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پیام فرمانده کل سپاه 

نمادجاودانسلحشوری
ه »حاج حسین 

ّ
عروج آســمانی سردار ســرافراز اسالم و مجاهد فی ســبیل الل

صفری« جانباز ۷۰ درصد، قطع عضو و نابینا به علت ابتال به بیماری کرونا، که 
سال ها در اوج اخالص و تواضع نقش آفرین مؤمن و مصمم عرصه های خدمت به 
انقالب اسالمی و ملت عظیم الشأن ایران بود، موجب تألم و اندوه فراوان گردید.
او در زمره اسوه های درخشان ایثار و جهاد و نمادهای جاویدان سلحشوری، 
شــجاعت و مردانگی می درخشــید، وجودش همگان را با یاد شــهدا همراه 
می ســاخت و عطر دل انگیز فداکاری و وفاداری در راه خدا را در فضا منتشــر 

می کرد.
همت ســترگ و تالش های بی وقفه و مجاهدانــه وی در همراهی، حمایت 
و پشــتیبانی از یاران صدیق و شریف انقالب در سنگر مشاورت فرماندهی کل 
ســپاه در امور ایثارگران آن هم در شــرایط ناشــی از تحمل سختی های فراوان 
دوره جانبازی که زبان از ترســیم و تبیین آن قاصر است، برای همیشه ماندگار و 
الهام بخش میراث داران شهیدان و جانبازان تاریخ ساز میهن اسالمی خواهد بود.

پیام نماینده ولی فقیه در سپاه  

اسوهاستقامتوجوانمردی
شهادت سردار جانباز سرافراز سپاه اسالم، سرتیپ پاسدار حاج حسین صفری 
مجاهد خســتگی ناپذیر و یادگار ارتفاعات بازی دراز موجب تأثر و تألم فراوان 

اینجانب و همرزمانش گردید. 
آن سردار و جانباز بزرگوار، انسانی خوش خلق و پاسدار حریم والیت بود و 
با کوله باری از باقیات الصالحاتی که در مجاهدت های جنگ تحمیلی،  مشاورت 
امور ایثارگران فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی،  مشاورت امور ایثارگران 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه، رئیس هیئت مدیره شبکه ملی ایثارگران و ارائه 
خدمات برجسته به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران،  به دست آورد؛ با دلی 
آکنده از عشــق به اهل بیت عصمت و طهارت»علیهم السالم« و جلب مغفرت 
خداوند، جان به جان آفرین تســلیم و نام خــود را در لوح زرین مجاهدین فی 
سبیل الله جاودانه ساخت.  بی شک یاد رشادت ها، مجاهدت ها و دالوری های 
این جانباز شهید اسوه استقامت در قلوب و اذهان دوستان، همرزمان،  عالقه مندان 
به ایشان و خانواده های معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران جاودانه خواهد ماند و 
 در محضر خدای مهربان مصداق بی بدیل »من المؤمنین رجال صدقوا« 

ً
قطعــا

خواهد شد. 

جانبازیدردوجبهه
پاسدار
۱۵

انصارالله فتحالفتوح
نگاهی به دستآوردهای آزادسازی مأرب و پایان بازی سعودی

منطقه
۴
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حلقه مفقوده دیپلماسی

هسته ای  گفت وگوهای  و  برجام 
در دهــه اخیرمهم تریــن محور 
دستگاه سیاست خارجی کشــورمان بود!  
مســئله ای که به اقتصاد ملــی ضربه زده و 
اقتصاد ایران را دچار شرطی ســازی کرد. 
بنابراین اکنون که تحریم اقتصادی آخرین 
حربه غرب به ویژه آمریکا برای دشــمنی با 
جمهوری اســالمی ایران اســت، توجه به 
دیپلماسی اقتصادی امری حیاتی به شمار 
می آید، در حالی که دیپلماســی اقتصادی 
مهم ترین حلقه مفقوده سیاســت خارجی 
ایران است. طبق آمار نهادهای مربوطه ۱۵ 
کشــور همســایه ایران »امــارات، ترکیه، 
روسیه، عربستان، پاکســتان، عراق، قطر، 
بحریــن،  عمــان،  قزاقســتان،  کویــت، 
ترکمنســتان و  افغانســتان،  آذربایجــان، 
ارمنســتان« با دارا بودن نزدیــک به ۵۶۰ 
میلیون نفر جمعیت، با حدود ۱/۰۲ تریلیون 
دالر واردات، حــدود ۶/۳ درصد از حجم 
۱۶ تریلیون دالری واردات جهان را به خود 
اختصاص داده اند؛ امــا ایران تنها با ۲۳/۲ 
میلیارد دالر صادرات به این کشورها سهم 
ناچیزی از این بــازار را دارد. وضعیتی که 
نشان می دهد وزارت خارجه کشورمان یکی 
از مأموریــت های  مهم خــود غافل مانده 
است. حال که دولت ســیزدهم با رویکرد 
انقالبی به دنبال رفع مشــکالت اقتصادی 
اســت، باید با به کارگیری »دیپلمات های 
اقتصاددان« به بازوی تولید از طریق جذب 
سرمایه گذار خارجی و گشایش بازار فروش 
محصوالت ایرانی نیرو ببخشد. اقداماتی که 
نتایج مبارکی برای کشــور خواهد داشت، 
 اقتصاد ایران را از تک محصولی نجات 

ً
اوال

 رویکرد اقتصادی حاکم در 
ً
می دهد و ثانیــا

وزارت خارجه باعث تسهیل ورود فناوری 
مدرن خواهد شد. البته نباید فراموش کرد 
که نمی توان تنها دستگاه سیاست خارجی را 
مسئول این کار دانست. در اثبات این مسئله 
می توان به پژوهش های مؤسسه مطالعات 
بازرگانی کشــور استناد کرد که براساس آن 
توجه بــه مــراودات اقتصادی بــا عراق، 
صادرات ایران به همسایه غربی کشورمان 
در ســال های اخیــر بــه حــدود ۱۰ برابر 
صادرات ایران به تمام کشــورهای اروپایی 
رســیده اســت یا در نمونه ای دیگر اهتمام 
دستگاه دیپلماسی به مراودات اقتصادی با 
افغانســتان و پاکســتان موجب شده است 
صادرات به این دو کشــور حدود ۳/۵ برابر 
کل صادرات ایران به ۲۷ عضو اتحادیه اروپا 
شــود. البته در این مســیر نمی تــوان همه 
مســئولیت را برعهده وزارت خارجه نهاد  
بلکه در همه سطوح باید به این مسئله دقت 
شــود، چنانکه از تربیت نیروی انســانی و 
آمــوزش برای تحقق این امر غفلت شــده 
اســت؛ در حالی اســت که در چین، ژاپن 
از  یکــی  اقتصــادی  دیپلماســی  و...، 
سرفصل های مهم دروس دانشگاهی تلقی 
می شود. در دانشگاه های کشور ما حتی یک 
اقتصادی  بــه دیپلماســی  واحد درســی 

اختصاص داده نشده است. 
با رفع موانع فعال ســازی دیپلماســی 
اقتصــادی می تــوان ادعا کرد کــه کلید به 
چالش کشــیدن تحریم را به دست آورده و 
ابزار دشــمنی غرب را تا حد زیادی بی اثر 
کنیم اما تاکنون  نتوانسته ایم از ظرفیت های 
اقتصادی مؤثــر در محیط پیرامونی خود را 
با وجود نقش تعییــن کننده ای که در تأمین 
امنیت آن داشتیم، بهره برداری کنیم.دولت 
مردمی بــا در اولویت  قــراردادن تجارت 
خارجی می تواند بیشــترین موفقیت را در 
تأمین منافع ملی به دست آورد که نشانه هایی 
از این رویکرد، در جذب ۳۵ رایزن بازرگانی 

وزارت امور خارجه  قابل مشاهده است.

فرزان شهیدی   سرمقاله    
کارشناسارشدبینالملل

برگــزاری دور چهــارم گفت  وگوهــای ایران و 
عربســتان در بغداد حاکی از پیشــرفت دو طرف 
در دســتیابی به برخی توافقات اولیــه، از جمله 
بازگشــایی کنسولگری  در مشــهد و جده است. 
به گفته ســفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد، 
مذاکرات با عربســتان در حال پیشرفت است و 
امیدواریم به نتایج مطمئنی برسیم، زیرا دو طرف 
ایرانی و سعودی به مذاکره و رسیدن به نتیجه تمایل 

دارند. 
نماینــدگان ایــران و عربســتان ســعودی از 
فروردین ماه سال جاری نخستین دور گفت  وگوهای 
مســتقیم از زمان قطع روابط دیپلماتیک در سال 

۱۳9۵ را به میزبانی عراق برگزار کردند. 
واقعیت این است که تهران همواره حسن نیت 
نشــان داده و خواهان از سرگیری روابط با ریاض 
 
ً
بدون پیش  شرط بوده است؛ اما عربستان معموال
برای روابط مجدد شــرط و شــروط تعیین کرده 
است؛ ولی در دور جدید مذاکرات به نظر می رسد 
ســعودی ها دچار نرمش شده و حاضر به توافق با 

ایران هستند. 
»محمدبن سلمان«، ولی عهد عربستان سعودی 
با لحنی کم سابقه از در آشتی جویی درآمده و پس 
از دور اول مذاکــرات در مصاحبه ای تصریح کرد 
ایران کشور همسایه ماســت و تمام چیزی که ما 
خواستار آن هستیم، داشتن رابطه ای خوب و ویژه 

با این کشور است. 
در چرایی انعطاف عربســتان در قبــال ایران 
حداقل دو دلیل عمده وجود دارد: نخست ناکامی 
سعودی ها در جنگ شش ساله یمن و تالش برای 

خروج از باتالق این کشــور و دوم تغییر شــرایط 
منطقه از جمله عقب نشینی آمریکا از افغانستان و 

عراق. 
ریاض بــا وجود هزینه های فــراوان در جنگ 
یمن، به هیچ یک از اهداف اولیه خود دست نیافته 
و در نتیجــه بازنده سیاســی و میدانی این عرصه 
خونین قلمداد می شود؛ لذا تالش زیادی دارد تا به 

شکل آبرومندانه  از این معرکه خارج شود. 
سران ریاض به خوبی می دانند که کلید تعامل 
بــا جنبش انصارالله به عنوان برنده جنگ یمن در 
دست تهران اســت، به همین دلیل در مذاکرات 
جاری با ایران خواهان دســتیابی به توافقی بر سر 
یمن هســتند. موضع ایران اما درباره بحران یمن 
روشن اســت: توقف جنگ، خروج متجاوزان از 
یمن و مذاکرات میان یمنی ها برای ترســیم روند 

سیاسی آینده این کشور. 
ســعودی ها هر چند چاره ای جز پذیرش این 
خواســته ها )که در واقع شــروط مقاومت یمن و 
انصارالله است( ندارند، اما مشکل آنها این است 
که به آســانی قادر به اعتراف به شکســت در این 

جنگ خانمان سوز و پرهزینه نیستند. 
نتیجه این سرسختی، طوالنی شدن مذاکرات 
در پرونده یمن خواهد بود؛ اما توافق بر ســر سایر 
امور از جمله ازسرگیری مناسبات دیپلماتیک کار 
چندان دشواری نیست، مسئله ای که ایران به عنوان 
مقدمه ای برای رفع تنش بین دو کشور بر آن تأکید 

دارد. 
اما مســئله خروج آمریکا از منطقه، ناشــی از 
تغییر نگاه دولــت جدید آمریکا و در پیش گرفتن 
رویکرد نرم و سیاســت تنش زدایی در غرب آسیا 
)و از جمله با ایران( اســت. عربستان که در دوره 
دولت پیشین آمریکا مورد حمایت دونالد ترامپ 
و سیاســت یک جانبه گرایانه او بود، اکنون پشت 
خود را خالی می بیند و حداقل آن است که از چک 

سفیدهای ترامپ خبری نیست. 
برآورد مقامات سعودی این است که در چنین 
شرایطی، موقعیت منطقه ای ایران بیش از گذشته 
تقویت شــده و در نتیجه ترجیح می دهند پیش از 
آنکه متحمل خسارت های ناشی از سیاست جدید 
کاخ سفید در منطقه شوند، خود نسبت به رفع تنش 

با ایران مبادرت ورزند. 
از طرفی، جمهوری اسالمی ایران نیز به ویژه 
در دولت جدید آقای ابراهیم رئیســی، در صدد 
ایجاد تغییراتی در رویکرد منطقه ای خود با هدف 
توسعه مناسبات منطقه ای و تحکیم سیاست »نگاه 

به شرق« است. 
در واقع تداوم شکســت و عقب نشــینی های 
آمریــکا از منطقه، فرصتــی فراهم مــی آورد تا 
تنش های منطقه به ویژه با متحدان واشــنگتن از 
جمله عربستان سعودی حل و فصل شده و فضای 
سیاســی ـ امنیتی منطقه، به جای اتکا به غرب، به 
همکاری های درون منطقه ای و توســعه روابط با 

شرق تبدیل شود. 
شاید به همین دلیل اســت که برخی محافل 
غربی بر این باورند که عربســتان به دلیل پذیرش 
مذاکرات بدون شرط، در واقع به ایران امتیاز داده 
اســت. گروهی دیگر از ناظران هم به اســتیصال 
 در یمن اشاره دارند و معتقدند 

ً
عربستان خصوصا

ریاض برای خروج از تنگنا و بازیابی توازن و نقش 
منطقه ای خود، چاره ای جز نرمش در برابر تهران 

نداشته است. 
از سوی دیگر، همان گونه که در سخنان اخیر 
وزیر خارجه سعودی آمده، ریاض سیاست روشنی 
دارد که اولویت آن رفاه، ســاختن کشور و اجرای 
چشــم انداز ۲۰۳۰ )طرح اصالحات( است. به 
گفته »فیصل بن فرحان« ما نمی توانیم این اهداف 
را در منطقه ای که دچار آشفتگی و جنگ و ناامنی 
است دنبال کنیم؛ لذا در چنین شرایطی الزم است 

برای شیوه های دیپلماســی اولویت خاصی قائل 
شویم. 

در هــر حال تمایــل ایران بــرای رفع تنش با 
عربســتان ســعودی و نرمش ریاض در شــرایط 
کنونی، نویدبخش ذوب شــدن یخ مناسبات پس 
از سال ها تنش و آغاز دور تازه ای از همکاری های 
دو جانبه و چندجانبه در سطوح مختلف سیاسی، 

اقتصادی و امنیتی است.
با این حال نباید از چالش های احتمالی غافل 
بود که ممکن اســت مانع از ســرگیری روابط دو 
طرف شــده یا موجب تأخیر آن شــود. از جمله 
ایــن چالش ها نگاه تاکتیکی ریــاض به مذاکره و 
در نتیجه تغییر رویکرد سعودی ها به ویژه در سایه 
بلندپروازی های شاهزاده جوان این کشور است که 
در صورت تحول در شرایط کنونی، بعید نیست بار 

دیگر سیاست تنش با ایران را در پیش بگیرد. 
چالش دیگر مربوط به توطئه و کارشکنی های 
رژیم صهیونیســتی اســت که از دیرباز سیاست 
تفرقه در جهان اسالم را دنبال کرده و بهبود روابط 
بین کشــورهای بزرگی مانند ایران و ســعودی را 

برنمی تابد. 
ایاالت متحــده آمریکا نیز هر چنــد قائل به 
تنش زدایی در منطقه است، اما سیاست منطقه ای 
و نگاه به شرق جمهوری اسالمی ایران را تحمل 
نکرده و در عین حال از پیشــبرد سیاســت نفوذ و 
هژمونی نرم در منطقه غافل نیســت. برای نمونه، 
واشنگتن به این منظور روند سازش و عادی سازی 
روابــط با رژیم صهیونیســتی را در دســتور کار 

دیپلماسی منطقه ای خود قرار داده است.
در واقع اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی و آمریکا 
موفق شوند پس از امارات و بحرین، عربستان را 
نیز ســوار قطار صلح کنند، تأثیــرات منفی این 
رخداد بر مناسبات تهران ـ ریاض، اجتناب ناپذیر 

خواهد بود. 

یاض ر تنهایی 
   نیم نگاه    

چرا عربستان در تکاپوی بازسازی روابط با ایران است؟

در شــرایطی کــه نتایــج نظرســنجی های مراکز 
افکارسنجی معتبر در کشور از سه ماه گذشته و با روی 
کار آمدن دولت جدید تا امروز، نشان دهنده افزایش 
امید مردم به اثربخشی اقدامات دولت، مجلس و قوه 
قضائیه و بــه طور کلی نهادهای حاکمیتی در حوزه 
حل مشکالت اقتصادی و معیشتی جامعه است، اما 
تصویر ترسیم شــده از وضعیت حال و آینده کشور 
در رسانه ها و شبکه های مجازی معاند، نشان دهنده 

ناامیدی مطلق مردم از حل این مشکالت است.
»انتظارات و توقعات بحق مردم از مسئوالن برای 
حل مشکالت« از یک سو و »بی تدبیری و اقدامات 
نابجای دولتمردان سابق« از سوی دیگر، شرایطی را 
برای معاندان و کینه توزان نظام جمهوری اسالمی و 
پیاده  نظام رسانه ای داخلی و خارجی آنها مهیا کرده 
که با استفاده از این دوگانه، آرامش روانی جامعه را 

مختل کنند. 
از »دالر ۲84 هزار تومانــی و بنزین لیتری ۱۰ 
هزار تومانی« تا »جیره بندی آب، گاز و برق در تمام 
طول سال و ۳ برابر شــدن قیمت لوازم خانگی« و 
حتی »مسدودسازی شبکه های اجتماعی در فضای 
مجازی، توقیف گســترده روزنامه ها و سایت های 
منتقد و ابطال مجوز پروانه های ســاخت و نمایش 
فیلم های برخی فیلم سازان«، گوشه ای از شایعات 
مطرح در کانال ها و شبکه های مجازی طی هفته ها و 
ماه های گذشته بوده است؛ شایعاتی که تنها با لمس 
انگشت بر روی صفحه تلفن همراه در عرض چند 
دقیقــه می توانند برای چند میلیون نفر به نمایش در 

بیایند.

 Bاهداف هجمه سازان
ترسیم آینده ای مبهم و ترسناک برای ایرانیان، فشار 

مردم به دولت و  ناچار کردن حکومت به ســازش 
بی چون و چرا با آمریکا و غرب، تشــویق و ترغیب 
مــردم به ویژه جوانان به مهاجرت از کشــور و البته 
به فراموشی سپردن  و سرپوش گذاشتن بر اقدامات 
خسارت بار و  خطاهای دولت  سابق، عمده اهداف 
شایعه ســازان و تخریب گــران فضــای مجازی را 

تشکیل می دهند.

 Bخبرهایی که نباید دیده  شوند
اجــرای راهبرد ترســیم فضــای مبهــم از آینده 
کشــور، مســتلزم نادیده  انگاشــتن و عدم پوشش 
خبری اقدامات انجام شــده از ســوی دولتمردان و 
سایر مســئوالن است. انجام هفت ســفر استانی 
رئیس جمهور و ده ها ســفر استانی وزرای دولت در 
8۰ روز ســپری  شده از آغاز به  کار دولت سیزدهم، 
واردات ۱۰۰ میلیون ُدز واکســن کرونا در ماه های 
گذشته و هدف گذاری برای واردات ۵۰ میلیون ُدز 
واکسن دیگر تا دهم آبان  ماه امسال، برگزاری هشت 
جلسه سران قوای مجریه، مقننه و قضائیه به منظور 
تسریع در حل مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم 
و همچنین دیپلماسی فعال دولت سیزدهم در حوزه 
منطقه ای و ارتباط با کشــورهای همسایه، از جمله 
مواردی هستند که دشمن سعی می کند تا جایی که 
در توان دارد از رسانه ای شــدن آن خودداری کند؛ 
چرا که می داند انتشار این اخبار در رسانه و فضای 
مجازی با افزایش امید و اعتماد مردم رابطه مستقیم 

دارد.

 B هوشیار ی مردم
در همین زمینه »عفت شــریعتی« عضو کمیسیون 
اقتصادی و نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با صبح صادق با اشاره 
به تعامل و هماهنگی حداکثری قوای سه گانه برای 
حل مشــکالت کشــور گفت: »در حالی که طی 
هفته های گذشته شاهد بیشترین تعامل، هم افزایی، 
هماهنگی و همکاری قوای مجریه، مقننه و قضائیه 

برای حل و فصل ســریع مشــکالت بوده ایم؛ اما 
می بینیم که دشــمنان ســعی دارند با اســتفاده از 
ابزارهای رسانه ای که در اختیار دارند، شرایط کشور 
را بــه گونه ای القا کنند که گویی شــکاف در درون 
حاکمیت به اوج خود رســیده و زمام امور از  دست 

مسئوالن خارج شده است.«
وی افزود: »در شــرایطی که کشور و مردم ما از 
یک سو درگیر ویروس منحوس کرونا و از سوی دیگر 
درگیر مشکالت اقتصادی ناشــی از بی تدبیری ها 
هستند و فشار زیادی را متحمل می شوند، توپخانه 
رســانه ای دشمن ســعی دارد با سوءاستفاده از این 
وضعیت، مســیر را به  گونه ای برای نظام جمهوری 
اســالمی طراحی کند که ما چاره ای جز تن دادن به 

خواسته های دشمنان خود نداشته باشیم.«
شــریعتی با بیان اینکه سیاستی که شایعه سازان 
در اتاق عملیات خود در پیش گرفته اند، سیاســت 
دروغ سازی و غوغاسازی است، عنوان کرد: »برخی 
از این دروغ ها، شــایعات و تهمت ها آنقدر واضح 
و مبرهن هستند که با یک جســت وجوی ساده در 

فضای مجازی می توان متوجه تهی بودن آنها شد.«
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: »این 
شــایعات حتی ذره ای هم به برنامه هــا، اقدامات و 
رویکردهای اعالمی از سوی دولت، مجلس و سایر 
نهادهای حاکمیتی مستقر در کشور نزدیک نیستند.«
وی  با بیان اینکه امید مردم به آینده کشور طی چند 
ماه گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، 
گفت: »تمامی رسانه های داخلی به ویژه رسانه ملی، 
باید با پوشش گســترده و انعکاس اخبار و اقدامات 
انجام شده، شایعات و هجمه سازی های دشمنان را 

خنثی کنند.«
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 
طی بیش از چهار دهه سپری شده از انقالب اسالمی 
هیچ گاه شاهد این حجم انبوه از شایعات، تخریب ها 
و هجمه ها علیه نظام و مســئوالن نبوده ایم، گفت: 
»سکوت و موضع انفعالی رســانه های داخلی در 
برابر شایعات و  تخریب هایی که در فضای مجازی 

متوجه نظام می شود، معاندان و منافقان را گستاخ تر 
از قبل کرده است.«

شریعتی بر ضرورت هوشیار و  مقاوم بودن مردم 
در برابر توپخانه تبلیغاتی دشمن تأکید کرد و گفت: 
»مردم ما می دانند رســانه هایی که حامی شــدت 
بخشیدن تحریم ها علیه ایران هستند و روزی نیست 
که برای تحقق این هدف شان تالش نکنند، هیچ گاه 

دوست دار واقعی آنها نخواهند بود.«

 B بدبینی مردم ؛ هدف اصلی
»محمدحســن آصفری« عضو کمیسیون شوراها 
و امــور داخلی مجلس نیز بــه صبح صادق گفت: 
»انقالب اســالمی ایران از بدو پیــروزی تا امروز 
همواره با شایعات و هجمه های دشمنان روبه رو بوده 

است.«
وی افزود: »تفاوت شایعه پراکنی ها، تخریب ها 
و هجمه های امروز علیه قوای ســه گانه، مسئوالن و 
ســایر نهادهای حکومتی با اقداماتی که در گذشته 
صورت می گرفت، این اســت که دشمنان امروز با 
استفاده از ابزار رسانه و به خصوص فضای مجازی 
که در دســترس همه مــردم دنیا قرار دارد، بســیار 

منسجم تر  از قبل عمل می کنند.«
عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس 
بدبینی مردم نســبت به حاکمیــت را هدف اصلی 
شایعه سازان و تهمت زنان در فضای مجازی دانست 
و در همین زمینه گفت: »مسئوالن در شورای عالی 
فضای مجازی و سایر نهادهای فرهنگی و سیاسی 
باید راهبرد مشخصی برای مقابله با این توطئه های 

دشمنان طراحی و اجرا کنند.«
و کالم پایانــی آنکه این روزها رســانه و فضای 
مجازی به مهم ترین ابزار دشمن در جنگ اقتصادی 
و معیشتی علیه مردم ایران تبدیل شده است؛ ابزاری 
که اگر برای مدیریت و نظارت بر آن راهبرد نداشته 
باشیم و با اطالع رسانی دقیق و متقن در صدد خنثی 
کردن مطالب منتشــر شــده در آن بر نیاییم، دچار 

خسران زیادی شده ایم.

علیهامیدمردم
شایعه سازان مجازی به دنبال چه می گردند؟

حسین چخماقی
خبرنگار
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 مأموریت ناتمام 
حاج قاسم

 
یکی از مشکالت ما فقدان نگاه راهبردنگر 
و جامع االطراف اســت. ایــران از حیث 
موقعیت منــدی تاریخی، جــز در موارد 
بســیار معدود، سرشار از تجربه های تک 
ســاحتی؛ آن هم در ســطوح عملیاتی ـ 
تاکتیکــی و نه راهبردی بوده اســت. این 
ویژگی تنها به حکمرانــان محدود نبوده 
و رفتار طبقه فرادســت جامعه را شــامل 
نمی شد؛ بلکه جامعه توده)فرودستان( نیز 
همواره در مناسبات عادی و روزمره خود، 
از چنین عمق و سطح محدود و مضیقی 
رنج می برد. سردار حاج قاسم سلیمانی با 
نگاه راهبردی خود و با وجود موانع داخلی 
انگاره های موجود در بخشــی  همچون 
از فضای فکری و احساســی جامعه که 
حضور ایران را در منطقه شــامات، امری 
عقالیی و همســو با منافــع ملی قلمداد 
نمی کرد، در کنار فضاســازی رسانه های 
ضد مقاومت و پیاده نظام رسانه ای خود، با 
فضاسازی های غیر واقع، انجام پروپاگاندا 
و بازنمایی های مختلف، به میدان گسیل 
داده شــدند تا ذهینت به وجــود آمده در 
میان مردم را به سمت اهداف خود، عمق 

بخشیده و آن را هدایت کنند.
قاســم ســلیمانی علیرغــم  حــاج 
محدودیت ها و تنگاهای زیاد و فشارهای 
مختلف توانست منطقه را از لوث داعش 
پاک کند؛ اما همزمان با توفیقات شگرف 
و معجزه گون او در فتح ســنگر به سنگر 
میدان های رزم و جهاد، شــاهد کمترین 
پیوســت اقتصــادی و فرهنگــی درباره 
مأموریت اصلی ســردار ســلیمانی که 
همانا)عمق بخشی داخلی( بوده، بوده ایم. 
بــا وجود این دو پیوســت، بی شــک 
جمهوری اسالمی ایران قادر بود ـ همزمان 
یــا بالفاصله ـ پــس از تثبیــت اوضاع و 
 ،

ً
برچیده شــدن خالفت داعش و متعاقبا

غالب شدن گفتمان مقاومت، وارد صحنه 
شده و به احیا یا بازسازی زیرساخت های 
اقتصــادی و فرهنگی لــرزان و ـ دقیق تر ـ 

ویران در سوریه و عراق بپردازد. 
در خأل چنین پیوست نگاری اقتصادی 
و فرهنگی اســت که ظرفیت های رقیب 
ایران همچــون ترکیه، با وجود ســوابق 
خصومت آمیز خود در نســبت با مشــی 
مقاومت، به پا خاسته و با غنیمت شمردن 
فرصت، تصاحب بازارهای سوریه را که 
یک مصداق آن، افزایش ۱۳ برابری حجم  
صادرات به سوریه در مقایسه با ایران بوده، 

برعهده می گیرد.
بیراه نیســت اگر ادعا شود با گشایش 
خط تجــاری میان دو کشــور، محصول 
و نمادهــای فرهنگی نیز تشــخص یافته 
و مجال روح بخشــی و جوالن می یابند. 
این مهــم از نگاه مثبت تاریخی به معنای 
گسترش و صدور فرهنگ و آداب و رسوم 
از نقطه ای به نقطه ای دیگر بوده و موجب 
تقویت، تعالــی و تحکیــم فرازهایی از 

فرهنگ خود شوند.
به مدد وجود چنین ظرفیت در ذات و 
نه تعامالت تجاری می توان این استنتاج 

ُ
ک

را فراروی خوانندگان محترم یادداشــت 
بازگشــود که مأموریت حاج قاسم، پایان 
نیافته و شایســته اســت متولیــان امر در 
بخش های مختلف نظام ضمن ســرعت 
بخشیدن به کار و هدر ندادن فرصت، به 
جبهه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
ورود کــرده تا راه ناتمــام فرمانده میدان 
)حاج قاسم شهید( را تا رسیدن به سرحد 

مطلوب ادامه دهند.

