 
دریا و خشــکی، درست در مقابل دیدگان آمریکا 
و دشمن اســرائیلی وارد لبنان کرد. موضوعی که 
حزب الله آن را  در رده و ســطح پیروزی خود در 
ماه می ســال 2000،  پیروزی ژوئیه 200۶  علیه 
دشمن اسرائیلی  و شکست تکفیری ها در الجرود 
در سال 2017 می داند. این موفقیت حزب الله در 

اثبات خود به عنوان یک نیروی نظامی قدرتمند در 
منطقه، میزان توانایی این جنبش در تبدیل شدن به 
یک نیروی اقتصادی با قابلیت بازگرداندن تعادل به 
اقتصاد لبنان را افزایش داد. حزب الله پیش از ورود 
به پرونده نفتی، موفقیت بی سابقه  و چشمگیری در 
مدیریت نهادهای مالی، بهداشتی و اجتماعی خود 

کسب کرده بود.«

آزمون دولت جدید لبنان

روزنامه االخبار: در ظاهر آنچه رخ داده، این دولت 
به دولت تکنوکرات شبیه به آنچه »سعد الحریری« 
قصد تشکیل آن را داشــت و دولت استعفا کرده 
حســان دیاب نیز هســت، اما دولت میقاتی باید 
از یک امتحان ســخت که نخســت وزیران قبلی 
به ترتیب در آن شکســت خوردند، عبور کند؛ از 
جمله دیاب که نتوانست درهای عربستان سعودی 
و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای به رسمیت 
شناختنش و کمک به دولت وی به منظور عبور از 
سختی های یک سال پیش لبنان را به روی خود باز 

کند. بعد از او نخست  وزیر مکلف سعد الحریری 
که مطمئن بود درهای کشورهای عربی و عربستان 

ابدا به روی او باز نخواهد شد.

رفتار مشابه

»جو بایدن«  اندیشــكده آمریكایی بروكینگز: 
رئیس جمهور آمریکا با وجود وعده های اولیه خود، 
از ائتالف ســعودی در تهاجم علیه یمن همچنان 
حمایت می کند و توفیقی در پایان دادن به جنگ به 

دست نیاورده است. 

پاک سازی سوریه

اسپوتنیک: آشکار شــده است که دمشق پس از 
یک ســره کردن پرونده پیچیده و خطرناک درعا، 
دیگر تحمل ادامه وضعیت فعلــی در ادلب و به 
طور کلی در شمال سوریه را نخواهد داشت؛ زیرا 
اگر وضعیت به این شکل باقی بماند، دستیابی به 
حل وفصل نهایی برای بحران دشوار خواهد بود، 

اگر آن را به امری محال تبدیل نکند.

شكست فراگیر

المیادین: اســرائیل در نقشه الف شکست برای 
لبنان شکســت خورد. طرح ب را که آرام سازی 
اوضاع و به سکون رسیدن با دولت جدید باشد، 
آغــاز کرده تا وضعیت بهبود پیــدا کند و به زمان 
انتخابات پارلمانی برســد. به طور خالصه این 
وضعیتی است که لبنان به آن رسیده است. نقشه 
الف که هــدف آن تنگ کردن عرصه بر لبنانی ها 
و شوراندن آنها علیه مقاومت بود، نه تنها به نتیجه 
نرســید؛ بلکه نتایج این طرح علیه دار و دســته 
آمریکا در لبنان خاتمه یافــت. تا جایی که فریاد 
این افراد به آســمان برخاســت و به کاخ ســفید 
رســید؛ به  گونه ای که برخــی از اعضای کنگره 
آمریکا هشدار دادند که »کشور« )لبنان( در مشت 
مقاومت لبنان قرار خواهد گرفت، اگر این شرایط 
را دور نزنیم و محدودیت هایی را که با اســتفاده 
از »قانون ســزار«، »خشکاندن دالر« و »خفگی 
 اقتصادی« علیــه این مردم اعمال کردیم، کاهش 

ندهیم.

الله کرم مشتاقی
کارشناسبینالملل

بهرام زاهدی
کارشناسبینالملل

 حمید خوش آیند
کارشناسبینالملل



شماره ۱۰۱7 |  دوشنبه  5 مهر ۱۴۰۰

سیاست
5

لندن  و  اعتماد به آمریکا 

در زمــان برگزاری همه پرســی برگزیت، 
دولت دونالــد ترامپ انگلیســی ها را به 
خروج از اتحادیه اروپا و تصویب برگزیت 
تشــویق می کرد. بر همین مبنا، ترامپ به 
لندن اطمینــان خاطر داده بــود که بعد از 
خروج انگلســتان از اتحادیه اروپا، آمریکا 
توافــق تجارت آزاد با این کشــور را امضا 
کــرده و اجــازه نمی دهد لندن در مســیر 
اســتقالل از اتحادیه اروپا دچار مشــکل 
شــود. با تغییــر دولــت و روی کار آمدن 
بایدن، به نظر می رســد دولت آمریکا قرار 
نیست چنین حمایتی را از انگلستان داشته 
باشــد.  لندن که این روزها درگیر افزایش 
قیمت حامل های انرژی و همچنین کمبود 
مواد غذایی در قفســه های سوپرمارکت ها 
بــه دلیل اجرایی شــدن برگزیت اســت، 
انتظار داشت با همکاری با ایاالت متحده 
در توافق سه جانبه امنیتی با استرالیا بتواند 
بیشتر از پیش به کاخ ســفید نزدیک شود؛ 
اما جو بایدن نشان داد منافع آمریکا بیشتر 
از هر زمان دیگری بــرای او مطرح بوده و 
جنگ های تجاری آمریکا حتی با متحدانش 
هم قرار است ادامه پیدا کند؛ به همین دلیل 
روزنامه های انگلیسی با ناامیدی از اقدامات 
بوریس جانســون و مذاکراتش با بایدن در 
حاشــیه مجمع عمومی ســازمان ملل یاد 
می کنند و می گویند بعد از فرانســه این بار 
نوبت انگلستان است که طعم نتیجه اعتماد 

بیش از حد نسبت  به آمریکا را بچشد.

بایدن همان ترامپ است

ســخنرانی جو بایدن در مجمع عمومی 
سازمان ملل یکی از سخنرانی های مهم 
رؤســای جمهور آمریــکا در چند ســال 
اخیر بود. این اهمیت نه به دلیل محتوای 
صحبت های بایدن، بلکه به دلیل شرایطی 
بــود که آمریکا در طــول چند وقت اخیر 
بــا آن روبه رو بوده اســت. بایدن قرار بود 
در ســخنرانی خود به متحدان و ســایر 
کشــورهای دنیا اطمینان دهد که آمریکا 
دیگر آمریــکای زمان ترامپ نیســت و 
رهبران کشورها می توانند به ایاالت متحد 
به  عنوان متحد خود تکیه کرده و شــاهد 
نقش آفرینی آمریکا در مســائل مختلف 
روابــط بین الملل باشــند امــا اقدامات 
آمریکا از جمله آمریکا در توافق سه جانبه 
با انگلستان و اســترالیا فرانسه را دور زده 
و یکــی از مهم تریــن توافق های تجاری 
او با اســترالیا را از چنگــش درآورده بود 
و در عین حال در حاشــیه این مجمع در 
گفت وگو با بوریس جانسون، نخست وزیر 
انگلستان خاطرنشــان کرد که لندن نباید 
چندان هم به اجرایی شدن توافق تجارت 
آزاد بین دو کشور امیدی داشته باشد. نشان 
داد آمریکا همچنان هم غیرقابل اعتماد بوده 
و جامعه جهانی نمی تواند به رهبری این 

کشور در جهان اطمینانی داشته باشد.

جهان

پیشخوان

جهان

برخی منابع انزوای شدید »محمدبن سلمان« را فاش کردند که 
این موضوع در وخامت اوضاع روانی و خلق و خوی او منعکس 
شده است. این منابع اعالم کردند، موقعیت بن سلمان در سطح 
جهانی ضعیف شده که این امر سبب وضعیت انزوای وی شده 
است. محمدبن ســلمان برخالف رهبران کشورهای منطقه، به 
نظر می رسد در مقر خود در شهر ساحلی نئوم محبوس است. وی 
هیچ سفر خارجی انجام نمی دهد و هیچ دعوت شخصی رسمی 
دریافت نمی کند. منابع تأکید کردند، اقدامات محمدبن سلمان 
سبب سقوط وی خواهد شد؛ به این ترتیب باید روی اشتباهات 

او کار کرد؛ چرا که او قدرت مقابله با بحران ها را ندارد.

بن سلمان انزوای 
رئیس جمهور کــره جنوبی در مجمع عمومی ســازمان ملل 
ره شد.کره جنوبی از مدت ها 

ُ
خواستار پایان رســمی جنگ ک

قبل و زمانی که مذاکرات آمریکا و کره شمالی در زمان دولت 
دونالد ترامپ آغاز شده بود، خواهان برگزاری جلسه ای برای 
پایان دادن رســمی به جنگ دو کره شــده بود؛ اما مســئوالن 
 دولت ترامپ بــا این اقدام مخالــف بودند.مون جائه گفت: 
ره و ایاالت متحده 

ُ
» پیشنهاد می کنم که سه طرف شامل دو ک

ره، ایاالت متحده و چین، دور هم 
ُ
یا چهار طرف شــامل دو ک

ــره به پایان 
ُ
 جمع شــده و اعالم کنیم جنگ در شــبه جزیره ک

رسیده است.«

جنگ  پایان 
نخست وزیر پاکستان گفت: »این تفکر که زنان نباید تحصیل کنند، 
غیر اسالمی اســت و هیچ ربطی به دین ندارد.«. »عمران خان« 
در واکنــش به محرومیت دختــران افغان از تحصیل از ســوی 
طالبان،وضع ممنوعیت بر آموزش دختران در افغانســتان را یک 
اقدام »غیر اسالمی« خواند. خان در گفت وگو با بخش انگلیسی 
BBC گفت: »این تفکر که زنان نباید تحصیل کنند، غیر اسالمی 

اســت و هیچ ربطی به دین ندارد.« عمران خان از بزرگان طالبان 
خواست تا یک حکومت همه شمول تشکیل دهند و هشدار داد 
که اگر طالبان موفق به تشکیل یک حکومت همه شمول نشوند، 

»دیر یا زود« جنگ داخلی دوباره در افغانستان آغاز خواهد شد.

بی ربط به  اسالم 

انتشــار تصاویر مأموران مرزی آمریکا که ســوار 
بر اســب در حال شــالق زدن مهاجرانی هستند 
که از هائیتی به مرز تگزاس رســیده اند، موجی از 
خشــم و عصبانیت را در افکار عمومی جهان به 
وجود آورده  است. در داخل آمریکا نیز انتشار این 
تصاویر سبب شد واکنش های زیادی به این مسئله 
شکل گرفته و انتقادات روانه کاخ سفید، جو بایدن 
رئیس جمهور دموکرات آمریکا و همچنین کامال 
هریس، معاون او که مســئول رسیدگی به بحران 
مرزی بوده  اســت، شــود.   بایدن از همان ابتدای 
دوران انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرده بود 
دیگر سیاست های ترامپ در مسئله مهاجرت را 
دنبال نخواهد کرد و ســقف پذیرش پناه جویان را 
در این کشور افزایش خواهد داد. همین صحبت 
کافی بود که تعداد زیادی از مهاجران از کشورهای 
حوزه آمریکای التین به سمت آمریکا روانه شوند. 
بایدن در همیــن زمان،کامال هریس را مأمور کرد 
که با ســفر به کشــورهای جنوبی آمریکا ازجمله 
مکزیک، راهی برای مقابله بــا بحران مهاجران 
پیدا کند. کامال هریس در این مأموریت نیز مانند 
مأموریت های گذشته خود شکست خورد. حاال 
بایدن در بحرانی جدید گرفتار شده  است که ناشی 

از سیاســت گذاری نامناســب در این خصوص، 
برنامه ریزی نداشتن برای اسکان دادن مهاجرانی 
که تا هم اکنون نیز به داخل مرزهای آمریکا رفته اند و 
برخورد غیرمتمدنانه و خشونت آمیز با این مهاجران 
است. از نظر تحلیلگران سیاسی آمریکا، بایدن با 
تصمیــم اخیر خــود در اخراج کــردن مهاجران 
هائیتی تبــار و افــزودن بر خشــونت موجود در 
مرزهای جنوبی آمریکا، نشان داده  است همچنان 
در مسیر سیاست های ترامپ گام برمی دارد. کمپین 
انتخاباتی بایدن وعده داده بود شــرایط انسانی و 
عادالنه ای را برای مهاجران فراهم می آورد و تالش 
می کند منزلت پناهندگان و پناه جویان در مرزهای 
آمریکا حفظ شــود. تصاویر منتشر شده از منطقه 
»دل ریــو« در تگزاس و حمله ور شــدن مأموران 
مرزی با اسب و شالق به سمت مهاجران نشان داد 
آمریکا هیچ اعتباری برای حقوق بشر، عزت نفس 
انسان و عدالت قائل نیست. مهاجران هائیتی تبار 
آخرین بحران مهاجرتی برای دولت بایدن نیستند. 
بایدن یا باید رودربایســتی را کنار گذاشته و اعالم 
کند همان سیاســت های ترامپ در بستن مرزها 
را در پــی می گیرد یا اینکه هر روز به شــالق زدن 

مهاجران در مرزهای تگزاس ادامه دهد.

   شالق زدن  پناهجویان در مرز آمریکا

بحران مهاجران 

   تحلیل    

انتخابات پارلمانی در کانادا برگزار شده و نتایج 
آن روز سه شنبه مشخص کرد که حزب لیبرال به 
رهبری »جاستین ترودو«، توانسته است پیروز 
این انتخابات باشد. جاستین ترودو که در زمان 
نخســت وزیری خود تا قبل از ایــن انتخابات، 
رهبر دولتی حداقلی در این کشــور بود، بارها 
اعالم کرده بود نمی تواند تمــام اقدامات الزم 
و مــورد نظر خود را به دلیل اینکه حزب لیبرال 
باالترین میزان و اکثریت کرســی های مجلس 
را در اختیار ندارد، انجام دهد. او سعی داشت 
با برگزاری انتخابــات زودهنگام قدرت خود 
در پارلمــان را باال برده و زمینــه برای اجرایی 
شدن برنامه های مدنظر حزب لیبرال را فراهم 
کند. نتایج انتخابات بااین حال آن چنان هم که 
به نظر می رســید نتوانســت انتظارات ترودو و 
هم حزبی هایش را برآورده کند. او انتظار داشت 
به دلیل عملکرد دولتش در تأمین واکسن کرونا 
و باال رفتن سرعت واکسیناسیون در این کشور 
بتواند نظر مردم را به خود جلب کرده و دولت 
قدرتمندتری را تشکیل دهد؛ بااین حال نتایج 
انتخابات نشــان می دهد دولــت جدید ترودو 
نیز همچــون کابینه قبلــی، در اقلیت خواهد 

بــود. حاال که انتخابات تمام  شــده و نتایج آن 
نیز مشخص  شده است، تحلیل های مختلفی 
در زمینه میزان اســتقبال مردم از حزب لیبرال 
منتشر می شــود. به  نظر می رسد مردم کانادا از 
اینکه ترودو که در حال استفاده از مسئله کرونا 
برای به دســت آوردن قدرت بیشتر در پارلمان 
این کشور است، عصبانی هستند؛ آنها آن طور 
که روزنامه »اســتار« بیان کرده است، احساس 
می کنند فریب خورده اند؛ اما چاره دیگری جز 
رأی دادن به ترودو نداشته اند. این نشریه در عین 
 
ً
 حال اعالم کرده  اســت، کمپین لیبرال ها دقیقا

همان تاکتیک هایی را برای پیروزی در انتخابات 
به کار گرفته که هر دولت لیبرال دیگری در کانادا 
آنها را به کار می گرفت: »ایجاد ترس و هراس 
در بین مــردم از روی کار آمدن محافظه کاران 
تنــدرو.« او در ایــن انتخابات با بــه کار بردن 
تاکتیک ترس عنــوان می کــرد در صورتی که 
سبزها یا اعضای حزب دموکرات جدید بر سر 
کار بیایند، بسیاری از وعده های ترقی خواهانه ای 
که تاکنون در کانادا بیان شده و تالش می شد در 
جهت آنها حرکت شود، دیگر کارایی نخواهند 

داشت.

   ترودو  و دولت بدون پشتوانه مردمی 

دولت حداقلی

   گزارش    

ثمانه اکوان
دبیرگروهبینالملل

و  انگلســتان  ایاالت متحده،  امنیتــی  توافق 
اســترالیا برای مقابله با تهدیــدات چین در 
منطقه شــرق آســیا، پیامدهای بســیاری در 
اروپا  ایاالت متحده،  حوزه سیاست خارجی 
و همچنین چین داشته  است. با وجود اینكه 
در این توافق امنیتی هرگز اشــاره نشده  است 
كه فروختن زیردریایی هســته ای به اســترالیا 
یا همكاری های اطالعاتی و امنیتی بین ســه 
كشــور، برای هدف مبارزه با گســترش نفوذ 
چین در این منطقه صــورت می گیرد، باز هم 
تحلیلگران حوزه روابط خارجی معتقدند این 
مســئله می تواند موجب افزایش تنش ها بین 

ایاالت  متحده و پكن شود.
تصاویر ماهــواره ای از چند ماه گذشــته 
تاكنون نشــان می دهند، چین به دنبال تأسیس 
سوله ها و تأسیسات جدید هسته ای در نقاط 
مختلف این كشــور اســت. در كتاب جدید 
»بــاب وود وارد«، روزنامه نــگار معــروف 
آمریكایی نیز آمده  است، چینی ها در روزهای 
آخر ریاست جمهوری ترامپ، می دانستند كه 
او ممكن است برای باقی ماندن در قدرت به 

فكر ایجاد بحران جدید در عرصه بین المللی 
باشد و به همین دلیل به شدت نگران بودند كه 
شاید واشــنگتن قصد دارد حمالتی هر چند 
كوچــک و مقطعی به زیرســاخت های چین 
داشته باشــد. این نگرانی بعد از مدتی چنان 
پیش رفت كه در اسناد و مدارک سازمان های 
اطالعاتی آمریكا نیز درج شــد. ژنرال مایک 
میلی، رئیس ســتاد مشــترک ارتش آمریكا به 
همین ترتیب مجبور شــد در تماس تلفنی با 
همتای چینــی خود، به او اطمینــان دهد كه 
جنگی در كار نخواهد بود. از آن زمان تاكنون، 
فضا و شــرایط روابط بین دو كشور همچنان 
پرتنش بوده  است. با وجود اینكه تصور می شد 
دولت دموكرات نمی خواهــد راه ترامپ در 
جنگ تجــاری را با چین بپیمایــد، اما تغییر 
رویه ای در سیاست های بایدن نسبت به ترامپ 
به وجود نیامد. چینی ها حاال بیش از هر زمان 
دیگــری از تهدیدات آمریــكا نگرانی دارند؛ 
به  همین دلیل حضــور نظامی خود در منطقه 
ایندو پاسیفیک را افزایش داده و در عین  حال 
استرالیا را تهدید كرده اند كه ممكن است اگر 
جنگی هســته ای صورت گیرد، به دلیل خرید 
زیردریایی های هسته ای،استرالیا به هدف اول 

این جنگ تبدیل شود. 
تحلیلگــران سیاســت خارجــی آمریكا 
معتقدند، اقدام دولت بایدن در بستن قرارداد 

  اتحاد غرباتحاد غرب علیه چین
توافق آمریکا، انگلستان و فرانسه فقط درباره زیردریایی هسته ای نیست

امنیتی با انگلســتان و اســترالیا، اگرچه از نظر 
اقتصادی به نفع آمریكا بوده و قرارداد ســاخت 
زیردریایی های هســته ای بسیار پر سودی را برای 
آمریكا به ارمغان خواهد داشــت، اما در نهایت 
سبب تحریک مقامات چینی و همچنین باال بردن 
احتمال درگیری هــای نظامی در منطقه خواهد 
شــد. آمریكایی ها خود در خصوص مســائل 
امنیتی و تجــاری با چین به قــدر كافی نگرانی 
دارند؛ اما مسئله مهم دیگر در این  میان، نگرانی 
افكار عمومی و سیاست مداران در انگلستان و 
اســترالیا در این باره است. آنها دولت های خود 
را به زمینه سازی برای ایجاد جنگ جدید در دنیا 
متهم كرده اند. در انگلســتان رسانه ها به دولت 
هشــدار داده اند كه اگر قرار باشد آمریكا و چین 
درگیر یک چالش نظامی با یكدیگر شوند، بریتانیا 
نباید در این مسئله دخالت كند؛ اما قرارداد امنیتی 
با استرالیا حضور و دخالت انگلستان در جنگ 

احتمالی را تضمین كرده  است. 
اما بیشتر رسانه های دنیا در این خصوص به 
مسئله فروش زیردریایی هسته ای به فرانسه اشاره 
كرده اند و به  راحتــی از همكاری های امنیتی و 
اطالعاتی و همچنین همكاری در حوزه سایبری 

گذشته اند. این در شرایطی است كه جنگ های 
نوین نه بر روی زمین و از طریق ســربازان، بلكه 
در فضای مجازی و بــا حضور كاربران اینترنتی 
صورت می گیرد. به همین دلیــل به  نظر می آید 
نپرداختن رسانه ها به بخش اطالعاتی و امنیتی 
این توافق، در واقع نادیده  گرفتن این بخش مهم 
و تأثیرگذار اســت. همكاری های اطالعاتی و 
سایبری آمریكا، اســترالیا و انگلستان می تواند 
منجر بــه جنگ های ســایبری در دنیا شــده و 
رقابت هــای تجاری را به رقابت های سیاســی، 
انتخاباتی و حتی حمله سایبری به زیرساخت های 
این كشــورها بكشــاند. عصبانیت فرانســه و 
چین از پیمان امنیتی این ســه كشور، باعث شد 
تحلیلگران حوزه امنیت چندان به ماجرای مفاد 
دیگر این توافق نپردازند. شاید دستیابی استرالیا 
به عنوان كشــوری غیرهســته ای به جدیدترین 
راكتور هســته ای زیردریایی، به یكی از مهم ترین 
نگرانی های دنیا تبدیل شده باشــد؛ اما نباید از 
یاد برد كه فضای ســایبری نیز یكی از مهم ترین 
زمینه های نبرد در بین قدرت های جهانی است و 
باید در تحلیل ها در خصوص رقابت های آمریكا 

و چین، به این مسئله نیز پرداخته شود.
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روزهای  طــی  یازدهم  مجلس 
گذشــته کلیات طرح تســهیل 
صدور مجوزهای کســب وکار را تصویب 
کرد؛ طرحی که براساس آن، دولت مکلف 
می شــود در راســتای ایجــاد شــفافیت 
اطالعات در مورد قوانین و مقررات حوزه 
کسب  وکار، پایگاه اطالعات کسب وکار را 
ارتقا داده و پس از طی مدتی، دولت اجازه 
اجرای هیچ قانونی را بــدون ثبت در این 
پایگاه نخواهد داشت. عالوه بر این موضوع 
هر فردی می تواند درخواست مجوز خود 
را در درگاه ملی کســب وکار ثبت کرده و 
پس از ســه روز مجوز مورد نیــاز خود را 
دریافــت کند. فرآیندی که بر اســاس این 
طرح برای کسب وکارهای مربوط به حوزه 
ســالمت، بهداشــت و محیط زیست در 
نهایت باید تا سه ماه طول بکشد. نکته مهم 
و حائز اهمیــت در تصویب و اجرای این 
طرح این است که با اجرای آن، بسیاری از 
مشــاغل از جمله داروخانه ها، نانوایی ها، 
کارشناســان دادگســتری و... که در حال 
حاضر دچار محدودیت هستند، با اجرای 
این طرح، محدودیت های ظرفیتی، صنفی 
و فاصله جغرافیایی گذشــته را نخواهند 
داشت. یکی از دالیل موفقیت اجرای این 
طرح با وجود مانع تراشــی های احتمالی 
منتفعان از انحصارهای موجود، همراهی 
وزیــر اقتصــاد از زمان طرح ایــن ایده تا 
تصویب و اجرای آن اســت. به نحوی که 
وزیــر امور اقتصــادی و دارایی در صحن 
علنی مجلــس در دفــاع از کلیات طرح 
کســب وکار  مجوزهای  صدور  تســهیل 
مدعی شد، تصویب این طرح بسیاری از 
فسادها، رانت ها و انحصارطلبی ها را کنار 
می زنــد و امضاهــای طالیــی را کاهش 
نظارت  تبدیــل  داد. همچنین،  خواهــد 
پیشینی به نظارت پسینی و ایجاد شفافیت 
در اخذ مجوزهــا و قراردادهای بانکی از 
رویکردهای مهم این طرح خواهد بود. با 
این حال بدون شــک با اجرای این طرح، 
بخش قابل توجهی از انحصارهای موجود 
حذف شده و افراد جدیدی که تا قبل از این 
امکان حضــور در فعالیت های صنفی را 
نداشــتند، وارد فعالیت هــای صنفــی و 
اقتصادی خواهند شد؛ مسئله ای که شاید 
مهم ترین نتیجه آن را باید بهبود توزیع درآمد 
در جامعه دانست.  در واقع انجام اقداماتی 
در راســتای تســهیل صــدور مجوزهای 
کســب وکار اگر چه شاید نتواند به تنهایی 
تأثیر چندانی در افزایش حجم اقتصاد ایران 
 به مثابه عاملی در 

ً
داشته باشــد؛ اما طبیعتا

راستای کاهش نابرابری های درآمدی عمل 
می کند. اصوال می توان انحصارـ در اختیار 
داشتن امکانات از سوی عده ای محدودـ را 
نقطه مقابل عدالت دانست. از این رو قطع 
یا کاهش انحصار در صــدور مجوزهای 
کســب و کار به این معناســت که افراد یا 
گروه هایــی که با وجــود توانایی در ایجاد 
کسب وکار و درآمد از یک فعالیت اقتصادی 
در گذشــته بــه دلیــل وجــود انحصار 
اقتصادی  فعالیت  آن  نمی توانســتند وارد 
شــوند، با وضع و اجرای این قانون امکان 
حضور و رقابت در این عرصه اقتصادی را 
خواهنــد داشــت. بنابرایــن، اگر کیک 
اقتصادی کشــور را ثابت در نظر بگیریم، 
تحقق این طرح به این معنا خواهد بود که 
 در 

ً
درآمد مشــخصی که در گذشته صرفا

اختیار 100 واحد صنفی قرار می گرفت، از 
این پس میــان 1000 واحد صنفی توزیع 
خواهد شد که حداقل فایده آن را می توان 
افزایش اشتغال و بهبود نظام توزیع درآمد در 

اقتصاد کشور دانست. 

 BBBB بــه نظرتــان بزرگ ترین آســیبی كه طی
سال های اخیر به واسطه تحریم ها و سوء 
مدیریت های موجود بــه صنایع ما وارد 

شد، چه بود؟
تحریم هم پیامدهای مثبت و هم پیامدهای منفی دارد. 
بخش صنعت به ویژه صنایعی که با صادرات درگیر 
بودند، بیشتر تحت تأثیر تبعات منفی آن بودند؛ چرا 
که ما در بحث صادرات، بعضی از بازارها را از دست 
دادیم و صنایعی که در بازارهای صادراتی فعال بودند 
و کاال به خارج از کشور صادر می کردند، برگشتند و 
کاالهای شــان را در داخل عرضه کردند؛ زیرا هزینه 
صادرات به شدت افزایش پیدا کرد. هزینه نقل و انتقال 
پول خیلی باال بــود و صادرات اگر هم رخ می داد، با 
 بدعهدی هــای تجار و 

ً
ریســک زیادی بــود. قاعدتا

صادرکنندگان ما در زمــان و نحوه تحویل کاالها به 
طرف های تجاری شان، لطمه سنگینی به آنها وارد کرد 
و اعتبارشان را از دســت دادند. از دست دادن اعتبار 
در تجارت را باید خســارت بزرگی به حساب آورد؛ 
چرا که به دســت آوردن بازار یــک موضوع و حفظ 
آن موضوع دیگری اســت. متأسفانه ما در این سال ها 
نتوانســتیم بازارهایی را که کســب کرده بودیم نگه 
 ورود 

ً
داریم، لذا این بازارها از دســت رفت و طبیعتا

دوبــاره به آن بازار هم هزینه زیادی دارد و هم نیازمند 
اعتمادسازی برای طرف تجاری مقابل است. بنابراین 
این مسئله خسارت بسیار سنگینی در حوزه صنعتی به 
ما وارد کــرد. در بحث قاچاق هم موضوعاتی وجود 
داشــت که باید به آن توجه کنیم، برای نمونه کاهش 
ارزش پول ملی باعث گســترش قاچاق معکوس به 
کشور شد. از آنجا که محصوالت کشاورزی ما قیمت 
پایینی دارند، بسیاری از کشورها خواهان واردات این 
محصوالت شدند؛ به نحوی که حتی در مقاطعی یک 
گلدان سرامیکی ســاده نیز در کشور نایاب شده بود. 
این اتفاقات تمام محاسبات اقتصادی ما را به هم زد 
و باعث شــد فرصت هایی که برای صادرات و عقد 
قرارداد داشــتیم، از بین برود. در واقع هم مشکالتی 
برای تولید و هم مشــکالتی برای صادرات کشــور 

ایجاد شد. 

 BBBB دولت گذشته در راستای رفع موانع تولید
و اصطالحا تســهیل فضای كسب وكار 

چه اقداماتی را انجام داد؟ 
وقتی دولت یازدهم بر سر کار آمد، مشکالت بخش 
تولید سرجایش وجود داشت و دولت دهم کشور را با 
وجود این مشکالت تحویل دولت بعد داده بود. البته 
آن زمان ســتادی برای رفع موانع تولید وجود داشت 
که موضوعات ایــن چنینی را بررســی می کرد؛ اما 
متأســفانه با روی کار آمدن دولت یازدهم این ستاد و 
تمام چنین ستادهایی منحل شدند. در واقع در ابتدای 
دولت یازدهم تمام شوراهایی که تحت این عناوین در 
دولت دهم تشکیل شــده بودند، منحل شدند. یکی 

از آن جاهایی که با نام جدید، اما الگو گرفته شــده از 
دولت دهم در دولت یازدهم ایجاد شد، ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید بود. این ستاد بر اساس مصوبه وزیران 
ایجاد شد و الگویی برای رفع مشکالت بخش تولید 
بود تا بتواند به سرعت موضوعات و مشکالت را حل 
کرده و برای حل آنها نسخه بدهد. البته زمانی که این 
ستاد با مصوبه وزیران فعالیت می کرد، مصوبات آن 
چندان الزم االجرا نبود؛ اما به هر حال ســاز و کارش 
 زمانی که جایگاه 

ً
آهســته آهسته شکل گرفت و نهایتا

قانونی پیدا کرد، قدرت اجرایش نیز باالتر رفت. توقع 
این بود که این ســتاد به جای یک فعالیت ساختاری 
بــه صورت اورژانســی و مانند کلینیــک رفتار کند. 
هر چند رفتارهایی اتفاق افتاد که می توانســت ریشه 
مشــکالت را حل کند، اما کیس ها و مــوارد دچار 
گرفتاری در کشــور آن قدر زیاد بود که راهی جز حل 
مورد به مورد مشــکالت وجود نداشت. اختیاراتی 
که در استان ها به استانداران و کمیته های استانی داده 
شــد نیز برای حل این موضوع بود. حتی ما در دولت 
گذشته، جایی را تحت عنوان ستاد اختصاصی سران 
قوا ایجاد کردیم که در آن سران سه قوه جمع می شوند 
و با توجه به اختیاراتی که به آنها داده شده، مصوباتی 
را تنظیم می کنند تا بتوانند بدون بروکراسی های رایج 
کمیســیون های دولتی و با ســرعت بیشتری الیحه 

قانونی را تدوین کرده و به مجلس بفرستند.

 BBBB به نظر می رســد صنایع كشور و بخش
صنعتی طی ســال های اخیر با وضعیت 
نامناســبی روبه رو بوده است. به نظرتان 

دلیل این موضوع چیست؟
یکی از مشکالت صنایع ما در سال های گذشته این بود 
که وزارت صمت در این دوره یک رکورد عجیب زد! 
به نحوی که ما در سال 13۹۹ دو وزیر و دو سرپرست 
داشــتیم؛ یعنی یک وزارتخانه در یک سال چهار بار 
مقام ارشــد عوض کرد. در واقع وزارتخانه با خودش 

چالش داشت. از طرفی رئیس دولت نیز با وزارتخانه 
مشــکل داشــت و دنبال تفکیک این وزارتخانه بود، 
راهبرد مشخصی هم وجود نداشت. دولت نتوانسته 
بود این وزارتخانه را ساماندهی کند و دنبال تفکیک آن 
 
ً
بود تا صورت مسئله را پاک کند. در صورتی که اساسا

ادغام این وزارتخانه برای حل یک سری موضوعات و 
تناقضات بود و تفکیک دوباره وزارتخانه چالشی بود 

که البته مجلس جلوی آن ایستاد.

 BBBB نظر بخش خصوصی درباره تفكیک این   
وزارتخانه چه بود؟

در بخــش خصوصی هــم عده ای موافــق و عده ای 
مخالف بودند. در نهایت خود این مســئله در دولت 
به چالش تبدیل شــد که آیا وزارتخانه را جدا کنیم یا 
نکنیم؟ حتی به دلیل این مسئله می گفتند فالن وزیر 
را بر داریم، چون مخالف تفکیک اســت و فالنی را 
جایگزین کنیم، چون موافق تفکیک است. از ابتدای 
دولت یازدهم روحانی و تیمش برنامه اقتصادی مدون 
و زمان گذاری شده را ارائه نکردند؛ چیزی که می توان 
آن را بررسی کرد و هشــدار داد تا دولت سیزدهم به 
آن مبتال نشود همین موضوع است. در دولت گذشته 
موضوعات ما به برجام گره خورد و همه چیز را با آن 
مرتبط کردیم و برای شــرایط غیر برجامی سناریوی 
مشخصی نداشــتیم. باالخره وقتی کشوری بخواهد 
راهبرد اقتصادی داشته باشد باید برای کارکرد دولت 
سناریوهای مختلفی بنویسد که اگر مسیری به بن بست 
خورد، بداند در مسیر بعدی چه کار خواهد کرد. در 
 نسبت به موضوعات روز 

ً
حالی که ما در کشور تقریبا

 
ً
حرکت کردیم؛ یعنی روش هــای مدیریتی ما کامال

انفعالی بود. شــرایط طوری بود کــه اول می دیدیم 
تحریم به چه ســمتی می رود و ســپس در مقابل آن 
واکنش نشــان می دادیم، طوری کــه اول ببینیم فالن 
کشور چه می کند بعد ما واکنش نشان دهیم و... این 
 منفعالنه اســت. در جنگ اقتصادی 

ً
رفتارهــا کامال

وقتی شرایط جنگی می شود، باید تصمیمات درست 
گرفت؛ چون در بیشتر اوقات امکان خطا نیست و یک 
خطا ممکن است خسارت ســنگینی به کشور وارد 
کند. در جنگ اقتصادی باید دادگاه اقتصادی و جنگی 
نیز داشته باشیم همانطور که در جنگ نظامی دادگاه 
صحرایی وجود دارد تا کســانی که خیانت می کنند، 
کسانی که سنگ اندازی می کنند، کسانی که پست شان 
را تــرک می کننــد و... در دادگاه صحرایی محاکمه 
شوند، در جنگ اقتصادی هم باید مسئوالنی که دچار 
چنین خطاهایی می شــوند به طور ویژه بازخواست 

 چنین چیزی را ندیده ایم.
ً
شوند که ما اصال

 BBBB به نظرتان دولت ســیزدهم در راســتای
حمایــت از تولیــد ملی بــه خصوص 
تولیدات صنعتی باید چه اقداماتی انجام 

دهد؟
 مشــخص 

ً
اشــکاالت و ایرادات دولت قبلی کامال

است و روی آنها کار شــده است. بنابراین خطاهای 
 
ً
مدیریتی در زمامداری دولت را شــناخته ایم و قاعدتا

اولین کاری که دولت ســیزدهم باید انجام دهد، این 
است که خطاهای گذشته تکرار نشود. می گویند مؤمن 
از یک ســوراخ دوبار گزیده نمی شود؛ ولی ما هر بار 
گزیده می شــویم. دولت باید در ابتدای کار بنشیند و 
ســاختار خودش را بازبینی کند، باید تشخیص دهد 
که دولت در کجا فربه اســت و چابک نیست و کجا 
ایراد دارد. باید به این ســؤال پاسخ دهیم که باالخره 
دولت می خواهد خودش را کوچک و چابک کند یا 
نه؟ اگر این را می خواهد که باید ببیند کجا مشــکل 
دارد تا آنها را در اولویت کار خودش بگذارد و در یک 
برنامه زمانبندی شده به سمت کوچکتر کردن شان قدم 
بردارد. دولت نبایــد تصدی گری کند و تصدی گری 
را باید به بخش خصوصــی واگذار کند و خودش به 
دنبال سیاســت گذاری و نظارت برود. دولت باید به 
دنبال محقق کردن برنامه هــا و ورود به اقتصاد کالن 
باشد نه اینکه خودش بنگاه داری کند. بنابراین طراحی 
برنامــه بلندمدت و کوتاه مدت بــرای دولت الزامی 
اســت، ضمن اینکه دولت باید هم اکنون اعالم کند 
چگونه می خواهد با دنیا رفتار کند؛ یعنی شــرایط به 
گونه ای نباشد که نسبت به کنشی که در دنیا هست ما 
منتظر واکنش دولت باشیم. اگر این طور نباشد، ما در 
بخش خصوصی باید بنشــینیم و به این فکر کنیم که 
دولت می خواهــد در مورد فالن اتفاق چه تصمیمی 
بگیرد؟ کاالهای مان را نگه داریم یا بفروشــیم؟ این 
بالتکلیفی ها باید از بین برود. نکته آخر اینکه باید نقطه 
عزیمت مسائل اقتصادی دولت در تمام وزارتخانه ها 
و ارکان مشــخص باشد، تا زمانی که نقطه عزیمت و 
اهداف معلوم نشــود دولت هر کاری کند خودش را 
موفق جلوه می دهد. بهانه هم برای نشدن کارها الی 
 فالن موضوع اتفاق افتاد 

ً
ماشاءالله وجود دارد که مثال

و اجازه نداد دولت موفق شود.

بازار

یادداشت 

نیروی انسانی را می توان با ارزش ترین و مهم ترین عامل توسعه 
در هر کشوری دانست. مطالعات در این زمینه نشان می دهد، 
 دارای 

ً
کشورهایی که تولید خالص ملی باالیی دارند، معموال

نیــروی انســانی آموزش دیده تر و تعلیم یافته تری هســتند؛ به 
گونه ای که می توان گفت نیروی انســانی همه آن چیزی است 
که ســرمایه و فناوری را به کار می گیرد. امروزه نقش و اهمیت 
نیروی انسانی در فرآیند تولید و ارائه خدمات در جوامع بشری 
به عنوان مهم ترین عامل مشخص شده است؛ چنانچه با نگاهی 
به مراحل تمدن بشری مشخص می شود که امروزه نقش نیروی 

انسانی از نیروی کار ساده به سرمایه انسانی تکامل یافته است.

انسانی سرمایه 
منهای نفت

 به گزارش رویترز، با وجود تحریم های ســخت گیرانه صادرات 
محصوالت پتروشیمی ایران در سال های اخیر رونق گرفته است 
و این رونق، ایران را در موقعیــت خوبی قرار داده تا در صورت 
برداشــته شدن تحریم ها از سوی واشــنگتن، فروش خود را در 
آسیا و اروپا به ســرعت گسترش دهد. بر اســاس آمار وزارت 
نفت و بانک مرکزی ایران، در ســال 2020 حدود 20 میلیارد 
دالر محصوالت پتروشــیمی و نفتی از ایران صادر شده است. 
دولت ایران در ماه آوریل اعــالم کرد این صادرات منبع اصلی 
درآمدهایش است. به نوشته این گزارش، خریداران بیشتری برای 

محصوالت پاالیش شده نسبت به نفت خام ایران وجود دارد. 

پتروشیمی ها رونق 
شاخص

 اشتغال کامل به وضعیتی گفته می شود که بیکاری در جامعه ای 
بســیار اندک )کمتر از 5 درصد( باشد؛ چرا که وجود بیکاری 
کمتر از 5 درصد با لحاظ کردن وجود پدیده هایی، مانند بیکاری 
 
ً
ارادی یا افراد که خودشان تمایلی به داشتن شغل ندارند، عمال
بیکاری به شمار نیامده و می توان گفت در چنین شرایطی تمامی 
افراد در ســن اشــتغال جامعه که خواهان شغل هستند، شغل 
دارند. اگر در حالت اشــتغال کامل تقاضای کل با عرضه کل 
برابر باشــد، درآمد ملی نیز در اشتغال کامل در تعادل است و 
در نتیجه تعادل اشــتغال کامل بدون تورم و بیکاری در اقتصاد 

برقرار خواهد بود.

چیست؟ کامل  اشتغال 
افزوده

سیاست گذاری به جای تصدی گری 
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت کشور در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

حمید رضا جوانبخت
خبرنگار

وضعیت تولید به ویژه در حوزه صنعت و معدن از جمله نشانه های مهمی است كه می توان گفت با رونق و به حركت درآمدن آن چرخ اقتصاد ملی نیز حركت خواهد 
كرد. موضوع تحریم ها، تورم بخش تولید، اولویت ها و اقدامات دولت سیزدهم در كنار آنچه طی این سال ها بر اقتصاد ایران گذشته است، از جمله موضوعاتی بودند 

كه صبح صادق در گفت وگو با آرمان خالقی آنها را بررسی كرده است. 

میثم مهرپور
دبیرگروهاقتصاد
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انسان را فریب می دهند

بســیاری از انســان ها فکر می کنند فقط 
شیطان اســت که می تواند آنها را فریب 
دهــد و گمراه کند؛ در حالی که شــیطان 
در فریب دادن انسان ها تنها نیست. طبق 
بیان قرآن، شــیطان کارش وسوسه کردن 
همان  طــه/120(  و  اســت)اعراف/20 
وسوســه ای که در آیه5 ســوره ناس از آن 
به خداوند پناه می بریم. شــیطان هیچ گاه 
نمی تواند دست ما را بگیرد و به سمت گناه 
ببرد؛ اما اســتدالل های به ظاهر محکمی 
دارد که می تواند ما را برای مخالفت با امر 

خداوند قانع کند.
 انســان وقتی مدتی با اســتدالل های 
اشــتباه به راه های اشــتباه رفت، پذیرش 
منطق و اســتدالل درست برای او سخت 
می شــود. در این موقعیت خداوند انسان 
را با شــیطان تنها می گــذارد و اختیارش 
ي 

ِّ
را به شیطان می ســپارد. »َو کذِلک ُنَول

 ِبما کاُنوا َیکِسُبوَن« 
ً
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)انعــام/12۹(؛ یعنــی ولی او می شــود 
شــیطان و ظالمین دیگــر. در این لحظه 
است که انسان هایی غیر از شیطان هم در 
فریب و گمراهی انسان های دیگر شریک 

می شوند. 
در آیه128 ســوره انعام آمده اســت: 
»و روزی که همه آنها را محشــور می کند 
)خطاب می شود که( ای گروه جن، شما 
بسیاری از انسان ها را پیرو خود ساختید! 
در آن حال دوست داران شیاطین از جنس 
بشــر گویند پــروردگارا، مــا بعضی در 
)گمراهی( از بعضی دیگر بهره مند گردیده 
و به اجلی که معین نموده ای رســیدیم!« 
یعنی انســان ها اعتراف می کنند که همه 
گمراهی ما از ناحیه شــیطان نبوده، بلکه 
مــا خودمان و فکرمان را در اختیار برخی 
انســان ها ظالم قرار دادیم و از آنها پیروی 
کردیــم و آنها هم ما را فریــب دادند و به 

ظلمت کشاندند.
 در کنار این دو، دسته سومی هم هست 
که در توجیه انسان و کشاندن او به سمت 
نافرمانی نقش مهمی ایفا می کند. آن خود 

انسان است. 
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انســان را آفریده ایــم و می دانیم که نفس 
او چه وسوســه ای به او می کنــد، و ما از 
شــاهرگ ]او[ بــه او نزدیکتریم.)ق/1۶( 
گاهی انســان  از زمزمه ها، استدالل ها و 
توجیهاتی که درون ذهن و قلب خود دارد، 

فریب می خورد.
 اختیــار دادن به نفس اماره که به بدی 
امر می کند، بیشتر ما را منحرف می کند تا 
شیطان که در بیرون از ذهن و قلب ماست. 
روش شیطان فریب دادن و موعظه کردن 
اســت؛ یعنی خودش انســان را وسوسه 
می کنــد و فریب می دهد و پــس از گناه، 
همان شــیطان انسان را نصیحت می کند 
و با این کار انســان را به یــأس و ناامیدی 
می کشــاند تا راه توبه را بر او ببندد؛ وقتی 
چنین اتفاقی افتاد انسان می ماند و شیطان 
و نفســی کــه غوطــه ور در توجیهات و 
استدالل های غلط است، راه نادرست را 

ادامه می دهد. 
جالب آنکه در روز قیامت، شــیطان 
از انســان های گناه کار تبــری می جوید و 
خود آنها را مقصر انحراف شان می داند.

)ابراهیم/22(

میرزااســماعیل دوالبی معلم اخالق اســالمی : هر وقت در 
زندگی ات گیری پیش آمد و راه بندان شــد، بــدان خدا کرده 
اســت؛ زود برو با او خلوت کن و بگو با من چه کار داشتی که 
راهم را بستی؟ هر کس گرفتار است، در واقع گرفته یار است... 
زیارتت، نمازت، ذکرت و عبادتت را تا زیارت بعد، نماز بعد، 
ذکر بعــد و عبادت بعد حفظ کن؛ کار بــد، حرف بد، دعوا و 
جدال و... نکن و آن را ســالم به بعدی برســان. اگر این کار را 
بکنی، دائمی می شــود؛ دائم در زیارت و نماز و ذکر و عبادت 

خواهی بود.

دین

آیه

تحوالت جهان اینقدر ســریع اتفاق می افتد که 
گاهی برخی افــراد را مردد میــان توانایی اداره 
جامعه از طریق دین و ناتوانی آن می  کند. یکی از 
مهم ترین شبهات درباره حکومت دینی این است 
که دین مربوط به هزار ســال پیش است و در آن 
فضا و دوران قانون گذاری کرده و اکنون با توجه به 
پیشرفت های موجود نمی تواند خود را به روز کند. 
پاسخ های متعددی به این سؤال داده شده است که 
نمی توان آنها را پاسخی بهتر از نمایش این توانایی 
دانست؛ یعنی وقتی حکومت دینی با اتکا به تعالیم 
دینی توانست جامعه ای متمدن و پیشرفته را سامان 
دهد، دیگر ســؤالی در این مورد باقی نمی ماند و 
بالعکس وقتــی این توانایی به نمایش گذاشــته 
نشود، هر پاسخ شفاهی و کتبی هم که داده شود، 
محلی از اعراب پیدا نمی کند. پیش از این سؤال 
نیز ســؤاالت متعددی وجــود دارد که مقدمه ای 
برای تردیدها می شــود. آن ســؤال این است که 
 حکومــت دینی چه کاری می خواهد انجام 

ً
اصال

دهد و هدفش از تشکیل حکومت  چیست؟ اگر 
بنا دارد احکام شریعت را برپا کند، به چه صورت 
می خواهــد ایــن کار را انجام دهــد؟ به عبارتی 

دینی  رابطه حکومت  سؤال کنندگان می  خواهند 
با تحوالت جهان و نحــوه تعامل با آن را بدانند؛ 
زیرا فکر می کنند ایــن دو نمی توانند در کنار هم 
جمع شوند. اینجا دوگانگی اقامه شریعت و نحوه 
طریقت مطرح می شود و از تالزم این دو سخن به 
میان می آید. در واقع بســیاری از مردم در جوامع 
مختلف با اقامه احکام و اهداف شریعت مشکلی 
ندارند؛ بلکه می  خواهند از طریقه اقامه آن و حدود 
و ثغــورش اطالع پیدا کنند. آنچــه برپاکنندگان 
حکومت اســالمی بایــد به آن توجــه کنند هم 
همین طریقت است که اجرای صحیح آن نشان 
از توانایی دین دارد؛ پس باید با این نگاه نســبت 
به تدوین قوانین اقدام  کننــد؛ اما آیا قانون گذاری 
برمبنای شریعت کافی است؟ یعنی قانون می تواند 
اهداف حکومت را در مورد اقامه دین تأمین کند؟ 
این موضوع خود بحثی متفاوت دارد. برخی افراد 
قائل به کفایت قانون هســتند و برخی دیگر عمل 
ورای قانون را خواســتارند؛ یعنی در نظر گرفتن 

»مقاصد شریعت« را هم الزم دانسته اند. 
اهل شــریعت در طول تاریخ اســالم به یک 
نظریه اتکا می کردند که »روح شریعت« یا »مذاق 
شــریعت« نام دارد. این نظریه را اگرچه علمای 
متأخر ابــداع کردند؛ اما از همان صدر اســالم 
وجود داشت و بدون اینکه تصریحی در مورد آن 
وجود داشــته باشد، به کار می رفت. از میان علما 
شیخ طوسی)385ـ4۶0ق( در المبسوط، محقق 

حلی)۶02ـ۶7۶ق( در شــرایع و محمدحسن 
نجفی)1202ـ12۶۶ق( در جواهرالکالم از این 
روش بهره برده اند که صاحب جواهر بیشــترین 
استفاده را داشــته و در بســیاری از فتاوای خود 
اصطالح »روح شــریعت« یا »مذاق شــریعت 
و شــارع« را به کار برده و با توجه به آن استدالل 
کرده اســت. در تعریف مذاق شــریعت یا مذاق 
شارع گفته اند: »یکی از راه های دستیابی به احکام 
است که به صورت صریح در ادله وجود ندارد.« 
همچنین گفته اند: »نظریه روح شریعت، تا حدی 
هم رو با نظریه مقاصد شــریعت است؛ مقاصد 
شریعت، همان معانی و اهدافی هستند که شرع 
در تمامی احکام یا قســمت عمده احکام لحاظ 
کرده اســت.« برای نمونه، گاهی اقدامی مباح یا 
مستحب یا واجب اســت، اما انجام آن موجب 
تلف مال یا جان می شود. حکم این مسئله اگرچه 
 بیان نشــده اســت، ولی از مذاق شارع 

ً
صراحتا

استفاده می شود که چنین اقدامی جایز نیست. به 
طور مسلم در تمسک به روح شریعت، باید مانند 
مســائل دیگر در فقه دالیل و استدالل ها هم بیان 
شود و نمی توان بدون استدالل نظری را بیان کرد. 
اینکــه در مســائل حکومتی بایــد مقاصد، 
روح یــا مذاق شــریعت را در نظر گرفت، امری 
مسلم اســت؛ اما چه فرد یا افرادی می توانند آن 
 را تشــخیص دهند. صاحب جواهر قائل است 
هرکسی قدرت شناخت مذاق شریعت را ندارد 

و باید عالمی جامع و مســلط به تمامی معارف 
دین این وظیفــه را بر عهده بگیرد. در به کارگیری 
این نظریه اختالفاتی هم وجــود دارد؛ برخی آن 
را الزم می دانند و برخی دیگر آن  را چاقوی دولبه 
می  خواننــد؛ اما اگر بخواهیــم قائل به ضرورت 
آن باشــیم، باید اهل خبره را برای این کار در نظر 
بگیریــم. در حکومت دینی گاهی ایســتادگی و 
مقاومت برای اجرای قانون الزم است و گاهی در 
نظر گرفتن مصالح نظام و مردم. طرفه آنکه شریعت 
بدون طریقت صحیح خطرناک است و می تواند 
حکومت داعشی را ترتیب  دهد که جزم اندیش و 
دگم است که با ابزار قانوِن جزم اندیشش نمی تواند 
مقاصد شریعت و دین را تأمین کند. در اینجا قانون 
ابزاری برای ســاکت کردن مخالفان می شود، نه 
اقامه مقاصد شریعت. در علم حقوق نیز اصطالح 
»روح قانون« وجود دارد تا دست مجری قانون را 
در قبض و بسط احکام برای تأمین هدف قانون باز 
بگذارد. در آثار ادبی می توان به کتاب »بینوایان« 
ویکتورهوگو اشــاره کرد کــه در آن دعوای میان 
قانون محض)ژاور(، متخلف)ژان والژان( و روح 
قانون)پدر روحانی( که تربیت استف بیان شده و 
در آخر عمل به روح قانون را پیروز میدان دانسته 
اســت. به این معنا که گاهی باید در اجرای قانون 
اقتضائات افــراد، زمان و مکان را در نظر بگیریم 
تا هدف قانون در تربیت و برچیده شــدن جرم را 

محقق کنیم.

روح و  مقاصد شریعت
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیرگروهمعارف
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نورانــی مکارم االخالق، امام زیــن العابدین)ع( 
خطاب بــه حضرت حق می گویــد: »جایگزین 
هر آنچه از دســت رود، نزد توســت.« این جمله 
در واقــع، بیان دلیل ســه جمله قبلی اســت که 
»خدایا، اگر غمگین شــوم تو  مایه دلخوشی منی 
 و اگر محروم گردم، نیــازم را از تو طلب می کنم 
و اگر گرفتاری شــدیدی پیدا کنم، تنها از تو یاری 
و فریادرســی می خواهم«؛ زیرا همــه کاره عالم 
خدای متعال اســت و اوست که غم و محرومیت 

و گرفتاری بندگانش را جبران می کند.
جمله مورد بحث را می توان از ابعاد گوناگون 
بررســی کرد؛ زیرا خداوند می تواند به تناســب 
چیزهایی که انســان از دست می دهد، جایگزین 
آن راـ  به شــرط داشتن اســتحقاقـ  عنایت کند، 
زیرا او کسی اســت که روزی هر که را استحقاق 
داشته باشد، گســترده و هر که را مستحق نباشد، 
تنگ می کند: »بگو: پــروردگار من برای هر کس 

از بندگانــش که بخواهــد روزی را فراخ یا تنگ 
می گرداند.« حاال که قبض و بســط روزی دست 
خداست، اگر کسی در راه او چیزی را انفاق کند، 
خداوند آن را جبران می کند. در ادامه آیه یاد شده 
آمده است: »و هر چیزی را هزینه کنید او جایگزین 
آن  را می دهد؛ و او بهترین روزی  دهندگان است.« 
در روایتی از رســول خدا)ص( نقل شــده است 
که فرمود: »هیچ گاه مالی بــر اثر صدقه دادن کم 
نشد.« پس جایگزین آنچه از دست رفته، مصادیق 
مختلفی می تواند داشته باشــد. یک مصداق)از 
دســت رفته ها( در بحث انفاق است. اگر انسان 
در راه خــدا انفاق کند، خداونــد جایگزین آن را 
می دهد: »و هر چیزی را هزینه کنید او جایگزین آن 
را می دهد.« ممکن است گفته شود: چرا با اینکه 
خداوند در ایــن آیه وعده جایگزینی انفاق را داده 
اســت، اما گاهی انفاق می کنیم، ولی جایگزینی 
نمی بینیم؟ همین سؤال از امام صادق)ع( پرسیده 
شد و طبق نقل شیخ کلینی، آن حضرت در پاسخ 

فرمود: »اگر فردی از شما مال را از راه حاللش به 
دســت آورد و در راه حاللش انفاق کند، درهمی 
انفــاق نکند مگر اینکــه خداوند عــوض آن را 

بدهد.«؛ پس معلوم می شــود مشکل از طرف 
ماست نه خداوند. اگر ما شرایط انفاق را که 

مهم ترین آن، حالل بودن کسب و خرج 
آن اســت، رعایت کنیم، خداوند نیز 

بدون شــک به وعده اش عمل می کند: 
»به پیمان من وفا کنید تا به  پیمان شما وفا 
کنم.«.... گفتنی اســت، در این روایت، 
راوی افزون بر پرســش یادشده، درباره 
مســتجاب نشــدن دعا با وجود وعده 
خداوند به اجابت آن در قرآن نیز ســؤال 
می کند و امام)ع( در پاســخ می فرماید: 
»هر کس از دستورهای خداوند عزوجل 

پیــروی کند، ســپس او را از راه دعا 
پاســخش  خداوند،  بخوانــد، 

دهد.«

جایگزین از دست رفته ها نزد خداست
   منبر    

 عبور از مشکالت
سلوک

رسانه  تکلیف   
راهنما

دکتر حســین رضی: اگر شــعائر را با باطن و عمق آن در نظر 
بگیریم، در جنبه ظاهری بــه دور از افراط و تفریط خواهد بود 
و معارف بلندی را در خود خواهد داشت. نکته مهمی که باید 
مورد توجه قرار گیرد، این اســت که رسانه به عنوان واسطه بین 
حکومت و جامعه، باید هم جنبه تکلیفی را در نظر بگیرد و هم 
جنبه حقوق را. در حقیقت رسانه از یک سو نماینده حکومت یا 
واسطه حکومت و مردم در مباحث دینی است و از سوی دیگر 
باید نیاز ها و خواسته های جامعه را مورد توجه قرار دهد؛ از این 

نظر کار رسانه بسیار سخت است.