   روزنه    

دیدگاه

   عکس و مکث   

همیشــه به یاد حاج قاســم/ نصب عکس حاج قاســم در اتاق مذاکرات 
وزارت خارجه نشــان می دهد در دوران جدیــد، مذاکره کنندگان ما باید 
بدانند که افراد آن طرف میزشان، افرادی هستند که به نفع ملت ایران 

کاری نخواهند کرد و عزت ما، در گرو دیپلماسی قوی خواهد بود.

وحدت رمز برادری/ تصویری از وحدت بین مســلمانان شــیعه و سنی در 
افغانســتان که نشــان دهنده برادری این دو جریان اصلــی اعتقادی در 
افغانســتان است؛ کشــوری که در هفته های اخیر با حوادث تروریستی 

متعددی روبه رو شده است و مردم بی گناه بسیاری شهید شده اند.

همه ما ســرباز وطنیم / محمد بنا، ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی در 
پاســخ به پیام امام خامنه ای در صفحات مجازی، با بیان اینکه همه مان 
ســربازان وطنیم به ابراز محبت رهبر معظم انقالب پاسخ داد. محمد بنا 
در مســابقات بین المللی کشتی فرنگی، مانند یک سرباز، نام ایران را بر 

بلندای تاریخ برد و ایران را قهرمان کرد.

برآورده شــدن آرزو/ حســین قاســمی، نوجوان ۱۳ ســاله آبدانانی که به 
بیماری ســرطان مبتالســت، بــا همت پلیــس راهور این شهرســتان ،به 
آرزوی خود که پلیس شــدن است، رســید. خدا قوت به نیروی انتظامی 
و اللهم اشــف کل مریض به امید ســالمتی حسین و پلیس واقعی شدن 

او در آینده

دیکتاتور فوتبالی!/ جمعی از هواداران باشــگاه نیوکاســل انگلســتان با 
حضــور در اطراف اســتادیوم این باشــگاه، اعتراض خــود را به واگذاری 
نیوکاســل به بن ســلمان دیکتاتور ســعودی ابراز کردند. این هواداران 
قاتل خاشــقجی و کــودکان یمنــی را در صالحیت مدیریت این باشــگاه 

نمی دانند.

فرمانده در کرمان/ با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و جمعی از مسئوالن پروژه آبرسانی به ۶۳ روستای محروم استان کرمان 
به مرکزیت نرماشــیر، در قالب قرارگاه »نهضت آبرســانی مرد میدان« 
افتتاح شد. با حرکت جهادی در این استان و کمک سپاه، مشکل آب در 

این استان به طور کامل رفع خواهد شد.

عباس ســلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین 
تاریخ ایران، در نامه ای به محســن امین زاده، فعال 
سیاســی اصالح طلب و معاون وزیــر امور خارجه 
دولــت اصالحــات، به بررســی تحــوالت اخیر 
در افغانســتان و نقــد مواضــع دوگانــه و متناقض 
اصالح طلبان در قبال این اتفاقات و ماجرای داعش 
در عراق و ســوریه پرداخته است. سلیمی نمین در 
ابتدای نامه با بازخوانی مواضع دولت اصالحات در 
زمان حمله طالبان به کنسولگری ایران در افغانستان 
می نویسد: »در مورد مصوبه شــورای عالی امنیت 
ملی و پنهان کــردن مواضع دولــت اصالح طلب 
 
ً
پیرامون طالبان، ادعاهایی را مطرح می کنید که صرفا
می توان وارونه سازی تاریخ نام نهاد. در روزشماری 
می نویســید: »۲۷ مرداد ـ  احمد شــاه مســعود در 
مذاکره با ســپاه و ســایر نظامیان، خواهان تصرف 
هرات در حمله مشــترک و با پشتیبانی سالح های 
سنگین سپاه می شود. پیشنهاد با حمایت فعال آقایان 
فیروزآبادی،  بروجردی،  رحیم صفوی، الریجانی، 
شــمخانی در دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی 
تصویب و گزارش آن توســط آقای ربیعی برای مقام 
رهبری ارسال می شــود... ۲8 مرداد ـ پاسخ رهبری 
سحرگاه واصل می شود. ایشان در پاسخ با عبارت: 
»ما وارد این باتالق نخواهیم شــد تصریح می کنند 
که ورود نیروهای مســلح ایران به باتالق افغانستان 
مجاز نیست ولی تدابیر دیگر انجام شود.« )روزنامه 
سازندگی، ۱۱ مهر ماه ۱4۰۰( در این زمینه باید گفت: 
 جنبه 

ً
 مذاکرات نمایندگان مدعو دبیرخانه صرفا

ً
اوال

جمع آوری نظرات و دیدگاه های نهادهای تعیین کننده 
 
ً
در پیرامون موضوعات در دســتور کار را دارد، ثانیا

مصوباتی که به رهبری منعکس می شود و بدون تأیید 
ایشان قابل اجرا نخواهد بود مربوط به شورای عالی 
 ترکیب شورای عالی امنیت 

ً
امنیت ملی است. ثالثا

ملی)رئیس جمهوری، دو تن نماینده رهبری، رئیس 
قوه مقننه، رئیس قوه قضائیه، وزرای خارجه، دفاع، 
اطالعات، کشــور، معاون رئیس جمهوری و رئیس 
برنامــه و بودجه و در نهایت رئیس ســتاد نیروهای 
مسلح( به گونه ای است که چنین موضوعی بدون نظر 
مثبت دولت اصالحات هرگز به تصویب نمی رسید، 
 آقای روحانی طرحی چهــار مرحله ای ارائه 

ً
رابعــا

 از موافقت دولت اصالح طلب 
ً
می دهد که شما کامال

با آن مطلعید، اما هرگز اشاره ای به آن ندارید. بنده نیز 
از حد یادآوری فراتر نمی روم.«

ســلیمی نمین در ادامه از تالش امین زاده برای 
وارونه نمایی واقعیت پرده برداشته و اضافه می کند: 

»جناب آقای امین زاده! شما به وارونه سازی روایت  
آقای علی ربیعی از مســئوالن بلنــد پایه دبیرخانه 
شــورای عالی امنیت ملی بســنده نمی کنید، بلکه 
فراتر رفته و برای کتمان حقیقت مسائلی را مطرح 
می سازید که پذیرش آن دور از ذهن است. آیا چهار 
شخصیتی که از آنان یاد می کنید می توانستند منشأ 
تصویب موضوع با چنین حساســیتی باشند، حال 
 دو نفر از نام بردگان، عضو شورای عالی 

ً
آنکه اصوال

امنیت ملی نبودند؟ آنچه رهبری به سرعت آن را وتو 
کردند، مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود. ممکن 
است برخی اصالح طلبان با جنگ با طالبان مخالف 
و برخی اصول گرایان موافق بوده باشند، اما بی تردید 
با توجه به اکثریت داشتن اصالح طلبان، بدون نظر 
مثبت آنان جنگ با طالبان به تصویب نمی رسید. شما 
برای صلح طلب نشان دادن اصالح طلبان)که موارد 
نقض آن در چند دهه گذشته بسیار است( عالوه بر 
تغییر محتوای اظهارات اصالح طلبانی چون آقای 
علی ربیعــی، روایت برخی از همفکران خود را که 
در تعارض صریح با ادعای تان است، حذف می کنید 
تا مدعی شــوید آنچه با وتوی رهبری مواجه شده، 
 مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 

ً
احتماال

بوده اســت. آقای موسویان به عنوان یک شخصیت 
اصالح طلب دیگر در این زمینه روند تصویب جنگ 
با طالبان را تشــریح می کند: »آن زمان بحث های 
خیلی فشرده ای در دبیرخانه شورای امنیت داشتیم. 
عجیب این بود که اکثر دســتگاه ها نظرشان این بود 
کــه ارتش ما باید برای انتقــام از طالبان وارد خاک 
افغانستان شده و طالبان را تعقیب کند... موضوع به 
شورای عالی امنیت ملی رفت، در آن جا هم اکثریت 
 دأب )روش( آقا 

ً
رأی به حمله نظامی دادند. معموال

حداقل بر اساس تجربه هشت ساله ای که خودم از 
نزدیک داشــتم این نبود که مصوبات شورای عالی 
امنیت ملی را وتو کند. خیلی وقت ها هم نظر موافق 
نداشتند. اما اگر نظر اکثریت بود اجازه می دادند نظر 
اکثریت اجرا شود، ضمن اینکه مالحظه خود را هم 
می نوشــتند. این یکی از موارد نادر بود که با حمله 
نظامی به افغانستان برای جنگ با طالبان مخالفت و 
مصوبه را وتو کردند.«)سیدحسین موسویان، رئیس 
کمیته سیاست خارجی وقت دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی، روزنامه همشــهری، شنبه ۲ شهریور 
۱۳98، شماره ۷۷4۲، ص ۱۰( آیا با علم به ترکیب 
 دولت در آن به 

ً
شــورای عالی امنیت ملی که اصوال

تنهایی از جایگاه اکثریت برخوردار است و در آن ایام 
رئیس قوه مقننه )آقای کروبی( نیز اصالح طلب بود، 
می توان ادعا کرد که چنین مصوبه ای در این شورا با 
وجود مخالفت اصالح طلبان رأی آورده است؟ شما 
اصرار دارید این گونه القا کنید که افرادی خارج از 

شورا توانسته اند چنین تصمیم خطیری را به تصویب 
برسانند و مصوبه را به سرعت آن گونه که آقای علی 
ربیعی روایت می کند جهت تأیید، نیمه شب برای 

رهبری بفرستند.
آنچــه در دور جدیــد قدرت گیــری طالبان در 
افغانستان نباید از نظر دور بماند، تالش برای ایجاد 
جوی احساسی همچون سال ۱۳۷۷ است. تحلیل 
طالبان و جامعه افغانستان بحث مهمی است که در 
این مختصر نمی گنجد، اما آنچه مسلم است طالبان 
بر خالف داعش یک پدیــده وارداتی به کانون های 
دارای ظرفیت بحرانی شدن نیست. بعد از بهره گیری 
صهیونیســت ها از داعش حتی آنکارا نیز در جریان 
حاد شدن مسئله قره باغ از این جماعت استفاده کرد؛ 
اما طالبان نیروی کنش گر داخلی افغانستان است. 
تکــرار برخی تالش ها مانند آنچه در ســال ۱۳۷۷ 
صورت گرفت، بدین معناســت که اراده ای وجود 
دارد که به هر نحو، ایران را درگیر مسائل فرسایشی 
با همســایگان خود کند تا نتوانــد مواضعش را در 
به رسمیت نشناختن صهیونیست های حاکم  مورد 
شده بر فلسطین، حفظ کند. آمریکا در سال ۱۳8۰، 
یعنی سه ســال بعد از ناامیدی از درگیر کردن ایران 
با افغانســتان، حضور طالبان در قدرت و مقابله با 
تروریسم را بهانه لشکرکشی به این کشور قرار داد، 
در حالی که به هیچ یک از وعده هایش پایبند نماند 
و بعد از بیست سال حضور خفت بار، افغانستان را 
 زمینه بازگشــت مجدد طالبان به 

ً
ترک کرد و عمال

قــدرت را فراهم کرد. آمریکا، قبل از فرار از باتالق 
افغانستان، تحرکات گســترده پنهان و آشکاری را 
برای حفظ سلطه سیاســی اش در دستور کار خود 
قــرار داده بود. با توجه به اینکــه طالبان یک حزب 
 ناهمگون 

ً
سیاســی نیســت؛ بلکه یک گروه کامال

است، واشنگتن تالش کرد برخی از آنان را در پنهان 
به خود مرتبط کند؛ اما طالبان سال ۱۳۷۷ با طالبان 
۱4۰۰ دارای تفاوت هایی است و دست کم به لحاظ 
پشــتیبانی منطقه ای قطر امروز جای ســعودی ها و 
اماراتی ها را گرفته است؛ البته نباید از پیچیدگی های 
مذاکرات طالبان با آمریکا که منجر به آزادی 4۰۰ 
نفر از نیروهای این گروه از زندان های افغانســتان و 
 
ً
اعطای برخی امتیازات دیگر شد غفلت ورزید، قطعا

ایران نیز با داشتن دیپلماسی فعال در این زمینه تالش 
کرد باب ارتباط با طالبان را مفتوح نگه دارد. برخی 
از این تماس ها از ســوی دولت اصالح طلب آقای 
روحانی صورت گرفت که بسیار عاقالنه و قابل دفاع 
بود؛ بنابراین تردد نیروهای سیاسی افغانستان به ایران 
امری نیست که بتوان از آن برای متهم کردن ایران به 
داشتن پیوند با طالبان چماقی ساخت، ضمن اینکه 
بعد از تجربه ســال ۱۳۷۷، این روش ها برای اتخاذ 

تصمیمات هیجانی دیگر کارایی نخواهد داشت.«
در بخــش دیگری از نامه ســلیمی نمین درباره 
مواضع امروز اصالح طلبان آمده است؛ امروز برای 
بسیاری از نیروهای حتی غیر سیاسی نیز این پرسش 
به طور جدی مطرح اســت که آیا دعوت به دخالت 
ایران در مســئله افغانستان به بهانه کشتار شیعه و... 

)حتی اگر درست باشد( صادقانه است یا خیر؟
»جنــاب آقای امیــن زاده! آیا زمانــی که داعش 
توسط جبهه طرفدار صهیونیست ها به عراق گسیل 
داشــته شــد و جنایاتی هولناک در این کشور رخ 
داد و مرقــد امامان شــیعه را منفجر کردند، جریان 
تندرو اصالح طلب یک صدم نوحه ســرایی ای که 
امــروز در مورد افغانســتان می کند، کرد؟ پاســخ 
منفی اســت. فراموش نشــده که وقتی این جریان 
وارداتی به مرزهای ایران نزدیک می شــد اقدامات 
تهران برای بیرون راندن این تروریســت های مورد 
حمایــت غرب)که حتــی مجروحانــش را برای 
معالجه به اســرائیل می فرستادند( سوی این طیف 
اصالح طلب به شــدت زیر ســؤال می رفت. یعنی 
نه تنها اصالح طلبان تندرو مقابله ایران با داعش را 
ُرق مختلف زیر ســؤال 

ُ
تأیید نمی کردند، بلکه به ط

می بردند؛ بنابراین چگونه امروز انتظار دارند مردم 
دلسوزی آنان برای شیعیان افغانستان آن هم بر مبنای 

اخبار ساختگی را بپذیرند؟
جناب آقــای امین زاده! بعــد از ناامیدی آمریکا 
از کشــاندن ایران به باتالق افغانســتان، داعش در 
افغانســتان تقویت شد، اما شــما هیچ اشاره ای به 
آن ندارید. چند هفته قبل، ســایت میدل ایست آی 
گزارش داد: امارات و عربســتان به سمت تقابل و 
جنگ نیابتی جدید در افغانستان پیش می روند و به 
دنبال ایجاد ناآرامی در سیستم حاکمیتی طالبان در 
این کشور هستند. عربستان و امارات اقدام به تأمین 
مالی گروه های مســلح مخالف طالبان می کنند تا 
بتوانند جنگ فرقــه ای در افغانســتان راه بیندازند 
و اهل تســنن این کشــور را به جنگ با شــیعیان و 
گروه هــای فاطمیون بکشــانند و زمینه های حذف 
اقلیت شــیعه در این کشور یا هرج و مرج فراگیر در 
مرزهای شــرقی ایران را فراهــم کنند و طرح های 
امنیتی خود را در سایه این ناآرامی ها در بخش های 
شرقی ایران به اجرا بگذارند.« در روزهای اخیر نیز 
جنایات هولناکی در افغانســتان صورت گرفت که 
 مســئولیت آنها را به عهده گرفت. 

ً
داعش مستقیما

انتظار می رود با فعال شــدن داعش در افغانســتان 
دلسوزی های نیروهای تندرو اصالح طلب فروکش 
نکند و دست کم با صدای رسا جنایاتی را که بعد از 
مأیوس شــدن غرب از درگیر کردن ایران با طالبان 

آغاز شده است، محکوم کند.«

واردباتالقنمیشویم
بازخوانی بخش هایی از نامه عباس سلیمی نمین به محسن امین زاده  با مضمون مواضع اصالح طلبان درباره افغانستان

جواد صحرایی رستمی
کارشناسمطالعاتراهبردی

گروه گزارش
صبحصادق
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   یادداشت    

 فتح الفتوح 
انصار الله

 
افزایش قدرت میدانی و سیاسی انصارالله 
و ارتقــای موقعیت بازیگری آن که به یک 
عنصر فعال در منطقه تبدیل شده است، در 
مقابل تضعیف موقعیت میدانی، نظامی، 
امنیتی و سیاسی و کاهش توان اثرگذاری 
عربســتان دو محور اصلی پیرامون یمن 

است. 
بــرای درک آخریــن تحوالت جنگ 
چاره ای جز پرداختن به آنچه در »مأرب« 
می گذرد، نیســت؛ چرا که از ابتدای آغاز 
جنگ ســعودی علیه این کشور، تمرکز 
اصلی درگیری ها بر روی اســتان مأرب 
بوده که در ۱۷۳ کیلومتری شــمال شرق 
صنعــا قرار دارد و در حال حاضر از ســه 
جهت شمال، جنوب و غرب در محاصره 
انصارالله است. بنابراین با وجود گذشت 
بیش از شش ســال از جنگ یمن، مأرب 
که حدود یک میلیون آواره در آن ســاکن 
هستند، همچنان یکی از کانون های اصلی 
درگیری بین انصارالله و متجاوزان سعودی 
است که نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای 
در چشــم انداز آتی تحــوالت میدانی و 
سیاســی یمن دارد. در آخرین پیشروی، 
ارتش و نیروهای دولت نجات ملی یمن 
کــه انصارالله نیز بخشــی از این دولت 
است، طی چند هفته اخیر شهرستان ها و 
شهرهایی در جنوب استان مأرب را آزاد 
کردند که آخرین آن شهرستان العبدیه بود 
که هفته گذشــته بعد از ۲۵ روز محاصره 
آزاد شد. مأرب که از یک طرف به صنعا، 
پایتخــت یمن نزدیک اســت و از طرف 
دیگر بسیاری از منابع نفتی و گازی یمن 
را در خود جای داده است، قلب اقتصادی 
این کشور به شــمار می رود. ذخایر نفتی 
مأرب در کنار مناطق الجوف و الشــبوه 
تا حدی اســت که این منطقه را به دومین 
میدان نفتی بزرگ شــبه جزیره عربستان 
بعد از مناطق شــرقی عربســتان تبدیل 
کرده است. این شهر همچنین مهم ترین 
پایگاه نیروهای وابسته به منصور هادی که 
شامل شبه نظامیان و عناصر مزدور امارات 
و عربســتان است، به شــمار می رود که 
 به معنای پایان دولت 

ً
آزادسازی آن، عمال

فراری منصور  هــادی در یمن و آغاز یک 
فصل جدید در تاریخ این کشور است. با 
آزادی مأرب انصارالله که هم اکنون بیش 
از دو ســوم اراضی قابل سکونت یمن را 
در اختیار دارد، خواهد توانســت بر 9۰ 
درصد از استان های شمالی یمن نیز تسلط 
یابد. این مسئله همچنین باعث دسترسی 
نیروهای مردمی و انقالبی به منابع نفتی 
و منابع آبی در شهر مأرب شده و بخشی 
از فشــارهای وارد بــر انصارالله به دنبال 

محاصره یمن را کاهش خواهد داد.
برای پــی بردن به اهمیــت راهبردی 
مــأرب در تعیین وضعیــت جنگ یمن 
باید اشــاره داشت که نقشی که مأرب در 
تحــوالت میدانی و سیاســی یمن دارد، 
همانند نقش حلب در ســوریه و پیشتر از 
آن نقش خرمشهر در جنگ تحمیلی علیه 
ایران بود؛ لذا آزادی کامل مأرب می تواند 
نتایج و دســتاوردهای بســیار بزرگی در 
پی داشته باشــد. اینکه چرا سعودی ها تا 
به این اندازه نســبت بــه تحوالت در این 
شهر مضطرب و وحشت زده اند و بخش 
عمــده ای از توان لجســتیکی و رزمی و 
پشــتیبانی خود را در ایــن نقطه معطوف 
 به دلیــل جلوگیری از 

ً
کرده انــد، دقیقــا

دسترســی کامل انصارالله به آن است که 
 به پایان بازی سعودی در یمن منجر 

ً
قطعا

خواهد شد.

منطقه

محمدرضا فرهادی
کارشناسمسائلمنطقه

 حمید خوش آیند
کارشناسبینالملل

با گذشت یک سال از انفجار بندر بیروت و بعد از 
برکناری »فادی ساوان« قاضی اول رسیدگی کننده 
به انفجــار بیروت و گمــاردن »طــارق بیطار« 
فردی وابســته به آمریکا، هنوز تحقیقات و حکم 
عامالن این حادثه اعالم نشــده است. امری که با 
موضع گیری سیدحسن نصرالله مواجه شد و پس 
از آن با اعتراض مسالمت آمیز مردم به این ماجرا 
منجر به حادثه »الطیونه« شد و با حمله مسلحانه 
گروه قــوات لبنانی متعلق به ســمیرجعجع این 
تظاهرات به خاک و خون کشــیده شد. در رابطه 
با این حادثه و اهــداف عامالن آن ذکر چند نکته 

ضروری است:
 ۱- عامالن حادثــه آمریکا و گروه قوات لبنانی یا 
فاالنژها بودند و این امر برکســی پوشیده نیست. 
به گونه ای که تک تیرانــداز موجود در این حادثه 
»شــکری ابوصعب« از نیروهای امنیتی سازمان 
امنیت لبنان و همزمان از کارمندان سفارت آمریکا 
بوده است. همچنین این حمله از جانب هواداران 
ســمیر جعجع یا همان فاالنژها صورت گرفت و 
این گروه همواره در تشدید تنش ها و درگیری ها در 
لبنان نقش اساسی را داشته است.  البته وابستگی 
ســمیر جعجع به برخی کشــورهای منطقه ای و 
فرامنطقــه ای به خوبی واضح اســت. جعجع به 
ضدیت با حزب الله معروف اســت و از حمایت 
برخی کشورهای منطقه و آمریکا برخوردار است 
و این را بارها در ســخنانش اعالم کرده است؛ به 
گونه ای که وی در گفت وگو با شــبکه »الجدید« 
اعالم کرده بــود، از حمایت آمریکا، عربســتان 
سعودی، امارات و دیگر کشورها برخوردار است.
 این موضع گیری ها نشــان می دهد، ســمیر 
جعجــع مجــری طرح هــای آمریــکا و برخی 
کشــورهای منطقه در لبنان اســت. محل حادثه 
تیراندازی از سوی سمیر جعجع نیز به خوبی نشان 

می دهد، وی به دنبال چه اوامری بوده است. 
حادثه تیراندازی در محلــه ای اتفاق افتاد که 
جنگ خونین ۱۵ ساله لبنان از همین منطقه شروع 

شد. محله ای مابین شیعیان و مسیحیان لبنان که 
 منطبق با همین رویداد 

ً
هدف حمله کنندگان دقیقا

بوده است.
۲- ایجاد بحران و تثبیت آن هدفی است که آمریکا 
با همراهی برخی کشــورهای منطقه و گروه های 
داخلی درصدد پیاده ســازی آن در لبنان هستند. 
لبنان مدت هاســت که درگیر بحران اقتصادی و 
مشــکالت متعدد سیاسی اســت که به تازگی با 
تالش های حزب الله و گروه های همسو، دولت در 
 
ً
این کشور تشکیل شد. در کنار این مسئله، اخیرا
حزب الله دستاورد دیگری در عرصه اقتصادی با 
واردات ســوخت از ایران به دست آورد که همین 
مســئله منجر به جهت گیری برخــی گروه های 
داخلی علیه این جنبش شده است؛ زیرا براساس 
طرحی که بعد از انفجار بیروت در نظر گرفته شده 
بود، تمام حوادث و اتفاقات باید متوجه حزب الله 
می شد تا در سناریوی بعدی مقدمات حذف این 
جنبش از صحنه سیاسی لبنان و پس از آن در سایر 
عرصه هــا اتفاق بیفتد. همه این موارد و کســب 
دستاوردها منجر به این شد که آمریکا با همراهی 
برخی هم پیمانان داخلی خود صحنه ای را برای 
درگیر کردن حزب الله در لبنان و مشغول سازی آن 
در جهــت اهداف و منافع بعدی خود طرح ریزی 
کند. هدف اول؛ ورود حزب الله به جنگ داخلی 

با حادثه الطیونه بود. 
هدف دوم؛ منحرف کــردن افکار عمومی از 
پرونده انفجار بیروت و سوق دادن مردم به سمت 
بحران خودساخته با مقصر جلوه دادن گروه های 
مقاومت بود. هدف سوم؛ فراهم  شدن زمینه های 
حضور ســایر بازیگران در لبنان و پرونده انفجار 
بیروت برای ایجاد سناریویی شبیه آنچه در پرونده 
ترور رفیق حریــری اتفاق افتاد. هــدف چهارم 
نیز کســب نکردن دســتاورد برای حزب الله در 
انتخابات پارلمانی آینده از طریق جوسازی های 
نظامی ـ سیاســی علیه آن با ایجــاد پروژه جنگ 

داخلی بود. 
در واقع یک پروژه چهار مرحله ای با مختصات 
امنیتی ـ سیاسی برای لبنان و حزب الله تدوین شده 
بود که حادثه الطیونه مقدمات این پروژه بود، اما با 

هوشیاری مقاومت این طرح خنثی شد.