پرسش: حکم استفاده شخصی از امکانات محل کارچیست؟
پاسخ: استفاده کارمندان از امکانات بیت المال در ساعات رسمی 
کار به مقدار متعارفی که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کاری 
بیان کننده اذن به کارمندان در این مقدار از اســتفاده است، اشکال 
ندارد. همچنین اســتفاده از امکانات بیت المال با اذن کسی که از 
نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد، بدون اشکال است.  ولی اگر از 
اموال بیت المال استفاده غیر متعارف کرده باشد یا بدون اذن کسی 
که حق اذن دارد، بیشــتر از مقدار متعارف اســتفاده کند، موجب 

ضمان خواهد بود.

 استفاده از بیت المال!
حکمت

گفتاری از حجت االسالم و المسلمین محمد محمدی   ری شهری

محمد زارعی
کارشناسوپژوهشگرعلومقرآن
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8
جبهه

  ویژه هفته دفاع مقدس

بزرگداشــت ســالگرد دفاع مقدس در تاریخ این 
ســرزمین بزرگداشــت حدیث عشــق و حماسه 
مقاومت اســت و بــه بازتولیــد قــدرت و تداوم 
هوشمندانه بازدارندگی و ضرورت ارتقای روزافزون 
آمادگی هــای همه جانبه کمک می کنــد. در واقع، 
یادآور تجمیع شــرق و غــرب در تجهیز و تحریک 
صدام برای حملــه نظامی به انقالب اســالمی و 
ناکامی در این هدف، نقش انسجام و اتحاد و همدلی 
دولت و ملت برای پیروزی، نقش ولی فقیه و تبعیت 
ملت برای عبور از ایــن گردنه صعب العبور، نقش 
مدیریت جهادی و انقالبی پس از کنار زده شــدن 
مدیریــت لیبرالی بنی صدر و ده ها دســتاورد دیگر 
است که امروز و پس از 33 سال از پایان دفاع مقدس 
برای گام دوم در چله دوم انقالب به آن نیازمندیم و از 
همین رو خطی انگاشتن و نقطه ای ندیدن این قطعه 
مشعشع و نورانی مهم ترین نکته در پردازش به این 
واقعه است؛ زیرا خطر تحریف و قلب حقیقت دفاع 
مقدس در دستور کار اندیشکده های غربی و معاند 
قرار گرفته است و لذا بازتعریف نقش و جایگاه دفاع 
مقدس پاســخی معتبر به نقش مخرب بدخواهان 
انقالب است. در تحلیل مختصر و کوتاه باید گفت، 
در ســال اول جنــگ به علت حاکمیــت مدیریت 
لیبرالی بنی صــدر و نهضــت آزادی، در موقعیت 
پدافندی بودیم و بر اســاس تــز »زمین می دهیم تا 
زمان بگیریم« قریب 20 هزار کیلومتر مربع از خاک 
کشــورمان به اشغال دشمن بعثی درآمد؛ اما پس از 
خلع ید و برکناری این تفکر و جایگزین شدن تفکر 
جهادی و مدیریــت انقالبی، در موقعیت تهاجمی 
قرار گرفته و یکی پس از دیگری 10 شــهر اشــغال 
شــده آزاد و در نهایت تحمیل شکست به صدام و 
عقب راندن دشمن به پشــت مرزهای بین المللی 
حاصل شــد. تجربه دفاع مقدس تجربه هنرمندانه 
تبدیل تهدید به فرصت شد و این فرصت همچنان 

برای اقتدار و ماندگاری نظام اسالمی قدرت نمایی 
می کند، در مخیله دشمن زخم خورده گزینه نظامی 
علیه نظام هیچ جایگاهی ندارد و این به برکت دفاع 
مقدس و راهبرد مقاومت فعال و بازدارندگی است 
و این »میدان« است که امروز به یاری دیپلماسی و 
سایر بخش های کشور شتافته و قدرت نظام را به رخ 
دشمنان می کشاند. پس از دفاع مقدس و تا امروز در 
بخش های متنــوع و مختلف دفاعی با نصب العین 
قــرار دادن تدابیر فرمانده معظم کل قــوا و اتکا به 
توان داخلی و متخصصان جوان و انقالبی به نتایج 
ارزشمندی رسیده ایم که در ذیل فقط به بخش هایی 

از آن در بعد هوافضا اشاره می کنیم.

1 تولید داخلی 
سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در 
این رابطه می گوید: »در محضر حضرت آقا بودیم و 
بحث خرید تجهیزات پدافندی از روس مطرح شد. 
آقا فرمودند »ترجیح من این است که بومی باشد« 
و با استفاده از همین تدبیر امروز سامانه هایی مانند 
ســوم خرداد یا طبس و... در صنعت دفاعی کشور 

درخشندگی دارند.«

2 موشک های با برد 2۰۰۰ كیلومتر
باز هم ســردار حاجی زاده در این رابطه می گوید« 
حضرت آقا می فرمودند »ببینید دشمن چقدر روی 
موشک حساس است، هرچه می توانید روی موشک 
کار کنید، به دنبال دقت باشید« و امروز به برکت این 
تدبیر تمام موشــک های ما در ابعــاد کوتاه، میان و 
بلندبرد، نقطه زن هستند، در خصوص برد موشک ها 
 تا 2000 کیلومتر است، ولی این سقف برد، 

ً
نیز فعال

دائمی و ابدی نیست.«

3 ورود به فضا 
عرصه تحرکات دفاعی و نظامی پنج بعد دارد: زمینی، 
هوایی، دریایی، سایبری و فضایی که ما بحمدالله در 
سال 13۹8 موفق شدیم ماهواره نظامی تمام بومی نور 
را با ماهواره بر قاصد در مدار 425 کیلومتری زمین 

در فضا مســتقر کنیم. این ماهواره که دو سال از عمر 
آن می گذرد، همچنان به فعالیت پایشی خود مشغول 
است، سرعتش 7500 متر بر ثانیه است )معادل 27 
هزار کیلومتر بر ساعت( و می تواند ظرف مدت یک و 
نیم ساعت یک دور به دور کره زمین بچرخد و به تعبیر 
ساده تر مســافت تهران تا مشهد را در مدت 2 دقیقه 
طی می کند. این ماهواره در یک ســال ۶ هزار بار به 
دور زمین می چرخد و امروز تمامی تحرکات منطقه 
 از چشمان تیزبین این ماهواره رصد و به زمین ارسال 

می شود.«

4 شهرهای زیرزمینی
راه اندازی شهرهای موشــکی و ساخت تونل های 
پیچیده برای حفاظت از مهمات در سراســر کشور 
که فقط یک نمونه آن در رسانه ملی به نمایش گذاشته 
شــد، موجی از غرور و افتخار بــرای هموطنان و 
موجی از بیم و نگرانی برای دشــمنان ایجاد کرد. 
امروز کشورمان بحمدالله از این شهرهای موشکی 
زیاد دارد، زیرا موشک را ابزاری برای تولید قدرت 
و امنیت برای بازدارندگی دشمن و ماندگاری نظام 

می دانیم.

5 پهپادهای تهاجمی
سردار حاجی زاده می گوید: »حضرت آقا در حوزه 
پهپاد فرمودند »اقدامات صــورت گرفته در حوزه 
پهپاد بســیار خوب اســت، اما تعــداد پهپادها کم 
اســت و باید آن را زیاد کنید« و حسب االمر همین 
تدبیر، بســیج شدیم و امروز شــهر پهپادی داریم. 
شاید معروف ترین پهپاد، شــاهد 12۹ باشد که در 
هدف قــرار دادن تکفیری ها در عراق و ســوریه از 
آن اســتفاده های راهبردی می شــد و نقش اساسی 
در انهدام نفرات و تجهیزات تکفیری ها داشــت یا 
پهپاد غزه که ســقف پروازی را تا 35 هزار پا ارتقا 
داد و قدرت حمل تســلیحات را به 500 کیلوگرم 
افزایــش داد، همچنین پرواز جمعــی از پهپادهای 
شاهد 181 با بهره گیری از فناوری هوش مصنوعی 
 از دیگــر افتخــارات پهپادهــای نســل جدید به 

شمار می آید.«

تیربار موشكی 6
در این فنــاوری که به لطف ایزدمنان به آن دســت 
یافتیم، پرتاب های متوالی موشک های بالستیک به 
صورت قطاری از موشک ها حاصل شد و به واقع و 
به عینه تحقق فرمایش رهبری مبنی بر اینکه اگر یکی 

بزنید ده تا می خورید فراهم شد.

مزرعه موشكی 7
در این فناوری شلیک موشک های بالستیک از اعماق 
زمین بدون آنکه نیاز به وسایل پرتاب گر مانند النچر 
باشــد، انجام و تا لحظه شلیک هیچ نشانی از مکان 
شلیک نیست. رونمایی از این موشک های دفن شده و 
شلیک آنها که در عرصه دفاعی در جهان بی نظیر بود، 

موجی از تحیر و بهت را برای دشمن به وجود آورد.

8 عملیات تركیبی
انجام عملیات ترکیبی شبیه سازی تهاجم به نقاط قوت و 
ارکان دفاعی کشور با ترکیب قابلیت های جدید موشکی، 
 به تعبیر 

ً
پهپادی و فنــاوری هوش مصنوعی که عمــال

فرماندهان نظامی، قدرت جدیدی در سپاه متولد شد.

مقابله با خشكسالی   ۹
فرمانــده هوافضای ســپاه در خصــوص ارتقای این 
توانمندی ها معتقد بود: »همه این توانمندی ها در حوزه 
موشکی، پدافندی و پهپادی را با فرهنگ دفاع مقدس 
به دســت آورده ایم؛ زیرا فهمیدیم که باید قوی شویم 
وگرنه پامال می شــویم و امروز در آمادگی های دفاعی 
در باالترین سطح پس از پیروزی انقالب اسالمی قرار 
داریم. در حوزه های موشکی، پدافند هوایی و راداری 
تراز ما تراز منطقه ای نیست، بلکه تراز جهانی است. 
قدرت اول موشــکی در نقطه زنی و هفتم یا هشــتم 
جهانی هســتیم، در رادار جزء 10 کشــور اول جهان 
هســتیم، در پهپاد جزء پنج کشور اول دنیا هستیم، در 
رادارسازی جزء 10 کشور اول جهان هستیم و تمامی 
این تولیدات از ایده تا محصول توســط دانشــمندان 
انقالبی و متعهد و متخصص کشورمان انجام می شود 
ما امروز در لبه فناوری دانش نظامی حرکت می کنیم.«

 بازنده عملیات هوایی
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بــرای کســانی کــه ســی ویکمین روز از 
شهریورماه ســال 135۹ را به خاطر دارند، 
تصــور اینکه حمله گســترده هواپیماهای 
ارتــش بعثی بــه مهم ترین مراکــز هوایی 
کشورمان، برای شان نتیجه ای عکس داشته،  
ممکن اســت قابل باور نباشــد؛ اال اینکه 
این واقعیت بــه زبان یکــی از فرماندهان 
ارشــد صدام جاری شود. وفیق السامرایی 
می گوید: رأس ســاعت 12 تعــداد 1۹2 
هواپیمای جنگنده نیــروی هوایی به طرف 
اهداف شــان در داخل خاک ایران به پرواز 
درآمدند. در همین لحظه، در اصلی مرکز 
فرماندهی باز شــد و گروه هایی متشــکل 
از افســران ســتاد اطالعات و تحرکات و 
برنامه ریــزی و نیروی هوایی وارد شــدند. 
هنگامی که من مشغول وارد کردن آخرین 
تغییرات در مواضــع نیروهای ایرانی روی 
نقش های اتاق اصلی عملیات بودم، فرمانده 
کل قوا، صدام حسین در حالی که یک چفیه 
قرمز رنگ به ســر داشــت و نوار قشنگ به 
دور کمر خود بســته بود، بی آنکه درجات 
نظامی اش را نصب کرده باشــد، وارد اتاق 
عملیات شــد. عدنان خیرالله، وزیر دفاع 
به او چنین گفت: »سرور من! جوان ها 20 
دقیقه قبل پرواز کردند.« صدام به او پاسخ 
داد: »نیم ساعت بعد کمر ایران را خواهند 
شکست.« فرماندهی کل نیروهای مسلح، 
بیانیه مفصلی با عنوان »پاسخ فراگیر« صادر 
کرد. تعداد 1۹1 هواپیما به پایگاه های شان در 
عراق بازگشتند و یک فروند از آنها در حوالی 
مرز، در منطقه ســرپل ذهاب و شرق شهر 
قصر شیرین ســرنگون شد. هدف از اولین 
عملیات هوایی، بمباران پایگاه های هوایی 
تهران در »مهرآباد«، »دوشــان تپه«، پایگاه 
هوایی »تبریز«، پایگاه هوایی »شاهرخی« 
در حوالی همدان، در منطقه کبودرآهنگ، 
پایگاه های هوایی دزفول، بوشــهر، شیراز، 
اصفهان و فرودگاه های اهواز، کرمانشــاه، 
ســنندج و ارومیه بــود. همــه پایگاه های 
هوایی ایران به جز پایگاه هوایی مشــهد که 
حدود ۹00 کیلومتر با تهران فاصله دارد و 
در مرزهای شــرقی ایران و دور از دسترس 
هواپیماهای ما قرار داشــت و پایگاه هوایی 
بندرعباس که در حوالی تنگه هرمز و دورتر 
از خلیج فــارس بود، هدف قــرار گرفتند. 
به محض بازگشــت هواپیماهای مان، یک 
عملیات هوایی تالفی جویانه از ایران علیه 
پایگاه هوایی »شــعیبیه« در حوالی بصره 
و فرودگاه این شــهر و پل »خالدبن ولید« 
روی اروندرود، در ســاحل شــمالی شهر 
بصره صورت گرفت. با فرا رســیدن شب 
 
ً
معلوم شد که نتیجه حمله هوایی ما کامال

ناامیدکننده اســت. همه زیانی که به ایران 
وارد شده بود، انهدام یک هواپیمای جنگنده 
و یک هواپیمای مســافربری بود. در حالی 
که یک فروند هواپیمــای بمب افکن ما با 
موشــک راپیر در حوالی استان ایالم و در 
راه عزیمتش برای بمبــاران پایگاه هوایی 
اصفهان سرنگون شد و کلیه خدمه آن  کشته 
شدند. یک فروند دیگر از این نوع هواپیما 
را در شــمال عراق، به وسیله موشک راپیر 
ایرانی در ســال 1۹74 از دســت دادیم. با 
فرا رسیدن سپیده دم روز اول مهرماه 135۹ 
اندکی پیــش از آنکه نیروهــای زمینی ما 
عملیات گسترده زمینی خود را آغاز کنند، 
نیروی هوایی ایران عملیات پی در پی خود 
را برای بمباران اهدافی در بغداد و بسیاری 
از پایگاه های »بصره«، »ناصریه«، »البکر« 
در شــرق، »الدجیل« در شــمال بغداد و 
»الکــوت« آغاز کــرد. با بمبــاران پایگاه 
الحریه، تا چند روز پــرواز هواپیما از این 

پایگاه ممکن نبود... .

پیش درآمد 

ناصر فرجی
پژوهشگر

در پژوهش هــای جنگ های دنیا،  همــواره روایت 
دشــمن، از اهمیت زیادی برخوردار است. شماره 
گذشته در آســتانه هفته گرامیداشت دفاع مقدس، 
روایت»صــالح عمرالعلی« از اعضای شــورای 
رهبری حــزب بعث را از آغاز جنگ، مرور کردیم. 
در این مجال هم برشی از ســخنان »حامد علوان 
الجبوری« را برای تان انتخــاب کرده ایم. او رئیس 
دفتر صدام و وزیر خارجه عراق در سال های ابتدایی 
جنگ تحمیلی بود و قبل از آن، وزارتخانه های متنوع 
دیگری را هم تجربه کرده بود. او در زمینه آغاز جنگ 

و احتمال ادامه آن می گوید:
از شروط ضمنی قرارداد الجزایر این بود که آقای 
)آیت الله( خمینی از عراق خارج شود و مخالفت با 
شــاه در عراق پایان یابد. ما هم در پاسخ گفتیم که 
)آیت الله( خمینی پیش از درخواســت شاه رفته و 
اآلن تقریبا به مرز کویت رسیده است؛ و فکر می کنم 
کویتی ها هم کمی برای دادن اجــازه ورود به او که 
برود و سوار هواپیما شود و به جای دیگری برود، این 

دست آن دست کرده بودند.
صدام بر آغاز جنگ با ایران پافشاری داشت و در 
نیمه دوم ســال 1۹80 روابط بین دو کشور تیره شد. 
صدام حسین ســفری منطقه ای به برخی کشورها 
نظیر عربســتان و اردن داشــت تا تأییدی برای راه 
انداختن این جنگ به دست بیاورد و اولین گلوله این 
جنگ در 22 سپتامبر 1۹80 )31 شهریور 135۹( 

شلیک شد.
روابط بین عراق و ایران متشنج شد و این تشنج رو 
به افزایش بود. پیش از آن هم در مکه موضوع هجوم 
تندروهای اسالم گرای مسلح به مسجدالحرام رخ 
داد؛ ماجرای اشغال چند روزه مسجدالحرام از روز 
1 ماه محرم ســال 1400 هجری قمــری )30 آبان 

1358( به دست گروهی از سلفی های عربستانی، 
با ادعای مهدویت.

من در این نشست سران عرب در تونس حضور 
داشتم. عکس العمل صدام نسبت به حادثه اشغال 
 با قــدرت آن را 

ً
مســجدالحرام این بود کــه واقعا

محکوم کرد و نگرانی اش را از جریان های تندروی 
اسالم گرا، چه سنی و چه شــیعی نشان داد. صدام 
تقریبا از همه نگران بود، یعنی از هر کس که ممکن 

بود برایش خطری داشته باشد نگران بود. 
صدام در اکثر جلســات هیئــت دولت حاضر 
می شــد و من هم بودم. در جلســات هیئت دولت 
از امــکان رخ دادن جنــگ حرفی زده نمی شــد. 
حتی تا حدود بیســت روز پیش از شــروع جنگ، 
رئیس جمهور، رئیس ســتاد ارتــش را که آن موقع 
سپهبد »عبدالجبار شنشل« بود، به جلسات هیئت 
دولت فرا می خواند. نقشه ای بر دیوار اتاق جلسات 
شورای ملی نصب بود. رئیس جمهور از رئیس ستاد 
می خواست که مناطق مرزی مورد اختالف با ایران 
را برای ما تشریح کند و بگوید ایرانی ها چطور وارد 
آن منطقه شده اند. هیچ کس در بین ما فکرش را هم 
نمی کرد که جنگی گسترده، مثل آنچه در عمل رخ 

داد به وقوع بپیوندد.
یعنی چیدن مقدمات جنــگ بین خود او و یک 

مجموعه خیلی محدود بود.
صدام در آن دوره بیشــتر به »عدنان خیرالله« و 
سپهبد »عبدالجبار شنشــل« اطمینان داشت. این 
گروه کوچک، کسانی بودند که صدام در این موضوع 

به آنها اعتماد داشت. 
پیش از شروع جنگ، من در بعضی از دیدارهای 
دیگر هم حاضر می شدم که با حضور صدام، »جرج 
براون« وزیر خارجه وقت انگلیس و »شاپور بختیار« 
که آن زمان در پاریس ســاکن بود تشــکیل می شد 
و فکر می کنم یک ژنرال ایرانــی هم که آن زمان به 
پاریس پناهنده شــده و در آن جا ساکن بود )تیمسار 

غالم علی اویسی( هم در جلسات حضور داشت. 
همه صحبت های شان هم مبنی بر این بود که ایران 
در آستانه سقوط است؛ ارتشش از هم پاشیده و چون 
اعدام ها شامل حال بســیاری از افسران و خلبانان 
 فلج است 

ً
ایرانی شده است، نیروی هوایی اش تقریبا

و... .
همــه آن حاضران در جلســات می خواســتند 
این طور نشــان دهند که عملیــات نظامی پیش رو 
در ایران، یک ســفر تفریحی است و هیچ زحمتی 
 
ً
نخواهد داشت. این چیزی بود که من شنیدم و قطعا

این موضوع، صدام را به شروع جنگ تشویق کرد.
هدف مان از این جنگ متوقف کردن پیشــروی 
موج انقالب اسالمی به رهبری )آیت الله( خمینی 
بود. شعارهایی که در آن موقع از تهران سر می دادند، 
 ترسناک بود. صدور انقالب و تظاهرات های 

ً
واقعا

مردمی عظیمی که راه می افتاد و خواســتار صدور 
انقالب به عراق و به کشورهای حاشیه خلیج فارس و 

به کل جهان اسالم بود،  ما را می ترساند.
صدام محاســباتش را انجام داده و روی برتری 
نظامی عراق حســاب باز کرده بود. عــراق در آن 
موقع بیش از یک میلیون نیروی نظامی و سالح های 
پیشــرفته ساخت شوروی داشــت. بعدها در مورد 
نیروی هوایــی، این نیرو به هواپیماهای پیشــرفته 
فرانســوی و موشک اگزوســت هم مجهز شد. در 

مقابل، ایران در آن وضعی بود که توصیف کردم.
روشــی که بعدها در دوره میانی جنگ از طرف 
ایران در پیش گرفته شد، دکترین نظامی کره شمالی 

بود و آن هم تمرکز بر امواج انسانی بود. 
مثال یــک پایگاه نظامی عراقــی در خط مقدم 
جبهــه بود و امواج انســانی از جوانان کم ســن و 
سال ایرانی به سمت آن راه می افتادند. منطقه برای 
محافظــت از پایگاه مین گذاری شــده بود. امواج 
انســانی از این جوانان کم ســن و سال راه می افتاد 
که روی پیشانی بندهای شــان شــعار نوشــته شده 

بود و براین اســاس که کلید بهشت )در پی اشتباه 
عمدی یا ســهوی یک خبرنگار غربی که گزارشی 
میدانی از خطوط نبرد ایران  می داد، اشاره یکی از 
رزمندگان به کتاب »مفاتیح الجنان« را عینا به عنوان 
»کلیدهای بهشــت« ترجمه کرد!( در جیب شان 
است، می آمدند و میدان های مین با افراد بشری باز 
می شــد و صدها نفر کشته می شدند تا یک راه امن 
به ســمت یک پایگاه نظامی معین باز شود. سپس 
موج های دیگر می آمد و همین طور به تهاجم ادامه 
 توانسته بودند از نظر روحی بر 

ً
می دادند؛ یعنی دقیقا

عراقی ها پیروز شوند. 
 
ً
از »عزت ابراهیم الدوری« چیزی شنیدم که واقعا
افکارم را به هم ریخت. او از فرماندهان نظامی ارتش 
بعث عراق بود که پس از قبضه قدرت به دست صدام 
حسین، مرد شماره دو این حزب شد. دقیقا در همان 
روزهای ابتدای جنگ داشــتیم به اســتقبال »ضیاء 
الحق« می رفتیم. او اولین کســی بــود که از طرف 
سازمان کنفرانس اسالمی تعیین شد تا تالش هایی 
برای حل اختالف در همان ابتدای جنگ کند. چون 
آسمان عراق بســته بود، طبعا هواپیما در آن روزها 
قابل استفاده نبود؛ به همین دلیل با خودرو به منطقه 
»خان باری« که نزدیک بغداد و در مسیر الرمادی بود 
رفتیم. در مسیر حرکت، در یک قهوه خانه بین راهی 
کوچک به انتظار کاروان ضیاء الحق نشستیم که او 

هم با خودرو از اردن به عراق می آمد.
عزت رو به من گفت: »اســتاد حامد! والله اگر 
جنگ شش ماه هم طول بکشد ما کوتاه نمی آییم.« 
یعنــی خیال می کردنــد جنگ بیشــتر از این طول 
نمی کشــد. من فکــر می کنم اطالعــات غلطی 
می رســید که ارتش و نیروی هوایی ایران از هم فرو 
پاشــیده اســت و همین اطالعات، موجب اشتباه 
محاسباتی رهبران عراق شد؛ یعنی حساب امواج 
 باید 

ً
انســانی را که به راه افتاد، نکرده بودند. حقیقتا

همه این محاسبات در نظر گرفته می شد.

تصور صدام از طوالنی شدن جنگ؛ فقط شش ماه!
اهمیت روایت دشمن از جنگ تحمیلی ما را به مرور سخنان »حامد علوان الجبوری« واداشت

زینب گل محمدی
پژوهشگردفاعمقدس

ساخت ایران
از دفاع مقدس تا توانمندی های موشکی، پهپادی پدافندی، فضایی

ابوالحسن سلطانی زاده
کارشناسسیاسی



 BBBB این موضوع مدنظر اســت كه چرا دیگر 
كارهای دفاع مقدس این قدر كم شده اند؟

دلیل این مسئله در وهله اول به بی توجهی یا کم توجهی 
ســینما و رســانه به موضوع دفاع مقدس برمی گردد؛ 
مدیران درگیر مسائل روز شده اند و در این مورد کمی 
غفلت می شود. متأسفانه برخی کارشناس ها به اشتباه 
علت ایــن غفلت را بــه این حســاب می گذارند که 
جامعه تمایلی به پرداختن به این موضوعات ندارد؛ در 
حالی که با توجه به شــناختی که از فرهنگ غنی مردم 
 
ً
کشورمان داریم، نه تنها در طول این سال ها، بلکه قطعا

در قرن هــای آینده نیز، ایثارگری های رزمندگان دوران 
دفاع مقدس کهنه و به فراموشــی سپرده نخواهد شد. 
همانطور که پس از گذشــت قرن ها از حادثه عاشورا، 
مــردم هیچ گاه حادثه کربال را فراموش نکرده اند.  اگر 
ســینما و تلویزیون بر اساس ذائقه تماشاچی امروزی، 
فیلم هایی با موضوع دفاع مقدس تهیه کند؛ به گونه ای 
 فیلم تولید شــده بتواند واقعیــات آن دوران را 

ً
که اوال

 طوری با صداقت عمل کند که برای 
ً
منتقل کند و ثانیا

 جامعه ما 
ً
جامعه امروزی، کارکرد داشــته باشد، قطعا

ایــن گونه فیلم ها را پذیرا خواهد بود.  حتی افرادی که 
از برخی مشــکالت و مسائل امروز کشور که ناشی از 
مدیریت نادرســت است گله مند باشند، نسبت به ایام 
دفاع مقدس و قهرمان هــای دفاع مقدس احترام قائل 
 دوست دارند 

ً
هستند و سر تعظیم فرود می آورند و قطعا

هر سال در سبد سینما و تلویزیون ما فیلم های خوب و 
جذابی از آن دوران وجود داشته باشد.

 BBBB فیلم سینمایی تک تیرانداز كه در ایام نوروز 
امســال پخش شــد، تجربه تازه ای بود 
كه برای اولین بار قبــل از اینكه یک فیلم 
سینمایی در سینما اكران شود، از تلویزیون 

پخش شد. شما بازتابی از مردم داشتید؟
ســینمای اکشــن و حادثه ای همیشــه مورد استقبال 
مخاطب بوده، هست و خواهد بود. حتی اگر بخواهیم 

فــارغ از محتــوا و مفهوم آن را در نظــر بگیریم. حال 
اگر این ســینمای اکشن، حادثه ای یا سینمای جنگ با 
ارزش ها و شــخصیت هایی که بــرای جامعه ما قابل 
 جذابیت آن برای 

ً
احترام هستند ترکیب شــود، قطعا

مردم دوچنــدان خواهد بود. فــارغ از اینکه فیلم تک 
تیرانداز در ایام نوروز امســال از طریق رســانه ملی، 
نمایش داده شد که خوشبختانه بازخورد بسیار خوبی 
هم داشــت، حتــی در فیلم های قدیمی تــری هم که 
ساختم و ابتدا در سالن های سینما نمایش داده می شد 
نیز، شــاهد این بودم که مخاطبی که به سینما می آید، 
حتی مخاطبی که شــاید ظاهر او نشان ندهد، همه با 
احترام به فیلم دفاع مقدسی و شخصیت های آن نگاه 
می کنند.  وقتی این افراد احســاس کنند در یک مقطع 
زمانی، چنین جوان هایی مقابل متجاوز قرار گرفته اند 
و از اعتقادات، ســرزمین و ناموس این سرزمین دفاع 
 برای آنها ارزشمند است؛ به خصوص 

ً
کرده اند، قطعا

اگر این مسئله در بستر یک فیلم باشد که جذاب تر هم 
خواهد بود. نمایش فیلم تک تیرانداز به دلیل شرایط و 
محدودیت های ناشی از بیماری کرونا قبل از اکران در 
سینما، از تلویزیون نمایش داده شد. مطمئن بودم فیلم 
جذابی برای تماشــاچی است و یک یا دو ساعت آنها 
را به خود مشغول می کند و مخاطبان به هم وطن هایی 
که در این فیلم نمایش داده می شوند، می بالند و لذت 
می برند. در بازتاب های مختلفی هم که دریافت کردم، 
به دلیل اینکه مخاطب تلویزیون چندین برابر مخاطب 
سینماســت، احساس کردم مردم به شدت از این فیلم 
اســتقبال کرده و از آن رضایت داشته اند و بازتاب آن را 
در اکران عمومی ســینماها نیز خواهیم دید. این فیلم 
در هفته دفاع مقدس اکران عمومی شده و حداقل یک 
ماه اکران آن ادامه خواهد داشــت و با توجه به اینکه با 
شــرایط فنی خاص در صدا، تصویر و جلوه ها ساخته 
 می تواند در سالن سینما خیلی بیشتر 

ً
شده است، قطعا

از تلویزیون مورد توجه مخاطب قرار گیرد.