چهارگامبراییکهدف
   پنجره    

انتخابات پارلمانی عراق که در ۱8 مهرماه سال 
جاری برگــزار شــد، دارای برخی فرصت ها 
و چالش هاســت. این انتخابات از چند منظر 
فرصت داشــت کــه برخــی از مــوارد آن به 

شرح ذیل است:
۱ـ یک ثبات امنیتی در این انتخابات حکم فرما 
بود که تأمین امنیت آن از طریق نیروهای امنیتی 
عراق و به ویژه حشدالشــعبی صورت گرفت. 
دفع تهدیدات تروریستی هسته های داعش در 
برخی مناطق عراق در روزهای قبل از انتخابات 
از سوی حشدالشــعبی جلوه ای بارز از امنیت 
ایجاد شده از طریق نیروهای امنیتی عراق بدون 

حضور کشورهای خارجی بود.
۲ـ در این انتخابات تجربه دموکراســی واقعی 
با روند فعلی انتخاب افراد برخالف روال های 
گذشــته که به صورت لیســتی بــود، صورت 
 گرفت. در این انتخابات افراد به صورت مستقیم 
و نه به صورت لیســتی انتخاب شدند و همین 
عاملی در جهت تأثیرگذاری مستقیم مردم در 

مسائل کشور بود.
۳ـ نتایج انتخابات دو واقعیت مهم و انکارناپذیر 
را عیان کرد؛ اول؛ رأی نیــاوردن کاندیداهای 
وابســته به آمریکا و دوم؛ کسب نکردن نتیجه 
مطلــوب از ســوی جریان هایــی، همچــون 

تشرینی ها.
 تا قبل از انتخابات تبلیغات بسیاری بر روی 
این مســئله وجود داشــت که وزن جریان های 
آمریکایی و تشــرینی در عراق بســیار است و 
نتایج انتخابات به نفع این دو جریان رقم خواهد 
خورد؛ اما در عمل مشاهده شد که چنین اتفاقی 
نیفتاده و وزن ایــن جریان ها چندان قابل توجه 

نیست.
انتخابات عراق ممکن اســت از چند منظر 

برای آینده چالش زا باشد:
۱ـ مهم تریــن چالــش در بحــث انتخــاب 
نخست وزیر و تشکیل دولت آینده عراق است. 
با توجه به اینکه هیچ یــک از احزاب موفق به 
کسب اکثریت نشده اند، این احتمال وجود دارد 
که روند تشکیل دولت در عراق و تشکیل »کتله 
اکبر« دچار یک فرآیند پیچیده شــود و همین 
امر به دخالت ســایر کشورها همچون آمریکا 

در تعیین نخســت وزیر بینجامد؛ امری که در 
دوره های گذشته شاهد آن بوده ایم.

۲ـ جنگ شیعی ـ شــیعی. با توجه به اعتراض 
برخــی جریان های مقاومت و مــردم به نتایج 
انتخابات و در کنار آن موضع گیری های درونی 
برخی رهبران احزاب، ایــن نگرانی به وجود 
آمده اســت که تشدید این اعتراض ها منجر به 

یک جنگ شیعی ـ شیعی شود.
 راهبردی که آمریکا از سه سال پیش با جرقه 
اعتراض های مردمی در عراق مترصد آن بوده 
و زمان فعلــی را بهترین مقطع برای اجرای آن 

می داند.
 از ســوی دیگــر برخــی موضع گیری ها 
از ســوی رهبران سیاســی جریان های شیعی 
صورت گرفته و همین ممکن است در آینده به 
چالشی در جهت تشدید فضای سیاسی عراق 
تبدیل شود. به گونه ای که به تازگی نوری مالکی 
در اعتراض بــه نتایج انتخابــات اعالم کرد، 
کمیساریای انتخابات موضوع را جدی و دقیق 
بگیرد و نقص قانون اساسی و قانونی را به دور 
از هرگونــه کوتاهی یا تمایل به یکی از احزاب 

رقیب بررسی کند. 
این موضع گیری با واکنــش مقتدی صدر 
روبه رو شــد و وی اعالم کرد: »او باید آنچه را 
که از دست داده است جبران کند و توصیه من 
به او این اســت که با چسبیدن به قدرت،آنچه 
را که از دســت داده است جبران نکند؛ چراکه 
او آزمایش شده و موفق نشده است و کسی که 
 آزمایش شده اســت بار دیگر آزموده نخواهد

 شد.«
۳ـ سهم خواهی گسترده. با توجه به اعالم نتایج 
از هم اکنون بســیاری از احزاب خواهان سهم 
خود در آینده دولت عراق هستند. به گونه ای که 
جریان صدر از هم اکنون خواهان انطباق سایر 
احزاب با این جریان برای پست نخست وزیری 
است؛ زیرا از منظر جریان صدر، نخست وزیر 
آینده باید فردی از این جریان باشد و این نشان 
می دهد جریــان صدر غیــر از انتخاب فردی 
خارج از جریان خود حاضر به ائتالف با سایر 

احزاب نخواهد بود.
 در آینده در 

ً
 این ســهمی خواهی ها مطمئنا

بحث تشکیل دولت در عراق تأثیرگذار خواهد 
بود و روند تشــکیل دولت را با مشکل مواجه 

خواهد کرد.

تعیینآینده
   فراسو    

فرصت ها و چالش های انتخابات پارلمانی عراقنگاهی به پروژه امنیتی ـ سیاسی آمریکا علیه لبنان

علی کریمیان
کارشناسمسائلمنطقه

   رصد    

یاضازبدعهدیآمریکا زخمر
پیروز حمله آمریکا به عراق!

 ۲/۳ نشنال اینترســت:  آمریکایــی  نشــریه 
تریلیــون دالر هزینه در افغانســتان که از جیب 
مالیات دهنــدگان آمریکایــی پرداخت شــد و 
همچنین قربانی شدن دو هزار و چهارصد نظامی 
آمریکایی بــرای فائق آمدن بر تفاوت های قومی، 
قبیله ای و مذهبی که برای ســاختن یک کشــور 
افغانستان دموکراتیک و دوست آمریکا صرف شده 
بود، کافی نبوده است. عراق هم داستان مشابهی 
دارد. پس از دو تریلیون دالر هزینه و قربانی شدن 
چهار هزار و پانصــد نظامی آمریکایی، عراق در 
سینی نقره ای به ایران تقدیم شد. به معنای دیگر، 
با حذف صدام حســین )دیکتاتور سابق عراق(، 
آمریکا کاری را انجام داد که ایران در دوران جنگ 
هشت ساله در ۱98۰ نتوانست انجام دهد و تهران 
هرگز به اندازه ای که االن وجــود دارد، در عراق 

نفوذ نداشته است. 
تنهایی عربستان

وبگاه المغرس: پادشــاهی عربستان سعودی به 

 محرمانه، با نهایت تالش به دنبال 
ً
صورت کامال

نزدیک شدن به جمهوری اسالمی ایران است تا با 
آن وارد مرحله جدیدی از تفاهم و همکاری شود؛ 
اما به نظر می رسد ایران شروطی دارد که عربستان 
را از دادن امتیازات باز می دارد. ریاض معتقد است 
که پذیرفتن این شروط با چالش کاهش اثربخشی 
نقش خود در شورای همکاری خلیج فارس مواجه 
خواهد شد؛ اما رویکرد سعودی ها و تمایل آنها به 
نزدیک شدن به ایران به این دلیل است که ریاض 
یقین دارد نقش آمریکا در حمایت از آن رو به پایان 
است و باید راهی را برای دور نگه داشتن خود از 

آشفتگی مراحل بعدی جست وجو کند. 
 اثبات بدعهدی آمریکا

پایگاه اینترســپت: احتمال گشــایش در روابط 
ایران و عربستان نشان می دهد، چک سفید آمریکا 
به برخی از کشــورها چقدر جلوی پیشرفت در 
روابط میان کشورها را می گیرد. به عبارت دیگر، 
خروج فزاینده آمریکا از خاورمیانه به عنوان هژمون 
نظامی، احتمال شکل گیری نظامی پایدار را ایجاد 

می کند که بر اساس آن کشورها خودشان به تنهایی 
مذاکره کنند.

 پیروزی  های پی  درپی

)ارتش  بین المللی بحــران: »حوثی ها«  گروه 
و کمیته های مردمی( توانســتند پس از تسلط بر 
استان البیضاء رشته پیروزی های خود را آغاز کنند 
و در حقیقت آزادســازی البیضاء آغازی بر پایان 
دولت منصور هادی بود. تسلط نیروهای ارتش و 
انصارالله یمن بر اســتان مأرب پس از آزادسازی 
استان البیضاء بسیار محتمل است و ورود نیروهای 
دولت صنعاء به شهر مأرب، یک ضربه کشنده به 
جسم نحیف دولت منصور هادی به شمار می آید.

 دلیل حضور صهیونیست ها در امارات

خلیج آنالین: اســرائیل از طریق عادی ســازی 
روابط خود با بحرین در تالش اســت تا بحرین 
و امارات را به مکانی برای تجســس علیه ایران 
و دیگر کشــور ها تبدیل کند. اهمیت بحرین از 
این جهت اســت که به آب هــای منطقه ای ایران 
نزدیک تر است و به همین دلیل مکان مناسب تری 

برای عملیات اطالعاتی اسرائیل به شمار می آید. 
تهدیــدات، مانع اول بحرین بــرای همکاری با 
اسرائیل در زمینه ضربه زدن به ایران است، چرا که 
مقامات بحرین به خوبی می دانند که چنین اقدامی 

آنها را در تیررس ایران قرار می دهد.
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 مرگ طراح
 لشکرکشی به عراق

 مطبوعــات آمریکایی در هفته گذشــته 
تیتر یک خود را به مــرگ »کالین پاول« 
وزیر خارجه سابق آمریکا در زمان دولت 
جورج بــوش اختصاص دادنــد. مرگ 
یکی از معماران و طراحان اصلی حمله 
به عراق، باعث ایجاد بحث های فراوانی 
در شــبکه های اجتماعی و رســانه ها در 
خصوص نقش پاول در این ماجرا به وجود 
آورد. پاول در زمان حمله به عراق با حضور 
در ســازمان ملل به دالیل حمله آمریکا و 
انگلستان به عراق پرداخت و دلیل اصلی 
آن را مبارزه با ســالح های کشتار جمعی 
دانست که صدام در این کشور پنهان کرده 
 است. این در شرایطی است که سال ها بعد 
مشخص شد اسنادی که پاول در سازمان 
ملل ارائه کرده بود و درواقع جنگ عراق را 
توجیه می کرد، همگی غلط بوده و چنین 
سالح هایی در عراق وجود ندارد. با وجود 
اینکه رسانه های آمریکایی تالش داشتند از 
پاول به عنوان اولین سیاه پوست آمریکایی 
در وزارت امور خارجه این کشور یاد کنند 
و میراث او برای سیاست خارجی آمریکا 
برشــمارند، بحث های صورت گرفته  را 
از ســوی افرادی مانند ترامپ و حامیان 
او نشــان داد، حتــی در داخل آمریکا نیز 
مــردم می دانند میراث پاول بــرای دنیا و 
به خصوص عراق چه بوده اســت. ترامپ 
از پاول انتقاد کرده و او را مســئول اصلی 
کشــتار و همچنین جنگ چند دهه ای در 

عراق عنوان کرد. 

 قانونی برای 
حذف نتانیاهو

رسانه های صهیونیستی نوشتند؛  »گیدئون 
سعر« وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی 
خبر داده است الیحه ای را به پارلمان این 
رژیم تقدیم می کند که براساس آن کسانی 
که اتهامــات قضایی دارنــد، نتوانند در 
سرزمین های اشغالی تشکیل دولت دهند. 
گروه های اپوزیســیون دولت فعلی رژیم 
صهیونیستی بر این عقیده اند که این الیحه 
تنها برای مقابله با ورود دوباره نتانیاهو به 
زیرا  نوشــته شده است؛  عرصه سیاست 
او دارای اتهامات فســاد مالی در سیستم 
قضایی ســرزمین های اشغالی است و در 
عین  حال تالش دارد برای انتخابات بعدی 
دوباره احزاب حامی خود را گردهم آورده 
و کاری کند که به عنوان نخست وزیر بعدی 
این رژیم انتخاب شــود. در شرایطی که 
گروه های اپوزیسیون معتقدند نباید چنین 
قانونی برای نخســت وزیر در نظر گرفته 
شود، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی 
می گوید اگر شــهرداران و وزرا براساس 
قانون نمی توانند دارای سابقه کیفری بوده 
یا پرونده ای باز در سیســتم قضایی داشته 
باشــند، چرا نخســت وزیر بایــد در این 

خصوص مستثنی شود؟ 
بــرای توجیه مخالفت  لیکود  حزب 
خود با این اقدام گفته اســت این الیحه را 
حامیان ایران در کنست مطرح کرده اند؛ 
زیرا نمی خواهند نخست وزیری بر سر کار 
باشد که باالترین میزان مخالفت و دشمنی 

با ایران را دارد!

جهان

پیشخوان

جهان

مدیــرکل آژانس بین المللــی انرژی اتمی درباره الگو شــدن 
معاهده نظامی اخیر آمریکا و انگلیس با استرالیا برای ساخت 
زیردریایی های اتمی هشدار داد. »رافائل گروسی« در خصوص 
توافق ســه جانبه اخیر که طبق آن آمریکا و انگلیس به ساخت 
ناوگان زیردریایی اتمی استرالیا کمک می کنند، گفت که سایر 
کشــورها ممکن است از کانبرا الگو بگیرند و به دنبال ساخت 
زیردریایی های اتمی باشند که این امر باعث افزایش نگرانی ها 
درباره گسترش سالح های اتمی و مالحظات حقوقی می شود. 
گروسی در سفر خود به واشــنگتن گفت، تیم ویژه ای را برای 
بررسی پیامدهای ایمنی و حقوقی مشارکت این سه کشور اعزام 

کرده است. 

هشدارگروسی
رئیس جمهور برزیل به احتمال زیاد از ســوی سناتورهای این 
کشــور به دلیل مدیریت نامناسب بحران کرونا و تبدیل کردن 
برزیل به عنوان دومین کشــور در فهرست باالترین کشورهای 
دارای قربانی کرونا محاکمه خواهد شد. مجلس سنای برزیل 
گزارشــی را تهیه کرده  اســت که پیشنهاد شــده  است »ژاویر 
بولســونارو« در ۱۱ اتهام مورد محاکمه قرار گیرد که نتیجه آن 
جنایت کار دانستن بولسونارو اســت. کمیته موسوم به جی۷ 
که در مجلس ســنای برزیل ایجاد شــده  است، گزارش خود 
را تا حدی تعدیل کرده  اســت و از اتهام نسل کشــی و کشتار 
 مــردم کوتاه آمــده و آن را تنها به مدیریت نامناســب تعدیل 

کرده  است. 

بولسونارو محاکمه
نظرسنجی های جدید نشان می دهد، محبوبیت بایدن در سال 
اول دوران ریاســت جمهوری اش به رقمی معادل ۳۷ درصد 
رســیده  اســت که پایین ترین رقم برای یک رئیس جمهور در 
سال اول فعالیتش است. بر اساس این نظرسنجی که دانشگاه 
کویینپیاد صورت داده است، ۵۲ درصد از عملکرد وی ناراضی 
بــوده و ۱۲ درصد نیز اعالم کرده انــد نظری در این خصوص 
ندارنــد. کاهش محبوبیــت بایدن درواقــع به معنای کاهش 
محبوبیت دموکرات ها بوده و به احتمال زیاد در انتخابات کنگره 
در سال ۲۰۲۲ می تواند به ضرر نامزدهای دموکرات تمام شود. 
کاهش محبوبیت بایدن در نظرسنجی ها بر همین اساس زنگ 

هشدار و خطر برای دموکرات ها را به صدا درآورده است.

افولبایدن

ثمانه اکوان
دبیرگروهبینالملل

کســانی که به دنبال خریــد خواروبــار در آمریکا 
هستند، باید پول بیشتری برای مواد غذایی بدهند. 
شــرکت های حمل ونقل کاال و مواد غذایی نیز در 
بحران برای استخدام رانندگان جدید به سر می برند. 
مواد غذایی در فروشــگاه های بزرگ کمیاب شده 
و قفســه های خالی در مقابل مردمی کــه به دنبال 
خریدهــای روزانه هســتند، خودنمایــی می کند. 
آمریکایی ها حاال بیش  از هــر زمان دیگری نگران 
افزایش قیمت ها، کمبود کاالهای مورد نیازشــان 
و همچنین نرســیدن بســته های حاوی هدیه های 
کریسمس در موعد مقرر هستند. چالش های جهانی 
موجــود در چرخه توزیع کاالهای اساســی باعث 
شده است نه تنها آمریکا، بلکه بیشتر کشورهای غربی 
دچار کمبود مواد و کاالهای مورد نیازشــان شوند؛ 
متهم اصلی در این میان بحران کرونا عنوان شــده 
 است؛ اما به نظر می رســد چالش ها و بحران های 
دیگری، مانند بازنگشتن آمریکایی ها به مشاغل قبلی 

خود بعد از دوران کرونا، کم بودن میزان دستمزدها 
در این کشــور و همچنین تالش مــردم برای پیدا 
کردن مشاغلی که بتوانند در حین کار کردن ارتباط 
بیشتری با خانواده های خود داشته باشند، در نهایت 
موجب این بحران در آمریکا شده  است. کارشناسان 
اقتصادی و مســئوالن دولت بایــدن اعالم کرده اند 
بــه دلیل ایجاد ترس و وحشــت ناشــی از کمبود 
کاالهای مورد نیاز، به  خصوص در دوران تعطیالت 
کریسمس مردم و فروشندگان به دنبال خرید بیشتر 
کاالها هستند و همین مسئله چالش و بحران پیش رو 
را شدیدتر می کند. پیت بوتیجیج، وزیر حمل ونقل 
ایاالت متحــده نیز در همین خصــوص بیان کرده 
 تا 

ً
 است، کمبود کاالها و کمبود نیروی کار احتماال

ماه های ابتدایی سال آینده میالدی نیز ادامه پیدا کند 
و همین مسئله موجب افزایش قیمت ها و همچنین 

کمبود مواد مورد نیاز مردم خواهد شد. 
پای صندوق بین المللی پــول نیز به این بحران 
کشــیده  شــده و این صنــدوق در بیانیــه ای اعالم 
کرده  اســت، مسائل و مشــکالت مرتبط با چرخه 
توزیع کاالها با رشــد اقتصاد جهانی ارتباط دارد. 
بحران کرونا رشــد اقتصاد جهانــی را کاهش داده 
و در عین حــال باقی ماندن مــردم در خانه ها باعث 

شده است درخواســت برای خرید کاالها و ارسال 
آنها به  صورت پســتی افزایش یابد. در همین حال 
بروکراسی موجود در کشورهای مختلف برای ارائه 
گواهی نامه رانندگی کامیون و وســایل حمل ونقل 
کاالها به دلیل کرونا با مشــکالت بیشتری مواجه 
شــده و تعدادی از کشــورها با کاهش نیروی کار و 
همچنین رانندگان مواجه شــدند که همین مسئله 
باعث می شود کاالهایی که از طریق کشتی یا هواپیما 
به کشورهای مختلف می رسد، نتواند به موقع توزیع 
شــود. این همان مشکلی اســت که انگلستان نیز 
چندی پیش با آن روبه رو شــد و کند شــدن چرخه 
توزیع حامل های انرژی و به خصوص بنزین باعث 
شــکل گیری صف های کیلومتری در مقابل پمپ  

بنزین ها شد. 
اما در آمریکا این مســئله باعــث ایجاد بحران 
دیگر در مناطق بندری نیز شده  است؛ زیرا کشتی ها 
باید روزها یا حتی هفته ها منتظر بمانند تا کامیونی 
پیدا شــود که بتواند کاالهای آنها را خالی کرده و به 
مراکز مورد نظر برســاند. تصاویر منتشر شده نشان 
از جمع شدن میزان زیادی کانتینر در بنادر مختلف 
آمریکا دارد که هیچ شرکتی مسئولیت حمل آنها به 
ایالت های مختلف آمریکا را برعهده نمی گیرد. این 

مسئله در دورانی که مردم به سمت خرید هدیه های 
کریســمس و مواد غذایی و کاالهای مورد نیازشان 
در این دوران می روند بدتر نیز شــده  است. برخی 
از فروشندگان وسایل اســباب بازی اعالم کرده اند 
به دلیل بحــران در توزیع کاالها ترجیــح داده اند 
عروسک ها و اســباب بازی های کوچک تری را در 
مغازه ها قرار دهند تا مردم بیشــتری توانایی خرید 
اسباب بازی برای کودکان شان در کریسمس را داشته 
باشند. دولت آمریکا تا کنون جواب مناسبی به مردم 
درباره اینکه چه زمانی این بحران برطرف می شود 
نداده  اســت؛ اما به نظر می رسد این مسئله چنانکه 
کارشناســان اقتصادی بیان کردند تا ماه ها به طول 
بینجامد و بحران های بیشتری نظیر افزایش قیمت ها 
نیز گریبان آمریکایی ها را خواهد گرفت. در ایاالت 
متحده نیز مانند انگلستان، دولت به این فکر افتاده 
اســت که از گارد ملی و ارتش بــرای مقابله با این 
بحران اســتفاده کند و از نیروهای ارتش این کشور 
بخواهد در نقش راننده تریلی و کامیون ظاهر شده 
و کاالها را به مقصد برساند. این مسئله باعث ایجاد 
بار مالی بیشتر بر ارتش و دولت این کشور می شود 
 می تواند بحران اقتصادی دیگری را رقم 

ً
که احتماال

بزند. 

بعد از ســال ها تردیــد درباره اتحــاد ایاالت  
متحده و ترکیه در مســائل سیاســی و نظامی، 
به نظر نمی رسد آنکارا و واشنگتن قدمی در راه 
رســیدن به توافق در این زمینه برداشته باشند. 
یک روز پــس از آنکه رجب طیــب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه اعــالم کرد که می خواهد 
ارتباط و همکاری های نظامی با روسیه را ارتقا 
داده و به سمت خریدهای بیشتر نظامی از این 
کشــور برود، دولتش در آنکارا درخواستی را 
برای ایاالت متحده فرســتاد تا 4۰ هواپیمای 
اف۱۶ آمریکایی را از ایاالت متحده خریداری 
کرده و سیســتم 8۰ هواپیمای اف۱۶ دیگر را 
کــه هم اکنون در نیروی هوایی ترکیه مشــغول 
فعالیت هستند، ارتقا دهد.  کنگره ایاالت متحده 
به احتمال زیاد جلوی خرید بیشتر هواپیماهای 
نظامی از سوی ترکیه را می گیرد و اگر این اتفاق 
بیفتد نیــز در هر صورت ترکیه از خرید نظامی 
بیشتر از روسیه و همکاری های نظامی بین دو 
کشــور کوتاه نمی آید. این بن بســت که به نظر 

می رسد راه حلی جدی برای آن وجود ندارد، از 
سال ۲۰۱۷ و زمانی شروع شد که آنکارا تصمیم 
به خرید سامانه ضدموشکی اس4۰۰ از روسیه 
گرفت و واشنگتن نیز به تبع آن تصمیم گرفت 
تحریم هایــی را علیه ترکیه اعمــال کند و این 
کشــور را از برنامه فروش هواپیماهای f۳۵ نیز 
خارج سازد. در نتیجه این اقدام نیروهای هوایی 
ارتش ترکیــه به احتمال زیــاد در آینده نزدیک 
به دلیل کمبود قطعــات اف۱۶های قدیمی که 
تعدادشان به 8۰ فروند می رسد، دچار مشکل 

خواهند شد. 
با وجــود اینکه کنگره آمریــکا اعتقاد دارد 
ترکیــه هم اکنون نیز به ســمت روســیه رفته و 
باید دسترسی این کشــور به ابزار و تجهیزات 
نظامی ناتو گرفته شود، اما برخی از تحلیلگران 
معتقدند زمان به نفع ترکیه بوده و هر قدر آمریکا 
برای خواسته های ترکیه زمان بیشتری را در نظر 
بگیرند، امکان چرخش ترکیه به سمت روسیه 

نیز بیشتر خواهد شد.

   تحلیل    

ماه دسامبر سال گذشــته میالدی در شرایطی که 
نگرانی ها در خصوص شــیوع بیمــاری کرونا در 
انگلستان به شدت باال رفته بود، بوریس جانسون 
نخست وزیر این کشور تصمیم گرفت که برگزاری 
جشن کریسمس برای میلیون ها بریتانیایی را ممنوع 
اعالم کند و گفت: »ما فرصت دیدار با کسانی را 
که دوست شان داریم، در این کریسمس از دست 
می دهیم تا بلکه بتوانیم جان انسان ها را حفاظت 
کرده و کاری کنیم که در کریســمس آینده بتوانیم 
آنهــا را دوباره ببینیم.« ۱۰ مــاه بعد از این برنامه، 
رفتار انگلستان در برابر شیوع کرونا در این کشور 
به شــدت تغییر کرده  اســت. با انجام شدن بخش 
وسیعی از واکسیناســیون ها در بریتانیا، جانسون 
اعالم کرده  اســت که بســیاری از ممنوعیت ها و 
قرنطینه ها برداشــته  شده و محدودیت ها می تواند 
آسان تر شــود؛ اما با گذشت چند وقت از برطرف 
 شــدن محدودیت ها در انگلســتان دوبــاره این 
کشور شاهد اوج گرفتن شیوع کرونا در شهرهای 
مختلفش اســت و ایــن شــیوع کار را به  جایی 

رسانده است که جانسون اعالم کرده  است باید یاد 
بگیریم با این ویروس زندگی کنیم. ایمنی جمعی 
که لندن به  دنبال رسیدن به آن با انجام واکسیناسیون 
گسترده بود هنوز به دست نیامده  است؛ اما به نظر 
می رسد دولت جانســون دیگر نمی خواهد یک 
 ســال دیگر را بــا محدودیت هــای کرونایی در 
کریسمس آغاز کند. در عین حال دولت جانسون 
باید فکری به حال کشــته شــدن روزانه حداقل 
۲۰۰ نفر در این کشــور کند که از ماه مارس سال 
جاری میــالدی باالترین رقم قربانی کرونا تاکنون 
بوده  است. محدودیت های کرونایی عالوه  بر جدا 
کــردن خانواده ها از یکدیگر در نزدیکی برگزاری 
مراسم کریســمس، باعث از رونق افتادن بسیاری 
از کسب وکارها و ایجاد بحران هایی نظیر بحران 
بنزین در این کشــور شده  اســت. مردم انگلستان 
در شــرایطی به استقبال کریســمس می روند که 
برای جابه جایی در فواصل کوتاه نیز باید مدت ها 
در صف بنزین منتظر ایستاده و در عین  حال برای 

خرید در فروشگاه ها نیز با مشکل مواجه هستند. 

تعطیلیجشنسالنو
   گزارش    

بازگشت کرونا به انگلیس در کریسمس 

چرخشبهسمتروسیه
راهکار آنکارا در مقابل تحریم تسلیحاتی آمریکا چیست؟

کریسمسبابحرانبحران
نگاهی به کمبود مایحتاج مردم در آمریکا
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 افول در شاخصه های 
بازنشستگی

 نظام تأمین اجتماعی در ایران شــامل دو 
حوزه بیمه های اجتماعی و حمایت های 
اجتماعــی اســت. تأمیــن اجتماعی در 
کشــور ما در پرتو اصل بیست ونهم قانون 
اساسی شکل گرفته است. این اصل به این 
موضوع اشــاره دارد که حکومت مکلف 
است یک سری مزایای اجتماعی را برای 
آحاد مــردم در نظر بگیــرد. تأمین مالی 
اصل بیست ونهم قانون اساسی نیز در دو 
حوزه مشارکت های مردمی و درآمدهای 
عمومی دیده شــده اســت. نکتــه ای که 
در این میــان وجود دارد، این اســت که 
بیمه های اجتماعی، از نظام رفاهی و حوزه 
حمایت های اجتماعی جدا نیستند؛ چرا 
 حوزه حمایت هــای اجتماعی 

ً
کــه اتفاقا

اثر خیلی ســنگینی روی حوزه بیمه های 
اجتماعــی می گذارد. با ایــن مقدمه اگر 
بخواهیم تصویر روشنی از یک دهه گذشته 
 دو شــاخصه را در 

ً
ارائه دهیم، باید صرفا

نظر بگیریم.
شــاخصه اول؛نــرخ جانشــینی و توان 

مستمری به معیشت
اجتماعی چند  تأمین  شاخصه دوم؛ نظام 

الیه
در پیش نویس قانون برنامه ششــم توسعه 
سند مهمی تدوین شده است. بر اساس این 
به طور  بازنشستگان  سند، مستمری های 
کلی چیزی حدود ۵۰ درصد از هزینه های 
زندگــی بازنشســتگان را تأمین می کند. 
اتفاقی که امروز برای این عدد افتاده، این 
 بخواهیم مقایسه ای 

ً
اســت که اگر صرفا

انجام بدهیم، در انتهــای برنامه پنجم تا 
 به باالی 8۰ 

ً
امروز نرخ جانشــینی تقریبا

درصد رسیده و پوشش هزینه ها به زیر ۳۰ 
درصد کاهش پیدا کرده است؛ یعنی اگر 
ابتدای برنامه ششم توسعه بازنشسته ای دو 
میلیون تومان دریافتی داشت، هزینه هایش 
4 میلیون تومان بود و درآمد او ۵۰ درصد 
هزینه هایش را پوشــش می داد؛ اما امروز 
اگر همان شخص بازنشســته دو میلیون 
تومان می گیرد، هزینه هایش حدود ۶ تا ۷ 
میلیون تومان است؛ یعنی درآمد او زیر ۳۰ 
درصد هزینه هایش را پوشش می دهد. این 
موضوع روشن ترین شاخصی است که در 
این حوزه با آن مواجه هستیم. شاخصی که 
بسیار هم تأسف بار است. بیشتر کشورها 
از اوایــل قرن حاضر، یعنی از ســال های 
۲۰۰۳ و ۲۰۰4 میالدی مصمم شــدند 
تا نظام تأمیــن اجتماعی چند الیه را اجرا 
کنند. در کشور ما نیز در برنامه های توسعه 
چهارم، پنجم و ششم به این موضوع توجه 
 تاکنون این موضوع دیده 

ً
شــد؛ ولی عمال

نشده است؛ یعنی با توجه به این موضوع، 
تاکنون هیچ گاه نظام تأمین اجتماعی چند 
الیه در ایران اجرا نشــده است، به نحوی 
که طی این ســال ها در شاخصه ها نه تنها 
رشدی نکرده ایم؛ بلکه افول نیز داشته ایم. 
با این حال برای برخی از شاخص ها باید 
دامنه را از 8 سال و ۱۰ سال نیز بیشتر کرده 
و ایــن دامنه را تا حدود ۱۶ ســال افزایش 
دهیــم، در واقع نظام تأمیــن اجتماعی ما 
حدود دو دهه است که به صورت درست و 
مطلوب اجرا نشده است. به اعتقاد من رفاه 
اجتماعی که شامل بیمه ها و حمایت های 
اجتماعــی می شــود، از متغیرهای کالن 
اقتصــادی و ســطح بــاالی اجتماعی و 
سیاســی اثر می پذیرد. مســئله امروز ما 
در حوزه صندوق های بازنشســتگی فقط 
مربوط به بیمه ها نیســت؛ بلکه مســئله 
ما بیشــتر مربوط به حــوزه حمایت های 
اجتماعی، یعنی مشموالن دو نهاد حمایتی 

بهزیستی و کمیته امداد است. 

 BBBB نظرتان درباره الزامات اصالح ســاختار  
بودجه و مسیر طی شــده طی سال های 

گذشته چیست؟
به طور کلی می توان گفــت، بودجه کارنامه عملکرد 
دولت است؛ یعنی ما به وضوح بازتاب عملکرد دولت 
را در بودجه می بینیم. اصالح ساختار و شکل بودجه 
است که هزینه ها و درآمدهای دولت در آن قابل بیان، 
رصد و کنترل خواهد بود. برای اینکه بدانیم در طرح 
اصالح ســاختار وجود دنبال چه چیزی هستیم، باید 
بفهمیم ضعف های فعلی بودجه ریزی ما کجاست و 
 ضعف های بودجه ریزی ما چه چیزهایی است؟ 

ً
اصوال

یکی از ضعف های مهم بودجه ریزی ما این است که 
ما اشراف نظام مند و به روز چندانی روی تخصیص و 
هزینه کردهای بودجه ها نداریم. بودجه در قالب کتابچه 
و فایلی به مجلس ارائه می شود که این کتابچه جداول 
زیادی دارد و نمایندگان عموما نمی توانند چندان اعداد 
و ارقام موجــود در این جداول را با هم تطبیق دهند و 
مقایســه هایی را که به آن نیاز دارنــد، از این جداول 
استخراج کرده و در مورد آنها تصمیم گیری دقیق کنند. 
نه تنها نمایندگان مجلــس نمی توانند کنترل چندانی 
روی تخصیص و عملکردها داشته باشند؛ بلکه دولت 
هم کنترل عمیقی روی بودجه و هزینه کردهای خودش 
ندارد. یک علت ساده و روشن برای وضعیتی که گفته 
شد، این است که تمام فرآیند بودجه در بستر سامانه ای 
که بتواند برش های منطقی، بخشی و مقایسه هایی در 
حوزه تخصیص بودجه ارائه دهد، انجام نمی شــود. 
ضمن اینکه هیچگونه بســتری که بتوانــد در حوزه 
بودجه بین دولت و مجلس ارتباط برقرار کند نیز وجود 
ندارد. بخشی از آن نبود شفافیت که نمایندگان مجلس 
درباره بودجه می گویند، از همین موضوع است؛ یعنی 
 به 

ً
نمی توانند بالفاصله از روی فایل بودجه که معموال

صورت اکسل تحویل شان داده می شود، متوجه شوند 
شهرستان آنها چقدر بودجه خواهد گرفت و سهم هر 
کدام از حوزه های بخشی شهرستان چه مقدار در نظر 
گرفته شده و در مقایســه با متوسط کشوری با منطقه 
خودشان یا اســتان های همجوار چقدر است. بحث 
مهم دیگری که وجود دارد این است که در بودجه ریزی 
می گوییم اول باید میزان درآمدها را مشخص کنیم و 
سپس بر اســاس روند و رویه درآمدی کشور هزینه ها 
را تنظیم کنیم، چون ممکن اســت نوســاناتی وجود 
 امسال یا سال گذشته به دلیل شیوع 

ً
داشته باشد؛ مثال

کرونا درآمدها کاهش پیدا کرده اما ممکن است سال 
 به دلیل رفع تحریم ها یا افزایش قیمت نفت 

ً
آینده مثال

درآمدهای کشور افزایش پیدا کند. می توانیم ترند کلی 
درآمد دولت را تشخیص دهیم و هزینه های این جریان 
عمومی باید در چارچوب درآمدهای دولت مدیریت 
شود؛ یعنی این طور نیست که بگوییم هزینه ها را بیشتر 
و مــا به ازای آن درآمــد را محقق کنیم. درآمد چیزی 

نیست که بدون آماده سازی زیرساخت و سرمایه گذاری 
و فراهــم کردن زمینه ها محقق شــود؛ امــا دولت به 
صراحت می گفت مــا نرخ فروش نفــت را به دلیل 
جنبه روانی بیشــتر پیش بینی کردیم در حالی که شما 
مشغول نوشــتن بودجه هستید و قرار نیست عملیات 
روانی انجام دهید. بنابراین وقتی پیش بینی ها درست 
نباشد، بودجه به یک سند موهومی تبدیل می شود که 
بر اســاس آن هزینه ها را پیش بینی کرده ایم. حاال اگر 
درآمدها طبق آنچه ما پیش بینی کردیم از آب در نیامد، 
کسری بودجه را پولی سازی کرده و ایجاد تورم و خلق 
پول می کنیم و از طرق مختلف دیگری به اقتصاد ملی 

آسیب می زنیم.

 BBBB برای بهبود بودجه ســال آینده می توان  
چه اقداماتی در راستای اصالح ساختار 
بودجه انجام داد؟ اگر ممکن اســت به 
صورت مصداقی مواردی را اشاره کنید. 

وقتی می خواهیم از مصادیق صحبت کنیم این ذهنیت 
شکل می گیرد که ما با آن قشر خاصی که حقوق شان 
زیاد شده مشــکل داریم. برای نمونه، وقتی می گوییم 
افزایــش حقوق نزدیک بــه دو برابری اعضای هیئت 
علمی نسبت به ســال گذشــته نباید اتفاق می افتاد، 
اعضای هیئت علمی ها فکر می کنند ما مسائل و سطح 
زندگی آنها را در مقایســه با بقیــه کارمندهای دولت 
در نظر نمی گیریم؛ به همین شکل وقتی که کارمندان 
وزارت بهداشت، قوه قضائیه، فرهنگیان، بازنشستگان 
و هر یک از اقشار را که به عنوان مصادیق ذکر می کنیم، 
فکر می کنند با آنها مشکل داریم. در حالی که مسئله 
این است که نظام حقوق و دستمزد دولت باید یکپارچه 
باشد. اگر به این نتیجه رسیدیم که باید رابطه بین حقوق 
و دستمزد این وزارتخانه با وزارتخانه دیگر تغییر کند، 
محلی برای این کار پیش بینی شده است و شورایی به 
نام شورای حقوق و دستمزد داریم که از طریق تعیین 
ضرایب هر یک از مشــاغل روی حق شغل افراد اثر 
گذاشته و دستمزد آنها را باال یا پایین می برد. این ابزار 
طراحی شــده است تا بنا بر اقتضائات بازار کار و نیاز 
کشــور رابطه حقوق و دســتمزد دستگاه ها و مشاغل 
مختلف تنظیم شود؛ اما ما آمدیم و سیستم یکپارچه 

را به هم زدیم و چند ســال به طــور مداوم به آن عمل 
نکردیم، هم شورای حقوق و دستمزد جداول مشاغل 
را به روز نمی کند و هم ما به صورت مســتمر از اینکه 
سالیانه به اندازه تورم، افت ارزش پول و قدرت خرید 
کارمندان را جبران کنیم استنکاف می ورزیم. نتیجه این 
اقدامات هم مطرح شدن مطالبات انباشته ای از پایین 
بودن حقوق در جامعه اســت، اعضای هیئت علمی 
دانشگاه ها که بخشی از نماینده های مجلس هم جزء 
آنها هستند؛ چون زورشان می رسد با قدرت چانه زنی 
افزایــش حقوق اعضــای هیئت علمــی را تصویب 
کــرده و حقوق شــان را افزایش می دهنــد، از طرفی 
کارمندان دانشگاه ها و علوم پزشکی هم به دنبال آنها 
می گویند پس چرا حقوق ما را افزایش نمی دهید سایر 
کارمندان دولت هم به همین ترتیب و باعث می شود 
ایــن وضعیت ادامه پیــدا کند. ایــن دومینو تکراری 
اســت که جامعه کارمندی و حقوق بگیر را به اقشار 
مختلف تبدیل کردیم و هر کــدام از این الیه ها برای 
سهم خواهی و ایجاد قدرت چانه زنی به جان مجلس 
و دولت افتاده اند تا بتوانند مطالبات معیشتی خودشان 
را دنبال کنند. در واقع دلیل این موضوع این است که 
ما نظام یکپارچه برای حقوق و دستمزد نداریم و صرفا 
یک قانون مدیریت خدمات کشــوری گذاشته ایم که 
آن را هم به طرق مختلف دور می زنیم. کاری که باید 
کرد، این است که شیوه بودجه نویسی از سطح تصویب 
بودجه، تدوین اولیه در ســازمان برنامه، تصویب در 
مجلس، فرآیند اجرایــی، تخصیص و بعد نظارت و 

کنترل آن باید اصالح شود.

 BBBB چــرا با اینکــه بودجه ریــزی مبتنی بر   
عملکرد طی چند سال گذشته مطرح بوده 

اما در واقعیت اجرایی نشده است؟
اولین اتفاق منفی که در پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر 
عملکرد در برنامه ششم توسعه اتفاق افتاد، این بود که 
سیستمی پیاده شد که به هیچ عنوان یکپارچه نبود؛ یعنی 
هر دستگاهی بودجه مبتنی بر عملکرد خودش را اجرا 
می کرد و سازمان برنامه هیچ اشرافی بر این نرم افزارها 
و کاری که در دستگاه ها انجام می شود، ندارد. در واقع 
مسئله ما مســئله ضعف در حکمرانی است. در واقع 

وقتی تبصره ۲۰ قانون بودجه را که در قانون سال ۱4۰۰ 
به تبصره ۱9 تبدیل شــده است، می خوانیم، می بینیم 
هر سال به سازی رقصیده اند. به نحوی که تدوین کننده 
الیحه بودجه که ســازمان برنامه است، انگار متوجه 
نیست و نمی داند چیزی که می نویسد چه تبعاتی دارد. 
برای نمونه، در الیحه بودجه ۱4۰۰ دولت نوشته شده 
که هر دستگاهی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را پیاده 
می کند، می تواند جابه جایی بین فصول را انجام دهد، 
اگر کســی این موضوع را بخواند می خندد و می گوید 
پس ما برای چه بودجه را فصل بندی می کنیم؟ هدف از 
فصل بندی بودجه این است که بدانیم کجا بودجه را به 
حقوق و دستمزد، کجا به رفاه و کجا به تملک و دارایی 

و... تخصیص داده ایم.

 BBBB برخی از کمک های دولت در بودجه نیز   
عجیب است. برای نمونه، در بودجه سال 
۱4۰۰ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان به 
صندوق بازنشستگی کمک شده است؛ 
در حالی که صندوق خودش باالی ۱۰۰ 

بنگاه اقتصادی دارد.
دارایی های صندوق متعلق به آنهایی است که سهم شان 
را می پردازنــد. افراد به این امیــد پرداخت دارند که 
دارایی های این صندوق برای زمان بازنشســتگی آنها 
باقی بماند تــا از آن منتفع شــوند؛ اما وقتی مجلس 
تصویب می کند که پرداختی هــا را تا فالن میزان باال 
ببرند، منابع صندوق هم که کشش الزم را ندارد و یک 
الیه است، الیه دیگرش این است که رئیس صندوق 
را چه کسی تعیین می کند؟ چه کسی مشخص می کند 
که صندوق باید در چه جاهایی ســرمایه گذاری کند؟ 
دولت تکلیف می کند که دارایی های من را بخر و کل 

این صندوق به صورت دولتی اداره می شود.

 BBBB در ســال ۱4۰۰ چقدر کســری بودجه 
خواهیم داشــت و بــرای تدوین بودجه 

۱4۰۱ باید چه نکاتی را رعایت کنیم؟
یکی از ســؤاالتی که مطرح می شــود این اســت که 
آیا می شــد در همین بودجــه ۱4۰۰ عملکرد بهتری 
داشــت و هزینه ها را مدیریت کرد؟ پاسخ این است 
که صددرصد و حتما می شــد که چنین اتفاقی بیفتد. 
بــرای نمونه، در یکی از بندهای بودجه که در مجلس 
هم بازنگری شد درباره درآمدها پیش بینی کرده بودند، 
اصالحاتی اتفاق افتاد و درآمد مازادی حدود 4۵ هزار 
میلیارد تومان به وجود آمد. از طریق یکی از نمایندگان 
ایــن موضوع را مطرح کردیم کــه حتما حاال که این 
درآمد محقق شده، بخشــی از درآمدی که قرار است 
از طریق فروش اوراق و دارایی تأمین کنیم کاسته شود؛ 
یعنی 9۵ هزار میلیارد تومان فروش دارایی پیش بینی 
شده را به ۵۰ هزار میلیارد تومان برسانیم که منطقی تر 
است؛ اما در نهایت چنین نشد و برای 4۵ هزار میلیارد 

درآمد ایجاد شده هزینه های جدیدی تراشیده شد.

بازار

یادداشت 

ایران از نظر جغرافیایی در نقطه   اتصال ســه قاره آسیا، اروپا و 
آفریقا قرار دارد. از طرفی کریدور شــرق به غرب و از ســویی 
کریدور شــمال به جنوب اســت. وجود راه آهن سراســری و 
زیرساخت های حمل ونقل جاده  ای مناسب، دسترسی کشور 
به آب های آزاد بین المللی، اتصال بندرگاه های اصلی به شبکه 
ریلی و جاده ای، باعث شــده همواره ایران بــه عنوان یکی از 
اصلی ترین انتخاب های کشورهای گوناگون برای حمل ونقل 
و ترانزیت کاالها مطرح باشد. بر اساس محاسبات، با افزایش 
حجم بار و تکمیل نقشــه ریلی ترانزیتی کشور، امکان کسب 

درآمدی ۲۶ میلیارد دالری را دارد.

موقعیتجغرافیایی
منهای نفت

بــه گزارش رویترز، بــا توجه به کاهش دمــا در چین به منزله 
بزرگ ترین مصرف کننده انرژی، نگرانی هایی در مورد توانایی 
این کشور برای تأمین نیازهای گرمایشی در بحبوحه کمبود برق 
و زغال ســنگ ایجاد شد و قیمت نفت در هفته گذشته افزایش 
یافت. هر بشکه نفت برنت با ۷ درصد رشد، ۵9 سنت افزایش 
یافت و 84/9۲ دالر فروخته شــد. به گفته تحلیلگران، قیمت 
نفت برنت که به علت انتشــار آمار ناامیدکننده از اقتصاد چین 
کاهش یافت، با کاهش دما در نیمه کره شمالی و افزایش تقاضا، 
همچنان باال خواهد ماند؛ این موضوع برای زغال سنگ و گاز 

طبیعی نیز همین گونه است.

گرانشدننفت
شاخص

مفهوم سود یک اندازه حســابداری است که ممکن است در 
محاســبه آن عالوه بر مبالغ نقدی حتی از اقالم غیر نقدی نیز 
اســتفاده شــود. معیارهای اندازه گیری ســود بر طبق اصول 
حسابداری همگانی GAAP(( مقرر می شوند. این اصول عالوه 
بر اینکه در گذر زمان تغییر می کند، در هر کشوری نیز متفاوت 
از دیگر کشورها اســت؛ از این رو محاسبه سود )EPS( بسته 
به چگونگی دفترداری و حســابداری می تواند به صورت های 
متفاوت ارائه شود. در نتیجه مقایسه سودها)EPSها( با یکدیگر 
گاهی ممکن نبوده و مانند این است که بخواهیم سیب و پرتقال 

را با یکدیگر مقایسه کنیم.

سوددرحسابداری
افزوده

حمید رضا جوانبخت
خبرنگار

 در روزها و هفته های گذشته بار دیگر موضوع اصالح ساختار بودجه کشور از سوی دولت و کارشناسان مطرح شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند، در نیمه دوم 
امسال و سال آینده، اقتصاد ایران چالش های مهمی در زمینه کسری بودجه خواهد داشت؛ بنابراین اصالح ساختار بودجه ضروری است. صبح صادق در گفت وگو با 
حسین رضوی پور، اقتصاددان و مشاور معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور درباره شرایط و الزامات اصالح ساختار بودجه به گفت وگو نشسته است. 

علی خلیلی
کارشناسمرکزپژوهشهایمجلس

پیشبینیها تحقق
پیششرطبودجهکارآمد

حسین رضوی پور، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با صبح صادق
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اعتدال اسالمی

بعضی انســان ها با درک نکردن مقاصد 
شریعت، دین گریز می شوند و برخی دیگر 
دین ستیز. دین بنا دارد زندگی انسان را در 
مسیر درست قرار دهد، آسیب ها را به او 
گوشزد کند و بهترین شیوه را برای رسیدن 
به مقاصدش در اختیار او بگذارد. هیچ گاه 
دین افراط و تفریط را قبول نکرده و مسیری 
را که به آن برسد، توصیه نمی کند. خداوند 
 
ً
ة َمّ

ُ
ْم أ

ُ
ناک

ْ
 َجَعل

َ
ذِلك

َ
در قرآن می فرماید: »َو ک

دین مدار  انسان ها  ...«)بقره/۱4۳( 
ً
َوَسطا

می شــوند که تالش و حرکت شــان در 
زندگی مورد رضایت خالق و قادر متعال 
باشد و این هدف با میانه روی و اعتدال و 
دوری از افراط و تفریط امکان پذیر است. 

پس اگر کسی تصور کند دین مداری، 
یعنی به گوشه ای خزیدن و مدام مناجات 
و دعــا کــردن، افراط کرده و اگر کســی 
فکر می کند خودش بــه تنهایی می تواند 
مســیر درست را تشــخیص داده و در آن 
قدم بگذارد هم دچار تفریط شــده است. 
انســان میانه رو اهل توکل است و دعا را 
برای کیفیت کار خود می خواهد نه آنکه 
هیچ کاری نکند و فقط منتظر امداد الهی 
باشد. از آن طرف کســی که فکر می کند 
اختیار تام بــرای هرکاری دارد، ســر به 
 طغیان می گذارد و غرق در ظلم به دیگران 

می شود و به انسانیت خود ضربه می زند. 
اهل  اســالم)ص(  گرامــی  پیامبــر 
میانــه روی و اعتدال بود، البته اعتدالی که 
عدالت را زیر سؤال نبرد. ایشان میانه روی 
را حتی در دشمنان خصیصه ای پسندیده 
می دانســتند و می فرمودنــد: »ای مردم! 
بر شــما باد به میانه روی، بر شــما باد به 
میانه روی، بر شــما باد بــه میانه روی«؛ 
اینکه برخی افراد دعــا کردن را دارای اثر 
نمی دانند به دلیل افــراط عده ای در دعای 

بدون عمل بوده است. 
این ویژگــی اهل افراط باعث شــده 
عده ای دین را دلیــل تنبلی و بی تحرکی 
بدانند. کسانی که قائل بودند »دین افیون 
توده هاســت« نظرشــان این بود که دین 
باعث می  شود انســان ها انگیزه تالش و 
حرکت و در نتیجه انقالب را نداشته باشند 
و فقط با دعا از خدا بخواهند که مشــکل 
آنها را حل کنند. البته انقالب اســالمی 
نشــان داد دین می تواند بهترین انگیزه را 
برای مبارزه با استکبار در انسان ها ایجاد 
کند به شرطی که مقاصد شریعت شناخته 
شود و در مسیر غیرالهی قرار نگیرد. اسالم 
در مورد تمامی افعال و رفتارهای زندگی به 

اعتدال سفارش دارد.
 از خوراک و پوشاک و راه رفتن گرفته 
تا ســخن گفتن و تعامل با دیگر خالیق و 
حتی در عبادت؛ البته در تالش و کوشش 
برای یک زندگی خــوب هم نباید افراط 
کرد. برخی افراد در امرار معاش و کسب 
روزی مــادی افراط کــرده و به دنیا طلبی 
و دنیاپرســتی می رســند. این افراد وقتی 
می بیننــد از نظر مادی کمــی عقب تر از 
تصور و توقع شان هستند، دست در جیب 
دیگران  کــرده و حق دیگــران را پایمال 

می کنند. 
جالب آنکه اسمش را تالش و کوشش 
بــرای یک زندگــی خــوب می گذارند. 
درحالی که اســالم می گوید دنیا به جای 
خــود، آخرت هــم به جای خــود. امام 
صادق)ع( می فرماید: »کســی که دنیای 
خود را به خاطــر آخرت ترک کند، از ما 
نیســت و آن که آخرت خویــش را برای 
دنیا نادیده بگیرد، با ما وابستگی ندارد.« 
پس اعتدال است که یک زندگی کامل را 

ترتیب می دهد.

استاد العرفا ســیدعلی قاضی طباطبایی که درود خدا بر او باد، 
درباره موانع قرب الهی برای بندگان همواره به شــاگردان خود 

توصیه می کرد:
 اگر چه این حرف ها آهن ســرد کوبیدن است، ولی بنده الزم 
است بگویم اطاعت والدین، حســن خلق، مالزمت صدق، 
موافقت ظاهر با باطن و ترک خدعه و حیله و تقدم در ســالم و 
نیکویی کردن با هر بّر و فاجر، مگر در جایی که خدا نهی کرده. 

الله الله الله که دل هیچ کس را نرنجانید!
تا توانی دلی به دست آور

 دل شکستن هنر نمی باشد

دین

آیه

 تاریخ بشر همیشــه با جنگ میان نور و ظلمت، 
عقل و جهــل، خوبی و بدی، زشــتی و زیبایی، 
دوستی و دشــمنی و... آشنا بوده است و همیشه 
عده ای جانب نور بودند و عده ای جانب ظلمت 
و تاریکــی؛ عــده ای در صف دوســتان بودند و 
عده ای در صف دشمنان؛ عده ای در راه خداوند 
 قدم برمی داشــتند و عده ای فرمان پذیر شــیطان 

بودند. 
همان طور که در حدیث جنود عقل و جهل از 
امام صادق)ع( هم می شنویم، هر یک برای خود 
 جنگ هایی؛ در این میان 

ً
لشکری داشتند و طبیعتا

هم عده ای فدا شدند و عده ای فانی، عده ای پیروز 
 شدند و عد ه ای شکست  خوردند. 

البته تا بوده حقیقت عیان بوده و قابل مشاهده 
و تــا بوده حقیقت در دســترس مــردم دنیا بوده 
و رســیدن به آن آســان، پس دلیل این جنگ ها 
چیســت؟ دلیلش کفر بوده، کفر یعنی پوشاندن. 
کفر به خداوند یعنی پوشاندن حقیقت الهیه و روی 
گرداندن از حضرت حق در حالی که باید کفر به 
شیطان، پوشــاندن وسوسه ها و القائات او و روی 

گرداندن از شیطان می بود.