 BBBB بــا توجه بــه تجربه نمایش ایــن فیلم در 
تلویزیون و قبل از اكران آن در سینما، اگر 
تلویزیون خواهــان پخش فیلم دیگری از 
شما به همین منوال باشد، قبول می كنید؟

عرف ســینما و فیلم سینمایی این است که مردم ابتدا 
فیلم را در ســالن سینما ببینند، چون شرایط سینمای 
 
ً
ایران به این صورت اســت که اگر مخاطب عام قبال

فیلمی را دیده باشــد، شرایط معقولی نیست که بعد 
از آن در ســینماها نمایش داده شود. به خصوص این 
نوع فیلم ها که با پروداکشن سنگین ساخته می شود و 
 تماشاچی آن نسبت به تلویزیون خیلی محدودتر 

ً
قطعا

اســت؛ همچنین اینکه اکران فیلم در سینماها، یک 
جریانی در کشــور به وجود می آورد که آن جریان به 
فضای فرهنگی کشور و فضای فیلم های دفاع مقدس 
خیلی کمک می کند. اتفاقی که امسال افتاد، در شرایط 
خاص و ویژه بود و دلیل اصرار تلویزیون هم به دلیل 
شرایط خاص و ویژه کشور بود، اما اگر شرایط عادی 
باشــد، حتی مد نظر مدیران تلویزیون این است که 
فیلم به خصوص این نوع فیلم ها، ابتدا در ســینماها 
نمایش داده شود و بعد از چند ماه در تلویزیون نمایش 
داده شود.  فیلم های سینمایی داخلی کشور و به ویژه 
 
ً
فیلم هایی که در این حوزه تولید می شــوند، معموال

فیلم های پرهزینه و سختی هستند و فیلم هایی هستند 
که به لحــاظ محتوایی در راســتای اهداف انقالب 
اســالمی و دفاع مقدس ســاخته می شــوند که یک 
ِعــرق ملی را نیز در مردم تهییج می کنند؛ برای اینکه 
سینمای دفاع مقدس بتواند تداوم داشته باشد و رونق 
بیشــتری بگیرد، خواسته ما از تلویزیون این است که 
 این فیلم ها را با قیمت های مناسبی خریداری 

ً
معموال

و در زمان های مناســبی پخش کند که این گردش دو 
ســویه برای جریان اقتصادی ســینما و سازنده اتفاق 
افتــد؛ در واقع هم فیلم های خوب و با کیفیت درباره 
دفاع مقدس تولید شــود و هم اینکه به خوبی نمایش 

داده شــود. با توجه به استقبال خوب مردم از این نوع 
فیلم ها، پس چرا انقدر فیلم های دفاع مقدس محدود 
و کم ساخته می شود تا جایی که حتی وقتی می خواهند 
یک فیلم درباره دفاع مقدس در تلویزیون بسازند، غیر 
مستقیم یا در حاشــیه به این مسئله می پردازند؟ چرا 
مثل گذشــته مستقیم به این نوع داســتان ها پرداخته 
نمی شود؟همچنین اینکه مخاطب انتظار دارد کیفیت 
فیلم ها باالتر رفته باشد، اما هم از لحاظ کمیت و هم 
تعداد، این نوع فیلم ها کم شــده است. این سؤال را 
در ابتدا باید از مدیران فرهنگی و ســینما و تلویزیون 
پرســید، چراکه اگر مدیران مربوطــه چنین اصرار و 
تأکیدی داشته باشند که بحق هم است، سینماگران، 
نویسندگان و فیلم سازان به این سمت می روند؛ اما این 
تمایل و خواســته واقعی باید از سوی مدیران مطرح 
شــود و آن را دنبال کنند. چه مدیــران تلویزیون، چه 
مدیران سینمایی و چه نهادهایی که بودجه های تولید 
 باید 

ً
آثار فرهنگی و سینمایی را در دست دارند، قطعا

این مسئله را بخواهند و این مطالبه باید از سوی آنها 
ایجاد شــود، چراکه به نظر می رســد ۹۹ درصد این 
بخش دست آنهاست و ما بقی دست سازندگان است. 
سازندگان بسیاری در سینمای ایران و تلویزیون داریم 
که هم عالقه مند هســتند، هم تمایل دارند و هم توان 
این را دارند که این نوع فیلم نامه ها را بنویسند و تولید 
و عرضه کنند، به همین دلیــل می گویم این مدیران 
هستند که باید مانند سازندگان نسبت به ساخت چنین 

موضوعاتی تمایل نشان دهند.

 BBBB همه دنیا روی الگوسازی و قهرمان پروری 
كار می كننــد، در حالی كه ما این الگوها 
و قهرمان ها را داریــم، اما به آنها پرداخته 

نمی شود؟
بلــه همه ما ایــن را می دانیم و اینکه ایــن افراد را هم 
داریم؛ اما حداقل تجربه و شواهد بنده در 15 سال اخیر 
این بوده اســت که اگر در سازمان فیلمی در این زمینه 

تولید شده اســت، به دلیل این بوده که یک فیلم ساز یا 
تهیه کننده، دغدغه چنین موضوعی را داشــته و آن را 
پیگیری کرده تا توانســته یک مدیری را مجاب کند تا 
آن فیلم را بسازد، یا اینکه به صورت استثنایی مدیری 
بوده که خودش دغدغه این حوزه را داشته و این موضوع 
 این نوع 

ً
برایش ارزشمند و جدی بوده است؛ اما عموما

افراد در بین مدیران نیستند و دغدغه های دیگری دارند 
و به طبع آن، دغدغه کسانی هم که می خواهند این نوع 
سفارشــات را بسازند، مسائل دیگر مثل مسائل روز و 

اجتماعی می شود.

 BBBB ســاخت كارهای دفاع مقدسی آیا نسبت
به كارهای دیگر شرایط سخت تری دارد؟

 ساخت فیلم جنگی و دفاع مقدس، بسیار سخت 
ً
اصوال

است. در واقع به لحاظ اجرایی ساخت این نوع فیلم ها 
بسیار سخت تر از ساخت فیلم های شهری، آپارتمانی و 
 کارهای پرهزینه ای هستند. 

ً
اجتماعی است و معموال

همچنین از نظر هماهنگی، لجســتیک و نظامی هم 
بسیار سخت هستند؛ به همین دالیل به شرطی ساخت 
این نوع فیلم ها می تواند محقق شود و کار را تسهیل کند 
که مدیران در مواقع لزوم، این ســرویس ها را به خوبی 
 
ً
 درک این کار را داشته باشند، ثانیا

ً
ارائه دهند؛ یعنی اوال

 در موقع 
ً
بودجه را در اختیار سازندگان بگذارند و ثالثا

الزم به راحتی این سرویس را به سینماگران دهند که این 
اتفاق نمی افتد. البته همه مدیران ارشد ما معموال هم 
تمایل به ساخت چنین فیلم هایی دارند و هم دستورات 
الزم را می دهند، اما وقتی کار به مدیران میانی که باید 
دستورات الزم را اجرا کنند، می رسد هر کدام به دالیل 
مختلف کم کاری و کوتاهی می کنند و سازندگان این 
پروژه ها را اذیت می کنند.  بنابراین سازنده آثار تصمیم 
می گیرد بعد از آن کاری را انجام دهد که خیلی ارتباطی 
به این مســائل نداشته باشد و بتواند به راحتی کارهای 
آپارتمانی و شــهری بســازد، لذا این مسائل به بحث 

مدیریت و سختی های آن برمی گردد.

برای خودشان هم عجیب بود. سال ها از پایان جنگ می گذشت؛ اما همچنان، 
تعدادی از ایرانی ها دنبال استخوان های به جا مانده از رزمندگان جنگ هشت 
 ساله بودند. وقتی هم که پیکرها با احترام به مرز عراق و ایران می رسید،  عده ای 
عاشقانه به استقبال شان می آمدند. راستی چرا صدام، هیچ گاه دنبال پیکر برادر 

جوانم که در 21 سالگی به جنگ رفت و دیگر هیچگاه برنگشت، نرفت؟!...

چرا؟
   قاب    

وقتی در اوایل دهــه ۹0، علی اکبری مزدآبادی بــرای انجام گفت وگو و ثبت 
خاطرات به منزل حاج صــادق آهنگران رفت، هیچ کس باور نمی کرد چندی 
بعد، »کتاب آهنگران« حاوی خاطرات او و متن بسیاری از نوحه هایی که خوانده 
بود منتشــر شــود. حاج صادق وقتی کتاب را دید و در دست گرفت، تصمیم 
گرفت خاطرات بیشتری را از صندوقچه ذهنش بیرون بکشد و به ویراست دوم 
کتاب  ارائه کند. این ویرایش اگر چه  هفت سال طول کشید، ولی حاصلش شد 
مجموعه دو جلدی »کتاب آهنگران« که در یکی، خاطرات این مداح گرانقدر 
درج شــده و در دیگری، متن کامل نوحه ها به همراه چند لوح فشرده صوت و 

تصویری به مخاطبان عرضه شده است.

کتاب آهنگران
   تازه ها    

یک نقاشــی از خودش در کاغذ کوچکی 
کشــید و طرفین کاغذ نوشته بود »شهید 
محمود جهانشــیر«. یک طرف هم یک 
قبر برای خودش کشــیده بود و در نقاشی 
در همان قســمتی کــه در پهلویش گلوله 
خــورده بود، برای خــودش یک عالمت 
گلوله گذاشــته بود. من این نقاشی را بعد 
از شهادت او دیدم. بعد از آنکه شهید شد، 

این نقاشی از البه الی وصیت نامه اش پیدا شد. یک دفتر خاطرات داشت که آن 
 نوشــته بود: »امروز دیر به پدرم سالم کردم. به این اندازه گناه 

ً
را هنوز دارم. مثال

کردم. امروز دیر از خواب بلند شدم و به این اندازه گناه کردم. امروز چه کردم...« 
تمام اینها را نوشته بود و عالمت زده بود. با اینکه پسرم در وصیت نامه خود نوشته 
بود که این دفتر را پاره کنید و دور بیندازید، من گفتم هیچ گاه آن را پاره نمی کنم و 
آن را به عنوان یادگاری نگه می دارم؛ اینها حساب و کتاب زندگی او بوده است. 
وقتی برادرم شهید عبدالمحمد در سال 13۶3 به شهادت رسیده بود، از آن روز، 
پسرم گفت که اســلحه دایی من روی زمین مانده است و من باید بروم و آن را 

بردارم. پسرم روز 21 دی در شلمچه در عملیات کربالی 5 به شهادت رسید.

 راوی: خانم نرگس محمدخوانی

 مادر شهید محمود جهانشیر 

اسلحه دایی
   خاطره    

 مدیران بی رغبت
 به سینمای دفاع مقدس!

ابراهیم اصغری  تهیه کننده سینما در گفت  و گو با صبح صادق

همان طور كه در گزارش شماره قبل همین صفحه اشاره كردیم، متأسفانه تعداد تولیدات دفاع مقدسی در قالب فیلم سینمایی و به ویژه سریال های تلویزیونی بسیار كم شده، در حالی كه بسیاری از افراد كه یادگاران آن روزها 
هستند، سن شان رفته رفته باال می رود و حاال تا زمان هست كه از وجود پربركت شان بهره مند شویم باید این فرصت را غنیمت دانسته و خاطرات شان را به نمایش بگذاریم، تا شاید بتوانیم برگی از این دفتر تاریخ را ورق زده 
و آن را به نسل جدید خود نشان دهیم. در این شماره به سراغ ابراهیم اصغری، تهیه كننده فیلم سینمایی »تک تیرانداز« رفته ایم، فیلمی كه برای اولین بار پیش از اكران در سینما، در تلویزیون پخش شد و بسیار مورد توجه 

بینندگان قرار گرفت و حاال نیز بر روی پرده اكران است. به همین بهانه با وی به گفت وگو نشسته ایم. متن زیر شرح این گفت وگو است.

نسیم اسدپور
کارشناسفرهنگی



شماره ۱۰۱7 |  دوشنبه  5 مهر ۱۴۰۰

سیاست
1۰

محمد رضا  حکومت  ســال های  در 
پهلــوی، دربــار و رویدادهــا و زد و 
بندهای نامشــروع آن از منابــع اصلی ترویج 
مفاسد اخالقی در جامعه ایران بود. حکومت 
فاســد پهلوی خود بزرگ ترین مروج فساد در 
کشور بود و سرسلسله مفاسد را باید در اطرافیان 
شاه و دربار جست وجو کرد. این ادعا موضوعی 
نیست که مخالفان شاه مطرح کرده باشند، بلکه 
کســانی که خود روزگاری در دربار رفت وآمد 
داشته و از کارگزاران حکومت پهلوی بوده اند، 
خاطرات فراوانی در ایــن زمینه نقل کرده اند. 
فریدون هویداـ برادر امیرعباس هویدا ـ ســفیر 
شاه در سازمان ملل در کتاب خاطرات خود با 

عنوان »سقوط شاه« می نویسد:
»یکی از مســائل حیرت انگیــز برای مردم 
ایران، دخالت های دربار شــاه در امور مربوط 
به مواد مخدر بود. بــه »محمود رضا« یکی از 
برادران شــاه اجازه داده شده بود در امر کشت 
تریاک و فــروش محصول آن فعالیت داشــته 
باشــد و آن طور که مردم تهران نقل می کردند، 
همه ساله محمود رضا به بهانه اینکه محصول 
تریاک خوب نبوده، مقدار زیادی از تریاک های 
 
ً
به دست آمده را برای خود نگه می داشت و بعدا
آن را به قیمت هنگفت در بازار ســیاه به فروش 

می رساند.
مــردم همچنیــن رســوایی ســال 1۹72 
]1351[ توســط یکی از اطرافیان شــاه به نام 
»امیر هوشــنگ دولو« را که در سوئیس اتفاق 
افتاده فراموش نمی کردند و نیز می دانستند که 
شاه این شخص را پس از دستگیریش به خاطر 

قاچاق موادمخدر در سوئیس با ضمانت خود 
از زندان بیرون آورد و یکسره به فرودگاه زوریخ 
بــرد و از آنجا در حالی که مأموران پلیس ناظر 
فرار زندانی از کشورشان بودندـ   ولی به خاطر 
حضور شــاه کاری از دست شان بر نمی آمدـ او 
را به هواپیمای آماده پرواز نشــاند و از سوئیس 

خارج کرد.
این ماجرا اگرچه در ســوئیس و مطبوعات 
اروپایی انعکاس وسیع یافت، ولی همان زمان 
به دلیل سانســور خبری ایران کسی در داخل 
کشور از ماوقع مطلع نشد، تا آنکه پس از مدتی 
جریان واقعه دهان به دهان به گوش همه رسید 
و مردم را از این مسئله حیرت زده کرد که چطور 
قاچاقچی های خرده پای بدبخت به دستور شاه 
تیرباران می شوند؛ ولی همین شاه دوست خود 
را که بــه جرم قاچاق موادمخدر در ســوئیس 
بازداشت شده، از محاکمه و زندان می رهاند؟! 
راجع به »امیرهوشنگ دولو« نیز گفتنی است که 
او تــا چند ماه خود را از نظرها پنهان کرد؛ ولی 
بعد از آن بار دیگر به دربار آفتابی شد و کارهای 

سابق خویش را از سر گرفت.«

قاچاقچی! رفیق 
   دهلیز    

یک پای صحنه رقابت های انتخاباتی ســال 1388 
را جریان اصالح طلبی شــکل مــی داد که خود را 
بازنده بزرگ انتخابات ریاســت جمهوری گذشته 
می دانست. ناکامی در انتخابات 1384 و روی کار 
آمدن دولتی با حداکثر فاصله ذهنی با اصالح طلبان، 
کافی بود تا همه توان ایــن جریان برای جلوگیری 
از تکرار دولــت نهم در انتخابات خــرداد 1388 
و جبران شکست گذشته بسیج شــود. جریان دوم 
خــرداد تالش کــرد در انتخابات دهم، جنبشــی 
فراگیر از همه جاماندگان وـ به گمان برخی رهبران 
آن ـ همــه زخم خوردگان از ملــت را تحت عنوان 
ســناریوی »عبور از احمدی نژاد« ساماندهی کند. 
تحلیل سطحی آرایش انتخاباتی جریان دوم خرداد 
از زاویه داشــتن نامزدهــا با احــزاب و گروه های 
منتسب حکایت می کرد؛ اما تحلیل عمیق، واقعی 
و جامع نگر، از آرایشــی هدفمند، ائتالفی و مبتنی 
بر »احتمــال ـ انعطاف« حکایت داشــت. در یک 
نگاه کلی، چهار طیــف در اردوگاه دوم خرداد قابل 

مشاهده بود:
1ـ حزب مشــارکت، ســازمان مجاهدین انقالب 
اســالمی و مجمــع روحانیون مبــارز، طیف اول 
صف بندی جریان دوم خرداد را تشکیل می دادند. دو 
گروه اول از این طیف، از ابتدا بر نامزدی سیدمحمد 
خاتمی تمرکز کردنــد؛ اما با انصراف وی، هر یک 
با صــدور بیانیه ای، میرحسین موســوی را بهترین 
گزینه برای تحقق خواسته های خود دانستند و از وی 
حمایت کردند. مجمع روحانیون مبارز، نیم نگاهی 
به مهدی کروبی داشــت و برخــی از عناصر آن به 
وی متمایل شــدند؛ اما غالب این گروه از موسوی 
حمایــت کردند. در مجموع، به نظر می رســد این 
طیف که همان تندروهای جریان دوم خرداد بودند 
و همچنان رویه افراطی گری ســال های همراهی با 
خاتمی را دنبال می کردند، همگرایی بیشــتری در 

آستانه انتخابات دهم داشتند. 
ســازمان مجاهدین انقالب اســالمی نیز پس 
از کناره گیری خاتمی، با انتشــار بیانیــه ای در 13 
بند در تاریخ 21 فروردین 1388 حمایت رســمی 
خود را از موســوی اعــالم کرد. این ســازمان در 
بیانیه خود با بحرانی خواندن کشــور، »انتخابات 
ریاســت جمهوری آینده را به مثابه فرصتی مغتنم و 

راهکاری قانونی، مدنی، مســالمت آمیز و در عین 
حال کم هزینه، فراروی ملت ایران برای پایان دادن 
به مدیریت ناکارآمد و ضعیف و نجات کشــور از 
وضعیت نابسامان و نگران کننده کنونی« دانست و 
موسوی را بهترین گزینه برای تغییر وضع موجود و 
احیای مطالبات عقیم و به جــا مانده دوم خرداد در 

دوره خاتمی اعالم کرد.
موسوی که از ابتدا با شعارهای انقالبی و پایبندی 
به انقالب، راه امام و روحانیت، تالش فریبنده ای را 
برای جلب نظر مردم و به ویژه وفاداران به انقالب و 
نظام آغاز کرده بود، با علنی شدن حمایت سازمان 
مجاهدیــن انقالب از وی، دچار مشــکل شــد. 
نظرسنجی ها و برآوردها در هفته اول اردیبهشت ماه 
از کاهش آرای موســوی حکایت داشت. بسیاری 
از تحلیل گران سیاسی که ســقف رأی جریان دوم 
خرداد را در خوشــبینانه ترین وضعیت، بین ســه تا 
چهار میلیون می دانســتند، این کاهش را ناشی از 
مشــخص شــدن برخی از حامیان اصلی موسوی 
)ســازمان مجاهدین و حزب مشــارکت( تحلیل 
می کردند. به نظر می رسد، سابقه ذهنی ملت ایران 
از افراطی گری های عناصر سکوالر منتسب به این 
دو گروه در دوره دوم خرداد از یک ســو و اعالم نظر 
موسوی در مورد سازمان مجاهدین از سوی دیگر، 

روند کاهش رأی موسوی را تقویت کرد.
2ـ حــزب اعتماد ملــی که طیف دوم را تشــکیل 
مــی داد، محصول انشــعاب از همــان طیف اول 
است. »حجت االسالم مهدی کروبی« که دبیرکلی 
مجمع روحانیون مبارز را برعهده داشــت، به دلیل 

اعتراض به افراطی گری هــای طیف اول، به همراه 
عده ای که به او نزدیک تر بودند در آستانه انتخابات 
ریاســت جمهوری نهم و با هدف حضور مستقل و 
به قصد پیروزی در انتخابــات، حزب اعتماد ملی 
را پایه گذاری کرد. کروبی اگرچــه با رویه انتقادی 
نســبت به روند حوادث سال های حاکمیت جریان 
دوم خرداد وارد عرصه رقابت انتخاباتی نهمین دوره 
ریاست جمهوری شد؛ اما در عین حال از مخالفان 
جدی جریان اصولگرا نیز بود. کروبی در انتخابات 
نهم با فاصله کمی از احمدی نژاد، از ادامه رقابت و 

صعود به مرحله دوم بازماند.
نامــزد طیــف اعتماد ملــی بــرای انتخابات 
ریاســت جمهوری دهم نیز دبیــر کل حزب، یعنی 
مهدی کروبی بــود. با کناره گیری خاتمی و حضور 
نامزد واحد اصولگرایان در رقابت دهم، تالش هایی 
برای قانع کردن کروبی به کناره گیری به نفع موسوی 
صــورت گرفت؛ ولــی او که با نگاهــی به تجربه 
انتخابات نهم به پیروزی در انتخابات دهم چشــم 
دوخته بود، لذا از انصراف، ســر باز زد و در عرصه 

رقابت باقی ماند. 
3ـ حزب »دولت ساخته« کارگزاران سازندگی که 
در دوره پایانی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی 
به وجود آمد، در انتخابات دهم نقشــی متفاوت از 
گذشته بازی کرد. این حزب که سهم چشمگیری در 
ایجاد فضای دوم خرداد داشت، هرگز نتوانست از 
یک پایگاه اجتماعی قابل اعتنایی برخوردار شود و 
همواره در رقابت های انتخاباتی به صورت وابسته 
و تا حدی حاشــیه ای عمل می کرد. »کارگزاران« 

در انتخابات دهــم ابتدا ورود بــه عرصه رقابت با 
نامزد حزبی خــود را زمزمه کرد؛ اما نه خود حزب 
و نه حسن روحانی، نه نامزد مطرح حزب و نه سایر 
نامزدهای مــورد نظر آن، خطــر ورود به رقابت را 

نپذیرفتند.
در ماه های نزدیک به انتخابات دهم، زمزمه های 
مشکوک اختالف و شــکاف در حزب علنی شد. 
آنچه کارنامه حزب را در این دوره بسیار متفاوت و 
تأمل برانگیز می کرد، آرایشی بود که حزب، پشت 
ســر نامزدهای دوم خردادی گرفت. حزب که ابتدا 
به سوی ســیدمحمد خاتمی رفته بود، با اوج گیری 
رقابت انتخاباتی نامزدها، وضعیت متفاوتی به خود 
گرفت. تمایل سخنگوی حزب به محسن رضایی با 
وجود اظهارات شفاف در حمایت از موسوی، جای 
تأمل دارد. کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران، با 
حفظ سمت دبیرکلی به حزب اعتماد ملی و کروبی 
ملحق شد و در جایگاه مشاورت کروبی قرار گرفت. 
وی ســپس به عنوان معاون اول کروبی در صورت 
پیروزی او در انتخابات معرفی شد. رفتار کرباسچی 
در سفرها و سخنرانی های انتخاباتی کروبی و به ویژه 
روز 22 خرداد که به صورت علنی به موســوی رأی 
داد، بســیار معنی دار و در چارچوب منویات پشت 
پرده مدیریت پیچیده کارگــزاران در این دوره قابل 
تحلیل اســت. بر این نکات بایــد همراهی برخی 
چهره های آشنا و مؤثر کارگزاران در کنار کرباسچی 
ـ کروبی را نیــز افزود. با این حــال، کارگزاران در 
نهایت همه ظرفیت هــا و حتی فرصت های کروبی 
را به سمت موســوی سوق دادند. آنها معتقد بودند 
با مدیریت صحنه، تجمیع فرصت ها و اســتفاده از 
ظرفیت موســوی، خواهند توانســت پروژه »نه به 

احمدی نژاد« را به نتیجه دلخواه برسانند.
4ـ طیــف چهارم جریان دوم خــرداد را گروه هایی 
تشــکیل می دادند که با وجــود همنوایی با جریان 
کلی و گزینه های آن، همواره تالش کردند به نوعی 
فاصله و استقالل خود را از سه طیف مذکور حفظ 
کننــد. در این طیف نیز می توان تنوعی از گروه ها با 
گرایش و ترجیحات اعتدالی، لیبرالی و حتی ملی 
و مذهبی را جســت وجو کرد. در این طیف، برخی 
گروه هایی که فاقد مجوز فعالیت بودند و به صورت 
غیرقانونی ادامه حیات می دادند نیز قرار گرفتند و بر 
گزینه اصلی جریان دوم خرداد، یعنی موسوی تمرکز 
کردند. در ادامه کار بخش مهمی از فتنه گران ســبز 

رنگ را این طیف تشکیل دادند!

مهدی سعیدی
دبیرگروهتاریخ تقویم انقالب

 تصویب اصل پنجم
 قانون اساسی

موضوع »والیت فقیه« از مباحث 
مهم و حیاتی بود که متأســفانه در 
پیش نویس قانون اساسی اشاره ای به آن نشده 
بــود! در حالی که محور اندیشــه سیاســی 
حضرت امام خمینی)ره( بود و بر آن اســاس 
روند پیروزی انقالب اسالمی را رقم زده بود. 
امام از ســال 1323 در کتاب کشف االسرار 
»والیت فقیه« را به عنوان اصل مسلم و قطعی 
تشیع در عصر غیبت مطرح کرده بودند.  گفته 
می شود، حضرت امام)ره( در حاشیه نخستین 
پیش نویس، در ذیل اصل 8۹ که رئیس جمهور 
را باالترین مقام رسمی کشور معرفی می کند، 
نوشــته بودند: »باید مقام رهبری انقالب که 
مافوق است، ذکر شود.«  همچنین در حاشیه 
مقدمه نیز نوشته بودند: »اشاره به نقش رهبری 
الزم است.« بحث در خصوص نقش والیت 
فقیه، پیش از آغاز مجلس خبرگان از ســوی 
آیت الله صدوقی شروع شده بود و در انتخابات 
خبرگان هم مفهوم والیت فقیه به طور گسترده 
از ســوی حزب جمهوری اسالمی و احزاب 
همراه آن به کار می رفت. با آغاز به کار مجلس 
نیز اکثریت خبرگان منتخب مردم از طرفداران 
این نظریه به شــمار می آمدند و با صراحت از 
همان نخست اعالم کردند، قانونی که والیت 
فقیه در آن نباشــد، تصویب نخواهد شــد! و 
مطــرح می کردند هر چند امــام دخالتی در 
گنجاندن اصل والیت فقیه در قانون اساســی 
نداشته باشد،  اما این مطلب غیر از این است که 
ایشان به حکومتی غیر از حاکمیت والیت فقیه 
می اندیشــد! به عالوه امام خمینی)ره( درباره 
والیت فقیه ســخنانی ابراز داشتند که نشان 
می دهد حکومت را بدون محوریت فقیه عادل 
مشــروع نمی دانند. بسیاری هم معتقد بودند 
چون امــام در ماجرای والیت فقیــه از نظر 
اجتماعی و افکار عمومی ذی نفع تلقی می شد، 
طبیعی بود که ایشــان نمی تواند خود پیشگام 
درج اصل والیت فقیه در قانون باشد. در میان 
مراجع آن دوران، امام خمینی)ره( نخســتین 
کسی بودند که در دروس فقهی خود از والیت 
فقیه بــه عنوان مبنــای اداره حکومت به طور 
مبســوط ســخن گفتند و مبانی آن را تشریح 
کردند و زمانی هم به صراحت از والیت فقیه 
دفاع کردنــد که این اصل بنا به درخواســت 
عمومی مردم در روزهای 1۹ و 20 آذر ســال 
1357 نمایان شد؛ همچنین از سوی خبرگان 
مردم بــه طــور دموکراتیک طرح شــد و به 
تصویب رســید.  نکته دیگــر اینکه برخالف 
دیدگاهی که شــهید دکتر سیدحسن آیت  را 
واضع اصــل والیت فقیه در قانون اساســی 
مطرح می کنند، باید گفت کــه وی در اولین 
ســخنرانی اش هیچ حرفــی از والیت فقیه 
نمی زنــد. آنچه مســلم اســت در مجلس 
خبرگان، اولین کســی که در مجلس خبرگان 
قانون اساسی به صراحت از والیت فقیه سخن 
به میان آورد، سیدمحمد کیاوش،  نماینده مردم 
استان خوزستان بود و بعد از او هم عبدالرحمن 
حیدری، نماینده مردم استان ایالم در این باره 
ســخن گفت و پس از مرحــوم حیدری نیز 
سیدمحمدخامنه ای،  سید منیرالدین الهاشمی، 
مرحــوم ربانی املشــی و مرحــوم طاهری 
خرم آبادی و دیگــران در این بــاره صحبت 
کردند. اولین کســی هم که به امام راحل نامه 
نوشت که »اگر والیت فقیه نیاید مشروعیت 
این نظــام مشــکل دارد« مرحــوم آیت الله 
العظمــی گلپایگانی بــود. آیت الله العظمی 
مرعشــی نجفی نیز اعالم کرد: »والیت فقیه 
جامع الشرایط در هر عصری معتبر است.«  با 
وجود مخالفت های لیبرال ها، کمونیست ها و 
...، این اصــل با حمایت قاطــع نمایندگان 
مجلس به تصویب رسید و از بین آرای مأخوذه 
در خصوص اصل پنجم قانون اساسی، 53 نفر 

رأی مثبت و تنها چهار نفر رأی منفی دادند.