 خداوند پیامبران و اولیا و ائمه را مأمور به عیان 
کردن حقیقت فرموده و مردم را دستور داده که از 
ایشان پیروی کنند تا حقیقت دور از دسترس شان 
ُه ُنوُر 

َّ
نباشد. هدایت به سمت خدا، یعنی نور »الل

ْرِض« و رفتن به ســمت شیطان 
َ ْ
ــماواِت َو ال الَسّ

یعنی تاریکی، ظلمت و جهل. 
تکلیف پیامبر اسالم)ص( و اهل بیت)ع( در 
مورد مسلمانان روشن کردن راه حق بود و وظیفه 
مردم تبعیت از ایشان. دشمنان اسالم نیز خود را 
موظف به تاریک کردن مسیر حق و بردن مردم به 
سمت شیطان کردند. آنچه خداوند در قرآن تذکر 
می دهد، وضعیت کافران است، در جایی که هیچ 
امیدی به نجات ندارند و هیچ نوری برای هدایت 
پیدا نمی کنند. آنها در ظلمتی به ســر می برند که 

رهایی از آن ناممکن است. 
خداونــد در آیات ۳9 و 4۰ ســوره نور حال 
کافران در قیامت را شــرح می دهد که یا تشــنه 
هســتند در بیابانی بدون آب و درگیر با سراب ها 
یــا در ژرفای عمیق دریا که حتی دســت خود را 

نمی توانند ببینند.
 »و آنــان که کافرنــد اعمال شــان در مثل به 
ســرابی ماند در بیابان هموار بی آب که شخص 
تشــنه آن را آب پندارد چون بدانجا رســید هیچ 
آب نیابد... )یاگرفتار در( ظلماتی در یک دریای 
عمیــق و پهناور که موج آن را پوشــانده و بر فراز 
آن موج دیگری و بر فراز آن ابری تاریک اســت؛ 

ظلمت هایی اســت یکی بر فراز دیگری، آن گونه 
که هرگاه دست خود را خارج کند ممکن نیست 
آن  را ببیند و کســی که خدا نوری بــرای او قرار 
نداده، نوری برای او نیست!«)نور/۳9 و 4۰( چرا 
خداوند ژرفــای دریا را مثال می زند، در حالی که 
هر جایــی می تواند به اندازه ای تاریک شــود که 

انسان دست خود را هم نبیند؟ 
این مثــال به این دلیل آمده کــه بگوید خارج 
شــدن از آن ناممکن و محال است؛ زیرا تاریکی 
روی تاریکی و جهل روی جهل آمده است و حتی 
خارج از آب دریا هم نور خورشید دیده نمی شود. 
در این وضعیت تنها کســی که می تواند انسان را 
نجات دهد، خود خداوند اســت که می فرماید: 
َبْحِر....«؛ یا 

ْ
َبــِرّ َوال

ْ
َماِت ال

ُ
ل

ُ
ْم ِفي ظ

ُ
ْن َیْهِدیک َمّ

َ
»أ

آن کس که در تاریکی های بّر و بحر عالم شــما را 
هدایت می کند)نمل/۶۳(؛ یعنی خارج شدن از 
تاریکی، ظلمت و جهل در این دنیا همان نجات 

از ظلمت در قیامت است. 
پیامبر اسالم)ص( در سال های پس از بعثت 
در پی آن بودند که مردم را در مســیر درســت تا 
رســیدن به خداوند قرار دهند و کاری که منافقان 
و کفار پس از او انجام دادند، بردن مردم به سمت 
ظلمت و تاریکی و جهل بود تا در مســیر دیگری 
گام بردارنــد و نتوانند حقیقت دین و اســالم را 

بفهمند.
 تا جایی کــه در روایتی از آیه4۰، ســوره نور 

استفاده و وضعیتی را تبیین کرده که پس از رحلت 
رســول گرامی اسالم)ص( مؤمنان نمی توانستند 
در ظلمت موجود آن روزها حتی دســت خود را 
َمِة ِفْتَنِتِهْم 

ْ
ل

ُ
ُه ِفی ظ

َ
ُمْؤِمُن یــد

ْ
َرَج ال

ْ
خ

َ
ببینند. »ِإذا أ

 یراها«)الکافــي، ج ۱، ص۱94( اما با 
ْ

ْم یکــد
َ
ل

تالش ائمه اطهار)ع( راه رسیدن به حقیقت دین 
و خداوند روشن شد. آنچه صورت گرفت، مستور 
شــدن حقیقت بود و آنچه اهل  بیت)ع( به مردم 
معرفی کردند، راه درست بود. به عبارتی ائمه)ع( 
حق را دوباره در دسترس مردم قرار دادند و آن  را 

از تاریک خانه خارج کردند.
 پیامبری که اولین خلقت بود و در معرفی خود 
ُه ُنوِری...« می  خواست به 

َّ
َق الل

َ
ل

َ
 َما خ

ُ
ل َوّ

َ
فرمود: »أ

مردم بگوید اگر به کسی غیر از من روی بیاورید، 
از نور جدا شــده و در ظلمت گرفتار می شوید و 
اینکه می فرمایند: »من و علی از نور واحد آفریده 
شــدیم چهار هزار ســال پیش از آنکه آدم خلق 
شود...«)ابن بطریق، عمدة عیون، ص9۱( اشاره 
دارد به اینکه اگر از نــور پیامبر)ص( و علی)ع( 

فاصله گرفتید، غرق در ظلمتید.
 اهل بیت)ع( نور هســتند و کسی که خداوند 
ُه 

َ
ُه ل

َّ
ْم یْجَعِل الل

َ
برای او نوری قــرار نداده »َو َمْن ل

ُه ِلُنوِرِه َمْن 
َّ
« و به نور هدایتش نکرده »یْهِدی الل

ً
ُنورا

ُه ِمْن 
َ
ما ل

َ
یشاُء«؛ در قیامت هم در ظلمت است »ف

ِقیاَمِة«؛ زیرا فقط اهل  بیت)ع( نور 
ْ
ُنوٍر ِإَماٍم یْوَم ال

هستند »نور علی نور«؛)الکافي، ج۱، ص۱9۵(

تبدیلظلمتبهنور
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیرگروهمعارف

انبیاء الهی، انســان را با قدر و اندازه خودش آشنا 
می کنند و به او توجه می دهند که ارزشش از دنیا 
بیشتر و باالتر است و باید دنبال چیزی بیش از دنیا 
باشــد. وقتی هدف گیری انسان به سمت خدای 
متعال باشد و بیش از دنیا را بخواهد و وقتی متوجه 
شــود که اگر بخواهد با غیر خدای متعال ســود 
کند، این ســرمایه را به باد داده اســت، هر کاری 
 را که در دنیا بکند در مســیر خدای متعال انجام 

می دهد. 
بنابراین، اولین نکته ای که انبیاء الهی به انسان 
می آموزند، این اســت که او را با هدف خودش و 
اندازه و ظرفیت خودش آشنا می کنند و اینکه این 
انسان باید تا مقام توحید پیش برود. باید به جایی 
برسد که غیر خدای متعال را نبیند. انسانی که از 
دنیا بزرگ تر شــده، همه کارهایش برای خدای 

متعال خواهد شد.
امیرالمؤمنیــن)ع( در خطبــه قاصعه ضمن 
معرفی خودشان می فرمایند: »من از آن جمعیت 

و گروهی هســتم که قلب شان در بهشت است و 
پیکره شان در عمل«؛ اگرچه در دنیا مشغول به کار 
و تالش هستند؛ ولی قلب این انسان ها در بهشت 

است. 
پیداســت انسانی که قلب او متعلق به بهشت 
است، هم اکنون در بهشت است؛ این انسان هر 
کاری انجام بدهد صبغه دنیایی ندارد؛ بلکه صبغه 
اخروی دارد. این همان کاری است که انبیاء الهی 
می کنند، می آیند و بصیرت انسان را زیاد می کنند. 
فضا را روشن و نورانی و دیده ها و بصیرت انسان 

را تیزبین می کنند.
 انسان را با حقایق عالم و ظرفیت وجودی اش 
آشــنا می کنند و وقتی انسان این حقایق و معارف 
را فهمید و وقتی انــدازه وجودی خودش را بیش 
 با این بصیرت به اهداف 

ً
از دنیا دانســت، طبیعتا

صــواب و صحیح رو مــی آورد و اهــداف و راه 
خودش را می شناسد.

طبیعی اســت که انســان وقتی خــودش را 

نشــناخت، نمی تواند آن هدف هــای بزرگ را 
انتخاب بکند و هدف و راه خودش را هم نخواهد 
شــناخت و تمام هم و غم او به این دنیای محدود 

معطوف خواهد شد.
 انبیای الهی آمده اند بگویند که از دنیا بزرگ تر 
باشید، از او اعراض داشته باشید و بیش از دنیا را 

در همین دنیا به دست بیاورید.
 اگر این بصیرت از انســان گرفته شود، فضا 
تاریک می شــود و انسان هر چه ببیند، همین دنیا 
و ظاهر ظلمات دنیاست و چیزی که در دوره بعد 
از رحلت پیامبر)ص( اتفــاق افتاد، توجه کردن 
مردم به شــئون دنیا و اعراض از خدای متعال بود 
و در چنیــن جامعه ای به حســب ظاهر همه چیز 

وجود دارد؛ ولی در واقــع روح توجه به خدا و 
روح معنویت و روح گرایش به خدای متعال 

وجود ندارد و همین باعث انحراف جامعه 
 اسالمی شــد. این همان تاریکی کور 

است.

انبیاءالهیوپرورشروحیانسانها
   منبر    

دلیرامرنجان
سلوک

چارهاندیشبشر
راهنما

سیداحمد حســین  خراســانی: فقه علم االحتیال است؛ علم 
اندیشه ورزی برای چاره اندیشی در مسائل و نیازهای نوپیدای 
جامعه اســالمی و نه علم حیله که معنای منفی از آن برداشت 
می شود. هیچ منطقه الفراغی در فقه وجود ندارد، بدین معنا که 
هیچ نقطه خالی، کور و بن بســت و سؤال بی جوابی در فقه نه 
وجود داشته است و نه فرض وجود چنین نقطه ای در فقه متصور 
است و بلکه فقه می بایست جامعه را به بهترین شکل اداره کند 
و در واقــع فقه، دانش مدیریت جهانی اســت... تالبته اجتهاد 
مصطلح نمی تواند پاسخگو باشد. از جمله لوازم حکومت و 

سیاست، تجدید نظر جدی در تلقی از فقه است.

پرســش: باغ پدری از طریق بخشش یا ارث به پسرش منتقل 
شده است، آن باغ هنگام هدیه یا انتقال به او بابت ارث، قیمت 
زیادی نداشت؛ ولی در حال حاضر قیمت آن با قیمت قبلی آن 
تفاوت زیادی کرده است، آیا به آن مقدار زیادی که بر اثر افزایش 

ق می گیرد؟
ّ
قیمت حاصل شده، خمس تعل

پاسخ: ارث و هبه و پول فروش آنها خمس ندارد، هرچند قیمت 
آنها افزایش یافته باشد، مگر اینکه نگهداری آن به قصد تجارت 
و زیاد شدن قیمت باشد که در این صورت، پس از فروش بنابر 

احتیاط واجب باید خمس ارزش افزوده آن پرداخت شود. 
اجوبة االستفتائات، سؤال ۸59

خمسارث
حکمت

گفتاری از حجت االسالم والمسلمین سیدمهدی میرباقری

محمد زارعی
کارشناسعلومقرآنی
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پرونده

طراحی 
شوم

نگاهی به سناریوی مشترک 
 صهیونیست ها و غرب

 در منطقه قفقاز

 در قفقاز جنوبی 
چه می گذرد؟

 اهمیت منطقه قفقاز به اندازه ای اســت 
که کوچک تریــن تغییر و تحــوالت آن 
مورد توجه محافل سیاســی و رسانه ای 
قــرار می گیــرد؛ ازایــن رو موضع گیری 
و صحبت هــای مقامــات جمهــوری 
آذربایجان علیه ایران ســبب بازتاب ها و 
از سوی کشورمان  واکنش های متعددی 
پارلمان جمهوری  نمایندگان  رفتار  شد. 
آذربایجان و رئیس جمهور این کشور نشان 
داد، موضوع در قفقاز جنوبی ابعادی فراتر 
از مناقشــه بین آذربایجان و ارمنستان بر 
ســر قره باغ دارد. بدیهی است که تالش 
جمهوری آذربایجــان به نیابت از برخی 
بازیگران منطقه ای بــرای حذف ایران از 
تجارت، امنیت و تأثیرگذاری های دیگر 
در قفقاز، نشان دهنده برنامه ریزی جدیدی 
برای تغییر در ژئوپلیتیک منطقه به شمار 
 نمی تواند 

ً
می رود و تحوالت منطقه صرفا

دعوا بر ســر قره باغ آن هم میان دو کشور 
باشد. 

بدیهی است که مسئله اصلی می تواند 
در حــوزه ژئوپلیتیکــی و تأثیرگذاری بر 
امنیت جمهوری اسالمی ایران باشد که 
دو بازیگر ترکیه و رژیم صهیونیســتی هر 
یک با منافع مختلف در منطقه واحد آن 
را دنبال می کنند. حساسیت ایران در قبال 
اتفاقات اخیر که در باالترین سطح ممکن 
صورت گرفت، همچنین حضور نیروهای 
مســلح در مرز بین ایران و آذربایجان و 
در کنار رود ارس بدون شــک برگرفته از 
حساسیت نظام درمورد منافع ملی خود 
اســت. رفتار جمهوری اســالمی ایران 
نشــان داد، مسئوالن با اشــراف کامل به 
تحــوالت رخ داده در قفقاز و حســاس 
نســبت به هــر آنچه با هــدف تغییرات 
ژئوپلیتیکی و امنیتی در حال وقوع است، 
مواضع  بنابراین،  کردنــد.  موضع گیری 
جمهوری اســالمی ایران در حوزه قفقاز 
جنوبی بر گرفته از دو ویژگی اســت: 1ـ 
ایران به هیچ وجه ممکن اجازه تغییرات 
مــرزی را کــه موجب کاهــش اهمیت 
ژئوپلیتیک کشورمان شود، نخواهد داد و 
با تمام توان جلوی آن خواهد ایستاد. 2ـ 
رژیم صهیونیســتی همواره سعی دارد به 
امنیت و منافع جمهوری اســالمی ایران 
ضربه بزنــد. بدیهی اســت که حضور 
در نزدیکــی مرزهــای ایــران، از جمله 
مرزهای شمال غرب یکی از سیاست های 
صهیونیست هاســت که ایــن موضوع با 
تحریک و تطمیع کشور آذربایجان اتفاق 
افتاده است. بنابراین، با توجه به نیت شوم 
آنها  اجازه حضور  ایران  صهیونیست ها، 
در نزدیکی مرزهای خود را به هیچ عنوان 
نخواهد داد و در این زمینه نیز هشدارهایی 

به باکو داده شده است.

پیش درآمد 

دبیر گروه پرونده: اکبر معصومی

گروه پرونده
صبح صادق

 BBBB در خصوص طــرح »همکاری  
شش کشور منطقه« و آثار آن در 
صورت اجرایی شــدن به لحاظ 
سیاسی، امنیتی و اقتصادی به  ویژه 
مسیرهای ترانزیتی برای تبادالت 
منطقه شــمال غربی  در  تجاری 

ایران توضیح دهید.
بر اســاس توافــق انجام گرفتــه، میان 
جمهوری آذربایجان، روسیه و ارمنستان 
پس از جنگ ۴۴ روزه، ارمنستان متعهد 
شد که اجازه حمل ونقل ریلی و جاده ای 
بیــن دو بخش جمهــوری آذربایجان را 
بدهد که به دلیل تحوالت سیاسی داخلی 
ارمنســتان و فشــار گروه های ملی گرا و 
همچنین برخی نگرانی های ایران این بند 

از توافق تاکنون عملی نشده است.
با وجــود اینکه این ابتــکار با هدف 
دســت  جنوبی  قفقاز  امنیــت  برقراری 
کم از بیســت ســال پیش در برنامه های 
وزارت امــور خارجه ایران بود و در اداره 
کشورهای مشترک المنافع روی این طرح 
کار شــده بود؛ اما به دلیل وجود مناقشه 
قره باغ امکان تحقق آن وجود نداشت و 
مزید بر آن آمریکا، روسیه و فرانسه تمایلی 
به مشــارکت ایران در فرآیند حل و فصل 
مناقشه قره باغ نداشتند، بخاطر همین این 

ابتکار هم به نتیجه نرسید.
اکنون ایــن فرمت همکاری با اهداف 
اقتصادی از ســوی رئیس جمهور ترکیه 
و پس از اتمام جنــگ دوم قره باغ مطرح 
شده است که مورد پذیرش روسیه و دیگر 
کشورهای قفقاز جنوبی قرار گرفته است، 
هرچند این احتمال وجود دارد که آمریکا 
و رژیم صهیونیستی دربرابر مشارکت ایران 

در این طرح سنگ اندازی کنند.
در صورت اجرایی شدن این طرح، با 
توجه به وضعیــت ناامنی فعلی در قفقاز 
جنوبی و نهایی نشدن حل مناقشه قره باغ و 
امضا نکردن قرارداد صلح میان آذربایجان 
و ارمنستان همچنین برقرار نشدن روابط 
میان ترکیه و ارمنســتان همه کشورهای 
قفقاز جنوبی و ســه کشــور همسایه آن 
بــا توجه بــه موقعیــت ژئوپولیتیکی و 
ژئواکونومیکی شــان از این همکاری ها 
به درجــات متفاوتــی بهره مند خواهند 
شد.  البته ارمنستان کشوری محصور در 
خشکی اســت که در میان چهار کشور 
ترکیــه و جمهوری  ایران، گرجســتان، 
آذربایجان قرار گرفته است و به دلیل بسته 
بــودن مرزهای این کشــور با جمهوری 
آذربایجان و ترکیــه، درصورت برقراری 
روابط با این دوکشور از فرصت هایی که 
پیشتر به دلیل اشــغال اراضی آذربایجان 
خود را از آنها محروم کرده بود، با شروع 
روابط و گشایش مرزها بهره مند خواهد 

شد.

 BBBB چرا مــرز ایران و ارمنســتان یک
گذرگاه راهبردی برای جمهوری 
اســامی ایران به شمار می آید؟ 
نقش مناقشات اخیر در پر رنگ تر 
دو  میان  کریدوری  اهمیت  شدن 

کشور چگونه ارزیابی می شود؟
در رابطه با کریدور یا جاده زنگزور ســه 

ماحظه جدی وجود دارد: 
1ـ ترکیه و آذربایجان بر بین المللی شدن 

این کریدور خارج از نظارت ارمنســتان 
تأکید دارند که با توجه به پهنای زیاد باند 
کریدور و فاصلــه ۴۵ کیلومتری مغری 
تا زنگزور احتمال می رود مرز ارمنســتان 
با ایران را تحت الشــعاع خود قرار دهد. 
ازسوی  تاکنون  اگرچه  )نوردوزـ مغری( 
ارمنســتان واکنش جــدی و اعتراضی 
نسبت به انسداد احتمالی مرز این کشور 
با ایران صورت نگرفته اســت! ســؤال 
اساسی در همین رابطه این است که اگر 
ارمنستان به بسته شدن مرز خود با ایران به 
ازای گشوده شدن مرزهایش با آذربایجان 
و ترکیــه و اتصــال به روســیه از طریق 
آذربایجــان رضایت دهد، عکس العمل 
ایران چگونه خواهد بود؟ البته بنظر نمی 
رســد که ارمنی ها چنین رفتاری از خود 
داشــته باشــند ولی در نظر گرفتن همه 
سناریوها در این موضوع خالی از لطف 

نخواهد بود. 
2ـ تأکید ارمنستان مبنی بر احداث جاده 
در زنگزور با پهنــای باند کوتاه تنها برای 
اتصال نخجوان به آذربایجان از طریق این 
مســیر و تحت نظارت قرار گرفتن جاده 
ازسوی دولت ارمنستان با توجه به اینکه 
زنگزور که ارمنی ها نام »سیونیک« بر آن 
نهاده اند، جزء تمامیت ارضی این کشور 
و غیر قابل نقض اســت، منطقی به نظر 
می رسد و دراین صورت خدشه ای به مرز 

ارمنستان با ایران وارد نمی شود. 
3ـ نکتــه قابل تأمل دیگر این اســت که 
برخی با توجه به اظهارات سران ترکیه و 
آذربایجان معتقد بودند ترکیه و آذربایجان 
به دنبال اشغال زنگزور و خارج کردن آن 
از حیطه تمامیت ارضی ارمنستان و ایجاد 
کریدور هســتند که به نظر می رسد بیشتر 
بــرای امتیازگیری از ارمنســتان صورت 
می گرفت؛ چنانچه به تازگی رئیس جمهور 
آذربایجان اعــام کرد با وجــود اینکه 
زنگزور صد سال پیش از این جزء خاک 
آذربایجان بوده؛ اما کشورش هیچ طمعی 
نسبت به اراضی ارمنســتان ندارد. البته 
ناگفته نماند حساسیت به موقع جمهوری 
اسامی می تواند در عقب نشینی مقامات 

جمهوری آذربایجان تاثیرگذار باشد. 
آنچه بیشــتر حائز اهمیت است نقش 
پررنگ روسیه در قفقاز جنوبی از ابتدای 
شروع مناقشه و تداوم و برقراری آتش بس 
و از این پس تا زمان امضای قرارداد صلح 
است که در چگونگی اتصال نخجوان به 
آذربایجان نیز ادامه خواهد داشت؛ به ویژه 
آنکه این مســیر از حیث اتصال روسیه به 
ارمنستان ازطریق آذربایجان و ترکیه به نفع 
روسیه نیز خواهد بود و حتی اگر آمریکا 
هم مخالف چنین طرحی باشد، نخواهد 
توانست هیچ مانعی دربرابر آن ایجاد کند. 
اهمیت مرز ایران و ارمنســتان و از طریق 
ارمنستان به گرجستان و دریای سیاه و اروپا 
درحال حاضر از جهت آلترناتیو بودن آن 
است، زیرا تاکنون به دلیل مناسب نبودن 
راه ارمنستان به گرجستان )که احداث آن 
نیازمند دست کم دو میلیارد است( از این 
مسیر کامیون های ایرانی عازم گرجستان و 

دریای سیاه نشده اند. 
بــه تازگی هم مرز این کشــور به روی 
تریلرهای ایرانی بسته شد و همزمان با این 
تحوالت سه کشــور ترکیه، آذربایجان و 

گرجستان رزمایش نظامی مشترک برگزار 
کردند و وزرای دفاع ســه کشور در زمینه 
ایــن همکاری ها توافق نامــه ای به امضا 
رساندند. کامیون های ایرانی از نوردوز به 
مغری و ایروان یا سایر شهرهای ارمنستان 
تــردد می کردند که به تازگــی آذربایجان 
در واکنش به تــردد کامیون های ایرانی به 
خانکندی، در محور ۶ کیلومتری از مسیر 
21 کیلومتری گوروس ـ قاپان که متعلق به 
این کشور می دانند، اقدام به دریافت 13۰ 
دالر از هر کامیون بعنوان عوارض ورود 
به خــاک آذربایجان کرد کــه حدود ۶۰ 
کامیون ایرانی مجبور به استفاده از محور 
قاپان ـ تاتئو در خاک ارمنســتان که بسیار 
نامناسب است، شــدند. درحال حاضر 
این مسیر ۴3 کیلومتری با مشارکت ایران 
دردســت بازسازی است که اتمام آن می 
تواند از نقش راهبردی آذربایجان بکاهد. 
بنابراین  رفتار نامناسب این کشور در آینده 

به ضرر خود خواهد بود. 

 BBBB تحــوالت اخیــر چقــدر ایجاد 
ســریع تر این کریدور را ضروری 
می کند؟ آیا آمریــکا می تواند در 

ایجاد آن مانع تراشی کند؟
نگرانی ایران این است که اگر مرز نوردوزـ 
مغری مســدود شــود، ایران به راه های 
ترکیه و آذربایجان وابســته خواهد شد و 
درصورت انسداد احتمالی مرزهای شان 
با ایران، ارتباط زمینی ایران با روســیه و 

اروپا قطع خواهد شد.
اتصــال ترکیه به آذربایجــان از طریق 
نخجوان و ارمنســتان زمــان انتقال کاال 
را کوتاه تر و نقش ترانزیتی گرجســتان و 
ایران را کاهش خواهد داد، حتی در آینده 
می تواند از نقش راه آهن قارص ـ تفلیس ـ 
باکو بکاهد و بر موقعیت ترانزیتی دریای 

خزر بیفزاید.
اگرچه تحقق ایــن طرح ها با توجه به 
شــرایط پســاجنگ ۴۴ روزه در منطقه 
و مشــکات فنی و امنیتــی موجود از 
جهت مناطق مین گذاری شــده از سوی 
ارمنســتان در اراضی آزاد شده از اشغال 
و برخی تنش های موجود، زمانبر خواهد 
بود؛ اما با توجه به چراغ ســبز روسیه به 
احتمال زیاد اجرای تدریجی آن صورت 
خواهد گرفت؛ چرا که حتی اگر آمریکا 
هم مخالفتی داشته باشــد، بعید است 
بتواند در مقابل اجرای آن مانع تراشــی 
کند، هرچند دررابطه با مشارکت ایران در 
قالب فرمت 3+3 احتمال ممانعتش دور 

از ذهن نیست.
در خاتمه ذکر این نکته ضروری خواهد 
بود که اگرچه نگاه دوراندیشانه به نیازهای 
استراتژیک ودر نظر گرفتن آلترناتیو های 
مختلف در زمینه های گوناگون به ویژه در 
حوزه ژئوپولیتیک و مســیرهای ترانزیت 
کاال و انــرژی امری واجــب و ضروری 
اســت و اقدامات الزم باید انجام شود؛ 
اما به موازات آن باید مزید بر تنش زدایی در 
روابط خارجی روابط کشورهای همسایه 
با یکدیگر به گونه ای تنظیم شود که هیچ 
راهی برای هیچ کشوری مسدود نشود؛ 
چرا که همین موضوع سبب ایجاد خلل 
در امنیت منطقه و  مانع توسعه کشورها و 

رفاه ملت ها می شود.

بحران میــان ایران و جمهوری آذربایجان که با تغییر نگرش مقامات 
آذری از موضوع قره باغ به تغییرات ژئوپلیتیکی به وجود آمد، یک پایه 
ســوم هم دارد و آن حضور رژیم صهیونیســتی در نزدیکی مرزهای 
کشــورمان و تالش ترکیه برای نفوذ در قفقــاز از طریق تالش برای 
تغییر ژئوپلیتیک اســت.  قفقاز جنوبی با توجه به وجود مرز مشترک 
به طول نزدیک به 800 کیلومتر برای جمهوری اسالمی ایران بسیار 
مهم است. بدیهی است که وضعیت کنونی به عنوان منطقه پل برای 
دسترسی ایران به روسیه و جایگزینی برای دسترسی ایران به اروپا از 
طریق دریای سیاه است. البته از لحاظ ژئوپلیتیکی نیز کشورهای قفقاز 
جنوبی از طریق ایران به خلیج فارس و اقیانوس هند دسترسی دارند که 

این امر موقعیت ایران را در وضعیت ایده آل قرار داده است.

 Bچرایی حضور رژیم صهیونیستی در آذربایجان
صهیونیســت ها با درک کامل از محدودیت های ساختاری خود 
می کوشــند با نفوذ در برخی مناطق، باب داد و ستد با کشورهایی را 
باز کنند که می توانند مزیت های فراوانی را برای آنها فراهم آورند. در 
این میان کشور مسلمان جمهوری آذربایجان به دالیلی توانسته است 
برای تل آویو جذابیت داشته باشد. حال اینکه چه علل و عواملی باعث 
شده است تا سران رژیم صهیونیســتی در راه باال بردن سطح روابط 
با باکو کوشش بســیاری از خود نشان دهند، پرسش مهمی است که 

مطرح می شود. 
نخست اینکه جمهوری اســالمی ایران همواره یک تهدید برای 

رژیم صهیونیستی بوده است و آنها تالش کرده اند با استفاده از برخی 
کشــورهای نزدیک به ایران )هم از لحــاظ جغرافیایی و هم از نظر 
پیوندهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی( جمهوری اســالمی ایران را 
در تنگنا و فشــار قرار دهند. بدون تردید یکی از اهداف اصلی رژیم 
صهیونیستی در گســترش روابط با جمهوری آذربایجان که از زمان 
فروپاشی شوروی تاکنون ادامه داشته است، ممانعت از گسترش نفوذ 
ایــران در جمهوری های منطقه قفقاز جنوبی و البته آســیای مرکزی 
بوده اســت. این سیاست استراتژیک رژیم صهیونیستی در منطقه در 
جهت پیشــبرد اهداف و منافع سیاســت خارجی خود است. نفوذ 
صهیونیست ها در بدنه اطالعاتی جمهوری آذربایجان برای ضربه زدن 
به منافع ایران نکته امنیتی است که نباید اهمیت آن را دست کم گرفت.

دوم اینکه برخورداری جمهــوری آذربایجان از منابع غنی انرژی 
یکی دیگر از موضوعات و مســائلی اســت که اهمیت آذربایجان را 
برای رژیم صهیونیستی باال برده است. آذربایجان هم به دلیل موقعیت 
ژئوپلیتیک خود این توان را دارد تا به کشورهای مختلف انرژی صادر 
کند و این امر برای رژیم صهیونیستی که شدیدا نیازمند نفت است، 
امری ضروری است. هم اکنون باالی 40 درصد نفت صهیونیست ها 
از طریق جمهوری آذربایجان تأمین می شــود. البته صهیونیســت ها 
نگاه دیگری نیز در این رابطه دارنــد و آن اینکه این رژیم با آگاهی از 
ظرفیت های موجود بین ایران و جمهوری آذربایجان و روسیه تالش 
می کند تا مانع شکل گیری و ایجاد همکاری های مشترک منطقه ای در 

حوزه انرژی بین این سه کشور شود.

 Bترکیه و تالش برای تغییر ژئوپلیتیک منطقه
تفکر نوعثمانی گری اردوغان سبب شــده است که دولت ترکیه 

برای نیل به اهداف خود راهبرد نوعثمانی گری را در قالب پروژه های 
متعددی تعریف کنــد و از این رو ترکیه نمی تواند یک کشــور قابل 
اطمینان برای کشــورهای دیگری باشــد و صرفا تأمین منافع آنکارا 
اولویت اول و آخر اردوغان به شــمار می آید. بدیهی اســت که بازی 
جمهــوری آذربایجان در زمین ترکیه نه تنهــا هیچ نفعی برای ترکیه 
نخواهد داشت؛ بلکه باعث از دســت دادن متحدان قابل اعتمادی، 

همچون ایران نیز خواهد شد. 
برای تبیین رفتار ترکیه در قفقاز الزم است توجه شود که در آخرین 
نقطه شمال غربی ایران باریکه ای هست به نام »قره سو« که یک ناحیه 
راهبردی  به طول ســه و نیم کیلومتر است. قره سو که تا قبل از سال 
1۳10 بخشــی از خاک ایران بود، طــی مذاکراتی به جمهوری تازه 
تأسیس ترکیه واگذار شد. این باریکه کوچک سه و نیم کیلومتری نقش 
بسیار مهمی در تحقق رؤیای »داالن تورانی« دارد که در سال های اخیر 
اردوغان به شــدت به دنبال اجرای آن است. در واقع قره سو نقطه مبدأ 
اصلی ترسیم و اجرای داالن مجعول تورانی است که دولت اردوغان 
در راستای تالش و نگاه نوعثمانی گرایی آن را پیگیری می کند. پیشبرد 
 در سیونیک ارمنستان با مشکل 

ً
پروژه داالن تورانی اردوغان که فعال

مواجه شده است. بنابراین، به نظر می رسد همکاری ترکیه و آذربایجان 
با هدف رفع »مهم ترین مانع« پیش روی داالن تورانی است. تصرف 
استان سیونیک ارمنستان به دست جمهوری آذربایجان که هم مرز با 
ایران اســت، می تواند ترکیه در تحقق ایده آرمانی خود، به موفقیت 
برســاند. لذا حساسیت ایران نســبت به تحوالت اخیر در مرزهای 
شمال غرب کشورمان، در واقع تالش برای »خنثی سازی« سیاست 
حــذف جایگاه »ژئوپلیتیکی« ایران و ایجاد بحــران »امنیتی« برای 

کشورمان به شمار می آید. 

اجرای به اصطالح داالن زنگزور که باعث قطع خطوط ارتباطی و 
مرزی ایران با ارمنستان می شود، به اندازه ای برای ترکیه و آذربایجان 
»اهمیت راهبردی« دارد که باکو حاضر است در ازای به دست آوردن 
این ناحیه که در اســتان سیونیک ارمنستان قرار دارد، حتی از بخشی 
از ادعاهایش در نقاط شــمالی قره باغ دست بکشد! به عبارت دیگر 
امروز اجرای این داالن از سوی باکو ـ آنکارا، بر بازپس گیری قره باغ از 

ارمنستان، اولویت پیدا کرده است 
وصل استان سیونیک ارمنستان به جمهوری آذربایجان نه تنها برای 
ایران پیامدهای جبران ناپذیری خواهد داشت، بلکه منافع دو کشور 
روســیه و چین نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. در مرحله اول این 
موضوع باعث قطع ارتباط تجاری بین ایران و ارمنســتان خواهد شد 
که به تبع ایران دسترســی خود به اروپا را از دســت خواهد داد و در 
نتیجه کریدور جنوب به شمال و بر عکس تحقق نخواهد یافت. این 
اتفاق باعث تضعیف جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اســالمی ایران 
خواهد شد و ایران وابســته به جمهوری آذربایجان و ترکیه در بحث 
تجارت با منقطه قفقاز، روســیه و اروپا خواهد بود. اهمیت موضوع 
به حدی اســت که این امــر باعث اخالل در همــکاری بین ایران و 
سازمان همکاری شــانگهای نیز خواهد شد. کشور روسیه نیز عمال 
از اتحادیه اروپا کنار گذاشــته خواهد شــد و ترکیه بــا ایجاد داالن 
تورانــی انرژی آن منطقه را تأمین خواهد کرد. لذا این موضوع باعث 
کاهش اهرم های فشار روسیه علیه اروپا خواهد شد. همچنین ایجاد 
خــط تورانی باعث تضعیف پروژه ۵ تریلیون دالری »یک پهنه ـ یک 
 راه« چین که بزرگ ترین پروژه ســرمایه گذاری تاریخ بشــر اســت، 

می شود. 
پیوند عمیق الهام علی اف با صهیونیســت ها در چند سال اخیر 

باعث نفوذ رژیم صهیونیستی در مراکز امنیتی ـ اطالعاتی و رسانه ای 
جمهوری آذربایجان شده است. موضوعی که سبب شده است رژیم 
صهیونیســتی در مرحله اول از طریق این رژیم به دنبال ضربه زدن به 
تأسیسات هسته ای ایران باشد که این امر از طریق ایجاد مراکز پهپادی 
در چند ســال اخیر صورت گرفته است؛ لذا در مرحله اول با افزایش 
هوشــیاری کامل و با به روزسازی تجهیزات نظامی و امنیتی در مرز، 
امکان عملیات تخریبی و جاسوسی را به رژیم صهیونیستی نداد و در 
مرحله دوم با هشــدار جدی به باکو، باید دست صهیونیست ها را در 
نزدیکی مرزهای خود قطع کنیم. رویکرد دومی که صهیونیســت ها 
به همراه جریان وابسته به خود در جمهوری آذریایجان دنبال می کنند، 
تالش برای تغییر آثار تمدنی جمهوری اسالمی در منطقه قفقاز است. 
حجم ســنگین تبلیغات رسانه ای علیه ایران همگی برای توقف نفوذ 

معنوی ایران در آن منطقه صورت می گیرد. 
نکته بعدی این اســت که ایران نباید اجازه تغییر در مرزهای خود 
در شــمال غرب را بدهد؛ به گونه ای که کوچک ترین تحرک را از آن 
طرف مرز با حساسیت دنبال کند؛ زیرا اجرای داالن مجعول تورانی 
باعث حذف ایران از تمام معــادالت انرژی و ترانزیت منطقه قفقاز 

خواهد شد. 
ایران باید با در پیش گرفتن سیاســت های کنش مند و دیپلماسی 
فعال به جای رویکرد انفعالی و واکنشی و با اتکا به اصل بازدارندگی 
و با تدبیر سازوکارهای پیشــگیرانه اجازه حضور و جوالن بازیگران 
متخاصمی مثل رژیم صهیونیســتی را ندهد و عواقــب آن را نیز به 
نخبگان سیاسی جمهوری آذربایجان گوشزد کند. البته ناگفته نماند 
کــه ایران پل های راهبردی گوناگونی را در اختیار دارد که می تواند به 

منظور موازنه و پیشگیری از نفوذ رژیم صهیونیستی بهره برداری کند.

 دوراندیشی راهبردی 
 نیاز  حوزه  ژئوپولیتیک

 در گفت و گو با کارشناس امنیتی منطقه قفقاز عنوان شد

با توجه به تحوالت اخیر سیاســی و نظامی در شمال غرب کشورو قفقاز جنوبی، یکی از سؤاالتی 
که در افکار عمومی مطرح است، اهمیت مرز ایران و ارمنستان برای جمهوری اسامی و پیامدهای 
بحران ســازی در نوار مرزی کشورمان  است. پاسخ به این پرسش زمانی اهمیت بیشتری یافت که 
ســنگ اندازی هایی در مسیر عبور کامیون ها از مرز مشترک ارمنستان و آذربایجان نیز انجام شد؛ از این رو برای بررسی موضوع و پاسخ به 

پرسش شکل گرفته با کارشناس امنیتی منطقه قفقاز به گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید: 

گروه پرونده
صبح صادق

دیپلماسی فعال 
منطقه ای

خنثی سازی بحران آفرینی بازیگران خارجی در قفقاز جنوبی 

با پایان جنگ ســرد و فروپاشــی شــوروی در سال 
1۹۹1، جغرافیای سیاســی شمال ایران دچار تغییر 
شد و جمهوری اســالمی ایران به جای یک کشور 
با هشت کشور همسایه شــد که از جمله دالیل آن 
اختالفات مرزی میان کشــورهای تازه تأسیس شده 
بود. اختالف مرزی میان آذربایجان و ارمنســتان، از 
جمله مهم ترین آن بود که تا االن ادامه دارد و تبعات 
این اختالف نیز گاهی دامن گیر جمهوری اســالمی 
نیز شده است. اختالف دو کشور یکی بر سر ناحیه 
قره باغ بود که در اشغال نیروهای ارمنستان بود و دیگر 
منطقــه نخجوان آذربایجان که در خاک ارمنســتان 
است و آذربایجان مشکل دسترسی به این منطقه را 
داشت. ایران نیز با توجه به رویکرد سیاسی، تاریخی، 
امنیتی و جغرافیایی در سیاست خارجی خود باید به 
قفقاز توجه ویژه داشته باشد. اساس سیاست خارجی 
ایران در ایــن منطقه تأکید بــر پیوندهای تاریخی، 
فرهنگی و مذهبی، ایفای نقش میانجی و تالش برای 

گسترش روابط اقتصادی است. 
در چند سال اخیر با توجه به بروز چالش در روابط 
ایران و غرب بر سر موضوع هسته ای و پایبند نبودن 
غرب به توافق هســته ای موسوم به برجام و در نتیجه 
برقراری تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسالمی 
ایران، جایــگاه و اهمیت حوزه قفقاز افزایش یافت. 
شــکل گیری بحران در روابط ایران و آذربایجان بر 
ســر موضوع عبور کامیون های ایرانی برای سفر به 
ارمنســتان بود تا جایی که دو نفر از رانندگان ایرانی 
دســتگیر و روانه زندان شــدند. بحران در روابط دو 

کشــور وقتی به اوج خود رســید کــه از یک طرف 
دولــت آذربایجان اقدام به برگزاری رزمایش نظامی 
با مشارکت پاکســتان و ترکیه در نزدیکی مرزهای 
ایران کرد و از ســوی دیگر رئیس جمهور آذربایجان 
دیدگاه هایــی خالف عــرف دیپلماتیــک در قبال 
جمهوری اسالمی ایران مطرح کرد. اگرچه موضوع 
اختالف ساده به نظر می رسد و از طریق دیپلماتیک 
قابل حل بود؛ اما واقعیت این است که ریشه بحران 
در تــالش آذربایجان و برخــی دولت های منطقه و 
فرامنطقه برای تغییر جغرافیای سیاســی و موقعیت 
ژئوپولیتیکی منطقه اســت. آذربایجــان مدت ها با 
ارمنســتان بر سر اشــغال ناحیه قره باغ از سوی این 
کشــور و عدم دسترســی خود به ایالت نخجوان از 
طریق خاک ارمنستان مشکل داشت. به همین دلیل 
دولت آذربایجان از مسیر زمینی ایران برای ارتباط با 
نخجوان اســتفاده می کرد. ایران نیز از گذرگاه زنگه 
زور و خاک ارمنستان امکان ارتباط با قفقاز و اروپای 

شرقی را داشت. 
نکته مهــم و حائز اهمیت این اســت که محور 
عبری ـ غربی سال هاســت که در تالش برای برهم 
زدن امنیت پیرامونی جمهوری اســالمی هســتند. 
خروج تدریجی آمریکا از غرب آســیا و باز شدن راه 
صهیونیســت ها از طریق توافق بــه اصطالح صلح 
در کشــورهای حاشیه خلیج فارس، به معنای ایجاد 
ناامنی اطالعاتی و امنیتی و اقتصادی برای جمهوری 
اســالمی ایران اســت. راهبردی که قرار است در 
شــمال غرب ایران با دستکاری ژئوپلیتیکی و برای 

محدودسازی ایران صورت گیرد. 
 در این میان توجــه به چند نکته راهبردی دارای 

اهمیت است:

1 ـ به نظر می رسد هم اکنون غرب در تالش است که 
با تأسیس مراکز چند فرهنگ گرایی، ترکیب فرهنگ 
شــیعی را بر هم بزنــد. به نحوری کــه همه عقاید 
می توانــد در چارچوب مراعــات یکدیگر فعالیت 
کنند به جز شــیعیان. باید توجه کرد که ۹0 درصد 
مردم آذربایجان شــیعه هستند و همواره نگاه مثبتی 
به جمهوری اسالمی دارند و عالقه عاطفی خاصی 
به ایران دارند. بنابراین باید با فعال سازی دیپلماسی 
عمومی و آگاهی ســازی مــردم این منطقــه اجازه 
اجرایی شدن سیاست های مخرب فرهنگی را نداد. 
نباید از این نکته غافل بود که اســتقرار تکفیری های 
گروهگ های تروریستی در قره باغ که از سوریه منتقل 
شــدند، در تغییر ترکیب جمعیتی تأثیرگذار خواهد 

بود. 
2 ـ رژیم صهیونیستی برای غلبه بر »محور مقاومت« 
به دنبال »تضعیف امنیتی ایران« است. تالش رژیم 
صهیونیســتی برای اجرای سیاست »بن گوریون« و 
خروج از بن بســت »رویکرد تدافعی« به »رویکرد 
تهاجمی« در راســتای تالش برای ایجاد »مانع« در 
مقابل سیاســت محور مقاومت مبنی بر انزواگرایی 

جفرافیای صهیونیست هاست.
۳ـ نبایــد از تالش غــرب در همراه کــردن دولت 
ارمنستان غافل شد. در وضعیت فعلی دولت پاشینیان 
در ارمنســتان رویکرد غرب گرایی دارد که می تواند 
زمینه ســاز نفوذ غرب باشــد. همراهی ارمنستان و 
موافقت آنها با تغییرات ژئوپلیتیکی، هزینه مخالفت 
ایــران با هرگونه تغییر در مرزهــای خود را افزایش 
خواهــد داد. بنابراین ضمن آگاه ســازی ارمنی ها از 
استراتژی صهیونیست ها، سیاست های پیشگیرانه نیز 

برای ایران موضع در نظر بگیریم.

ویکرد جدید در قفقاز جنوبی  ر
 چگونه باید با توطئه صهیونیست ها و آمریکایی ها 

در منطقه روبه رو شد؟

صابر محمدی 
خبرنگار

روندی که اکنون در نظام منطقه ای آســیای جنوب 
غربــی یــا خاورمیانه شــاهد آن هســتیم، یکی از 
پیامدهــای دوره گــذر ژئوپولیتیکی اســت. باید 
گفت که پس از قــرن 21 جهان وارد یک دوره گذار 
ژئوپولیتیکی شده است؛ در این دوره رقابت ها شدید، 
ائتالف ها ناپایدار، قدرت های مدعی گسترش حوزه 
نفوذ زیــاد و بازیگران جدیدی رشــد و ظهور پیدا 
کرده اند؛ همچنین بحث تروریسم ملی و بین المللی، 
قومیت گرایی محلی و ملی و این قبیل مسائل مطرح 

است. 
در این وضعیت به دلیل همســایگی ایران با 1۵ 
کشــور همسایه، یکی از مسائلی که باید مورد توجه 
 در حوزه تصمیم گیری ها توجه 

ً
قرار گیرد، خصوصا

ویژه به حوزه امنیت ملی است. 
در چنین شرایطی راهبرد آمریکا در خاورمیانه نیز 
تغییر پیدا کرده؛ لذا باید پیش فرض های مان تغییر یابد 
و باید آنچنان که هست ببینیم، نه آنچنان که هستیم 

ببینیم!
راهبرد آمریکا در ســال های اخیر در قبال ایران 
مهار و درگیر کردن کشورمان در درون مرزهاست و 
تمام تالشش را می کند تا آن را به سرانجام برساند. 
آمریکا بر این مبنا که خاورمیانه اولویت ما نیســت و 
شرق و جنوب شــرق آسیا، یعنی چین و منطقه آسه  
آن اولویت ماست، سعی کرده رژیم صهیونیستی را 
در خاورمیانه فعال کند و بحث های سیاست گذاری 

و آنچه پیش از این از طریق وزارت خارجه کشورش 
در ایــن منطقه انجام می داد، اکنــون از طریق رژیم 
صهیونیســتی و هم پیمانانــش در منطقه پیش ببرد. 
چنانچه عربستان سعودی مباحث مالی و ترکیه هم به 
عنوان عضو ناتو موضوع سخت افزاری و نرم افزاری 
را در راستای پوشش اهداف آمریکایی ها در منطقه 

پیش می برد. 
ســعی شــده اســت در چند گام ایران در درون 
مرزها محصور و درگیر شــود تــا نتوانیم حضور و 
نفــوذ منطقه ای مان را افزایــش دهیم؛ حضوری که 
ســبب اقتدار دفاعی و منطقه ای جمهوری اسالمی 
در منطقه شــده اســت؛ لذا برای گام آغازین بحث 
افغانســتان را در کوتاه مــدت و با تقویــت طالبان 
ایجاد کردند؛ کــه به زعم آنها طالبــان یک تهدید 
 کوتاه مدت و بلندمدت در کنار مرزهای شرقی ایران 

باشد.
در گام دوم بحث صلح ابراهیم را در کشورهای 
منطقه راه انداختند که بحرین و امارات آشکارا به آن 
پیوستند و عربستان و قطر هم در پشت صحنه کارها 
را انجام می دهند و عمان هم نصفه و نیمه هم با ما و 

هم با آنهاست. 
در گام ســوم در مرزهای شــمال غربــی، ایران 
را از طریــق یک عضو ناتو، یعنــی ترکیه و تحریک 
رژیم صهیونیستی در آذربایجان دست به یک سری 
اقدامــات برای درگیر کردن ایــران زده اند؛ چنانچه 
کریــدور جنوب به شــمال ایران که یــک کریدور 
بین المللی اســت و ایران باید آن را در حداقل زمان 
آن هم بعد از پیوستن به شــانگهای راه اندازی کند، 

 بسته اند. 
ً
عمال

آنهــا در عراق هم بــه دنبال ایجــاد یک دولت 

مخالــف ایران هســتند و از طرفی می کوشــند ژن 
جدیــدی از داعش را که منعطف تر از قبل اســت و 
به دنبال کشتن، ســربریدن و خالفت نیست، ایجاد 
کنند تا با یک دیپلماسی نرم و جلب اعتماد عمومی 
یک دولت مخالف ایران را تشــکیل دهد و ایران را 
 در درون مرزها هم مهــار هم محصور و هم کنترل

 کنند.
 به خصوص اینکه در حال بهره بردن از قدرت نرم 
و سخت در منطقه هستند، لذا ما نباید بگذاریم ایران 

دچار این معضل شود.
در شــرایط کنونی بــه ویژه برای بحث شــمال 
غرب، آذربایجان، ارمنســتان و کریــدوری که باید 
ایجاد شــود، دیپلماســی ایران باید ســریعا فعال و 
نشست کشــورهای۳+۳، یعنی قفقاز و آذربایجان، 
ارمنستان، گرجستان به اضافه روسیه، ایران و ترکیه 
را حداقل در ســطح وزرای خارجــه برگزار کند تا 
بتواند در راســتای همکاری منطقه ای و تنش زدایی 
 اقــدام و این مســیر را در حداقل زمان بازگشــایی

 کند. 
در کنــار آن، بحــث دیپلماســی دفاعــی ایران 
مطرح اســت. ایران به عنوان کشــوری که قابلیت 
ســرزمینی و ژئوپولیتیکی درون زا و بیرون زا دارد، با 
تغییراتــی در محیط پیرامونی خود می تواند دکترین 
 جدیدی با شــرایط کنونی طراحی کند و به مرحله

 اجرا بگذارد. 
باید سیاست وزارت خارجه این باشد که بتواند 
با رایزنی های دیپلماتیکی و با استفاده از ژئوپولیتیک 
ایــران قدرت چانه زنــی خود را در منطقــه و نظام 
بین الملل افزایش دهد و اجازه ندهد موقعیت ایران 

دچار آسیب شود.

توطئه عبری - غربی

محمد اخباری
تحلیلگر مسائل منطقه

احمد رجایی
خبرنگار

 نگاهی به سناریوی مشترک صهیونیست ها و غرب
برای محاصره تجاری ایران
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فساد حکومت پهلوی، فساد نظام مندی 
بود که امکان رشد افراد سالم را نمی داد 
و طبیعی بود این فاســدان بودند که می توانست 
مناصب مختلف قــدرت را در اختیار بگیرند و 
تصمیم گیر برای ملت بزرگ ایران باشند. این فساد 
آنقدر فراگیر و گســترده بود کــه در تقریبا تمامی 
مسئوالن عالی رتبه و میان پایه را در بر گرفته بود و 
به هر گوشه این نظام فاسد سری بزنیم، شاهد ثبت 
خاطراتی هســتیم که از وجود فســاد و انحراف 
حکایت داشــت.  یکی از مراکز فساد در دستگاه 
پهلــوی ســفارتخانه های ایران در کشــورهای 
خارجــی باالخص در اروپا و آمریکا بود که برای 
دستیابی به صندلی سفیر، رقابت های جدی وجود 
داشت و به سادگی به هرکسی تعلق نمی گرفت. 
مهم ترین این ســفارتخانه ها در واشــنگتن قرار 
داشت که آخرین سفیر پهلوی در آنجا به اردشیر 
زاهدی، همسر سابق شهناز پهلوی بود. »ویلیام 
شــوکراس« در کتاب »آخرین ســفر شاه« وضع 
سفارت ایران در واشنگتن در زمان شاه و سفیر او، 
یعنی اردشــیر زاهدی را چنین تشــریح می کند: 
»همیشه به پنجره های سفارت ایران در واشنگتن، 
قوطی هــای خاویــار و بطری های شــامپاین و 
بسته های کادو آویخته بود و تمام شهر به او تملق 
می گفتند تا اینه انقالب، همه اینها را از زیر پایش 
جارو کرد. آنگاه اعمــال نفوذهایی که کرده بود، 
بیش از ریخت و پاش هایش نقل مجالس و محافل 
شهر گردید. در واشنگتن اردشیر زاهدی نقش یک 
الواط شیفته خوشگذرانی را بازی می کرد که سیل 
اغذیه لذیذ و اشربه گرانبها را به حلق قدرتمندان و 
سرشناســان ســرازیر می کرد. او یک نمایشگر 

افســانه ای بود که از بوســیدن هنری کیسینجر و 
لیزامینلــی و اندی وارهول و الیزابت تیلور به یک 
انــدازه لــذت می بــرد. الیزابت تیلــور یکی از 
بود.  مشــهورترین معشــوقه های بی شــمارش 
هیچ جایی پر ریخت و پاش تر از سفارت ایران در 
خیابان ماساچوست با سقف گنبدی آینه کاری و 
پرده های ابریشمی مجلل و قالی های گرانبها وجود 
نداشــت که تاالر آن به وسیله شخصیت پرشر و 
شــور زاهدی میزبان این ضیافت ها، گرم و گیرا 
می شد. ساعت های مچی طال و خاویار و شامپاین 
و زنان زیبا بخشی از بذل و بخشش های بی حساب 
زاهدی به مهمانان او بود. زاهدی... بدون موفقیت 
زیاد کوشید دانشــجویان تندروی ایرانی را قانع 
سازد که به جای تظاهرات علیه شــاه، باید از او 
پشتیبانی کنند... او به جمعی از دانشجویان گفت 
که ارتقای او به مقام سفارت نشان می دهد که چه 
فرصت های بزرگی بــرای جوانان در ایران وجود 
دارد. یکی از جوانان جواب داد: »آری، ولی شاه 
فقــط یک دختر دارد.« با توجــه به اینکه زاهدی 
داماد شاه بود جمله مزبور کنایه دقیقی بوده است.«

فساددرسفارتخانه
   دهلیز    

 همانطور که گفته شــد، اصالح طلبان با همه توان 
به میدان آمده بودند تا به هــر نحو ممکن از تکرار 
دولت نهم برای چهار ســال دیگر جلوگیری کنند. 
آرزوها و تالش هــای انحصارطلبان اصالح طلب 
کــه در قالب نظریاتی همچــون »جنبش فراگیر از 
همه زخمی های انتخابات گذشــته« مدنظر سعید 
حجاریان«، »تشکیل جبهه گسترده از مخالفان قدیم 
و جدید« مورد نظر بهزاد نبوی و »راه اندازی ائتالفی 
از جناح های سیاسی ـ فکری ریشه دار اصالح طلبان 
و اصول گرایان« مطرح شده از سوی مرعشی، تبلور 
یافته بود، از سوی ســران این جریان مورد حمایت 
و پشــتیبانی قرار گفت. آنان بــرای موفقیت خود، 
سناریوهایی را نیز طراحی کرده بودند که مهم ترین 

آن  »سناریوی بحرانی نشان دادن کشور« بود. 
در این سناریو تالش شد تا با تبلیغات و عملیات 
روانی گسترده در موضوعاتی چون تورم و بیکاری و 
بزرگ نمایی تحریم ها و تهدیدات بین المللی، حمله 
بــه دولت نهم و ناکارآمد جلــوه دادن آن، وضعیت 
کشور بحرانی و خطرناک نشــان داده شود. در این 
راســتا کروبی می گوید: »شرایط کشور خطرناک و 
حساس اســت. حرکت هایی وجود دارد که باید از 

آنها غافل نشویم.« 
مجید انصاری در همایش »بودجه 8۷، چالشی 
نو برای دولت نهــم« )۱۳8۶/۱۰/۲( ادعا می کند: 
»تمام حس گرها از سوی کارشناسان سیاسی و غیر 
سیاســی، اصول گرا و اصالح طلب و نیز در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، آژیر خطر را به صدا در 
آورده اند کــه فاجعه ای در راه اســت ولی تمام این 
مسائل از سوی دولت با برچسب زدن و اتهام زدن به 
افراد پاسخ داده می شود.« وی معتقد است: »اقتصاد 
کشــور به دلیل بی توجهی دولت به هشــدارهای 
کارشناسان و اقتصاددانان به نقطه خطرناکی رسیده 
است.« او می افزاید: »جامعه ما دچار آسیب  هایی 
شــده که اگر دیر اقدام کنیم، اســاس نظام را دچار 

مشکل می  کند.« 
ســابق  رئیس جمهور  خاتمــی،  ســیدمحمد 
کشور نیز وضعیت کشــور را بحرانی دانست و در 
گفت وگویی با روزنامه اعتماد گفت: »مسئله فوری 

لزوم تغییر وضع کنونی است که اگر تغییر نکند همه 
زیــان می کنند.« محمدرضا خاتمــی، برادر وی و 
عضو ارشد حزب مشارکت، اوضاع کشور را با دوره 
حمله مغول مقایسه کرد و گفت: »اگر حمله مغول 
توانست این ملت را از پای درآورد، شرایط فعلی هم 
می تواند این ملت را تســلیم خود کند. امروز ملت 
اصالح طلب ایران رئیس دولتــی می خواهد که از 