سیدمهدی حسینی
مورخوپژوهشگر

مروری بر مفاسد دربار  رژیم پهلوی
تحریــم المپیــک 1۹80 مســکو  از ســوی 
کشورهای بلوک غرب کافی بود تا در روزهای 
اوج جنگ ســرد، المپیک 1۹84 لس آنجلس 
نیــز از جانب شــوروی و حامیــان آن تحریم 
شود. اتحاد جماهیر شوروی و 14 کشور عضو 
بلوک شرق به این بهانه که امنیت ورزشکاران  
در لس آنجلــس تأمین نمی شــود، از حضور 
در مســابقات خودداری کردند. البته کشــور 
رومانی از جمله کشــورهای اروپای شرقی بود 
که ورزشــکاران خود را به آمریکا اعزام کرد و 
در پایان رقابت ها نیز پس از آمریکا، بیشــترین 
نشــان را بــه دســت آورد و در رده دوم جدول 
پایانی مدال ها قرار گرفــت. در کنار رومانی، 
یوگسالوی ســابق و جمهوری خلق چین نیز 
پس از چند دوره غیبت )1۹5۶ تا 1۹80( برای 
اولین بار در المپیک لس آنجلس شرکت کردند.
ســرگئی بلوگالزوف و آرســن فادزائف، 
دو نابغه کشــتی آزاد روســیه بودند که طالی 
المپیک 1۹84 را به دلیل تحریم اعمال شــده 
از ســوی مسکو از دست دادند؛ طالیی که اگر 
از دســت نرفته بود، هر یک سه طالی المپیک 
در کارنامه شــان داشتند و با یک طالی جهانی 
دیگر، در کنار الکساندر مدوید، پرافتخارترین 

چهره های تاریخ کشتی آزاد می شدند.
از سویی دیگر برای میزبانی المپیک 1۹84، 
چند شهر تا اواخر مایل به میزبانی در المپیک 
تابســتانی بودند؛ ولی با ایــن وجود در نهایت 
تنها دو شهر تهران و لس آنجلس برای میزبانی 
بازی های المپیک 1۹84 پیشــنهادهای جدی 
را ارائــه دادنــد، اما قبل از انتخــاب نهایی در 

سال 1۹78، پیشــنهاد میزبانی تهران به دلیل 
شکل گیری جمهوری اسالمی مورد قبول واقع 
نشد و لس آنجلس آمریکا برای میزبانی انتخاب 
شــد! همین تصمیم گیری سیاسی کافی بود تا 
جمهوری اسالمی ایران در مسابقات شرکت 
نکند. ایران، تنها کشــوری اســت کــه هر دو 
المپیک مسکو و لس آنجلس را تحریم کرد و در 
هیچ  یک شرکت نکرد و سیاست »نه شرقی نه 
غربی« را به شکل تام و تمام به نمایش گذاشت.
در کنار تحریم کنندگان، 141 کشور جهان و 
با حضور ۶7۹7 ورزشکار رقابت های ورزشی 
خود را در 23 رشــته ورزشــی از تاریخ از 28 
ژوئیه تا 12 اوت آغاز کردند. در این مسابقات 
آمریکا بــرای اولین بار ایــاالت متحده با 83 
مدال طال، ۶1 مدال نقــره و 30 مدال برنز در 
صدر جــدول مدال های المپیک ایســتاد و در 
غیاب شــوروی این رومانی بود که با 20 مدال 
طال برای تنها بــار در تاریخ در رده دوم جدول 
رده بندی مدال های المپیک ایستاده بود. آلمان 
غربی در جایگاه سوم ایستاد و چین برای اولین 

بار در جایگاه چهارم ایستاد.

   حافظه    

غرب قهرمانی  اولین 
سیاست در المپیک لس آنجلس 1984

اصالح طلبان تاریخ چهارضلعی 
انتخابات ریاست جمهوری دهم و صف آرایی جریان های سیاسی ـ 2



شماره ۱۰۱7 |  دوشنبه  5 مهر ۱۴۰۰

سیاست
11

دولت سیزدهم در حالی که با انگیزه و دغدغه مندی 
کار خود را برای حل مشکالت آغاز کرده است، 
با امر بســیار مهمی مواجه اســت که همواره از 
یاد می گریزد و در حاشــیه می ماند و آن ساختار 
ادراکی و معرفتــی حکمرانــی و دولت مداری 
است. حجت االسالم  و المســلمین  رئیسی، در 
دوران رقابت های انتخاباتــی گزاره ای را چندبار 
تکرار کرد که خالــی از حقیقت نبود؛ اما با آغاز 
به کار دولت، روی دیگری از این گزاره را آشکار 
کــرد. وی در ابتدا بر این مضمون تأکید داشــت 
که مشکالت کشور شناخته شده است و چندان 

نیازمند طرح و برنامه نیست. 
دولت ســپس در هفته هــای آغازین فعالیت 
خود سعی کرد پشتوانه فکری و اجماع نخبگانی 
معطوف به برنامه های خود را مــورد تأکید قرار 
دهد و به هنگام معرفی اعضای کابینه سیزدهم به 
مجلس آنان را افرادی آگاه از حوزه مأموریتی خود 

و نخبگانی علمی معرفی کند. 
این دو دیدگاه از آبشــخور شــناختی واحدی 
سرچشمه می گیرند، نیت مشابهی پشت سر آنها 
نهفته است و بنابراین در تضاد با یکدیگر نیستند 
و هر یک گوشــه ای از حقیقت را بیان می کنند؛ 
یعنی در گزاره اول مشکالت کشور و راه حل های 
آنها شناخته شده اســت و طی این سال ها مراکز 
پژوهشی تحقیقات عالمانه ای در این باب انجام 
داده و راهکارهای خوبی را نیز پیشنهاد کرده اند. از 
بابت راهکارها نیز می توان به پژوهش های زیادی 
دست یافت که راهکارهای معتبری را برای حل 

مشکالت پیشنهاد می کنند. 
آنچه در این دو دیدگاه مستتر است و سرچشمه 
واحد آنها را نشــان می دهد، اشــاره به شناخت 
تکنیکی، مهارتی و فنی از مشکالت کشور است. 

در دیدگاه اول آنقدر ایــن روزها با انبوهی از این 
شــناخت ها و اظهارنظرها کــه در قالب برنامه 
درآمده اند، مواجه هستیم که نیازی به پژوهش های 
تجربــی و کاربردی دیده نمی شــود و در دیدگاه 
دوم نیز وقتی رئیس جمهور رئیسی، آگاهی و علم 
اعضای کابینه خود را به عنــوان امتیاز آنها تلقی 
می کنــد، باز هم با یک شــناخت فنی و تکنیکی 
مواجه هســتیم. این موضوع برآمده از مقتضیات 
وضــع موجود اســت که بــا توجه بــه فراوانی 
مشــکالت، کارآیی و کارآمــدی دولت اولویت 

حاکمیت تعریف می شود. 

 Bشناخت تکنیکی 
 و خطرهای اولویت یافتن آن

کارآمدی و کارآیی دولت، به درســتی سهم قابل 
توجهــی در افزایش مشــروعیت سیاســی یک 
حاکمیت داشــته و در شرایط دشــوار کنونی امر 
بسیار ضروری به شمار می آید و در اینجا به دنبال 
تخطئه  این موضوع نیســتیم، بلکه این نوشــتار، 
دفاع از کارآمــدی و کارآیــی را به گونه ای دیگر 
دنبال می کنــد. کارآیی و کارآمدی، نوعی نگرش 
کارکردی به دولت است که خود در رویکردهای 

تجربی و اثبات گرایانه ریشه دارد. 
نتایج حاصل از این رویکردها و نگرش ها در 
حل بخش قابل توجهی از مشکالت کشور مؤثر 
است، اما این رویکرد و نگرش را همواره باید در 
ســایه آرمان ها و ایده آل ها تعریف کرد و اولویت 
معرفت و شــناخت ایده ئالیســتی را مورد توجه 
قــرار داد. در غیر این صورت فن و مهارت، جای 
آرمان ها و ایده آل ها را گرفته و عقل شــهودی )یا 
عقل کلی و غایت اندیش به معنای Intellect( به 
عقل محاسبه گر )یا عقل جزئی و معیشت اندیش 
به معنــای Reason( تحــول می یابــد. در این 
وضعیت است که یک فرهنگ و تمدن از وحدت 
و انســجام خود فاصله گرفته و به ســوی کثرت و 

تکثرگرایی نیل می کند. 
در جمهوری اســالمی آرمان گرایی واقع بینانه 

پاسخی به این وضعیت تعریف می شود، اما این 
موضوع نیازمند شــرح و بسط بیشــتری است. 
مســئله این اســت که رویکرد تجربی و نگرش 
کارکردی همواره از این اســتعداد برخوردار بوده 
که یا به ســوی غلبه ابزار، تکنیک و فن بر آرمان ها 
نیل کند یا با توجه به دشواری های پیش روی عمل 
در بوروکراسی اداری ایران یا مشکالت برخاسته 
از فســاد اداری، اقتصادی و سیاسی، آن رویکرد 
و نگرش دچار خمودی شــده و انرژی خود را از 

دست بدهد.
 در چنین وضعیتی آیا می توان دانش و معرفتی 
را ُجست که از ســویی به ابزارگرایی نیل نکند و 
از سوی دیگر شــوق عمل را برانگیزد؟ از منظر 
معرفت شناسی پاسخ روشن به این پرسش دشوار 
اســت. در حوزه چیســتی معرفت و چگونگی 
راه یابی آن به عمل با مناقشات نظری بسیار زیادی 
مواجه هستیم که خود سبب سیطره سایه سنگین 
نظرورزی بر امورات واقع می شــود و انرژی الزم 
برای عمل را در نظرورزی زبانی خالصه می کند. 
اینکه هیــوم می گفت در زندگی عــادی خود با 
دوســتانش خوش اســت، اما وقتی به فلسفه و 
فلسفیدن می پردازد، با دنیایی از مشکالت مواجه 

می شود، بیان کننده همین مشکالت است.

 B گفت وگوی میان 
سه حیطه  از عقل

مشــکالت مذکــور به هیچ وجــه جــوازی بر 
عمل گرایی و اصالت دادن به تفکر پراگماتیستی 
یا تجربه گرایی صرف نیســت، بلکــه زنده بودن 
دائمی معرفِت ارزشی و هنجارمند که رو به سوی 
آرمان های اسالمی ـ ایرانی دارد، ضرورتی حیاتی 
 بدون چنین معارفی، 

ً
برای این کشور است و اساسا

مســیری از پیشــرفت متکی به عقالنیت ابزاری 
آغاز خواهد شــد که ارتباطی با فرهنگ و سنت 
 مسئله این 

ً
این مرز و بوم نخواهد داشــت و اتفاقا

نوشتار هشدار دادن به شکل گیری چنین مسیری 
و جلوگیری از آن است. آنچه در این بحران نهفته 

بوده، همان مفهوم سلطه است؛ سلطه  سوژه بر ابژه 
که هرچند در گام اول به دنبال شناسایی است، اما 
در گام های بعد شناسایی برای مهار و بهره برداری 
به آن اضافه می شود. اما پدیدارشناسی مقاومتی در 

مقابل این روند است.
 ایــن الگویــی کامل بــرای تحلیل وضعیت 
کنونی جامعه ایران نیست. در جامعه ایران سلطه 
عقالنیت ابــزاری از جانب ایمــان و پیوندهای 
سنتی این جامعه می تواند مهار شود، اما نگرش 
کارکــردی صرف بــه دولــت و در پیش گرفتن 
راهکارهای فوری و شتاب زده می تواند این خطر 

را برانگیزد. 
بر این اساس رفتن به میان مردم تنها مقدمه ای 
الزم است تا بســتر ظهور آنچه خواست واقعی 
جامعه بوده فراهم آید. ظهور خواسته ها و عالیق 
مردم و شنیدن آنها، می تواند در تضاد و یا همراهی 
با سیاســت های یک دولت و نظام باشد، هر چه 
هست این ظهور بی واسطه در مواجهه دیالکتیکی 
با حاکمیت سبب انگیزه و شوق سیاست مداران 

برای انجام کارها می شود.
 از سوی دیگر، اجازه ظهور به این خواسته ها 
به معنای تأیید تمامی آنها نیســت، بلکه آنچه در 
اینجا مهم است، همین اجازه ظهور و بازگشت به 
خود پدیده ها، با خودداری از پیش داوری است و 
اصل این ظهور در یک مواجهه دیالکتیکی شوق 
حرکت را برمی انگیزد. در گام بعد مطابقت این 
خواسته ها با آنچه مصالح و مقتضیات یک کشور 
و حاکمیت است، الزم می آید. به این ترتیب عقل 
کلــی، غایت اندیش و آرمان گــرا در گفت وگو و 
دیالوگ با عقل ابزاری و عرفی قرار خواهد گرفت 

و این مسیر مطلوب حرکت کشور است. 
دولت ســیزدهم بنا بــر انگیزه های خدمت و 
دغدغه هایی که برای حل مشــکالت دارد، باید 
با حزم اندیشی مراقبت کند تا به سوی عقالنیت 
ابــزاری صرف نــرود. حاکمیت عقــل ابزاری 
می تواند به موجه شــدن عقــل عرفی و تضعیف 

عقالنیت کلی و آرمان گرا منجر شود.

حمزه عالمی
دکتریاندیشهسیاسی

پــروژه دین زدایی و سکوالریســم در 
ایــران پــس از انقــالب از ســوی 
عبدالکریم سروش از اواسط دهه ۶0 شمسی به 
طور جدی آغاز شد و البته اشخاصی، مانند اکبر 
گنجی و محسن سازگارا امکانات الزم را برای 
بسط اندیشــه های عبدالکریم ســروش فراهم 
کردند. سروش به پشتیبانی برخی افراد از جمله 
محســن ســازگارا ماهنامه »کیــان« را به راه 
انداخــت. ماهیت و غایت هدف گــذاری این 
ماهنامه، تبلیغ و ترویج افکار لیبرال و ســکوالر 
بود. البته بعدها وارد حوزه و ساحت نقد فلسفی 
و اســتداللی اسالم به ویژه تئوری حکومتی آن، 
یعنی والیت فقیه هم شــد و از این منظر مبنای 
حرکت نشریاتی دیگر و روزنامه های زنجیره ای 
قــرار گرفت.  بــه اذعــان ســعید حجاریان، 
عبدالکریــم ســروش و اکبر گنجی، محســن 
سازگارا را می توان از بنیانگذاران اصالحات و 
یکی از نظریه پــردازان اصلی جریان دوم خرداد 
قلمــداد کرد. عبدالکریم ســروش در نشــریه 
آزادگان بــا تیتــر »اگر قــدر ســازگاراها را که 
اصالحات را در ایران کلیــد زدند ندانیم به بن 
بست خواهیم رسید«، به نقش سازگارا و میزان 
ارادتــش  به وی به عنوان یکی از »ســرمایه ها و 
بانیان اصالحات در ایران«)!( اشاره می کند. اکبر 
گنجی نیز ســازگارا را در نشریه نشاط در حالی 
»پدر پولدار روزنامه های مستقل اصالح طلب« 
معرفی می کند که محســن ســازگارا با چاپ 
مطلبی در روزنامه شــرق، یگانه منشــأ قدرت 
حکومت را عامه مردم دانســت و مدعی شد، 
حکومت نبایــد پایگاه حقوقی قدرت خود را از 

دین وام بگیرد! البته کسی که با زندگی سیاسی و 
نحوه رشد سازگارا در ساختار قدرت آشنا باشد، 
برای نظریات امثال وی به دلیل نبود شــناخت 
کافی علمی و معرفتی از جایگاه دین ارج و قربی 
قائل نخواهد بود؛ چرا که می داند این خزعبالت 
از نشــناختن دین و همچنین از محور قرار دادن 
انسان بدون خدا سرچشمه می گیرد.  به هر حال، 
ماهنامــه کیان به شــکلی خطرناک، بــه ابزار 
اجرایی سازی طرح ده ماده ای سازگارا برای بقای 
سازمان های التقاطی و همچنین گروه های وابسته 
همچون ســازمان مجاهدین خلق)منافقین( در 
کشور تبدیل شد و کمک کرد لیبرالیسم مورد نظر 
ســازگارا بال های خود را بر فضای فکری و در 
مقطعی اجرایی کشور بگستراند. عالوه بر آن، در 
زمســتان 7۶ در محافل مطبوعاتی کشور خبر 
انتشار نخســتین روزنامه جامعه مدنی ایران با 
عنوان »جامعه« درج و گفته شد این روزنامه را 
همان کسانی اداره خواهند کرد که مجله کیان را 
منتشر می کردند؛ کسانی که به مرور در مطبوعات 
به حلقه کیان شــهره شــدند. بررسی محتوایی 
ماهنامه کیان، سوابق گردانندگان آن و همچنین 
مناســبات حاکم بر اعضای هیئــت تحریریه، 
ســرمایه گذاران و همچنین فرجــام آنان، ابعاد 
گوناگون ایــن جریان خزنده را به وضوح نمایان 
کرد. جریانی که از دل آن کسانی همچون آرش 
نراقــی و اکبر گنجی ســر برآوردند که بعدها با 
مبنای روشنفکری دینی که هم التقاطی و هم به 
شــدت غرب گرا بــود، هم جنس گرایــی را که 
حرمتش از مســلمات شــریعت اسالم است، 

طبیعی و منطبق بر دین دانستند!

 فراز و فرود محسن سازگارا ـ۶  

یسم! بسط  اندیشه  سکوالر

   ریزش ها    

یکی از زمینه های نفوذ رخنه ای در بیوت 
علما اعتمــاد و خوش بینی به اطرافیان 
بوده است. البته کلیدی ترین تکنیک نفوذی ها، در 
ابتدا جلب اعتماد سوژه ها و افراد است تا بتوانند از 
ایــن طریق بر مواضــع و تصمیمــات آنها تأثیر 
بگذارند. تاریخ عبرتگاه بزرگی در این زمینه است. 
یکــی از نمونه ها نفوذ در بیــوت علمای مؤثر در 
مشروطیت اســت. در این زمینه »ملک زاده« در 
تاریخ انقالب مشــروطه می نویسد، نقشه اصلی 
عملیات نفوذ در جلسه ای که در باغ سلیمان خان 
میکده در اطراف دروازه قزوین تهران برگزار شد، 
طراحی و تعیین شــد که افرادی مانند آقا شریف  
کاشانی، سیدجمال واعظ اصفهانی، ناظم االسالم 
کرمانی و دو سه نفر دیگر که با آیت الله بهبهانی و 
آیت الله ســیدمحمد طباطبایی ارتباط دارند، در 
بیت آنها نفوذ کننــد و نفوذ در حوزه نجف نیز بر 
عهده سیداسدالله خرقانی که از شاگردان آیت الله 
آخوند خراسانی بود، گذاشته شد)رک.ملک زاده، 
13۶2: 243ـ245(. شیخ ابراهیم زنجانی نفوذی 
دیگری است که در بیت آیت الله آخوند خراسانی 
تأثیرگذار بود. خوش بینی رهبران مشروطه به این 
افراد و جریان ها در نفوذ و تأثیرگذاری آنها مؤثر بود 
و فکر می کردنــد این افــراد صادقانه با نهضت 
مشــروطه همراهی می کنند. با این وصف، نفوذ 
اینها در بیوت این بزرگواران ســبب شــد آنها را 

نســبت به نیــات و اهداف افرادی، چون شــیخ 
فضل الله نوری مردد کننــد. البته خود نفوذی ها 
قربانی نفــوذ اندیشــه های تجددطلبانه و بابیت 
بودند. آنها از یک ســو در کمینگاه ماسون هایی، 
مانند میرزا ملکم خان و جاسوس برجسته ای مانند 
اردشــیر جی ریپورتر بودنــد)ر.ک به جعفریان، 
1378: 28( و از ســوی دیگر تأثیرپذیری آنها از 
جریــان بابــی و ازلی اســت. )ر.ک بــه دولت 
آبادی،1371 :۶0ـ5۹ و ملک زاده، 13۶2: 245( 
نقش سیداســدالله خرقانی خیلــی قابل توجه و 
عبرت آمیز است. با گســترش نفوذ سیداسدالله 
خرقانی در بیت آخوند خراســانی که از رهبران 
نهضت مشــروطیت به شمار می رفت، به تدریج 
رابطه او را با شیخ فضل الله نوری کمرنگ می کند.

)حقانی، 14 اردیبهشــت 13۹5(. افزون بر این، 
خرقانی، واسطة رساندن احکام آخوند خراسانی 
به ایـــران بـــود)دولت آبادی، همان: 5۹ـ۶0(، 
تاجایی که به خودش اجازه می داد از سوی آخوند 
خراسانی نامه نگاری کند و حتی جعلیاتی را از قول 
آخوند پخش کند. مرتد یا مفسد بودن مرحوم شیخ 
فضل الله نــوری از جمله جعلیــات او بود. امام 
خمینی)ره( نیز این مسئله را تأیید می کنند: »حتی 
قضیه مرحوم آقا شــیخ فضل الله را در نجف هم 
یک جور بدی منعکس کردند، که آنجا هم صدایی 
از آن در نیامد. این جّوی که ساختند در ایران و در 
سایر جاها، این جّو اســباب این شد که آقا شیخ 
فضل الله را با دست بعضی از روحانیون خود ایران 
محکوم کردند و بعد او را آوردند در وسط میدان و 
به دار کشیدند.«)موسوی خمینی، همان، ج 18: 
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وطه! نفوذ در بیوت رهبران نهضت مشر

   آفاق    

خرد

سیاست نامه

سیدمحمدکاظم یزدی-5

 رفتار هوشمندانه 
با حاکمان انگلیسی!

در بررســی اندیشــه و فقه سیاسی مرحوم 
وحدت  راهبرد  یزدی،  ســیدمحمدکاظم 
شــیعه و سنی بســیار پررنگ است. وی با 
وجود آزار و اذیت شــیعیان عراق از سوی 
حکومت سنی عثمانی، زمانی که انگلیس 
در صــدد اشــغال نظامی عراق بــه عنوان 
قلمرو حکومت عثمانی است، حکم جهاد 
با انگلیسی ها را صادر می کند. البته جنگ 
نتیجه ای جز اشغال عراق نداشت و مقدرات 
حکومت بر عراق برای مدت ها به دســت 
انگلیــس افتاد، اما فهــم صائب، صاحب 
عروه از خباثت و خصومت ابرقدرتی مانند 
بریتانیا سبب می شود وی لحظه ای از تالش 
برای اتحاد و یکپارچگی جهان اســالم و 
مبارزه منفی با اشــغالگران دست برندارد.  
با استقرار انگلیسی ها و حکومت ویلسون 
وضع سختی بر عراق حاکم شد؛ اما نجف 
به هیچ وجه با متجاوزان کنار نیامد. ســید 
یزدی به ثروتمندان و تجار نامه هایی نوشت 
و از آنان درخواســت کمک های اقتصادی 
برای مردم فقیر شــهر نجف کــرد؛ عالوه 
بر این، نامه هایی بین ســید یزدی و حکام 
انگلیسی برای استخالص مسلمانان نجف 
رد و بدل شد.11 از وی خواسته شد که نجف 
را ترک کند تا حکومت با مردم برخورد کند؛ 
اما ســید گفت من تنها نمی روم. همه اهل 
نجف خانواده من هســتند.12  انگلیسی ها 
به ظاهر بر تمامی شــهرهای عراق مسلط 
شدند، ولی مشکل آنها این بود که مردم آنان 
را دشمن خویش می دانستند؛ فرماندهان و 
سیاستمداران انگلیسی که به این امر واقف 
بودند، قصد داشتند از طریق برقراری ارتباط 
با رهبران مذهبی به درون مردم نفوذ کنند. 
در همین راســتا، برخی از سیاســتمداران 
انگلیســی با ســید مالقات کردند که سید 
آنان را چنــدان تحویل نگرفت و هدیه آنان 
را نپذیرفت. یکی از این سیاســتمداران در 
خاطرات خود می نویســد: »برای مالقات 
ســیدمحمدکاظم طباطبایــی یــزدی که 
کالمش از عــراق تا اصفهان نافذ اســت 
حرکت کردیم. مشارالیه چندان احساسات 
خوبی نسبت به ما نداشت و حتی هدیه ها 
را رد کرد.«13 رهبران مذهبی نه تنها در این 
انگلیسی ها  به دســت  بهانه ای  مالقات ها 
نمی دادند؛ بلکه از توجهات سیاستمداران 
به آنها به نفع عموم نیز اســتفاده می کردند. 
مرحوم آقا نجفی قوچانی با اینکه از برخورد 
سید در جریان مشروطه رضایتی نداشت، در 
همین راستا می نویسد: »بالفور رئیس لشکر 
دشمن یکی دو مرتبه از آقا سیدمحمدکاظم 
خواســته بود و به مالقاتش آمده بود. روزی 
شنیدم که باز بالفور از آنها اجازه خواسته تا 
به مالقاتش بیاید آقا ایــن دفعه اجازه نداده 
اســت... به منزل آقا رفتم و بــه آقا گفتم... 
این مردک فرنگی اجازه خواســته خدمت 
شما برسد ولی شما اجازه ندادید گفت: بله 
همین طور اســت، قبال که به کوفه می رفتم 
صاحب منصب های انگلیسی نزد من رفت 
و آمد می کردند بسیاری از خیاالت فاسد و 
مضرشــان را دفع می کردم برای مسلمانان 
مصالح زیادی داشت و مفاسد زیادی دفع 
می گردید.«14 مبتنی بر این شواهد و حقایق 
تاریخی، عملکرد کلی ســید در مقابله با 
تهاجم نظامی دشــمن به کشــور اسالمی 
غیرتمندانه و هوشمندانه ارزیابی می شود؛ 
چرا که ابتدا در دفاع از بالد اسالمی حکم 
جهــاد داد و حتی فرزندش نیز در این راه به 
شهادت رسید و پس از استقرار دشمن کافر 
برای حفظ دماء مسلمین و برآوردن مصالح 
عالیه کشور اسالمی با آنان رابطه برقرار کرد.

 منابع در دفتر نشریه موجود است.

فتح الله پریشان
دبیرگروهاندیشه

سیامک باقری
دکترایعلومسیاسی

کارکردی  نگرش 
 و خطر عقالنیت ابزاری
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پرونده

اتحاد 
راهبردی

 نگاهی به عضویت ایران 
 در پیمان شانگهای 

و فرصت های پیش رو

راه پیشرفت

 پذیرش ایران به منزله نهمین کشــور در 
شــانگهای اولیــن قدم برای رســیدن به 
موفقیت های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی 
است. ایران برای رســیدن به مزایای این 
پیمان منطقه ای باید دیپلماسی اقتصادی 
دوجانبه و چندجانبه در دســتور کار خود 
 
ً
قرار دهد. عضویت ایران در شانگهای اوال
سبب افزایش قدرت مانور سیاسی، امنیتی 
و اقتصــادی ایران در برابــر غرب به ویژه 
در برابر آمریکا می شــود که این موضوع 
به دلیل کاهش فشارهای اقتصادی غرب 
و غلبه بــر تحریم های آمریــکا که چند 
سالی است علیه کشــورمان اعمال شده 
اســت، اتفاق خواهد افتاد. در واقع ایران 
از طریق شــانگهای و با یک برنامه ریزی 
دقیق و تمرکز روی تولید، می تواند امکان 
فروش و صادرات کاالهای تولیدی خود 
را  بــه بیش از 3 میلیــارد نفر از جمعیت 
جهان بفرســتد که تحقق ایــن موضوع 
می تواند جمهوری اســالمی را به قدرت 

اقتصادی در جهان تبدیل بکند.
 همکاری هــای بانکــی، یکی دیگر 
از دســتاورد مهم عضویت دائمی کشور 
ایران در این سازمان و حضور در شورای 
مشترک بانکی بین کشورهای عضو است 
که هدف شورای مشترک بانکی، تسهیل 
در فراهم کردن ســرمایه مورد نیاز برای 
اجرای پروژه  های مشترک سازمان است. 
تقویــت همکاری های دوجانبــه ایران با 
شرق)چین و روســیه( و همچنین کشور 
هندوستان و تقویت توافقنامه های 25 ساله 
با چین و توسعه فعالیت های بندری به ویژه 
منطقه چابهار با هند از دستاوردهای دیگر 

عضویت ایران است.
 البته ناگفته نماند که تنها عضویت در 
این پیمان برای جهش اقتصادی کشورمان 
کافی نیســت و بــرای به وجــود آوردن 
فرصت های بزرگ اقتصادی باید ایران با 
هر یک از کشورهای عضو پیمان مذکور 
روابط دوجانبــه و چندجانبه قوی برقرار 
کند کــه انعقاد موافقتنامه هــای تجارت 
ترجیحــی، کاهــش منطقــی نرخ های 
تعرفه ای و گمرکی به ویژه از ســوی ایران 
و همچنین همگرایــی در نرخ های تعرفه 
کاالیی، شناخت دقیق بازارهای هدف به 
منظور گســترش صادرات غیرنفتی، رفع 
موانع سرمایه گذاری خارجی کشورهای 
عضو شانگهای در صنایع باالدستی ایران 
و پیگیری اجرای تفاهم نامه همکاری های 
25 ســاله ایران و چیــن و همکاری های 
مشترک با هند و روســیه از طریق ایجاد 
از  پروژه  های درون ســازمانی شانگهای 
جمله ابزارهای آن می تواند باشــد، فلذا 
روابــط مجــزا و دو جانبه با هــر یک از 
 زمینه را 

ً
کشورهای عضو ســازمان، قطعا

برای موفقیت اقتصادی ما فراهم می کند.

پیش درآمد 

گروه پرونده
صبحصادق

 BBBB اهمیت عضویت ایران در پیمان شانگهای 
را چطور ارزیابی می كنید؟

پیوســتن ایران به سازمان ها و پیمان های بین المللی به 
ویژه سازمان بین المللی شانگهای که یکی از بزرگ ترین 
ســازمان های همکاری دنیاست، بسیار اهمیت دارد. 
سازمان همکاری شانگهای هم از نظر حجم مبادالت 
و هم از نظر جمعیتی که در آن اســت که بیش از نیمی 
از جمعیت دنیــا را دارد و هم اینکه قدرت های بزرگ 
اقتصادی در آن وجود دارد، بســیار مهم اســت.  لذا 
عضویت ایران در این پیمان به دلیل برافراشــته شدن 
پرچم ایــران بر فراز ســازمان های بین المللی افتخار 
بزرگی به شــمار می آید که دنیا بداند ایران کشــوری 
منزوی نیست و دوست دارد در همه جا فعال باشد و با 
همه کشورها و سازمان های دنیا کار کند. از طرفی این 
عضویت فرصت های بزرگی را در عرصه های سیاسی 

و اقتصادی برای ایران فراهم می کند. 

 BBBB عضویت ایران در پیمان شانگهای از منظر  
سیاسی و بین المللی چه اهمیتی دارد؟ 

چند سالی می شود که غرب به سرکردگی آمریکا علیه 
ایران یک جنگ تمام عیار اقتصادی به راه انداخته است 
و تحریم های اقتصادی سنگینی برای تحت فشار قرار 
دادن ایران به کار بسته است.  اما با وجود تمام فشارهای 
دنیا، ایران در چنین سازمان مهمی در کنار کشورهای 
قدرتمند و مهمی مانند روسیه، چین و هند قرار می گیرد 
و عضویتش در چنین وضعیتی رســمی می شود و این 
نشــان می دهد قدرت ایران به اثبات رسیده است و به 
ســبب همین امر است که کشورهای دیگر نمی توانند 
به راحتی و بی اهمیت از کنار ایران بگذرند. از طرفی 
دوران ســیطره قدرت آمریکا بر دنیا افول کرده است، 
لذا دیگر آن رهبریت ســابق را بر دنیا ندارد و کســی 
به حرفش گــوش نمی کند؛ عضویت ایــران در کنار 
کشــورهای قدرتمند دیگری، چون روسیه و چین در 
سازمان همکاری شانگهای از نظر سیاسی و بین المللی 
حاکی از آن اســت که آمریکا نتوانسته ایران را به انزوا 
بکشاند و ایران می تواند برای تقویت روابط با مجامع 

بین الملل از این عضویت بهره برداری کند.

 BBBB حاال كه عضو شــانگهای شدیم برای  
موفقیت در عرصه تجارت و صادرات 

چه كنیم؟
پیوســتن ایران به این ســازمان یک موفقیت بزرگ 
است؛ اما اینکه چطور از این موفقیت با عنوان یک 
فرصت استفاده کرد، خود به ابزارها و بسترهایی نیاز 
دارد. اینکه ما بگوییم به شانگهای پیوستیم و از بابتش 
خوشحال باشیم ولی آخرش هیچی از آن در نیاید، 

مایه افتخار نیست و این تبلیغاتی بیش نخواهد بود.
لذا راه اینکه ما بتوانیم از این فرصت به نحو احسن 
اســتفاده کنیم، این است که کشــور باید اقتصادی 
قوی داشــته باشــد. ما باید تولیــدات خوبی برای 
صادرات داشته باشیم. باید بتوانیم این صادرات را 
به کشورهای همســایه یا کشورهای عضو سازمان 
همکاری شانگهای بفروشیم؛ اگر ما نتوانیم این کار 
را انجام دهیم این فرصت نیست؛ بلکه یک تهدید 
اســت! درحقیقت حضور و عضویت ما در پیمان 
شــانگهای در کنار غفلت مــا از فرصت های پیش 
رو، فرصتی برای کشــورهای دیگر به شمار می آید 

تا بتوانند محصوالت شان را به کشور ما بفروشند. 

اگــر این ســه میلیارد نفــر جمعیت کشــورهای 
عضوســازمان همکاری شــانگهای همه خریدار 
کاالهای ما باشــند، ولی ما کاالیی برای صادرات 
نداشته باشیم یا تولیدات ما کفاف صادرات را ندهد 
یا شــرکت های تولیدی ما کار نکنند یا ورشکست 
باشند، ما نمی توانیم جوابگوی این شرکت ها و این 
مردم باشــیم و در نهایت عضویت مان در این پیمان 
مهم فایــده ای برای ما نخواهد داشــت. در نتیجه 
دولت باید به عنوان بسترســاز و سیاستگذار در این 
مسیر و بخش خصوصی به عنوان مجری، فعالیت 
خود را به ســمت گسترش و نوســازی و بهسازی 

صنایع آغاز کنند و قدم های کارسازی بردارند. 
در نهایت تولیدات ما که سال هاست رهبر معظم 
انقالب هــم روی این قضیه تأکید دارند و نســبت 
به تولید و رفع موانــع آن دغدغه های مهمی عنوان 
کرده اند، باید در مسیر توســعه راه اندازی شود.  تا 
زمانــی که تولید راه نیفتد، هیچ یک از مشــکالت 
اقتصادی ما حل نخواهد شد! اما اگر تولید راه بیفتد 
اشــتغال ایجاد می شــود، تولید راه بیفتد کاال برای 
تجارت روانه بازار می شــود، کاال زیاد شــود بازار 

داخلی کشور اشباع می شــود، در نتیجه مجبورند 
کاالی داخلی را به ســمت صادرات هدایت کنند، 
صادرات اتفاق بیفتد، ارزآوری برای کشــور روی 
می دهد، ارزآوری روی دهد، کشور ثروتمند می شود 
و رفاه و سطح معیشت مردم باال می رود و تمام اینها 
به شکل سلسله وار به هم متصل هستند و اگر درست 
برنامه ریــزی و از آن بهره بــرداری شــود، می تواند 
موفقیت های بزرگی در عرصه اقتصادی برای کشور 

رقم بزند. 

 BBBB به نظر شــما دولت سیزدهم كه حاال با 
اولین قدم ها  عضویت در شــانگهای 
را برداشــته، برای موفقیت در ادامه این 

مسیر چطور باید عمل كند؟ 
در دولت گذشته خوب عمل نشد و هم صنایع یکی 
یکی از بین رفتند و هم برای صادرات و صادرکننده 
ارزشی قائل نشدند. دولت آقای رئیسی در قدم های 
اولی که برداشته است باید برای زنده شدن تولید و 
فعال شــدن کارخانجاتی که از دور خارج شده اند 
یا شــرکت ها و کارخانجاتی که می خواهند جدید 
تأسیس و وارد عرصه شوند، تالش کنند و مشکالت 
و موانع را از سر راه صاحبان سرمایه و صنایع بردارند 
و برای صادرات و صادرکننده ارزش قائل شــوند و 
شعار سال را به طور دقیق محقق کنند و هم تولید و 
هم رفع موانع و هم پشتیبانی از تولید را در دستور کار 
قرار دهند.  اگر موانع رفع نشود، نمی توان صادرات 
را به درســتی انجام داد. بروکراسی ها باید از میان 
برود و تفکرات ســازمانی گمرک و ســازمان هایی 
را که با این قضیه مرتبط هســتند، متحول کرده و به 
سمت تفکرات تولیدی و صادراتی ببرد؛ در نتیجه 
اگر کارخانجات ما منظم بوده و مانند ســاعت کار 
کنند و تولیدات خوبی هم داشــته باشند، به خوبی 
می توانیم از فرصت های به وجود آمده استفاده کنیم 
و منافع این پیمان بین المللی هم نصیب ملت و هم 
کشور شود که این خود مایه افتخار و سربلندی است 
و سبب خواهد شــد ما مانند یک قدرت اقتصادی 

مطرح شویم.

عضویت ایران در پیمان شانگهای به منزله یكی 
از ســازمان های اقتصادی مهم دنیا فرصت های 
بســیاری برای  ایران و فعــاالن اقتصادی فراهم 
می كند؛ چراكه پیوستن به یک سازمان بین المللی 
به خودی خود همیشه یک امتیاز است و به طور 
قطع پذیرش ایــران در  این پیمان خود موفقیت 
بزرگی اســت؛  این در حالی است كه ایران طی 
چهار دهه گذشــته در هیچ پیمــان منطقه ای و 

بین المللی عضو نبوده است.
یكی از فرصت هایی كه با عضویت در پیمان 
شــانگهای برای ایران رقم می خــورد، تقویت 
روابط بین المللی اســت؛ چرا كه  این عضویت 
نخســت از بعد روانی تأثیرگذار است و از  این 
نظــر روابط ما را با مجامــع بین المللی تقویت 
می كند؛ در حالــت عادی هم  این پیمان، پیمان 
بزرگی است؛ چرا كه آینده اقتصاد دنیا در اختیار 
آسیاســت و همه صاحب نظران هم بر  این امر 

معتقدند. 

فرصت های جدید اقتصادی

باید به  این نکته مهم اشاره داشت که دو قدرت برتر 
اقتصادی طــی دهه های  آینده چین و هند هم عضو 
 این پیمان هستند، شرق آسیا، آسیای میانه، جنوب 
آســیا و منطقه اوراسیا شــاکله  این پیمان را شکل 

می دهد.
با توجه بــه روابطی که ما با کشــورهای عضو 
پیمان اوراســیا از دو سال پیش شروع کردیم و سند 
جامع همکاری های 25 ســاله بین ایران و چین که 
در فروردیــن ماه امضا کردیــم، وقتی عضویت در  
این پیمان را هم در کنار آنها بچینیم، شاهد تعریف 
مجموعــه ای از فرصت های جدید در حوزه ارتباط 
اقتصادی با شــرق جغرافیایی دنیا خواهیم بود؛ اگر 

بتوانیم  این فرصت ها را به فعل در بیاوریم.
شــاید بهتر باشد از این قسمت شروع کنیم که با 
پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای، اعضای 
دائم آن به ۹ کشور رســیده و دو کشور هم به عنوان 
عضو ناظر)افغانستان و پاکســتان( وجود دارند که 
احتمال دارد به عنوان عضو دائم معرفی شوند. نکته 
مهم در عضویت  این ۹ کشور در  این پیمان  این است 
که پیمان شــانگهای بیش از 40 درصد از جمعیت 
دنیا را در بر می گیرد و از نظر وسعت خاک، بخش 
قابل توجهی را پوشش می دهد که شامل کشورهای 
آســیای میانه، چین، روسیه، هند،  ایران، پاکستان و 
افغانستان و البته بخشی از آسیای جنوبی، غرب آسیا 

و حتی خاورمیانه مثل عربستان است.

افول هژمونی غرب بر آسیا

کارشناسان بسیاری معتقدند، طی دو سه دهه  آینده 
هژمونی غرب بر آســیا در حوزه اقتصاد رو به افول 
می رود و جای آن را آســیا می گیــرد و همانطور که 
اشاره شد، کشورهای چین و هند و البته روسیه جزء 

قدرت های برتر اقتصادی دنیا خواهند شد. 
از منظر انرژی اتمی  و چالشــی که در  این حوزه 
وجــود دارد، بایــد گفت اکنون کشــورهایی چون 
روســیه، چین، هند و پاکســتان جــزء قدرت های 
اتمــی  دنیا به شــمار می آیند و از طرفی روســیه و 
چین به عنوان اعضای اصلی شــورای امنیت عضو 
پیمان شــانگهای نیز هســتند. بنابراین در سازمان 
همکاری های شانگهای که تمام  این کشورها حضور 

دارند فرصت بسیار خوبی برای  ایران فراهم است.

توسعه مبادالت با قدرت های برتر

در عین حال در  این پیمان کشورهایی حضور دارند 
که از نظر مواضع اقتصادی و سیاسی )هند و روسیه ـ 
هند و چین( مشکالتی دارند؛ به همین دلیل  این امر 
یک فرصت برای کشورهای کوچک تر مانند ایران 
فراهم می کند تا بتواند وارد بازار  این کشورها شود. 
ایران با کشــورهای روســیه، هند، چین و پاکستان 
رابطه خوبی دارد و همین امر باعث می شود که  ایران 
فرصت های بیشتری برای توسعه مبادالت اقتصادی 

با کشورهای عضو شانگهای داشته باشد.
از دیگــر ســوی ایران بــا عضویــت در پیمان 

شــانگهای فرصت خوبی هم در حــوزه صادرات 
انرژی به بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی در دنیا، 
یعنی چین و هند که هر دو عضو  این ســازمان مهم 
هســتند، به دست می آورد و به شــرط برنامه ریزی 
مناســب می تواند بیشــترین بهره برداری را از  این 
فرصت داشته باشد.  این پیمان همچنین می تواند بر 
فعالیت صنایع مختلف و عملکرد فعاالن اقتصادی 

هم اثر مثبت بگذارد. 

راهكاری برای تحریم ها

یکی از موارد مد نظر برای پیوســتن به پیمان هایی 
چون پیمان شــانگهای تحریم ها هستند که همواره 
یکی از موانع مهم برســر راه فعالیت های اقتصادی  
ایران در عرصه بین المللی به شمار می آیند؛ مسئله 
مهم  این اســت که هوشــمندانه عمل کردن در  این 
عرصــه و ورود به پیمان  های بین المللی و منطقه  ای 
ســبب تحت فشــار قرار گرفتن تحریم کنندگان به 
دلیل رفع تحریم ها می شود؛ چرا که تحریم کنندگان 
متوجه می شوند ایران با بخش بزرگی از اقتصاد دنیا 

در ارتباط است.
به طــور کلی دو راهــکار برای حــل موضوع 
تحریم ها وجود دارد؛ یکی مذاکره و حل آن از طریق 
مذاکرات وین و دومی  خنثی سازی تحریم هاست. 
عضویت در پیمان شانگهای و بهره برداری درست از 
پیمان های منطقه  ای و بین المللی می تواند در راستای 

 این امر کارساز باشد. 

موفقیت برای  یدوری  کر
 محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در گفت وگو با صبح صادق 

ملیحه زرین پور
خبرنگار

ایران ســرانجام در 26 شــهریور 14۰۰ عضو رسمی پیمان شانگهای شد؛ عضویتی كه از منظر كارشناسان موفقیت بسیار بزرگی در عرصه بین الملل به شمار می آید 
و می تواند فرصت های بســیاری به ویژه در عرصه های سیاسی و اقتصادی برای جمهوری اسالمی ایران در سطح بین المللی فراهم كند. سازمان همكاری شانگهای 
نمادی از زنجیره همگرایی منطقه ای در آسیا به شمار می رود كه بدون عضویت دائم ایران، با موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواكونومیک منحصر به فردی كه در آسیا دارد، 
حلقه های آن كامل نمی شد؛ اما حاال كه عضو این پیمان مهم بین المللی شدیم چطور باید از فرصت ها استفاده كنیم و موفق شویم؟ صبح صادق در همین خصوص با 

»محمدرضا سبزعلیپور« رئیس مركز تجارت جهانی ایران گفت وگویی داشته است. این گفت وگو  را در ادامه می   خوانیم.

جهانی نوین  نظم 
نگاهی به فرصت های پیش روی جمهوری اسالمی ایران در پیمان شانگهای

مجیدرضا حریری
رئیساتاقبازرگانی

ایرانوچین

دبیر گروه پرونده: اکبر معصومی
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سیاست
13 راهبردی راهبردیهمکاری  همکاری 

چشم   انداز اقتصادی ایران با عضویت در پیمان شانگهای

سازمان همكاری شانگهای به منزله یک سازمان منطقه ای كه از آن گاهی به منزله ناتو شرقی نیز 
نام می برند، در سال 2۰۰1 میالدی از سوی كشورهای چین، روسیه، قزاقستان، تاجیكستان، 
ازبكســتان و قرقیزستان پایه گذاری شد، حال با نهایی شــدن مراحل عضویت هندوستان، 
پاكســتان و ایران و سه عضو ناظر مغولستان، افغانستان و بالروس گستره جغرافیایی بسیار 
وسیع تری به خود گرفته اســت. حضور ایران به منزله نهمین كشور اصلی در این سازمان، 
ماهیت ضد غربی آن را بیشتر تقویت كرده است. ایران كشوری با سابقه مبارزه با افراطی گری 
و تروریسم می تواند بیشترین كمک را به كشورهای عضو در ایجاد ثبات و آرامش داشته باشد. 
از طرفی دشــمنی كشورهای غرب با كشورهای مستقل به ویژه جمهوری اسالمی از طریق 
تحریم و ناامن ســازی، ضرورت فاصله گذاری از آمریكا را بیش از پیش تقویت كرده است. 
شــاید برجام و تمكین نكردن آمریكا بر تعهدات خود بهترین دلیل بر تقویت منطقه گرایی و 
نگاه به شــرق باشد؛ از این رو نبود تحریم سازمان ملل علیه ایران، بهترین فرصت همكاری 
بین ایران و كشــورهای عضو تحت عنوان همكاری دوجانبــه و چندجانبه را نمایان كرده 
است. كشورهای عضو و ناظر سازمان همكاری شانگهای روی هم نه تنها بزرگ ترین توان 
اقتصادی، نظامی، هسته ای و فضایی جهان را دارند، بلكه بیشترین تولیدكننده و مصرف كننده 
انرژی در جهان نیز هســتند. ایران با 11 عضو اصلی و ناظر پیمان شــانگهای شامل چین، 
روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیكستان، ازبكستان، مغولستان، پاكستان، هند، افغانستان و 
بالروس، تجارت فرا مرزی دارد كه در این میان بیشترین حجم تجارت ایران با چین در سال 
13۹۹ به ارزش 15 میلیارد و 518 میلیون و هشت هزار و 4۹2 دالر است. در حقیقت چین 
و روسیه قدرت های تعیین كننده در سازمان همكاری شانگهای و اصلی ترین شركای تجارت 
فرامرزی با ایران به شمار می آید، بنابراین چشــم انداز مناسبی از روابط تجاری میان ایران و 

كشورهای عضو پیمان شانگهای می توان تصور كرد.

صابر محمدی 
خبرنگار

روسیه کشوری گســترده و بزرگ واقع در اروپای شرقی و آسیای شمالی است. روســیه با مساحت 17٬075٬400 کیلومتر مربع 
پهناورترین کشور جهان اســت.  این کشور یکی از کشورهایی است که در زمینه صادرات کاال از ایران مقصد بسیار خوبی برای 
بازرگانان ایرانی بوده است. شرایط آب و هوایی این کشور سبب شده است تا امکان تولید و کشت بسیاری از محصوالت کشاورزی 
را نداشته باشند، این موضوع یک امتیاز مثبت برای صادرات ایران به حساب می آید. جمعیت روسیه در سال های اخیر روند افزایشی 
دارد و از سوی دیگر شهر مسکو و اطراف آن به تنهایی بخش بزرگی از بازار روسیه را که معادل بازار اروپاست، به خود اختصاص 
داده اند. مجاورت ایران و روســیه مزیت مهمی برای افزایش صادرات به روســیه است؛ چراکه سبب کاهش هزینه انتقال کاال و 
ضمانتی برای امنیت کاالهای ارسالی است. از نظر سیاسی و اقتصادی، ایران و روسیه منافع مشترک دارند. محدودیت های تجاری 

بین روسیه و اروپا، فرصت بی نظیری برای صادرات کاالی ایرانی به روسیه را فراهم آورده است.

وسیه ر

بســیاری از کشورهای واردکننده محصوالت کشــاورزی در جهان نظیر چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل وضعیت 
مناسب تولید محصوالت کشاورزی در قزاقستان، مشتاق سرمایه گذاری در بخش کشاورزی این کشور هستند؛ از این رو جمهوری 
اسالمی نیز باید در این حوزه فعالیت بیشتری را داشته باشد و محصوالت کشاورزی را که در کشورمان قابل کشت نیست، در این 
کشور از طریق سرمایه گذاری کشت کند. بنابراین ایران با عضویت در شانگهای و تسهیل حضور ایران در آسیای مرکزی می توان 
گفت، با گسترش بازارهای صادراتی کاالهای ایرانی، می توان ریسک تجاری ناشی از تحریم بازارهای صادراتی عمده ایران چون 
عراق و افغانســتان را به حداقل رساند. در این میانه، افزایش همکاری اقتصادی و توسعه بازارهای صادراتی به قزاقستان می تواند 
عالوه بر افزایش نفوذ سیاســی و امنیتی ایران در این کشورهای آسیایی، جایگاه دیپلماســی اقتصادی ایران را ارتقا داده و به رونق 

اقتصادی ایران کمک کند. 

قزاقستان

طبق اعالم مرکز تجارت بین الملل، پاکســتان ساالنه حدود ۶0 میلیارد دالر واردات از کشورهای جهان دارد. سهم ایران از بازار 
این همسایه شرقی، کمتر از یک درصد است. برنج مهم ترین کاالی صادراتی پاکستان به جهان و نفت خام، روغن حاصل از مواد 
معدنی و قیری بیشترین حجم واردات پاکستان از کشورهای جهان را تشکیل می دهد. این درحالی  است که ایران در تأمین بسیاری 
از نیازمندی های پاکستان مانند گازمایع)ال پی جی(، فرآورده های نفتی و پتروشیمی)نفت، قیر، نفت سفید، گازوئیل، بنزین، کودهای 
شــیمیایی، تولیدات پلیمری و…(، لبنیات، خشکبار، لوازم خانگی، لوازم بهداشتی، لوازم ساختمانی، سیمان و بسیاری دیگر از 
کاالها این قابلیت را دارد که ســهم بیشتری را از آن خود کند و البته تأمین این نیازهای وارداتی برای پاکستان از طریق ایران بسیار 
اقتصادی تر از دیگر کشورهاست. آخرین آمار حاکی است حجم مبادالت تجاری ایران و پاکستان در سال 13۹۹ کمی بیش از 700 

میلیون دالر و به صورت عمده به تبادالت تجاری در حوزه انواع سوخت و انرژی و کشاورزی اختصاص یافته است. 

پاکستان

هند از دیگر کشورهای هدف برای صادرات کاالها و محصوالت است. این کشور از نظر میزان جمعیت و قومیت های بسیار زیاد، 
بعد از چین دومین کشوری است که در تجارت نقش مهمی را ایفا می کند. سهل گرفتن در امر صادرات، کاهش هزینه معامالت 
تجــاری، کاهش عوارض و حقوق گمرکی کاالهای صادراتی و خدمات، ایجاد محیط رقابتی بین المللی در داخل و فراهم کردن 
محیط صادراتی و نیز ارتقای بخش کشــاورزی از اصول نظام تجارت کشــور هند است. کاالهای وارداتی این کشور نفت خام و 
مشتقات نفتی، طال و جواهرآالت، ذغال سنگ و گازهای نفتی است. با توجه به شرایط موجود، امکان افزایش صادرات به هند از 

سوی ایران وجود دارد و با سرمایه گذاری که کشور هند در چابهار انجام داده، در ترانزیت کاالهای ایران می تواند تأثیرگذار باشد. 

هند

 کشــور چین پرجمعیت ترین و یکی از وسیع ترین کشورهای جهان است. بر اساس تازه ترین آمار و گزارش گمرک ایران مجموع 
تجارت ایران و چین )صادرات و واردات( در سال 13۹۹ حدود 145 میلیون و 700 هزار تن به ارزش 73 میلیارد دالر بوده که از 
این میزان 112 میلیون و 2۹3 هزار تن را کاالهای صادراتی به ارزش 34 میلیارد و 52۶ میلیون دالر تشکیل داده است. از مجموع 
صادرات ایران در سال قبل 2۶ میلیون و ۶00 هزار تن کاال به ارزش 8 میلیارد و ۹00 میلیون دالر به چین بوده که از لحاظ وزنی 
23/۶ درصد و ارزش 2۶ درصد کل صادرات کشورمان را در برمی گیرد. عالوه بر این، واردات ایران از چین سه میلیون و 500 هزار 
تن به ارزش ۹ میلیارد و 700 میلیون دالر ثبت شده است که از لحاظ وزنی 10.۶ درصد و ارزشی 25.3 درصد کل واردات کشور 
را به خود اختصاص داده است. در مجموع تجارت خارجی ایران با چین کشور به حدود 1۹ میلیارد دالر )تبادل کاالی غیرنفتی( 

می رسد که سهم حدود 13 درصدی از کل تجارت خارجی ایران را شامل می شود.

چین

 قرقیزســتان یکی دیگر از اعضای ســازمان شانگهای به حساب می آید. فرهنگ مردم این کشــور بدون شباهت به فرهنگ سایر 
کشورهای آسیای میانه نبوده و با کشورمان نیز دارای قرابت های زیادی است. این شباهت های فرهنگی و اجتماعی می تواند پتانسیل 
خوبی برای صادرات به قرقیزســتان باشد. قرقیزستان از جمله معدود کشورهای محصور در خشکی به شمار می آید که هیچ راه 
ارتباطی با آب های آزاد ندارد. قرقیزســتان حدود ۹ اســتان دارد و از آب وهوای بســیار متنوعی برخوردار است؛ به گونه ای که در 
برخی از مناطق آن آب وهوای گرم و در برخی مناطق دیگر هوای سرد حاکم است. این مسئله سبب شده است تا قرقیزستان یکی از 
بهترین قطب های تولید محصوالت کشاورزی و همچنین دامپروری شود. وجود معادن مختلف یکی دیگر از ویژگی های جغرافیای 
مناطق کوهستانی این کشور است. ویژگی های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قرقیزستان سبب شده است تا پتانسیل این بازار برای 

صادرات برخی اقالم و محصوالت ایرانی بسیار باال باشد.

قرقیزستان

تاجیکستان یک کشور مسلمان است که بیشتر مردم آن به زبان فارسی صحبت می کنند؛ به همین دلیل ارتباطات و تشابهات فرهنگی، 
اجتماعی و سیاســی زیادی بین ایران و تاجیکستان وجود دارد. روابط تجاری بین این دو کشور از جمله صادرات به تاجیکستان، 
در گذشــته بسیار قوی و پر رنگ بود. تا ســال 2015 ایران دومین سرمایه گذار خارجی در این کشور به شمار می رفت؛ اما به دلیل 
برخی مسائل سیاسی، در چند سال اخیر، نقش ایران در این کشور کمرنگ شده است. محصوالت و کاالهایی که از تاجیکستان به 
کل جهان صادر می شود، شامل مواردی همچون پنبه و منسوجات، انرژی برق، آلومینیوم، میوه و روغن گیاهی می شود. صادرات 
تاجیکســتان به ایران نیز می تواند همین موارد را دربر گیرد. هم اکنون با توجه به قرابت فرهنگی نزدیک به این دو کشــور، میزان 
مراودات اقتصادی کشور به هیچ وجه قابل قبول نیست. انتظار می رود با فعال سازی دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم، تجارت 
بین ایران و تاجیکستان ارتقا یابد و شانگهای می تواند بهانه ای برای این موضوع باشد. از طرفی مسیر دسترسی ایران به اروپا از طریق 

تاجیکستان فرصتی ایده آل برای ارتقای اقتصاد و تجارت ایران فراهم می کند.