شنیدن نام دموکراسی دچار تهوع نشود! «
غالمحسین کرباسچی، دبیرکل کارگزاران نیز با 
بحرانی توصیف کردن اوضاع کشور اظهار داشت: 
»با اشــتباهات دولت ایران، کشور با بحران جدی 
مواجه شد و اجماع جهانی علیه ما شکل گرفت که 
آثار آن هر روز مشــخص  تر می  شود. اگر در سطح 
ملی تمام دلسوزان از همه جناح  ها خطر را احساس 
و نیاز به اقدام جدی را حس کنند، به تشکیل دولت 

وحدت ملی روی می  آورند.« 
میرحسین موســوی هم در جمع دانشــجویان 
دانشگاه آزاد تهران دلیل حضور خود در انتخابات 
دهم را وضعیت مخاطره آمیز کشــور عنوان کرد و 
گفت: »من اگر در این ۲۰ سال، سکوت کرده بودم، 
به این دلیل بود که احساس خطر نکرده و وارد مسائل 
سیاسی نمی شدم؛ اما اکنون و به خاطر وقایعی که در 
چهار سال اخیر اتفاق افتاده و هزینه های نظام را زیاد 

کرده است، احساس خطر کرده و آمده ام به شکلی 
که تا آخر ایستاده ام و دیگر سکوت نخواهم کرد.« 

طراحان این ســناریو تالش کردند پس از القای 
بحرانی و مخاطره آمیز جلوه دادن وضعیت کشور، 
چنین نتیجه ای را در ذهن مردم تصویر کنند که اکنون 
کشور به ناجی نیاز دارد و سپس افکار عمومی را به 

سوی نامزد مورد نظر معطوف کنند. 
بهزاد نبوی ضمن اینکه معتقد اســت، »خاتمی 
امروز ســمبل نجات ملی است« از هر گزینه ای که 
بتواند »نه احمدی نــژاد« را ترجمه کند و او را کنار 
بزند و دولتی با مقیاس هایی غیر از دولت نهم روی 
کار بیاورد، استقبال کرده، می گوید: »امروز نجات 
کشــور از وضعیت بحرانی موجود مطرح است و 
 ضرورتی ندارد دنبال ایده آل های مان باشیم یا 

ً
اساسا

ببینیم با شرکت در انتخابات چقدر می توانیم به آن 
ایده آل ها تحقق ببخشیم؟ بلکه باید درصدد باشیم 
نامزدی را معرفی کنیم که بتواند کشور را نجات دهد 
و به دنبال پیروزی وی که همان نجات کشور است، 

باشیم.« 
حسین مرعشی، ســخنگوی کارگزاران، که در 
نظریه پردازی طرح مخاطره آمیز جلوه دادن کشور و 
نیاز به ناجی، نقش عمده ای ایفا کرد، در این رابطه 
می گوید: »باید متوجه باشــند که مــا برای نجات 

آنها این کار را می کنیم. از نظر ما آقای احمدی نژاد 
ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد زده است.« 

به هرحال، همه این فضاســازی های مســموم 
و التهاب آفرینی ها و نویــد دادن به ظهور ناجی، به 
اجماع بر سر میرحسین موسوی در آستانه انتخابات 
دهم منتهی شد؛ با این تحلیل که میرحسین به دلیل 
دور بــودن از صحنه مدیریت اجرایی کشــور برای 
مدت ۲۰ سال و امکان برانگیختن احساسات دینی 
مردم با تبلیغ بر دوره نخست وزیری او و بهره گیری 
از نمادهای دینی چون ســیادت وی، از یک ســو 
ظرفیت جذب بخشی از آرای جبهه اصول گرایان را 
دارد و از سوی دیگر، سکوت ۱۶ ساله وی در دوره 
حاکمیت لیبرال دموکرات های کارگزاران و سوسیال 
دموکرات های ســکوالر، و نیز سابقه همسر وی در 
دوره دوم خــرداد و همراهی با آن جریان و باالخره 
اجماع گسترده همه طیف های جریان دوم خرداد در 
مــورد وی، می تواند نتیجه جدیدی را در انتخابات 

ورق بزند.
در کنار ســناریوی بحرانی جلــوه دادن اوضاع 
کشــور، الزم بود که ایده ای تکمیلی نیز برای برون 
رفت از شــرایط کنونی طراحی شــود که در قالب 
طرح »دولت وحدت ملی« رسانه ای شد. این طرح 
اولین بار در روزنامه »شهروند امروز« مطرح شد که 
تالشی از سوی ناطق نوری، اکبر هاشمی رفسنجانی، 
ســیدمحمد خاتمــی و مهــدی کروبــی معرفی 
می شــد که مبتنی بر آن جریــان اصالح طلب باید 
»لویی جرگه ای تشکیل دهد تا از آن طریق، انتخابات 
ریاست جمهوری ســال آینده را مدیریت و آن را از 
وضعیت فعلی که یک جریان تندرو آن را به دســت 

گرفته، خارج کند.«
 در واقع، همان طرح »برد همگانی« مورد نظر 
مرعشی و کارگزاران سا زندگی بود که با واسطه گری 
ســیدمحمد خاتمی و قرائت علی اکبرناطق نوری 
کلیــد خورد. این طرح به دلیــل تعارض ماهوی با 
شرایط و عدم امکان پیاده سازی، از همان ابتدا عقیم 
ماند! آقای ناطق نوری در فاصله کمتر از یک ماه بعد 
اعالم کرد: »هر گروهی دنبال کار خودش اســت و 
این تئوری هم در همان نطفه منتفی شــد. من فقط 
تئــوری دادم و دنبالش نیســتم. اما آنچــه از قرائن 
می بینم، این اســت که هرگروهی آتش را برای نان 

خود می خواهد.« 

مهدی سعیدی
دبیرگروهتاریخ

تقویم انقالب

 آمریکا باید 
سر جایش بنشیند!

جریان غرب گرا همه توان خود 
را بــرای حفظ رابطــه ایران و 
آمریکا و حمایت از منافع غرب در کشور 
به کار گرفته بود. در روزهای پایانی مهرماه 
سال ۱۳۵8 بود که رسانه  های غربی خبر 
سفر شاه به آمریکا و انتقال و اقامتش در این 
کشور را منتشر کردند. انتشار این خبر در 
روزهایی که فضای عمومی کشور لحظه به 
لحظه بیــش از پیش ضــد آمریکایی تر 
می شد، موجب شد تا جامعه آماده اقدامی 

مؤثر علیه آمریکا شود. 
در روز هشــتم آبان ماه ســال ۱۳۵8 
آیت الله قاضی طباطبایی، نماینده حضرت 
امام خمینــی)ره( در آذربایجان شــرقی 
و امام جمعــه تبریز به دســت گروهک 
مسلح تروریستی فرقان به شهادت رسید 
و موجب خشم ملت علیه آمریکا و ایادی 

تروریست داخلی آن شد.
در همین ایام بود کــه آقایان مهندس 
مهــدی بــازرگان، نخســت وزیر دولت 
موقت و دکتر ابراهیم یــزدی، وزیر امور 
خارجه اش به مناسبت ســالروز انقالب 
الجزایر و دعوت رئیس جمهور آن کشور 
راهــی الجزیره شــدند و در آن مراســم 
شــرکت کردند. در این بین خبر مالقات 
بازرگان و یزدی با برژینســکی، مشــاور 
امنیت ملی کاخ سفید آمریکا منتشر شد. 
ســؤال اساســی آن بود که ایــن دیدار از 
طریق کدام مجموعه هماهنگ شــده بود 
و ایــن افراد چگونه و با کدام مجوز چنین 
دیداری را ترتیب داده بودند! معلوم بود که 
این دیدار پشت پرده هایی داشته که افکر 
عمومی نســبت به آن به شــدت حساس 

شده بود!
انتشــار این اخبار کافی بــود تا موج 
اعتراضات مردمی باال گرفته و تا آســتانه 
اســتعفا و کناره گیری بــازرگان و دولت 
موقت پیــش رود. چنــد روز بعد بود که 
پس از اقدام اعتراضی دانشــجویان پیرو 
خط امــام)ره( به آمریکایی ها و تســخیر 
چند ساعته سفارتخانه آنها در تهران که به 
چند ماه بدل شد! بازرگان استعفای خود 
را تقدیم امام کرد کــه این بار )برخالف 
دغعات پیشین( با موافقت حضرت امام 
روبه رو شد! نکته قابل توجه آنکه در همان 
روزها آقای مهندس بازرگان در مصاحبه با 
حامد انگار گفته بود: »من از اول، انقالب 
را قبول نداشتم و سیاســت گام به گام را 

می پسندیدم.« 
انتشــار این خبرها در ایــران بازتاب 
گسترده ای داشت و این باور و اعتقاد را در 
مردم انقالبی به وجود آورده بود که دولت 
موقت از مســیر انقالب منحرف شده و 
گام به گام به سمت آمریکا پیش می رود و 
معلوم بود که جریانات سیاسی متمایل به 
غرب دارند هماهنگ عمل می کنند و پیش 
 به این تحلیل رسیده بودند 

ً
می روند و بعضا

که احتمال بازگشت رژیم شاه به ایران را 
در دستور کار دارند. 

امام دو، سه روز قبل از آن، پس از اینکه 
 به آمریکا 

ً
شــاه را به آمریکا بردند، شدیدا

حمله کرده بود و جو تند ضد آمریکایی که 
به خاطر سخنرانی های امام علیه آمریکا و 
بردن شاه به آمریکا در کشور به وجود آمده 
بود، کافی بود تا غربگرایان در انفعال کامل 

قرار گیرند.
بدین سان بود که امور کشور به دست 
شورای انقالب افتاد تا خأل قدرت ایجاد 
شــده تا تصویب قانون اساسی و انتخاب 
رئیس جمهــور و تشــکیل دولت جدید 

جبران شود.

سیدمهدی حسینی
مورخوپژوهشگر

مروری بر مفاسد دربار رژیم دیکتاتور پهلوی
کشورهای جنوب شرقی آسیا نیز سالیان متمادی 
تحت سیطره اســتعمارگران اروپایی بوده اند. 
در ایــن میان نام الئوس نیز به عنوان کشــوری 
محصور در خشکی با ۲۳۶ هزار کیلومتر مربع 
مساحت نیز به چشم می خورد. الئوس از سوی 
شمال غربی با میانمار و چین، از سوی خاور با 
ویتنام، از جنوب با کامبوج و از ســوی باختر با 
تایلند هم  مرز است. در قرن نوزدهم، کشوری 

به نام »الئوس« وجود نداشت.
 تبدیــل منطقه مزبور به یک کشــور واحد، به 
دلیل رقابت های اســتعماری بود. در پایان قرن 
نوزدهم، رقابت بین دو قدرت بزرگ استعماری 
بریتانیا و فرانسه در آسیای جنوب شرقی به اوج 

خود رسید. 
زمانی کــه بریتانیا در برمه، حاکمیت یافت 
و فرانســه ویتنام و کامبوج را بــه تصّرف خود 
درآورد؛ اینکه حوزه نفوذ دو کشور تا کجا ادامه 
یابد، بحث های شــدیدی را بین اشــغالگران 

اروپایی برانگیخت. 
در منطقه ای که بعدها الئوس نامیده شــد، 
در عمــل وحدتی بیــن نظام هــای پراکنده و 
غیرمنســجم آن وجود نداشت و هر یک برای 
حفظ بقای خــود باید به یک یــا چند قدرت 
برتر باج و خراج می پرداخــت؛ عالوه بر این 
منطقه مزبور به سبب هجوم پناهندگان چینی و 
راهزنانی که از چین به منطقه می آمدند، پیوسته 

دچار بی نظمی می شد.
 بی نظمی ضعــف و پراکندگی دالیلی بود 
که باعث می شد استعمارگران نسبت به الئوس 
طمع بیشتری داشته باشند. فرانسه در سال های 

۱88۵ ـ ۱889، از فرصــت اســتفاده کرد و با 
سیاست بازی و تکیه بر قدرت استعماری خود، 
به بهانــه اینکه الئوس در گذشــته جزء ویتنام 
بوده است، بر آن کشور حاکمیت یافت. به این 
ترتیب، هجوم این استعمارگر اروپایی منجر به 
تشکیل حکومتی شد که پیشتر در منطقه وجود 
نداشت. این ســلطه تا جنگ جهانی دوم ادامه 
داشت تا آنکه الئوس به تســخیر ژاپن درآمد! 
الئوس پس از اشــغال توســط ژاپن در ســال 
۱94۵، مدت کوتاهی مستقل شد؛ اّما پس از 
آن دوباره به سیطره فرانسه درآمد؛ ولی در سال 
۱949، به آن خودمختاری اعطا شد. الئوس، 
در ســال ۱9۵۳، مســتقل شــده و حکومت 
پادشاهی مشروطه سیساوانگ ونگ بر آن حاکم 

شد. 
الئوس، در جریان جنــگ ویتنام بی طرف 
ماند. اّما ویت کنگ ها از الئوس به عنوان خط 
تدارکاتــی در جنگ ویتنام اســتفاده کردند و 
در اواخــر دهه ۱9۶۰، آمریــکا برای مقابله با 
چریک های ویت کنگ ویتنام که به داخل الئوس 
رخنه می کردند و به منظور شتاب دادن به پایان 
جنگ، بی طرفی الئــوس را نقض کرد و بدون 
درج این موضوع در مطبوعات به بمباران های 
گســترده بخش هایی از الئوس، به ویژه دشت 
ِخِمره ها دســت زد. هدف از حمالت هوایی، 
نابودی خط تأمین آذوقه ارتش ویتنام شمالی بود 
که به طور مارپیچی از طریق الئوس و کامبوج به 
جنوب حرکت می کرد. خروج آمریکا از ویتنام، 
فرصتی بود که الئوس نیز از یوغ استعمارگران 

رهایی یابد!

   حافظه    

فرانسویاندرالئوس
رقابت استعماری در آسیای جنوب شرقی

یویبحرانینشاندادنکشورتاریخ سنار
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سیاست
۱۱

پیامبر اعظم)ص(، موقعّیت  سالروز والدت 
دوباره ای برای بازخوانی و نقد برخی تفسیرها 
از رســالت خاتم النبیین و ســیره و ســّنت 
رســول الله است؛ تفسیرهایی که در دو سوی 
م کردن 

ّ
افراط و تفریط قــرار گرفته اند و با مقد

امر واقع و زمینه بر متن، یا چهره ای رادیکال و 
خشونت آ میز یا چهره ای لیبرال و انسان محور 
از اسالم ارائه می کنند. این دو تفسیر در طول 
تاریخ معاصر بســیاری از اوقات در رابطه ای 
متقابل با یکدیگر قرار داشــته اند، به این معنا 
که گاه تفاسیر لیبرال و انسان محور از اسالم، 
زمینه واکنشــی رادیکال و شکل گیری اسالم 
سلفی را فراهم کرده اســت و گاه این تفسیر 
سراسر خشن از اســالم، زمینه ارائه چهره ای 
لیبرال از اســالم در قالب »اسالم رحمانی« 
را مهّیا کرده اســت و این موضوعی اســت 
که با مطالعه تحوالت شــمال آفریقا از قرون 
۱۸ تا کنون روشــن می شــود؛ تحوالتی که 
اغلب تحت الشــعاع تهاجم اســتعمارگران 
رقم خورده و جالب اینکه برخی از نحله های 
آن تفاســیر افراطی ـ تفریطی تمایلی به آشکار 
 کردن نقش استعمار در شکل گیری تفسیر خود

 ندارند. 
آنچه در این نوشتار مورد نظر بوده، واکنش 
برخی از روشنفکران ایرانی و عرب ساکن در 
غرب به تفاسیر خشونت آمیز از اسالم و ارائه 
نســخه »اســالم رحمانی« برای پاسخ به آن 
تفسیر اســت. محسن کدیور از جمله افرادی 
است که سعی زیادی در این زمینه داشته است. 
عالوه بر وی افراد دیگری همچون یوســفی 
اشــکوری، ســروش دّباغ و مرحــوم داوود 
فیرحی نیز، به صورت ضمنی و آشکار بر این 
مفهوم تأکید کــرده و در تقوّیت مبانی نظری 
آن کوشیده اند. روشــن است که شرح و نقد 
حتی بخشــی از دیدگاه های این افراد در این 
موضوع، مجال وســیعی می طلبد و البته این 

موضوع کم مورد نقد قرار نگرفته است، اما در 
این نوشتار سعی می شود از منظری نه چندان 

تکراری به بررسی و نقد آن پرداخته شود.

 Bنسبت متن با زمینه
ابداع مفهوم »اســالم رحمانــی« و تأکید بر 
آن بــا فرض صحیــح بودن اندیشــه لیبرال ـ 
دموکراسی، ضرورت تطبیق دادن ارزش های 
بومی با آن و رفع اتهام از دوری اســالم با این 
اندیشه پی ریزی شده است. این دیدگاه فرض 
می کند لیبرال ـ دموکراسی مطلوب ترین نسخه 
زندگی بشــر بوده و سرنوشــت محتوم همه 
جوامع به شمار می آید؛ از این رو تالش می کند 
قرائتی را از اســالم ارائه کند که با ارزش های 
لیبرال مخالفت نداشته باشد، حال آنکه باید 
پرسید به راستی ارزش های لیبرال چیست و از 

کجا آمده اند؟
هواداران اسالم رحمانی، به هنگام ایضاح 
مدعــای خود کمتــر به این موضــوع توّجه 
می کنند. لیبرالیســم محصول انســان گرایی 
دوران رنســانس اســت که به دنبــال منحل 
کردن اراده و اختیار انســان ازسوی کلیسای 
کاتولیک، اولین بــار در آموزه های نامگرایان 
)نومینالیســت ها( و افرادی همچون »ویلیام 
اوکام« نضج گرفت و سپس با آیین »مارتین 
لوتــر« و »ژان کالــون« آمیخته شــد، عقل 
خوبنیاد دکارتــی آن را اعتبــاری متافیزیکی 
بخشــید و آموزه های دیگــر متفکران عصر 
روشــنگری هر یک به سهم خود در تدوین آن 
نقشی ایفا کردند. این در حالی است که اسالم 
برخالف آیین َمدرسی کلیسا بر اراده و آزادی 
انسان و رعایت عّزت و کرامت او تأکید داشته 
و آن را در چارچوب شریعت تحکیم بخشیده 

است. 
مخالفت با علم و عقل و ذبح کردن عدل 
ســه ویژگی بارز دوران حاکمّیت کلیســا بود 
که زمینه های رویگردانــی از آن در پایان قرون 
وسطی و محورّیت بخشیدن به انسان را فراهم 
کرد، در حالی که این سه همواره در اسالم مقام 
روشنی داشته اند و رفتار خالف برخی خلفا در 
این سه حوزه، دلیلی بر ناقص دانستن اسالم 

نمی شود. از سوی دیگر تکفیر و ترور از سوی 
نحله هایی از اسالم گریان سلفی، بدون توّجه 
به ســهم اســتعمار و مداخالت قدرت های 
غربی در جهان اسالم ـ و از جمله با فراموشی 
از کشــتار یــک میلیــون مســلمان از طریق 
استعمار فرانسه یا کشتار شوروی و آمریکا در 
افغانستان ـ تحلیل می شود و هیچ گاه نقش این 
عوامل در ظهور و گسترش خشم و خشونت 
از ســوی برخی اســالم گرایان رادیکال مورد 
توّجــه قرار نمی گیرد. به ایــن ترتیب، نگرش 
اسالم رحمانی نه در مفروضاتی که اتخاذ کرده 
و لیبرال ـ دموکراسی را نسخه ایی جهان شمول 
و متناسب با جهان اسالم دانسته و نه در مقام 
مدعی پاسخ به اتهام خشونت علیه اسالم، به 
بافتار و زمینه های تاریخی توّجهی ندارد و متن 
خود را )مفهوم اســالم رحمانی( در بافتاری 
غیر بومی تأســیس می کنــد و این مغالطه ای 

آشکار است.

 Bنسبت معرفت با سیاست
اســالم رحمانی آنگونه که کدیــور تعریف 
می کند، عبارت است از: »برداشتی از اسالم 
که در آن مؤلفه های ده گانه ذیل شاکله اصلی آن 
را تشکیل می دهد: رضایت خداوند، عدالت، 
عقالنیت، رحمت، اخالق، کرامت و حقوق 
انســان، آزادی و اختیار، علم و کارشناسی، 
دموکراسی و سکوالریسم عینی. ارائه این ده 
مؤلفه شناخت اســالم رحمانی را دقیق تر و 

قبول یا رد آن را روان تر می سازد.«
از این ده مؤلفه که کدیور بر می شــمارد، به 
 در 

ً
ه تای دیگر اساسا

ُ
جز سکوالریسم عینی، ن

اسالم تعریف و تأیید شده اند و در ابتدای امر 
موضوعات جدیدی به شمار نمی آیند؛ بلکه 
آنچه مهم است، چگونگی تفسیر آنهاست. در 
تفسیر آنها اما، مغالطه ای که رخ داده، غالب 
کردن مؤلفه دهم بر ســایر مؤلفه هاســت. به 
عبارتی سکوالریسم عینی که از سوی کدیور 
به اســالم الحاق می شــود، معناگر و نیروی 
ِکشنده ســایر مؤلفه هاســت. کدیور هدف 
اصلی خود را سکوالریســم گذاشته و بر این 
ه مؤلفه مذکور را ارائه 

ُ
اساس تفســیر خود از ن

می دهد. به این ترتیب بحث او نه از خاستگاه 
معرفتی و تئوریک، بلکه از خاســتگاه عمل 
سیاسی آغاز می شــود و معرفت و اندیشه را 
بر سنجه عمل می سنجد، بر همین اساس او 
بعد از بیان مؤلفه های فوق به ســرعت سراغ 
رفتارها و اقدامات دولت های دینی می رود و 
این اقدامات را مبنای تأسیس یک نظریه قرار 

می دهد. 
این بحثی اســت کــه در مناظــره داوود 
مهدوی زادگان و سیدجواد میری بر سر همین 
موضــوع نیز رخ می نماید و میــری به عنوان 
مدافع اسالم رحمانی، این مفهوم را سیاسی و 
در بافتار سیاست تعریف می کند. به این ترتیب 
هواداران اســالم رحمانی از حوزه سیاست و 
با تحلیل رفتارهای سیاســی، معرفتی خاص 
از اسالم ارائه می دهند. در این عملیات، آنچه 
واضح بوده نگاهی گزینشــی به اسالم است 
تا اندیشــه بر قامت عمل درآید و معرفت در 
خدمت سیاست قرار گیرد. این گزینشگری و 
بی توّجهی به ســایر ابعاد اسالم که بر دفاع در 
مقابل ستمکاران تأکید دارد، مغالطه ای دیگر 

برای تأسیس اسالم رحمانی است.
 البته باید توّجه داشت که کدیور موضوع 
جهاد دفاعی را رد نمی کند، و هرچند از جهاد 
ابتدایــی پیامبر)ص( می گــذرد، اما بر مبنای 
قصد، انگیــزه و هدفی که او و دیگر هواداران 
اسالم رحمانی در نظر دارند، اسالم رحمانی 
هم نمی تواند با جهاد دفاعی سازگاری داشته 
باشــد و فرد مســلمان را در مقابــل تهاجم 

ستمگران خلع سالح می کند.
به این ترتیب اسالم رحمانی برساخت هایی 
اســت بر پایه مغالطات و تناقضاتی که شرح 
بیشــتر چالش های معرفتی آن نیازمند مجال 
وسیعی است. به طور قطع، ارائه خوانشی از 
اسالم که با مقتضّیات زمان و مکان مطابقت 
یابد، مــورد تأیید و تأکید فقه پویاســت، اما 
ایــن خوانش با قطــع ارتباط از فقــه و بدون 
برخورداری از چارچــوب و حدودی معّین، 
خود به هرج ومرج معرفتــی راه می برد و این 
خود می تواند مبنای شکل گیری خشونت قرار 

گیرد.

حمزه عالمی
دکتریاندیشهسیاسی

انقالب اســالمی، محمود  با پیروزی 
امجد مدتی امام جمعه نهاوند شــد و 
ســپس نماینــده امــام خمینــی)ره( در غرب 
تهران)منطقــه۷( بــود؛ اما وجه برجســته او در 
اســتادی و تربیت شــاگردان بســیار در حوزه و 
دانشــگاه است. او از استادان مدرسه عالی شهید 
مطهری و مسجد کوی دانشگاه تهران بود. محمود 
امجد در حوادث کوی دانشــگاه در سال ۱۳۷8، 
نقش مهم و تأثیرگــذاری را در هدایت معنوی و 
سیاســی دانشجویان دانشــگاه تهران داشت و با 
برگزاری جلســات مختلف تــالش کرد تا ذهن 
دانشجویان را نسبت به حوادث پیش آمده روشن 
کنــد.  محمدعلی آهنگــران، فرزند حاج صادق 
آهنگــران که تعلق خاطری نیز بــه رئیس دولت 
اصالحات داشته و در مقطعی به دلیل اختالفات 
سیاسی تا مرز عاق شــدن از سوی پدرش رفت، 
طی یادداشــتی در مورد خاطرات خــود با آقای 
امجد و تأثیرات تربیتی و معنوی ای که آقای امجد 
در این ســال ها بر وی و جوانان امثال وی داشــته 

اســت، این گونه یادآور می شود: »من با توصیه و 
هدایت ایشان مسیر طلبگی را انتخاب کردم و به 
معنویت و اخالق عالقمند شدم. او بود که دین را 
در نظرم شیرین و خواســتنی کرده بود. او بود که 
مبانی نظری و دیدگاه های اجتماعی اسالم را به من 
آموخت و اولین بار سؤاالتم پیرامون نگاه اسالم به 
جامعــه و حکومت را با اتقان و اطمینان پاســخ 
 او بود که مرا با والیت فقیه و شخص 

ً
گفت. اصال

آیت الله خامنه ای آشــنا کــرد. از روزهایی که در 
مدرســه حجتیه قم با آقای خامنــه ای رفیق و هم 
 خود ایشــان بــه من گفت 

ً
بحــث بودند. اصال

خامنه ای ذره ای منیت و دنیاطلبی در وجودش راه 
 خودش به من می گفت دشــمنان 

ً
ندارد. اصــال

خامنه ای را لعنت می کند. از خود ایشان شنیدم که 
به نقل از مرحوم آیت الله العظمی بهجت گفتند 
بهتر از آقــای خامنه ای بــرای رهبری جمهوری 
اسالمی نداریم. از خود ایشان شنیدم که در جریان 
انتخاب مرحــوم آیت الله منتظری به قائم مقامی 
رهبری، چگونه مرحوم آیت الله العظمی بهاالدینی 
با این انتخــاب مخالفت کردند و بــه والیت و 

رهبری آیت الله خامنه ای بشارت داد.« 
از آیت الله امجدی بــا این خصایص معنوی 
و انقالبــی در فتنه 88 که بــه مراتب پیچیده تر و 
برنامه ریزی شده تر بود و نظام و رهبری در غربت 
بیشتری قرار داشتند، چه انتظاری باید داشت و وی 
 انتظار می رفت همچون 

ً
چگونه عمل کرد؟ طبیعتا

یک دهه پیش روشنگر افکار جوانان و دانشجویان 
و هدایت گر آنان به سوی بصیرت و معنویت باشد، 
اما چنین اتفاقی رخ نداد و او خود در گرداب فتنه 

قرار گرفت!

   فراز و فرود محمود امجد  ـ ۲

معلماخالقدرگردابفتنه!