ن جیکستا تا

یکی از تأثیرگذارترین کشورها و مهم ترین آنها در سازمان همکاری های شانگهای، ازبکستان است. حجم مبادالت ایران و ازبکستان 
در ســال ۹۹ حدود 220 میلیون دالر برآورد شده است. جمهوری اسالمی ایران با فعال سازی دیپلماسی اقتصادی باید این میزان 
را به بیش از یک میلیارد دالر افزایش دهد. عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای فرصت خوبی ایجاد کرده است که ایران 
بتواند با تقویت همکاری های دوجانبه با ازبکستان، منافع اقتصادی خود را تأمین کند و به عنوان یک کشور تأثیر گذار در اقتصاد ایران 
کشور نقش آفرینی کند. هم اکنون ازبکستان بزرگ ترین تأمین کننده پنبه در جهان است که این کشور می تواند از جایگاه ژئوپولیتیک 

جمهوری اسالمی ایران استفاده کرده و محصوالت خود را به راحتی صادر کند. 

ازبکستان
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

یک شرکت دانش بنیان ساعت 
فرمان های روشنایی معابر تولید 
کرده است که عالوه بر کاهش 
مصرف برق، یک ســوم نمونه 

خارجی قیمت دارد. 
آنچــه در گذشــته در داخل 
کشور ســاخته شده است، یک 
نمونه ابتدایی فرمان روشــنایی 
است و یک سیستم سنتی بدون 
تنظیمات و نمایشــگر اســت؛ 

 مشــابه نمونه 
ً
اما محصول این شــرکت، یک محصول کامال

خارجی اســت با یک سوم قیمت، که مصرف برق را در معابر 
 بســیار کاهش می دهد و نیاز بــه واردات این محصول را رفع

 می کند.

 کاهش مصرف
سامانه های هوشمند شبکه برق

ســه مأمــور اطالعاتی ســابق 
آمریکا که جاسوســان سایبری 
امارات متحــده عربی بوده اند، 
به نقض قوانین هک این کشور 
و فروش اســرار فناوری نظامی 
آمریــکا به شیخ نشــین مذکور 
اعتراف کرده انــد. اعضای این 
گروه حســاب فعــاالن حقوق 
کارکنان  و  روزنامه نگاران  بشر، 
را  رقیب  دولت های  برجســته 

هک می کردند که به هک کردن ســامانه های آمریکا و فروش 
اطالعات به امارات هم اعتراف کرده اند! هک کردن افراد هدف 
منجر به دستگیری و شکنجه بسیاری از آنها ازسوی نیروهای 

امنیتی امارات متحده عربی شده است.

یکا آمر از  جاسوسی 
نفوذ امارات در بین مأموران سیا!

آی قصه هر روز و هر هفته مملو 
از قصه و پادکست و برنامه برای 
کــودک و نوجوان اســت. در 
حال حاضر بیشتر از 10 سریال 
هفتگی در آی قصه منتشر شده 
اســت. همچنین بیش از 200 
قصه صوتی تا به حال در آی قصه 

منتشر شده است. 
در ضمــن »رادیــو نیکی« 
جذاب  بخش هــای  از  یکــی 

آی قصــه اســت کــه راوی آن کودکی به نام »نیکی« اســت. 
آی  قصه، بــا دارا بــودن مجموعــه ای از قصه هــای متنوع و 
 الالیی ها، همراه شــما در قصه گفتن برای کودکان تان خواهد

بود.

آی قصه
پادکست های قصه برای کودکان

 شعله ای که هرگز 
خاموش نخواهد شد

»رهبر مــا آن نوجوان ســیزده 
ساله ای است که با قلب کوچک 
خود که ارزشــش از صدها زبان و قلم ما 
بزرگ تر اســت، با نارنجــک خود را زیر 
تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و 
خود نیز شــربت شهادت نوشــید.« امام 

خمینی)ره(، 22 بهمن 135۹
در روزهایــی که برخی گمان می کنند 
دوره جهاد و دفاع و رزم به پایان رســیده 
و روایات روزهای جنگ و دفاع مقدس، 
رنگ و لعاب خود را از دســت داده است 
و افســانه ای بیش نیســت؛ خبری اشک 
شوق و غرور در چشمان مان نشاند. »علی 
لندی« نوجوان پانزده ساله ایذه ای، زمانی 
که دو زن سالخورده را در شعله های آتش 
گرفتار دید، با شــهامتی غیرقابل وصف، 
به دل خطر زد و با وجود ســوختگی، آنها 
را نجــات داد و چند روز بعد در حالی که 
پزشــکان برای درمان او تالش می کردند 
و مردم دلسوز ایران نیز برای سالمتی اش 
دست به دعا برداشته بودند، به دیدار حق 
شتافت و چه زیبا »حسین فهمیده« دیگری 

شد.
فــارغ از تمام تالش هــای بی وقفه ای 
که برای بهبودی این نوجوان با شــهامت 
انجام شد و دســت تقدیر او را به پیشگاه 
موالیش حســین)ع( رســاند؛ پیام هایی 
بــرای این خانواده عزیز ارســال شــد تا 
کمی درد از دســت دادن فرزند غیورشان 
را تسلی بخشــد؛ اما آنچه جالب توجه 
است، درس هایی اســت که باید از این 
اتفاق گرفت. نخست آنکه مکتب حسینی 
تعطیل بردار نیست و هر کس را که در این 
مکتب ســاعتی به تلمذ بنشیند، عاقبت 
بخیر خواهد کرد. نکته دوم، رخ دادن این 
اتفاق درســت در زمانی است که کشور 
برای  بزرگداشت هایی  برگزاری  در حال 
دفاع مقدس اســت و »علــی لندی« چه 
خوب صحنه دالوری و دفاع را بار دیگر به 
نمایش گذاشت. نوجوانی که با شجاعت 
تمام، خود را به کارزاری رساند و با وجود 
جسمی کوچک، هر چه در توان داشت به 
کار برد و نشــان داد، دانش آموخته ممتاز 
سیدالشهداء)ع( و یاران فداکار اوست و 
این داســتان آنجا به اوج خود می رسد که 
خبر از دو زن گرفتار در آتش، در کســوت 
مادر و خواهر شــهید، می رسد و دل ها را 
می لرزاند. گویا این قهرمان کوچک پیامی 
ارزشمند به پیشگاه شهدای گرانقدر دفاع 
مقدس می دهد. اینکه شهدا آسوده باشند 
که راه شان همچنان ادامه دارد و جوانان و 
نوجوانانی پا به رکاب اسالم و انسانیت، 
جانشــان را وقف روشــن نگه داشتن این 
چراغ می کنند. او در شــعله ها ســوخت 
تا شــعله دالوری و قدرشناسی از شهدا، 
خاموش نشود و نشــان داد، خط مقدم، 
هر جایی است که نیاز به شوری حسینی 

و دلی به وسعت دریا باشد. 
»علی لندی« افتخار هر ایرانی و فرزند 
همین آب و خاک اســت که با نفس های 
شمرده شمرده در حالی که با مرگ مبارزه 
می کرد، به همه نشــان داد که ما هنوز هم 

»مرد میدانیم«.

    یادداشت    

 پیام رســان ها جزء جدایی ناپذیر زندگی امروزه 
ما شده اند. با شیوع كرونا، دیگر حتی كودكانی 
كه قبل از آن اجازه اســتفاده از فضای مجازی را 
نداشتند، با این فضا آشنا شــده اند و سر و كار 
داشتن با شاد، واتساپ و... از فعالیت های هر 
روزه  آنها شده است! اما نرم افزارهای ایرانی، تا 

چه حد نیاز مخاطبان این فضا را رفع می كنند؟
جدیدترین بررسی های مركز آمار، از افزایش 
حضور ایرانیان در شبكه های اجتماعی حكایت 
دارد. در این بین عضویت بیــش از 88 درصد 
افراد در پیامرســان واتســاپ قابل توجه است. 
اینســتاگرام با آمار عضویت 68 درصدی، پس 
از واتســاپ در رتبه دوم پرمخاطب ترین پلتفرم 
شــبكه های اجتماعی قرار دارد. در سال 13۹6 
آمار كمتر بوده اســت؛ به طوری كه 53 درصد 
عضو شبكه های اجتماعی بوده و متوسط حضور 
روزانه آنها یک ساعت و چهار دقیقه بوده است، 
بنابراین حضور ایرانی ها در شبكه های اجتماعی 
رو به افزایش بوده اســت كــه مهم ترین دلیل آن 
فاصله گذاری های اجتماعی و شیوع كروناست. 
در سال 13۹6 میزان عضویت در واتساپ 24 
درصد و در اینستاگرام 43/1 درصد بوده كه در 
مقایسه با سال گذشته، روند حضور در این شبكه 
نیز افزایش زیادی داشــته است. اما همانطور كه 
گفتیم، واتســاپ به پركاربرترین نرم افزار فضای 

مجازی ایرانیان تبدیل شده است، نرم افزاری كه 
در خیلی از امكانــات، مانند پروژه های پایان ترم 
دانشجویان از ضعف های بسیاری رنج می برد! 
اما واتســاپ عالوه بر جا باز كردن بین ایرانیان، 
در دنیا هم پراستفاده ترین پیام رسان است، اما در 
دنیا این جایگاه را مدیون تاریخچه خود است كه 
از اولین پیام رسان هاســت و بسیاری از كاربران 
خارجی، میلی به تغییر نرم افزار مورد اســتفاده 
خود ندارند؛ اما به دســت آوردن جایگاه خود 
در كشورمان را مدیون ایجاد محدودیت ها برای 
دیگر نرم افزارهاســت. در فاصلــه زمانی ای كه 
تلگرام به دلیل تمكین نكردن به قوانین كشورمان 
و برخورد نكردن با كانال های غیرمجاز فیلتر شد، 
واتساپ با استفاده از فرصت پیش آمده، جایگاه 
خود را در ایران باال برد؛ اما چرا دیگر نرم  افزارهای 
پیام رسان ایرانی، از چنین فرصتی استفاده نكردند 
و جایگاه خــود را ارتقا ندادند؟ شــاید برخی 
بگویند تمایلی به استفاده از پیام رسان های ایرانی 
در بین مردم كشورمان نبوده است، اما با بررسی 
آمار متوجه می شویم در فاصله فیلترینگ تلگرام، 
میزان رشــد استفاده از بســترهای ایرانی، مانند 
سروش، به همان میزان رشد استفاده از واتساپ 
بوده اســت، اما پس از حدوده پنج ماه، استفاده 
از ســروش با افت شــدید مواجه شده است و 
واتســاپ همچنان در تالش برای رســیدن به 
جایگاه اول بوده اســت، جایگاهی كه در حال 
حاضر با غفلت نرم افزارهای ایرانی، آن را كسب 
كرده اســت. در حال حاضر، پیام رســان های 
ایرانی مانند ســروش، گپ، آی گپ، بله و... با 
استقبالی از روی كاربران مواجه نیستند و بسیاری 

محمد صالح نادری
کارشناسفناوریاطالعات

این داستان تکراری!
چرا پیام رسان های ایرانی در جذب مخاطب ناموفق عمل می کنند؟

ممکن است فکر کنید شارژ کردن باتری تلفن همراه 
در زمانی که خواب هســتید و از شب تا صبح به 
میزان 100 درصد مفید اســت، امــا این در واقع 
به باتری شما آســیب می رساند و عمر آن را کوتاه 
می کند. شما همیشه به دنبال این هستید که بتوانید 
بیشترین اســتفاده را از ظرفیت باتری دستگاه های 
هوشمند خود بکنید، اما ممکن است بخت با شما 
یار نباشــد و مجبور شــوید به فکر تعویض باتری 
 زمانی می افتد که دیگر 

ً
بیفتید و این اتفاق هم اصوال

ضمانت نامه ها منقضی شــده اند و باید تو جیب 
خود دســت کرده و خرج تعمیر را پرداخت کنید. 
باتری های قابل شارژ حتی اگر از آنها استفاده نکنید، 
به تدریج ظرفیت خود را از دســت می دهند. پس 
از مدتی از استفاده متوجه افت ظرفیت می شوید. 
برای بســیاری، گذراندن یک روز کامل با یک بار 
 
ً
شارژ بعد از دو ســال از خرید تلفن  همراه، تقریبا
ناممکن است. تولیدکنندگان طول عمر گوشی های 
هوشــمند را از طریق »چرخه های شارژ باتری« 

مشخص می کنند. چرخه شــارژ عبارت است از 
شــارژ باتری از صفر تا 100 درصد و سپس خالی 
شــدن مجدد تا صفر درصد. تعــداد چرخه های 
شارژ مورد انتظار به شما نشان می دهد باتری قبل 
از شروع به افت کیفیت مشهود، تا چندبار می تواند 
شارژ شود. باتری های لیتیوم یون Li-Ion( ( در اکثر 
فناوری های قابل شارژ استفاده می شود و می توانید 
انواع باتری لیتیوم یون را در تلفن های هوشــمند، 
لپ تاپ و... پیدا کنیــد. معروف ترین مدل باتری 
لیتیومی، سری 18۶50 است که در آن رسیدن به 
ظرفیت 75 درصد اسمی، تنها 300 تا 500 دور 
کامل شارژ زمان می برد و بعد از آن با افت ظرفیت 
و مشکالت مواجه خواهید شد، یعنی اگر هر روز 
تلفن  همراه خود را شارژ کنید، فقط حدود 1 سال 
زمان می برد که باتری شــما به سمت خرابی پیش 
رود. امــا تلفن های هوشــمند و رایانه های لوحی 
از انــواع باتری لیتیوم یون بــه نام لیتیوم یون پلیمر 
اســتفاده می کنند. این مدل ایمن تر، کوچک تر و 
سریع تر شــارژ می شود وگرنه قوانین عمر مفید آن 
با مدل لیتیوم یونی معمولی، یکســان است. یک 
نکته مهم برای شــارژ کردن، این است که بدانید 

وقتی شــما همیشــه تا باالی 80 درصد باتری را 
شارژ کامل می کنید و اجازه می دهید شارژ به زیر 
20 درصد برســد و بعد شارژ کردن را آغاز کنید، 
بیشترین آسیب را می بیند! بهترین زمان شارژ کردن 
باتری، حدوده 50 درصد است. برای افزایش طول 
عمر باتری خود از افراط و تفریط خودداری کنید. 
شارژ کردن کامل تا حدود 100 درصد، یک چرخه 
کامل شارژ به حساب می آید؛ در حالی که با شارژ 
و تخلیه جزئی بین 20 تــا 80 درصد، می توانید 
1000 دور کامل یا بیشتر دستگاه خود را شارژ کنید 
و این تقریبا سه سال زمان به شما می دهد! پس سعی 
نکنید که همیشه دستگاه خود را کامل شارژ کنید. 
چرا این اتفاق می افتد؟ این به دلیل عملکرد باتری 
شماســت. این باتری ها از یک الیه اکسید لیتیوم 
کبالت و یک الیه گرافیتی ساخته شده اند. یون های 
لیتیوم از گرافیت به ســمت اکسید لیتیوم کبالت 
حرکت می کنند تا انرژی آزاد کنند. شــارژ کردن 
باتری آن یون ها را به الیه گرافیت برمی گرداند؛ به 
همین دلیل شارژ کامل به باتری آسیب می رساند: 
شما با شارژ کامل، یکپارچگی سلولی باطری را 
به خطر می اندازید و تمام یون ها را به ســمت الیه 

گرافیت می فرستید با این کار یعنی پر کردن بیش 
از حد یک الیــه با لیتیوم در واقع مقاومت داخلی 
را افزایــش می دهید. بنابراین، چگونــه از باتری 
 
ً
دســتگاه خود مراقبت کنیم؟ ممکن اســت قبال

هنگام شــارژ کردن تلفن خود به عادت های بدی 
دچار شــده اید، مانند اتصال آن هنــگام خواب. 
هنگام خواب تلفن خود را از برق بکشــید و بعد 
از بیدار شــدن آن را شارژ کنید. مطمئن باشید این 
به سود شماست! شارژ کردن شبانه تلفن که باعث 
شارژ کامل آن شــود و مدت زیادی به برق متصل 
باشــد، اصال برای آن خوب نیســت. شارژ کردن 
دستگاه ممکن است یک ساعت طول بکشد، اما 
اگر در حالت خواب هستید و به برق متصل شود، 
به این معناســت که مدت زمان بیشتری به شارژر 
متصل خواهد بود. شارژ طوالنی مدت همچنین 
می تواند منجر به افزایش دما شود که به طور طبیعی 
باتری شما را خراب می کند. هنگام شارژ دستگاه، 
نباید از دســتگاه خود برای انجام فعالیت هایی با 
شدت باال استفاده کنید، اما بسیاری از مردم چنین 
می کنند که انجام منظم این کار می تواند صدمات 

جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.

فیلیپ بیت
کارشناسسختافزار

حساسیت شارژ!

از این برنامه ها با وجود اینكه امكانات بیشتری از 
واتساپ ارائه می دهند و اینترنت مصرفی در آنها 
ارزان تر است، اما در جذب مخاطب موفق عمل 

نكرده اند كه باید به دنبال دلیلی برای آن باشیم.
همانطور كه گفتیم، سروش فرصت جذب 
مخاطبان را در برهه ای از زمان به دســت آورده 
بود، اما به خوبی نتوانســت از آن استفاده كند؛ 
ســروش، بله، ایتا، گپ و... بســیاری دیگر از 
پیام رســان های ایرانی با مشــكل منابع مواجه 
هستند. منظور منابع سخت افزاری و نرم افزاری 
است. قطعی های مكرر، كندی در ارسال پیام ها، 
ضعف در ارائه به روزرسانی ها، نبود نسخه های 
مختلف در سیســتم عامل های گوناگون و... از 
مشكالت برنامه های ایرانی است. ایتا كه نسخه 
بومی شده تلگرام اســت و هسته ای شبیه به آن 
دارد، در ارائه به روزرســانی ها با مشكل مواجه 
اســت و در این بین سروش كه پرمخاطب ترین 
پیام رسان ایرانی است، با ضعف های نرم افزاری 

مواجه است كه هنوز هم رفع نشده است.
اینكه واتســاپ جایگاه اول پیام رســان های 
مورد اســتفاده در كشور را به دست آورده است 
و همانطور كه اشــاره كردیم، كاربران ایرانی به 
پیام رسان های بومی كشور هم روی آورده  بودند 
اما آن را پس زدند، نشــان می دهــد مخاطبان 
فضای مجازی، نیازمند نرم افزاری  هســتند كه 
در امكانــات اولیه بی نقص باشــد، چیزی كه 
واتساپ با ارســال راحت پیام ها و فایل ها آن را 
به نحو احسن ارائه می دهد. بسیاری از ما نیازی 
به استفاده از فروشگاه سروش یا پخش زنده آن 
نداریم، شاید خیلی از كاربران نیازی به خدمات 

ثانویه بله، روبیكا و... نداشــته باشند، كاربر به 
دنبال برنامه ای است كه در درجه اول كار اصلی 
خود را به درستی انجام دهد، كه متأسفانه در این 
زمینه با پیام رسان بومی موفقی مواجه نبوده ایم. 
یک آمار جالبی كه مركز افكارسنجی دانشجویان 
ایران به تازگی اعالم كرده اســت، این است كه 
گروه  سنی 18 تا 2۹ سال بیش از سایر گروه های 
ســنی فقط از رســانه های اجتماعــی خارجی 
اســتفاده می كنند. نكته ای كه باید در این داده به 
آن توجه كرد، اشتیاق نداشتن جوانان كشور به 
استفاده از فضاهای بومی در كشور و استفاده از  
پیام رسان های خارجی است. این نشان می دهد، 
مشكالت ســاختاری پیام رســان های داخلی، 
جوانان و كاربــران كم حوصله را از خود به دور 

می كند.
شــاید در آینــده، بــا توجه به ایــن نكات، 
پیام رســانی ایرانی به بازار بیاید یا پیام رسان های 
فعلــی بتوانند با رفع نواقص خــود، به جایگاه 
فعلی واتساپ در كشور برسند و مانع از گردش 
كالن داده های كشــور به خارج از مرزها شوند و 
به این داستان تكراری كه پیام رسان  های ایرانی با 
تبلیغات فراوان به بــازار می آیند و اما در آخر در 
جذب مخاطب ناموفقند، پایان دهند. بر اساس 
آمــار، روزانه حــدود 15 میلیارد پیــام فقط در 
تلگرام بین ایرانیان مبادله می شود كه این آمار در 
واتساپ بسیار بیشتر است. با ساخت بسترهای 
بومی مناســب برای جذب مخاطبان، می توان 
از خروج داده ها از كشــور جلوگیری كرد كه این 
به عنوان یكی از اصول پدافند غیرعامل، بسیار 

اهمیت دارد.

نفیسه محمدی
نویسندهوفعالفرهنگی
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پاسدار

نفوذ ما فیزیکی نیست!

سردار سرلشکر »حسین سالمی« فرمانده 
کل سپاه در همایش »یاد ها و نام ها« و آیین 
رونمایی از آثار جدید پژوهشــی، اسنادی و 
کتب صوتی مرکز اســناد و تحقیقات دفاع 
مقدس سپاه در تاالر همایش های باغ موزه 
انقالب و دفاع مقدس، با بیان اینکه »در دفاع 
مقدس یک طرف آن همه اباطیل و طواغیت 
عالم جمع بودنــد؛ این جنگ نابرابرترین و 
طوالنی ترین جنگ قرن بیستم بود؛ البته آنها 
در برابر ایمان ملت مــا ذره ذره آب رفتند و 
کوچک شــدند و بعد از دفاع مقدس و امام 
خمینی)ره(، َعلم  انقالب به دست آیت الله 
خامنــه ای عزیز قــرار گرفت و فرســایش 

قدرت ها ادامه یافت.«

 مرور یادها و تکریم نام ها

سردار علی محمد نائینی، مشاور فرماندهی 
کل ســپاه پاســداران در همایــش »یاد ها 
و نام هــا« و آییــن رونمایی از آثــار جدید 
پژوهشی، اسنادی و کتب صوتی مرکز اسناد 
و تحقیقــات دفاع مقدس ســپاه به گزارش 
عملکرد مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 
طی یک ســال گذشته اشــاره کرد و گفت: 
»این مرکز توانسته است تاریخ شفاهی 130 
نفر از فرماندهان ارشــد ســپاه را با 2۶17 
جلســه و 4000 ســاعت گفت وگوهــای 
حرفــه ای و ضبــط تصویری به ســرانجام 
رســاند.« وی افزود: »در سال اخیر، تاریخ 
شفاهی 2۶3 فرمانده از فرماندهان تیپ  های 
منتسب، گردان ها و افراد شاخص لشکرهای 
41 ثارالله، 8 نجف، 5 نصر و 25 کربال در 
دوران دفــاع مقدس با 385 جلســه ضبط 
و ثبت شده اســت و امروز 220 اثر جدید 
پژوهشی، اسنادی و گویا رونمایی می شود.«

 امنیت دیپلماتیک

 همزمان با هفته دفاع مقدس و در راســتای 
پاسداشت شهدا و ایثارگران عرصه دیپلماسی 
و سیاست خارجی کتاب »حفاظت و امنیت 
دیپلماتیک« منتشر شد. کتاب »حفاظت و 
امنیت دیپلماتیک« یک اثر علمی و پژوهشی 
است که تالش دارد فصل جدیدی از تولید 
گفتمان در عرصه حفاظت از مأموریت ها و 
سرمایه های دیپلماتیک کشورمان بگشاید. 
مؤلفان در قالب پانزده فصل تجربیات دیگر 
کشــورها در حوزه تأمین امنیت و حفاظت 
از مأموریت های دیپلماتیک را بررسی کرده 
و در پایان رهیافت هایــی را جهت ارتقای 
سطح حفاظت از مأموریت های دیپلماتیک 
کشــورمان ارائه داده اند. ایــن کتاب به قلم 
»نوید کمالی« و »اشکان پیرزاده« از سوی 
انتشارات »مؤسســه فرهنگی مطالعات و 
تحقیقات بین المللــی ابرار معاصر تهران« 

منتشر شده است.

   اخبار    

پاسدار

 اطالعیه پذیرش دانشجو  
 ویژه بسیجیان کادر سپاه 

 در مقطع کارشناسی ارشد
دانشکده شهید محالتی)ره(

دانشــكده شهید محالتی نمایندگی ولی فقیه در ســپاه در نظر دارد برای ســال تحصیلی 14۰۰ـ14۰1 در 

مقطع كارشناسی ارشــد برای بســیجیان كادر سپاه پاســداران انقالب اسالمی در رشــته های فقه و حقوق 

اســالمی، علوم قرآن و حدیث، فلســفه و كالم اســالمی، تربیت مربی سیاســی، توســعه و تبلیغ فرهنگ 

دینــی، آزمون اختصاصی پذیرش دانشــجو برگــزار كند؛ از ایــن رو عالقه مندان می توانند بــا مراجعه به 

 دفاتر نمایندگی ولی فقیه در ســپاه یا ســایت پاســدار به آدرسmahallati.pasdar.sep  و سایت دانشكده

 به آدرس sms.ac.ir از شرایط شركت در آزمون و پذیرش در دانشكده شهید محالتی اطالعات حاصل كنند.

مهلت ارسال مدارک: 1400/7/15  
 تاریخ برگزاری آزمون: 1400/8/7

معاونت آموزش و پژوهش نمایندگی ولی فقیه در سپاه

سازمان بسیج اساتید کشــور با همکاری مرکز بسیج 
کارکنان وزارت علوم به مناســبت بزرگداشــت هفته 
دفاع مقدس مراسمی را با عنوان »استمرار ارزش های 
حکمرانــی مردمــی دوران دفاع مقــدس در گام دوم 
انقالب اسالمی« در مصالی دانشگاه تهران  با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی  برگزار کرد. سردار غالمرضا 
سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، محمدعلی 
زلفی گل وزیر علوم،و حجت االسالم مصطفی رستمی 
رئیس نهاد نمایندگی رهبر معظم انقالب در دانشگاه ها 

سخنرانان ویژه این مراسم بودند.

 B دفاع عاشورایی و نبرد علوی
ســردار غالمرضا ســلیمانی، رئیس ســازمان بسیج 
مستضعفین ضمن اشاره به این موضوع که امام راحل 
با خلق بیان نظریه جدید دفاعی، مردم را به حضور در 
میدان های دفاع دعوت کرد، گفت: »حضور مردم در 
میدان نبرد به معنای آن نبود که ارتش و ســپاه و جهاد 
سازندگی ایفای نقش نکنند، ولی رویکرد اصلی امام 
شــکل گیری دفاع عاشــورایی و نبرد علــوی در برابر 

دشمنان بود.«

 Bما می توانیم« دستاورد دفاع مقدس«
رئیس سازمان بسیج مستضعفین باور »ما می توانیم« را 
از دستاورد های دفاع مقدس دانست و گفت: »بسیاری 
از پیشــرفت های ما دستاورد دوران دفاع مقدس است 

و همه پیشــرفت های ما محصول باور »ما می توانیم« 
اســت و باور »ما می توانیم« هم محصول دوران دفاع 
مقدس است.« سلیمانی با تأکید بر اینکه باید گام دوم 
را با تأسی از باور »ما می توانیم« آغاز کنیم، بیان داشت: 
»در گام دوم باید مردم به عرصه های نقش آفرینی بیایند 
و الگوی مردم ساالری اسالمی عملی شود، یعنی مردم 
در همه عرصه ها ســاالر خودشان باشند.« وی با بیان 
اینکه در دوران دفاع مقدس ملت ایران نترســید و باور 
داشــت که پیروز می شــود و به آینده هم امید داشت، 
خاطرنشــان کرد: »ملت ایران این شایستگی را دارد 
که مردم ســاالری اسالمی را تداوم ببخشد و این الگو 
را برای رهایی بشریت از ظلم و تعدی سردست بگیرد 
و اگر این الگو تکامل پیــدا کند، تکثیر پیدا می کند و 

ملت های دنیا از این الگو بهره خواهند گرفت و منحصر 
به کشور و ملت ایران نخواهد شد.«

 B تمرکز دشمن روی تغییر ارزش ها
حجت االسالم والمســلمین دکتر مصطفی رستمی، 
رئیس نهاد نمایندگی رهبر معظم انقالب در دانشگاه ها 
بــا بیان این موضوع که جنگ هویتی از مهم ترین انواع 
جنگ هاســت، گفــت: »در حال حاضر دشــمنان با 
محور قرار دادن قدرت و تمرکز خود با حمله و مسخ  
هویت های ایرانی-اســالمی ســعی در تغییر نگرش 
و ارزش هــای بنیادین مردم در جامعه دارند و دســت 
برداشتن از این ارزش ها سبب ایجاد آسیب های جدی 
در جامعه می شود؛ لذا باید مراقب جنگ هویتی امروز 

باشیم.«

ارزش های دفاع مقدس برای پیشبرد گام دوم انقالب
زهرا مغازه ای 

خبرنگار

حاجــی  والمســلمین  حجت االســالم 
صادقی گفت: »پاســداری و سنگرنشینی 
انقالب به این مفهوم اســت كه پاســدار 
برای ماندن انقالب اســالمی كه تداوم راه 
اسالم است، مانند امام حسین)ع( از همه 
چیــزش می گذرد و همه چیزش را به میدان 

می آورد.«
به گزارش صبح صــادق، نماینده ولی فقیه در 
سپاه در جمع دانشجویان مجتمع آموزش عالی 
شهید محالتی قم با بیان اینکه انقالب اسالمی 
زنده و پویاســت و تاریخ مصرف ندارد، اظهار 
داشــت: »چون انقالب زنده اســت، اثر گذار 
است و چون اثر گذار است، دشمن دارد و لذا به 
پاسدار و نگهبان نیاز دارد.« وی افزود: »انقالب 
دشمنان جدی دارد و هر کاری که بتواند می کند 
تا انقالب را از بین ببرد. آنها در این اقدام خود 
جدی هستند، چون یا باید آنها باشند یا انقالب 
و امــروز اگر در برخی عرصه هــا کاری انجام 

نمی دهند، می خواهند اما نمی توانند.«
نماینده ولی فقیه در ســپاه ادامــه داد: »از 
دشمن نمی توان انتظار داشت که دشمنی نکند، 
لذا مهم این اســت که ما در برابر دشــمن چه 
 کنیم؛ دشــمن ذاتش فتنه و نقشه و هزاران کار 
دیگر است؛ اینکه ما باید چه کنیم، مهم است.«

وی تأکید کرد: »دشــمن بــا هدف نابودی 
انقــالب از هر وســیله ای که بتواند اســتفاده 
می کند، لذا نیاز به محافظت از انقالب جدی 
است و سپاه فلسفه وجودی اش همین موضوع 

است.« 
حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی 
در ادامه با طرح این پرســش که هر پاســدار 
ســهمش در حفاظــت از انقالب چیســت، 
افزود: »سپاه یک سازمان یا اداره نیست، بلکه 
سنگرنشین خط مقدم دفاع از انقالب است و 
برای این موضوع هم باید فتنه ها را دفع کند و هم 
پیش روندی و پیش برندگی انقالب را در رابطه 

با مأموریت عمق بخشی سرعت ببخشد.«
نماینده ولی فقیه در ســپاه با تأکید بر اینکه 
ســپاه هویتش به پاســدارانش اســت، افزود: 
»هویت سپاه تجهیزاتش نیست، البته سپاه باید 
هرچه قدرت وجود دارد و شــرعی اســت، به 
دست بیاورد که این بنابر دستور قرآن است؛ اما 
محور سپاه پاسدارانش هستند، نه تجهیزاتش.«

وی تأکید کــرد: »باید قوی شــویم؛ چون 
مردم ضعیف همیشــه اســتثمار را می پذیرند 
و محدودیت ما در قدرتمند شــدن تنها شــرع 
و نگاه الهی اســت؛ لذا به ســمت قدرت های 
نامشروع مانند سالح های هسته ای و شیمیایی 

نمی رویم.«
حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی 
گفت: »هویت سپاه همان نیروی انسانی پاسدار 
انقالب برای نقش آفرینی و سنگرنشینی انقالب 
است که چهار اصل دارد، اصل بصیرت دینی و 
بصیرت در دین، معنویت و حیات طیبه و سوم 
روحیه انقالبی و جهــادی  و اطاعت و والیت 

مداری.«
وی محتواسازی برای این مأموریت سپاه را 
بر عهده پژوهشگاه علوم انسانی امام صادق)ع( 
دانســت و افزود: »دانشــکده شهید محالتی 
هــم در این مأموریت موظف اســت که مربی 
رشــددهنده بصیرت دینی و معنویت و روحیه 
انقالبی و والیتمداری را تربیت کند، مربی ای 
که بتواند این خیل عظیم پاسداران را با فرهنگ 

پاسداری و فرهنگ بسیجی رشد دهد.« 
نماینده ولی فقیه در ســپاه در پایان فرهنگ 
بسیجی را ریشه دار در فرهنگ علوی، فاطمی 
و حسینی دانست و افزود: »در این فرهنگ اگر 
دین خدا به خطر افتاد، حسین)ع( سر می دهد، 
آبرو و اهــل بیت و... می دهد و این فرهنگ در 
رابطه با پاســداران باید این گونه باشد که همه 
چیزمان رفت اشکالی ندارد، باید انقالب حفظ 

شود.«

داشته ها  همه   با 
از انقالب پاسداری کنیم

جانشــین نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: 
»دفاع مقدس نقطه آغاز عزت ملت ایران 
پس از پیروزی انقالب اســالمی بود، چرا 
كه بعد از ســیصد سال حتی یک وجب از 
خاک كشــور در اثر این جنگ جدا نشد و 
این جنگ به سبب عاشورایی بودن، زمینه 
انقالب اسالمی  بعدی  پیشرفت های  ساز 

هم شد.«
به گزارش صبح صادق، حجت االســالم 
والمسلمین حسین طیبی فر، جانشین نماینده 
ولی فقیه در ســپاه در مراســم ویژه تجلیل از 
ســربازان ستاد فرماندهی کل ســپاه در هفته 
دفاع مقدس با بیان اینکه صحنه کربال از عصر 
عاشــورا دیگر یک صحنه سیاسی و فرهنگی 
شــد، توضیح داد: »از لحظه اسارت خاندان 
پیامبر این جنگ سیاســی و فرهنگی شــروع 
شــد و حضرت زینب)س( از لحظه ورود به 
دروازه های کوفه خطبه های عظیمی بیان کردند 
و از همان لحظه که سخنرانی های ایشان تمام 
شد، درگیری های سیاسی و فکری از خانه های 
اهل کوفه شروع شد. همین جنگ نظام بنی امیه 

را نابود کرد.«
وی افزود:» این اتفــاق مربوط به آن زمان 
است و امسال هفته دفاع مقدس که همزمان با 
اربعین حسینی شده است، باید به این مسئله 
بپردازیم که دفاع مقدس هم از جنس کربال و 
عاشوراست و در تداوم همان کربالی مقدس و 
ماندگار و اثرگذار شد؛ چون همان هدف امام 

حسین)ع( را دنبال کرد.«
وی با اشاره به اینکه دشمنان در 300 سال 

اخیر تمام تالش و هدف شان این بود که بیایند 
مقداری از ایران را اشغال کنند و بعد آتش بس 
و مذاکره اعالم کنند تا نتیجه اش بشود گرفتن 
افغانستان و ترکمانچای و ... گفت: »در 300 
سال گذشته یک میلیون کیلومتر مربع با همین 

روش از ایران گرفته شد.«
حجت االسالم والمسلمین طیبی فر افزود: 
»در قرارداد گلستان، آذربایجان و گرجستان از 
ایران جدا شد و در دوران فتحعلی شاه قاجار 
با امضای رئیس کشور این سرزمین ها واگذار 
شد، نخجوان و ارمنســتان در سال 1828 در 
دوران فتحعلی شــاه و در قرارداد ترکمانچای 
از ایران جدا شــد، افغانستان و هرات در سال 
1857 میالدی در دوران محمدشــاه قاجار با 
حمله انگلیس به جنــوب و بعد با مذاکره در 
پاریس و معاهده پاریس در ازای بازپس گیری 
خرمشــهر و چند منطقه کوچک واگذار شد، 
همین امر در سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد 
و در جای دیگر ترکمنســتان، ازبکســتان و 
قرقیزستان در دوران ناصرالدین در سال 1883 
میالدی واگذار شد و مجمع الجزایر بحرین هم 
که 27 جزیره زیبا در جنوب خلیج فارس بود 
با بی کفایتی شاه پهلوی دوم به راحتی از ایران 
جدا شد. نمونه دیگر بی کفایتی و فاجعه بودن 
او جدا شدن بندر فیروزه از ایران در دریای خزر 

بود.«
وی ادامــه داد: »دفاع مقدس از این حیث 
با هدف جداســازی مناطقی دیگر در جنوب 
غرب کشــور در دورانی اتفــاق افتاد که ایران 
 توان دفاع نداشــت، اما دشمن غافل از 

ً
واقعا

ایــن بود که دیگر پادشــاهان بــزدل در ایران 
حاکم نیســتند و لذا این بار نتوانست به هدف 
شوم خود برسد و برای اولین بار در 300 سال 
اخیر در جنگــی که در ایران اتفاق افتاد، حتی 
یک وجب از خاک ایران به کسی واگذار نشد 
و تا مهاجم تنبیه و به عقب رانده نشد این جنگ 

تمام نشد.« 
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه تأکید کرد: 
»دفاع مقدس بعد از پیروزی انقالب در واقع 
میدان آزمودن ما بود که نشان دهیم رویکرد ما 
عاشورایی اســت و در این نبرد همواره طرف 
حــق در اثر مجاهدت و جانفشــانی و هدف 

واالیی که دارد پیروز است.«

تحمیلی  جنگ 
 با الهام  از عاشورا دفاع مقدس شد

مرکز اطالع رســانی و مطالعات سیاسی 
معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
در راســتای مأموریت ذاتی خود که همانا 
بصیرت افزایی است، اقدام به تولید و نشر 
مجموعه ای صوتی با عنوان »پرسش ها و 
شبهات اصلی دفاع مقدس« با بیان سردار 
دکتر یدالله جوانی، معاون سیاســی سپاه 
کرده اســت.  در این مجموعه تالش شده 
اســت به برخی از شبهات اساسی جنگ 

پاسخ اصولی و منطقی داده شود.

 کتاب صوتی جدید معاونت سیاسی سپاه منتشر شد

پاسخ به شبهات اصلی دفاع مقدس
آیا وقوع جنگ یک امر حتمی بود یا با تالش های دیپلمایتک می شد جلوی آن را گرفت؟

علل تداوم جنگ به ویژه پس از فتح خرمشهر چه بود؟
چرا جنگ با قطعنامه 5۹8 به پایان رسید، آیا مسیر دیگری برای پایان دادن به جنگ نبود؟

آیا مدیریت جنگ از سوی امام خمینی)ره( یک مدیریت قوی و عقالنی بود؟
دلیل اینكه می گوییم ایران پیروز جنگ تحمیلی است، چیست؟
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واجب عینی

بهش گفتیــم: »حاجی! هر چی 
باشه جنگیدن واجب کفاییه! اینو 
که دیگه قبول داری! وقتی می دونی که اگه 
بری مرخصی و اســتراحت کنی، بچه ها 
هستن و جاتو پر می کنن، دیگه برای چی 

برنمی گردی عقب؟« 
خیلی جــدی و محکم گفت: »ببینید! 
مــا از اول جنگ توی جبهه بودیم! در اکثر 
منطقه ها هــم عملیات داشــتیم! با همه 
وســایل جنگی هم آشــنایی کامل داریم! 
خب به نظر شــما درســته که ما میدان را 
خالی کنیــم؟ اگرچــه جوون های مؤمن 
میــان و جای مــارو می گیــرن! ولی این 
همه تجربــه ای که ما تــوی جنگ داریم 
 برامون موندن توی جبهه رو واجب عینی

 می کنه!«
به نقل از سیداسماعیل سیادت 
هم رزم شهید 

 
محمود اخالقی سال 1335 در »سمنان« 
متولد شــد. در کار کشاورزی به پدر و در 

کارهای منزل به مادر کمک می کرد. 
ایشــان از ابتــدای جنــگ تحمیلی 
حضوری فعــال و چشــمگیر در مناطق 
جنگی داشــت؛ به گونه ای کــه حتی در 
هنگام تولــد فرزندان خــود در جبهه ها 
بــود و بــه دلیل همیــن حضــور فعال و 
لیاقت و شــجاعتی که در وجودشان بود، 
 فرمانده لشــکر 17 علی بن ابی طالب)ع(

 شدند.
 ســرانجام این شــهید بزرگــوار در 
به  منافقین کوردل  ناجوانمردانه  شبیخون 
مرزهای میهن اسالمی در منطقه عملیاتی 
مرصاد در صبح روز هفتم مرداد ماه سال 
13۶7 به آرزوی دیرینه خود، یعنی شهادت 

در راه خدا رسید.

من از این ماندن ها 
می ترسم

دل که تنگ می شــود یک جــای خالی 
تــوی دل آدم جا باز می کنــد. از پس این 
جای خالی است که ما احساس دل تنگی 
می کنیم. اینجای قصه  است که داستان را 

تلخ می کند .
یا صاحب الزمان)عج(، ما اربعین امسال 
هم یک کربالی حسین)ع( به زندگی مان 
بدهــکار شــدیم. آقاجــان، همینطــور 
بدهی مان هر ســال دارد قد می کشد. دو 
سال شــد. نکند زیر ســایه این نرفتن ها 
خواب مان ببرد. نکند هر ســال از اربعین 
ســال های قبل نقل کنیم. موالی من، من 
از این نرفتن ها و ماندن ها می ترسم. غمم 
می گیرد. یک جای خالــی توی دلم آوار 
 بوده و 

ً
می شود. جای خالی چیزی که قبال

حاال نیست. دست مان را بگیر و خودت ما 
را به اربعین و زیارتش برسان، دل مان تنگ 

عمودها و زیارت است.

حسن ختام

   قبیله عشق    

حسن نوروزی
نویسنده

امام جعفرصادق)ع( فرمودند: اهل دوزخ از این رو در دوزخ جاودان باشــند که نیت داشتند اگر در دنیا 
جاودان باشند همیشه نافرمانی خدا کنند و اهل بهشت از این رو در بهشت جاودان باشند که نیت داشتند 
اگر در دنیا باقی بمانند همیشه اطاعت خدا کنند، پس این دسته و آن دسته به سبب نیت خویش جاودانی 
شدند، سپس قول خدای تعالی را تالوت فرمود: بگو هرکس طبق طریقه خویش عمل می کند و سپس 
فرمود: یعنی طبق نیت خویش.                                                                        اصول كافی، ج 3: 135ـ 136

خ جاودان در بهشت و دوز
   صادقانه    

بر حذر باش از آنچه از دیگران در ذهن خود شکل می دهی، گاهی برداشت و نتیجه ای که در ذهن شکل 
می گیرد، دامن گیر خودمان می شود. عیب دیگران که امروز مورد مذمت و انتقاد ماست، شاید فردا به یکی 
از خصوصیات مان تبدیل بشود  و رفتاری که مورد تمسخر و سرزنش قرار می گیرد، در آینده ای نه چندان 
دور از خودمان ســرخواهد زد. دنیا محل امتحان و آزمون است، زبان را به سرزنش و عیب جویی آلوده 

نکنیم، چرا که روزگار ما را به همان عیب مبتال خواهد کرد.

آزمون
   صبحانه    

کمپوت!
بر اساس خاطره ای از دوران دفاع مقدس 

گونی ضخیم جلوی در را کنار 
زد و گفــت: »قربونــت عمــو 
حسن، یه لیوان آب بده، من دیگه پوتینامو 
و  خشــک  لب هایــش  درنیــارم...« 
ترک خورده بود. لیوان قرمز پالستیکی را 
برداشــتم، تا آب بریــزم، داد زد: »نه نه، 
برادر! تــو اون نه، تو اون قوطی کمپوته که 
روش نوشــته یاحســین!« گفتم: »نکنه 
حساســی تو؟ جبهه ایــن ادا و اصوال رو 

نداره که...«
احمد سر سجاده نشسته بود، اشاره کرد 
که توی قوطــی کمپوت آب بریزم. مجید 
آب را خورد، یا حسین جانسوزی گفت و 
رفت. سنگر را مرتب کردم و گفتم: »چه 
اخالقایی دارن ایــن َجوونا، لیوان، لیوانه 
دیگه! برای خودش لیوان درســت کرده 
مثال، اینجا که جای حساسیت نیست...«

احمد سجاده را جمع کرد و رو به قبله 
سالم داد. بعد نگاهم کرد و خیلی مهربان 
زمزمه کرد: »حسن آقا، هر کسی اخالق 
و عادتی داره، بذار راحت باشــه، از اون 
روزی کــه اومده فقط تــو این قوطی آب 
می خوره، البد از اون پالستیکیا خوشش 

نمیاد...«
چنــد روز بعد، مجید را در حال وضو 
گرفتن دیدم، کسی دور و برش نبود و فقط 
اکبر چند قدم آن طرف تر اسلحه اش را تمیز 
نمی  گذاشت  می کرد. حس کنجکاوی ام 
راحت باشم. کنارش نشستم و پرسیدم: 
»پســر قضیه چیه؟ اگه چیزی هست بگو 
بدونم بقیــه جاهام مراعاتتو بکنم، خیلی 
روی اون قوطی کمپوت حساسی...« اکبر 
انگار ناخواسته حرف هایم را شنیده بود، 
با همان لحن شوخی که همیشه داشت، 
گفــت: »آره داداش بگو اگــه مریضی، 
چیــزی داری قــراره زودتر افقی بشــی 
پارتی بازی کنیم زودتر بری خط، حداقل 

شهید بشی...«
مجید خندید و دســتی به ریش های 
کم پشتش کشــید و آرام گفت: »نه والله 
مریضی که ندارم خداروشکر، اون موقع 
که پشتیبانی بودم، اینو یه دختر بچه فرستاده 
بود جبهه و توش یه نامه گذاشته بود، مثل 
اینکه خیلی فقیر بودن نتونسته بود کمپوت 
بخره، قوطی خالی پیدا کرده و شسته بود 
و توی نامه اش نوشــته بود اگه می شه توی 
این آب بخورید تا منم خوشــحال بشم و 
فکر کنم به جبهه ها کمک کردم، فقط برای 

همین...«
اشــک توی چشــم های مــن و اکبر 
نشست. از فردا بچه ها سر آب خوردن توی 

قوطی کمپوت، صف می بستند.

   داستان    

شاعرانی که روحانی بوده اند، در شعر معاصر 
کــم نبوده انــد. از میــرزا حبیب خراســانی 
شــاعر دوره قاجار بگیرید تــا علمای بزرگی 
امــام)ره(، آیت الله خامنه ای  مانند حضرت 
و عالمه طباطبایــی. حتی دکتــر محمدرضا 
سنگری از زبان مرحوم محمدصالح حائری 
مازندرانــی معروف به عالمه ســمنانی نقل 
می کند که گفته  است نیما پدر شعر نوی فارسی 
چند ســال در محضر این عالم بزرگ شیعی 
درس خارج فقه خوانده  اســت. سنگری که 
خود در نوجوانی بــه محضر این عالم بزرگ 
که به واسطه مبارزه با رژیم استبدادی رضاشاه 
به سمنان تبعید شــده  بود، می رفته  است، این 
موضوع را به نقل از این روحانی نامدار مطرح 
کرده، تأکید می کند خود نیما هم می گفته  است 
از بین روحانیان تنها کسی که شعر نو را درک 
کرده، همین عالمه ســمنانی بوده  اســت. در 
ســال های بعد از انقالب شاهد این بودیم که 
حوزه های علمیه شاعرپرور شدند. کسانی که 
کنگره های شــعر طالب در دهه 70 را به یاد 
دارند، می دانند در آن کنگره ها شاعران بسیاری 
حضور داشــتند که هر یــک دارای یک وجه 
ادبی درخشــان بودند، یکی از این شاعران که 
شامگاه یکشنبه نشست پنجاه وسوم شب شاعر 
به تجلیل از فعالیت هــای ادبی او اختصاص 
داشــت، شــاعر بوشــهری حجت االسالم 

محمدحسین انصاری نژاد است.
یکی از ســخنران های مراسم شب شاعر، 
دکتر غالمعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان 
زبان و ادب فارســی بود که در صحبت هایش 
خبر خوبی هم به شاعر بوشــهری داد. او که 
در صحبت هایــش، انصاری نــژاد را »پدیده 
شــعر انقالب و شــعر ایران« توصیف کرده 
 بود، گفت: »به تازگــی چهار جلد کتاب باغ 
تاج از آثار آقای انصاری نــژاد را تقدیم رهبر 
معظم انقالب کردم. ایشان کتاب ها را دیدند 
و به بنده پیغام دادند نظرشــان را ابالغ کنم.« 
نظر حضرت آقا این بــود: »آقای انصاری نژاد 
هم شــعر خــوب می گویند و هم شعرشــان 
بسیار خوب اســت و در آینده جای خوب تر 
شــدن هم دارد.« به ایــن ترتیب رهبر معظم 
انقالب هم بــا ایجاز و اختصار هــم درباره 
وضعیت فعلی شعر این شــاعر، دیدگاه شان 
را بیان کرده اند و هم دربــاره آینده پیش روی 
ادبــی وی، به او راه را نشــان داده اند. اما چرا 
حدادعادل معتقــد بود انصاری نــژاد را باید 
پدیده شعر ایران دانســت؟ او به موارد زیادی 
از جملــه ویژگی های منحصر بــه فرد هم از 
نظر مضمونی و هم از نظر فرمی اشــاره کرد. 
به گفته وی، یکی از وجوه بارز شعر این شاعر، 
زبان پخته اوست. زبانی که هم فاخر و باستانی 
نیست و هم روزنامه ای و کوچه بازاری نیست. 
زبانی که حدادعادل آن را »پر اوج و پر موج« 
توصیف کرد. شعری که براساس دیدگاه رئیس 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ترکیبی است 
از عشق، عرفان، حماسه و مسائل اجتماعی و 
»برهانی قاطع در تکامل شعر آیینی در روزگار 
ما.« انصاری نژاد از شــاعران پرکاری اســت 
که کتاب های زیادی منتشــر کرده اســت. به 
قول دکتر غالمعلی حدادعادل او آنقدر شــعر 

می گوید که خوانندگان شــعرش هم فرصت 
نمی کنند آثــارش را بخوانند. او در قالب های 
ســنتی شــعر فارســی مانند غزل، قصیده و 
ترکیب بند دست روانی دارد و مضمون غالب 
شعرهایش دفاع از انقالب اسالمی  است؛ به 
گونه ای که حدادعادل در وصف شاعر او را با 
صفت های »معنوی، دینی، اسالمی، شیعی، 
انقالبی و والیــی« توصیف کرده و می گوید: 
»انصاری نژاد هم معاشــر گذشــتگان و هم 
معاصر همعصران خود اســت. در گذشــته 
توقف نمی کند و از کمتر حادثه ای در انقالب 
بی اعتنا گذشته و شعرش گاه مانند یک چکش 
فوالدی سنگین و گاه مانند یک شمشیر آخته 

صیقل یافته فرود آمده است.«

 Bقصیده در سرزمین نیما
یکی دیگر از سخنران های مراسم شب شاعر، 
رضا اسماعیلی بود که پیشــتر هم درباره آثار 
انصاری نژاد مقاالت و مطالبی منتشــر کرده  
بود. به اعتقاد رضا اسماعیلی، شاعر و منتقد، 
ذهن و زبان انصاری نژاد در شعر به نیما بسیار 
نزدیک اســت و این شــاعر جنوبی با وجود 
سرایش شــعر در قالب های سنتی، از گفتمان 
شــعر نو پیروی می کند. اسماعیلی برای این 
حرف خود، اســتدالل هایی داشت. به گفته 
وی، برخی ویژگی های مهم گفتمان ادبی نیما، 
یعنی وحدت محورهای عمودی و افقی شعر، 
عینی گرایی و بیان غیرانتزاعی، جزئی نگری، 
توجه به اقلیم، اصالت مندی و رســالت مندی 
و نزدیکی به طبیعت صمیمی زبان در شعرهای 
شاعر بوشهری هم مشهود اســت. او افزود: 
»نیما در شــعرش با اســتفاده از نمادگرایی با 
صالبت در برابر استبداد می جنگید و اصالت و 
رسالت داشت. محمدحسین انصاری نژاد نیز 
همین گونه است و در تمام آثارش موضع مندی 
و رســالت مندی دارد و این موضع گیری های 
صریــح و محکم حتی باعث شده اســت در 
بسیاری از موارد مورد شماتت و آزار دوستان و 
دشمنان واقع شود اما او مصلحت اندیش نبوده 
و نیست و هر جا حرف حقی می بینید، استوار 
می ایســتد و حرف حق را بر زبان می آورد.«  
»انصاری نژاد  اســت:  معتقــد  اســماعیلی 
توانسته اســت گفتمــان نیمــا را در قلمروی 
ســنت گرایانه ترین قالب شــعر فارسی یعنی 
قصیده پیاده کند.« او هــم مانند حدادعادل، 
انصاری نژاد را »به معنای واقعی یک اســتاد، 
یک پدیده و یک برند ادبی در ادبیات انقالب« 
 
ً
دانســت و درباره پرکاری او گفت: »معموال

پرگویی باعث تنزل زبان شــاعران می شــود، 
اما این امر درباره محمدحســین انصاری نژاد 
مصــداق پیدا نمی کنــد. وقتی اشــعار او را 
می خوانید، می بینید کــه از لحاظ مؤلفه های 
زیباشناختی، ساختاری و تکنیکی چیزی کم 
ندارند و پرتالش و پر انرژی و پرکار ظاهر شده 
و پرکاری باعث افت انرژی شاعر نشده است و 

زبان او افت نکرده است.«

 Bشعر انقالب پیش بینی ناپذیر است
محمدمهدی ســیار، شاعر فلسفه خوانده هم 
عاطفــه کودکانه و طبیعت گرایــی را دو وجه 
مهم شــعر این شــاعر دانســت و افزود: »در 
شــعر انصاری نژاد ما شاهد حضور شعرهای 
عاشقانه کمی هستیم، اما او با استفاده از نوعی 
عاطفه کودکی و طبیعت گرایی، به شــعرش 
طراوت داده و این ویژگی ها سبب شده  است 
که با وجود داشــتن نگاه اجتماعی قدرتمند، 

شعرهای او فردیت شاعرانه داشته  باشد.«
ســیار، نــگاه ویژه شــاعر به موســیقی و 
زبان، اســتفاده از ظرفیت های زبان روزمره و 
بهره گیری از ضرب المثل های رایج را از جمله 
امتیازاتی دانست که باعث شده شعرهای این 
شاعر روحانی، با اینکه همیشه نسبت به وقایع 
روز جامعه حســاس بوده  اســت، از فردیت 

خالی نشود.
وی ادامه داد: »شــعر انقالب، شعر زنده 
و شــعر زندگی اســت. فردیت با وجود نگاه 
اجتماعی در آن کشته نشده است. شعر انقالب 
شعری غیرقابل پیش بینی است و از این شاعر تا 
آن شاعر، جلوه رنگارنگی دارد؛ چون شعری 
پیش ساخته و پیش اندیشیده نیست؛ بلکه نگاه 

اجتماعی و فردیت را با هم دارد.«
 گزارش : آرش شفاعی

 گزارشی از پاسداشت شاعر پاسدار 
 حجت االسالم محمدحسین انصاری نژاد

 با پیامی از رهبر فرزانه انقالب 

 پدیده شعر ایران

نفیسه محمدی
دبیرگروهجوان

 غزل شور فرات

بر سر نی آمده است، ماه به لیل البرات
جامه دران ازحجاز،تشنه  شور فرات

ماه به خیزاب خون، همنفس خیزران
زخمه  خونین اوست، بر جگر کائنات
بازبه دستان شمر، برق امان نامه است

غیرت عباسی است، یکسره شرط نجات
میر

َ
میر، ِنعم ُحسینی ا

َ
ِنعم ُحسینی ا

از شکرستان کیست، این همه شهد و نبات
»اسلم ترکی« هنوز، گرم سر افشانی  است
از نفسش شعله ای است، پرده  کرد و بیات

گفت از این عرصه »جون«، جان ببرد مرده است
سوخته ام تا مگر، پر بزنم پیش پات

شارح اوصاف او، نیست به جز مصطفی 
مانده ملک تا دهد، شرح کدامین صفات

 قافله  سربه نی، آمده اید از کجا
ای شب گیسویتان، شرح دعای سمات
خوانده به منبر سنان،خطبه  فقه الجهاد

مانده به منبر شریح، دست به شرح صالت
حرمله ها در پی اند، دست به تیر و کمان

زنده همین کشتگان، جمله جهان در ممات
جز که از این جاده نیست، راه به عین الیقین

خاک شهیدان اوست، معنی عین الحیات

به کجا...
پیاده می روی این ظهر اربعین به کجا؟

پر از غبار، سراسیمه، این چنین به کجا؟
بر آر دست و بچین سیب سرخ و هیچ مپرس

که می برند سبدهای دست چین به کجا
صدای مبهم ترتیل جبرئیل است این!

نشسته دست به تفسیر یا و سین به کجا؟
در آن غروب کدامین فرشته را دیدی

گرفته چشم به خورشید، ذره بین به کجا؟
که بود وقت سفر با حسین زمزمه داشت:

فداک کل حیاتی مع البنین!...به کجا؟!
به ساربان بنویسید وقت محکمه را

فکنده است از انگشتری نگین به کجا؟
در این سلوک، چهل منزل است تا به فرات

بپرس می روی ای تشنه! بیش از این به کجا؟
بعید نیست که شعرت به نینوا برود

مپرس دیگر از این شور اربعین به کجا؟

 دو غزل عاشورایی 
از محمدحسین انصاری نژاد 