   ریزش ها    

مهدی هاشــمی و باند نفوذی وی در 
بیت آیت اللــه منتظری تالش زیادی 
برای تغییر نگرش آقای منتظری نسبت به نظام و 
نهادهــای انقالبی کــرد. او در اعترافات خود 
گفت: »سعی وافر داشتم که ضعف ها را به آقا 
منتقل و ایجاد حساســیت نمایم«. براســاس 
اعترافــات وی بیت منتظــری پایگاهی بود تا 
هدف های ســلطه خود را بــر ارکان انقالب 

تحکیم بخشد. 
در این راســتا او می گوید: »در راندن افراد 
خالص از ارگان ها هم مــن و هم اخوی فعال 
بودیــم و هر کدام به نوبه  خــود با تماس هایی 
 با آقا]آیت الله منتظری[ 

ً
که جداگانه یا مجتمعا

می گرفتیم دیدگاه های انحرافی خودمان را در 
لباس حق به جانبی خدمت آقا مطرح می ساختیم 
 بدون اثر نبوده اســت. تالش بی وقفه 

ً
که قطعا

برای مالقات دادن افراد و شخصیت هایی که از 
اوضاع و احوال کشور ناراضی و بدان معترضند 
 با تعداد 

ً
با حضرت آیت اللــه منتظری که طبعا

و اســتمرار این مالقات ها ذهنیت ایشــان در 
جهت همان مسائل)مسائل انحرافی خودمان( 
توجیه می شــد«)ر.ک. خمینی، همان: ۳9(. 
تســلط بر حوزه علمیه از طریق منتظری یکی 
دیگر از اهداف مهدی هاشمی و باند او بود. او 
می گوید: »ما به قم و حوزه علمیه به عنوان یک 

پایگاه اصلی قدرت نگاه می کردیم... تا افکار 
خود را در همه جا گســترش داده و یک بازوی 
نیرومند روحانی در اختیار داشته باشیم... البته 
این حرکت تند و انحرافی منحصر به مدارس 
آقا نبود.«)همــان و وزارت اطالعات، ۱۳8۳ 
ج4: ۱۱۱( ترغیــب آقای منتظری به تأســیس 
مدارس و کتابخانه و تأسیس مدارسی با عناوین 
رسول اکرم)ص(، امام صادق)ع(، امام باقر)ع( 
و بعثت در نقاط حاشیه ای شهر مقدس قم، از 
جملــه اقدامات برای هــدف موصوف بود که 
در همان زمان، امــام خمینی)ره( از وجود این 

مدارس احساس خطر کرده بودند.
 ری شــهری در خاطراتش از قول امام)ره( 
می گویــد: »من از ایــن چند مدرســه ای که 
گروه مهدی هاشــمی با آن ارتباط دارد، نگران 
احداث   .)۲۰۲ همان،  هستم«)ری شــهری، 
کتابخانه سیاســی نیز از نظر مهدی هاشــمی 
پشــتوانه فکری برای مدارس تلقی می شــد. 
مطابق بــا اعترافــات وی، ایــن کتابخانه هم 
محملی برای آموزش های سیاســی مورد نظر 
بــرای طالب و هم پاتوقی بــرای همفکران او 
بود. نابود کردن جامعه  مدرسین یکی دیگر از 

نقشه های آنها بود .  
عالوه بر موارد ذکر شــده، راه اندازی هسته 
مخفی با اکثریت طــالب مدارس منتظری در 
منطقه فالورجان با نام حزب الله و فعال سازی 
کتابخانه های سیاســی در استان های کشور از 
دیگر اهداف اســتراتژیک سیدمهدی هاشمی 
بود که به دنبال عملی ســازی آن بودند.)رک. 

همان: ۱۱۲(

چهره پنهان سیاست  ـ ۱۸

آنتیتزسازیبرایانقالب!

   آفاق    

خرد

سیاست نامه

سیدمحمدکاظم یزدی-۹

مواجهه با حاکم جائر

در  یــزدی  ســیدمحمدکاظم  مرحــوم 
خصوص »قاعده  حرمــت اعانه بر اثم« 
همانند همه فقیهان و اندیشوران مسلمان، 
به ممنوعیت کمک به ظالــم و تعاون بر 
اثم و عصیان اعتقاد دارد. با این حال باید 
گفت، کمک به ظالم و اســتعانت از او با 
اینکه در نــگاه اول حکــم اولی حرمت 
را دارد، در نگاه هــای دیگــر و به دالیل 
مختلف گاه حکم ثانــوی جواز را همراه 
دارد. به عبارت ساده تر، حکم حرمت گاه 
به دالیلی اســتثنا زده می شود. این موارد 
اســتثنا همان موارد تعامل با جائر است 
که عوامل و دالیلی، همچون حفظ خون 
مسلمان، حفظ کشــور اسالمی و حفظ 
دین اسالم دارد. همه این موارد بر اساس 
اعمال قاعده تقویم اهم بر مهم و مصلحت 
مجوز ارتباط با حاکم جائر است. تعامل با 
ابزارهایی نظیر کمک به حاکم و دستگاه 
جائر، حمایت از حکومت جور، پذیرش 
خواســته های حاکمان، عــدم مقابله با 
دســتگاه و جلوگیــری از شــورش علیه 
حاکم صــورت می گیرد. تقیــه نیز یکی 
از روش های تعامل با جائر اســت که در 
 بحث از قواعد فقهی به تفصیل بررســی 

می شود.۱
گفتنی است، گاه تعامل با جائر با هدف 
به کارگیری قدرت او به عنوان ابزاری برای 
رسیدن به هدفی بزرگ صورت می گیرد 
که این امر نه تنها جایز، بلکه الزم و واجب 
اســت. مرحوم ســیدمحمدکاظم یزدی 
در مــواردی که به تعامل بــا حاکم جائر 
پرداخته، اهدافی را در نظر داشــته که در 

اینجا برخی از آنها را توضیح می دهیم:
یک ـ جلوگیری از هرج و مرج در کشور 
اسالمی: انتظام غالبی کشور و جلوگیری 
از هرج و مرج از دغدغه های ســیدیزدی 
به شمار می رفت. برای نمونه، در ابتدای 
نهضت مشروطه هنگامی که صدراعظم 
و حاکم تهــران به قتل، تبعیــد و زندانی 
مردمی کــه از ظلم و اجحاف به اعتراض 
برخاسته بودند اقدام کردند، سیدیزدی و 
آخوندخراســانی در نامه ای به سران آنها 
را به حسن سلوک با مردم و جلوگیری از 
ظلم و اجحاف توصیه کردند و سرانجام، 
شــاه را وادار به عزل صدراعظم و حاکم 

تهران کردند.
دوـ جلوگیری از نابودی اسالم و نفوذ 
بیگانه به کشــور: ســیدیزدی به هنگام 
اشغال ایران به دســت دو قدرت روس و 
انگلیس به حمایت از حکومت وقت ایران 
اعالم جهاد کرد با اینکه مشروعیتی برای 

آن قائل نبود.۲
سه ـ نجات مسلمانان: سیدمحمدکاظم 
طباطبائی گاه از مقام خــود برای نجات 
مسلمانانی که در بند حکومت جور بودند، 
اســتفاده می کرد و با نامه نگاری به حاکم 
که خود نوعی تعامل با او بود، درخواست 
اســتخالص زندانیان را می کرد. به گفته 
نجفی قوچانی، ســید طعنه های  مرحوم 
دوســتان را به جان می خرید و برای دفع 
مفاسد انگلیســی ها علیه مسلمین با آنها 

ارتباط برقرار می کرد.۳
چهــارـ احقاق حــق: به اعتقاد ســید 
یــزدی اگر گرفتن حــق جز بــا ترافع و 
عریضه نویسی نزد جائر انجام نشود، این 
امر جایز اســت.4 به طور کلی، می توان 
گفت سید در راستای اهداف درازمدت و 
کوتاه مدت تعامل با جائر را اهم دانسته و 
آن را بر حرمت اعانت بر اثم مقدم داشته 

است.
 منابع در دفتر نشریه موجود است.

فتح الله پریشان
دبیرگروهاندیشه

سیامک باقری
دکترایعلومسیاسی

برمدارمغالطه
بررسی و نقد ایده اسالم رحمانیاسالم رحمانی
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

یک شــرکت دانش بنیــان فعال در 
تولید  با  پزشــکی  تجهیزات  حوزه 
دو دســتگاه لیزرتراپی کــم توان و 
تحریک مغناطیسی ضمن رفع نیاز 
کشور به واردات، به درمان بیماران 
کمک کرده اســت. ایــن محصول 
دانش بنیان، اکنون نیاز جامعه درمانی 
را برطرف کرده است و در فاز بعدی، 
محصولی برای تحریک مغناطیسی 
مغز تجاری ســازی می شود. میزان 

ارزآوری با قیمت ارزی محصــول لیزرتراپی برای هر نمونه، میانگین 
۳۰۰ تا ۵۰۰ دالر است که با صادرات حداقل ۵۰۰ نمونه ایران  ساخت 
از این محصول حدود ۲۰۰هزار دالر درآمد ارزی برای کشــورحاصل 

می شود و این درآمد با تولید بیشتر، افزایش خواهد داشت.

پایانواردات
تولید لیزرهای پزشکی بومی شد

شــرکت اپل یکــی از کارکنان 
زن خــود را کــه همکارانــش 
را به شــکل عمومی علیه آزار 
جنسیتی و تبعیض سازماندهی 
کرده بود، اخراج کرد. این فرد و 
همکارانش اعتراض هایی را در 
این زمینه در اپل انجام داده بودند 
و از اینکــه اپل بــه این موضوع 
نمی دهد،  چندانــی  اهمیــت 
ناراحت بودند. این مدیر برنامه 

در شرکت اپل آمریکا می گوید، به بهانه نشت اطالعات از این 
شــرکت اخراج شده  است؛ در حالی که دلیل اصلی اپل برای 
اخراج او، اعتراضش به آزارهای جنسی و تبعیض علیه زنان در 

این شرکت بوده است.

اخراجمعترضان!
آزار جنسی و تبعیض در شرکت اپل 

اپلیکیشن تخصصی  »جیم شو« 
کالری شــمار، رژیم و ورزش در 
خانه است که با استفاده از سال ها 
همچنین  و  متخصصــان  تجربه 
تجزیه و تحلیل دقیق نیازمندی های 
عموم افراد، ورزشکاران و مربیان 
طراحی شــده اســت. کاهش و 
افزایــش وزن اصولی و صحیح با 
رژیم کالری شمار، یکی از بهترین 
و استانداردترین رژیم های شناخته 

شــده در جهان است. این رژیم بر اســاس میزان نیاز بدنی شما به 
کالری تنظیم می شود. در کالری شــمار جیم شو می توان با تعیین 
هدف به منظور افزایش و کاهش وزن با در نظر گرفتن سطح فعالیت 

روزانه و مقدار تغییر وزن هفتگی مورد نظر به وزن ایده آل رسید.

جیمشو
کالری  شمار رژیم و ورزش در خانه

 غریب آبــادی، معــاون امــور بین الملل قوه 

قضائیه: در دیدار با وزیر دادگســتری عراق 

بر تسریع شناســایی و محاکمه عامالن و 
آمران ترور شهید سلیمانی و همراهان شان و 
تشکیل هرچه سریع تر اولین نشست کمیته 
تحقیقات مشترک تأکید کردم. همچنین، 
درخصوص تعامــالت دوجانبه حقوقی و 
قضائی و حقوق بشری و ضرورت رسیدگی 

به مشکالت اتباع گفت وگو کردیم.

سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 

نظام:  بخشــی از علل عــدم تصمیم گیری 

درست درخصوص فعال شدن بنادر کشور، 
تعارض منافع برخی ذی نفعان اســت که 
امیدواریم با  اراده مسئوالن دولت جدید این 

تعارضات رفع گردد.

مهدی قاسم زاده، کاربر فضای مجازی:  هرچند 

وعــده اعزام ۳۵ رایزن بازرگانی از ســوی 
وزارت خارجه )با هماهنگی دستگاه های 
ذی ربط( به بازارهــای صادراتی، البه الی 
اخبــار گم شــد؛ اما درصــورت انتخاب 
درســت و بهره برداری مناسب، می تواند 
باعث فعال شــدن  دیپلماســی اقتصادی 
 در کشورهای همسایه 

ً
کشورمان)مخصوصا

و بعد از کم کاری های دولت قبل( شود!

فاطمه قاســم پور، نماینده مجلس:  بیمه زنان 

خانــه دار مطالبه ای اســت کــه علی رغم 
گفت وگوی بســیار درباره آن، هنوز تحقق 
پیدا نکرده اســت. امســال طی جلسات 
کارشناسی و دستگاهی، ابعاد آن را بررسی 
و ســناریوهایی جهــت اجــرای بهینه آن 
طراحی کردیم. این ســناریوها در جلسه 
فراکسیون با دستگاه ها بررسی شد و مراحل 

کارشناسی تا حصول نتیجه ادامه دارد.

فاطمــه محمــدی، کاربــر فضــای مجازی: 

 ســردار حاجی زاده امروز حرف قشــنگی 
زد. صهیونیســت ها حتی نمی تونن امنیت 
خودشــون رو تأمین کنن، اونوقت برخی 
کشورها برای تأمین امنیت شون سراغ این 
رژیم رفتن! یــاد آذربایجان افتادم دســت 
به دامن اســرائیل شــده که حتی حریف 
موشــک های غزه در محاصره هم نمی شه 
چه برسه بخواد امنیت آذربایجان رو تأمین 

کنه.

رو ح الله احمدی، کاربر فضای مجازی:  کالین 

پاول، شصت وپنجمین وزیر خارجه آمریکا 
مرد! او در مکاتباتی که بعدها هک شــد، 
افشا کرده بود اسرائیل حداقل ۲۰۰ موشک 
اتمی دارد! رژیمی که عضو کنوانسیون منع 
گسترش جنگ افزار هسته ای نیست؛ شمار 
کالهک های هسته ای خود را مخفی کرده 
اســت؛ ولی دم از حقوق بشــر و انسانیت 

می زند! دروغی به نام صلح جهانی!

مهدی یحیایــی، کاربر فضای مجازی:  ۱۳۰۰ 

ایرانی ســاده لوح سپتامبر ۲۰۲۱ در ترکیه 
ملــک خریدن، در حالی که تو پنج ســال 
اخیر نســبت ملک بــه دالر در ترکیه ۲۷ 
درصد کاهش داشــته؛ اگــر قوانین جدید 
ترکیه را در نظر بگیریم ضررشــون به ۵۷ 
درصد می رسه. اگر پولی که پنج سال پیش 
در ترکیه هزینه کردن رو نســبت به امالک 
ایران قیاس کنیــم این ضرر به چند درصد 

می رسه؟

امیر فروغی، کاربر فضــای مجازی:  وقتی که 

کارتان می گیرد و دورتان شــلوغ می شود 
تــازه اول مبارزه اســت؛ زیرا شــیطان به 
سراغ تان می آید. اگر فکر کرده اید که شیطان 
می گذارد شما به راحتی برای حزب الله نیرو 
جذب کنید، هرگز... )بخشــی از وصیت 

شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده(

   نکته گرام   

»بازی مرکب« نام سریالی است که به تازگی شبکه 
نت فلیکس آن را پخش کرده اســت. سریالی که در 
چنــد روز اول نمایش آن، مخاطبان بســیاری را به 
سمت خود کشیده اســت و در شبکه های مجازی 
بحث های بسیاری حول این سریال شکل می گیرد. 
 شــما هم بخش هایی از این ســریال را در 

ً
احتماال

شــبکه  های اجتماعی دیده اید و در جریان داستان 
آن قــرار گرفته اید و متوجه خشــونت بــاالی این 
سریال شــده اید، اما نه تنها به دلیل صحنه های زیاد 
خشونت آمیز، بلکه به دلیل مواجه کردن مخاطب با 
انبوهی از ســؤال های بی جواب، شما را به دیدن آن 

توصیه نمی کنیم.
داستان این سریال حول یک بازی جلو می رود. 
4۵۶ نفر شــرکت کننده در یک بــازی مرگ وارد 
می شــوند که شــش مرحلــه دارد و در هر مرحله 
مجبور هستند بازی هایی کودکانه، مانند تیله بازی و 
طناب کشی انجام دهند و اگر برنده شوند به مرحله 
بعد خواهند رفت و در صورت باخت، جان شــان 
را از دســت می دهند! شــاید با خود بپرســید چرا 
شــرکت کنندگان وارد بازی ای شــده اند که جزای 
باخت شان، جان شان اســت؟ جواب ساده است، 
پول! صحنه انتخاب شــرکت کنندگان بین خروج 
از بازی که نجات جان شــان اســت و ادامه به بازی 
که عاقبت مرگ را برای شــان خواهد داشت، دقیقا 
همان شــالوده این سریال 9 قسمتی است که سعی 
دارد انســان را موجودی ذلیل و خوار نشــان دهد. 

جای تعجب اســت که برخی این ســریال را ضد 
ســرمایه داری عنوان می کنند! این سریال نه تنها در 
جهت تفکر ســرمایه داری ساخته شده است، بلکه 
با ظرافت، ســرمایه داری را تطهیــر می کند! جایی 
که نشــان می دهد از میان 4۵۶ نفر شرکت کننده، 
که در بین آنها مرد و زن، تحصیل کرده و بی ســواد، 
فروشــنده و کارمند و هر قشری که فکرش را بکنید 
هســتند، همگی در نهایت حاضر می شــوند برای 
پول همدیگر را بکشــند و حــذف کنند. مخاطب 
حین دیدن این ســریال باید تصمیم بگیرد که آیا به 
شرکت کنندگان این مسابقه چنین حقی را می دهد 
که برای به دســت آوردن پول، جــان هم نوع خود 
را بگیرند یا نه، و بــا چیدن صحنه ها به دنبال هم و 
نشان دادن گرفتاری های هر شرکت کننده، مخاطب 
در نهایت چنین حقی را برای شرکت کنندگان قائل 
خواهد شــد و در این لحظه است که بیننده هم پای 
شرکت کنندگان در این مسابقه برای به دست آوردن 
جایزه نهایی که چیزی حدود 4۰ میلیون دالر است، 
در ذهن خود مبارزه می کند! درست در جایی که فکر 
می کنید سریال تمام شده است و و برنده مشخص 
خواهد شد، سازندگان، مفهوم اصلی مد نظرشان را 
رو می کنند که آن مسئله ای نیست جز توجیه کردن 

سرمایه داری!
در قســمت های انتهایــی ســریال کــه بیننده 
مشغول تماشای کشــتار برای پول است، گروهی 
از سرمایه داران با عنوان آدم های طبقه باال به عنوان 
بیننده این مســابقات وارد ســریال می شــوند و در 
جایگاه هایی خاص از دور به تماشای این مسابقات 
می پردازند. انســان هایی ســرمایه دار که بر اساس 
ادعای خودشــان در ســریال، به وجود آورنده این 
بازی ها هستند آن هم برای تفریح و سرگرمی خود، 

محمد صالح نادری
دبیرگروهرسانه

فناوری کارهــای زیادی را برای ســهولت و 
کارآیی بیشــتر زندگی ما انجام داده است. با 
این حــال، در نقش والدین بایــد نگران تأثیر 
بر  تلفن های هوشمند  مانند  دســتگاه هایی، 
فرزندتان باشــید. در زمانی که داشــتن تلفن 
همراه برای کودکان عادی شــده اســت، آیا 
نباید نگران این باشید که یک تلفن هوشمند 
چه تأثیری منفی می تواند بر رشــد فرزند شما 

داشته باشد؟

 Bتغییر رابطه والدین و فرزند
کودکان تان به جای اینکه به شــما متصل شوند، 
به شــارژر تلفن همراه متصل می شوند! کودکان 

هنوز دوره رشد خود را سپری می کنند و شما باید 
حواس تان به آنها باشــد. با استفاده از تلفن های 
هوشــمند و نقل مــکان کردن گــپ و گفت با 
کودکان به فضای مجازی، در آخر این فرزندان تان 
هستند که آسیب خواهند دید، هرچند برای شان 
شــکلک های زیبا ارســال کنید. هیچ چیز جای 

لبخند واقعی شما را نمی گیرد.

 Bمحدود شدن ذهن خالق
با دسترسی آسان از طریق تلفن های هوشمند به 
اکثر بازی ها، بچه ها در حال حاضر بستری برای 
بازی هــای هیجان انگیز مختلــف دارند که این 
بازی ها خالقیت و تخیالت آنها را محدود کرده 

و رشد آنها را کند می کند.

 Bکم شدن خواب
بر اســاس یک مطالعه، تلفن هوشــمند در اتاق 
خواب می تواند به طور قابل توجهی خواب کمتر، 
زمان خواب دیرتر و خستگی بیشتری را به همراه 

داشته باشد. کودک شما باید به اندازه کافی بخوابد 
و مغز خود را برای فعالیت های روز بعد آماده کند.

 Bتوانایی یادگیری را مختل می کند
به گفته محققان، یک تلفن هوشــمند برای رشد 
اجتماعی و اقتصادی کودک مضر اســت؛ زیرا 
توجه کودک را منحرف می کند. بر اساس یافته ها، 
اســتفاده از چنین دســتگاه هایی می تواند رشد 
مهارت های مورد نیاز برای ریاضی و علوم را در 

کودک مختل کند.

 Bاعتیاد به بار می آورد
تلفن همراه رشد کلی کودک را به خطر می اندازد. 
یک تلفن هوشــمند می تواند منبعی برای اعتیاد 
باشــد. این نوع اعتیاد ذهن آنها را درگیر کرده و 
برای مدت طوالنی حتی در بزرگســالی آنها را 

مجذوب خود می کند.

 Bسالمت روانی را تحت تأثیر قرار می دهد
به گفته کارشناســان، یکی از دالیل افسردگی و 

بی اشتهایی در کودکان استفاده از تلفن هوشمند و 
اتصال به اینترنت است. از آنجایی که کودکان در 
اینترنت به تنهایی رها می شوند، ممکن است در 

معرض خطرات بسیاری قرار گیرند.

 Bباعث چاقی می شود
اســتفاده زیاد از تلفن های هوشــمند بر سالمت 
جسمی فرزندان شما نیز تأثیر می گذارد. با استفاده 
از تلفن هوشــمند، کودک شما باید ساعت ها در 
یک مکان خاص بماند. اســتفاده بیش از حد از 
چنین فنــاوری در حال حاضر عامل ایجاد چاقی 

است.

 Bخشونت را ترویج می دهد
کودکان از طریق تلفن های هوشــمند در معرض 
خشونت در بازی ها و از طریق شبکه های مجازی 
در معرض آزار سایبری قرار می گیرند. این باعث 
می شود کودکان بپذیرند که رفتار خشونت آمیز یک 

راه عادی برای حل مشکالت است.

کیسی ایمافیدون
روزنامهنگار

مرگخالقیتتولدخشونت

سرمایهداریمرکب
 بهره برداری سرمایه داری از رسانه و فضای مجازی 

برای دیکته ایده های کاپیتالیسم 

آدم هایی که برای پول هــرکاری کرده اند و دیگر به 
جایی رسیده اند که برای گذران وقت شان، آدم های 
طبقه پایین دســت را وارد بازی مــرگ می کنند! در 
این جاست که بیننده سریال با خود کلنجار خواهد 
رفت که آیا کار این آدم های سرمایه دار درست است 
یا خیر؟ اگر کارشــان درست نیست، که خود او به 
عنوان بیننده چند لحظه قبل به شرکت کنندگان این 
اجازه را داده بود برای پول همدیگر را بکشند و این 
سرمایه داران هم همین کار را دارند می کنند! و اگر 
کارشان درست نیست چرا پیشتر به شرکت کنندگان 

چنین حقی را داده است!
ســریال بــازی مرکــب یــک ســریال کامال 
سرمایه داری است که نه تنها علیه سرمایه داری حرف 
نمی زند، بلکه با نگاهی حق به جانب، سرمایه داری 
 پــاک می کند! پیش بینی 

ً
و ســرمایه داران را کامال

می شود بازی مرکب ۱ میلیارد دالر سود برای شبکه 
اینترنتی نت فلیکس حاصل کند، شبکه ای که خود 
یکی از ارکان گســترش و تسلط تفکر سرمایه داری 
در دنیا اســت. این سریال که تاکنون در بیش از 9۰ 
کشــور در دنیا مخاطب داشته اســت، با ادعا علیه 
شــکاف طبقاتی بودن و نمایش فقر و تنگدســتی 
خانواده هــا در قســمت اول خود، ســعی می کند 
مخاطب با آن همذات پنداری کند و کم کم راه خود 
را به خانه مخاطبان باز کند و در ادامه با داســتانی 

گیرا، مفاهیم پوشیده خود را بیان می کند!
اما سؤال این است که آیا این همه حواشی درباره 

این سریال حقیقی است؟ 

بی تردید بسیاری از بینندگان این سریال در انتها 
با خودشان خواهند گفت آنقدرها هم که می گفتن، 
این فیلــم ارزش دیدن یا تعریف نداشــت! اما این 
حواشی در شبکه های مجازی و رسانه های دنیا حول 
این سریال ناشــی از همین نفوذ تفکر سرمایه داری 
در دنیاســت که پیام ایــن ســریال را باید همگان 
ببینند و بشنوند! در واقع زمانی که بیشتر رسانه ها و 
شبکه های مجازی دنیا به دست سرمایه داران افتاده 
اســت و جریان اصلی و عامه مردم که رسانه ای در 
اختیار ندارند، طبقه پایین جامعه، باید هرچه را که 
طبقه باالیی جامعه در دنیا بخواهد، ببیند و بشنود! 
بازی مرکب آنچنان که درباره آن گفته می شود، اثری 
شاهکار نیست! گیم، ساخته دیوید فینچر شاید یکی 
از برترین ساخته ها در این زمینه باشد که بتوان به آن 
شاهکار گفت، اما گیم را شاید بینندگان زیادی ندیده 
باشــند و بازی مرکب را به دلیل حمایت رسانه ای، 

میلیون ها نفر در دنیا دیده باشند!
آخرین نکتــه ای که می توان به آن اشــاره کرد، 
تبدیل شدن کره به کشوری عقب مانده فرهنگی در 
ساخته هایی است که غرب آنها را حمایت می کند. 
بــازی مرکب با نمایــش انســان هایی زیاده خواه، 
خونخــوار و فرصت طلب، تمام تــالش کره برای 
نشــان دادن این کشور به عنوان مهد فرهنگی شرق 
را از بین می برد؛ موضوعی که منحصر به این سریال 
نیست و این داستان در فیلم سینمایی انگل هم تکرار 
می شود. فیلمی که داستان یک خانواده فقیر کره ای را 
نشان می دهد که برای مدتی دزدکی در خانه یک فرد 
پولدار زندگی می کنند و در آخر هم اعضای خانواده 
را می کشند، آن هم با صحنه های خشن مانند بازی 
مرکب! جالب است که انگل هم مانند بازی مرکب، 
به لطف جریان سرمایه داری با سر و صدای زیادی 
که در فضای مجازی کــرد، مخاطبان زیادی آن را 
دیدند و حتی جایزه اســکار هم به آن تعلق گرفت! 
فیلمی که مانند بازی مرکب، سرمایه داری را مشکل 
امروز دنیا نمی دانست و مشکالت جوامع را ناشی 

از مردم فرودست و فقیر نشان می داد.
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در خبرهــا آمده اســت، فیلمی دربــاره حضرت 
موســی)ع( با همکاری مشترک عربستان سعودی 
و رژیــم صهیونیســتی تولید خواهد شــد! خبری 
تأمل برانگیــز که از جنبه های مختلف قابل بحث و 
بررسی است. هر چند مســئله عادی سازی روابط 
برخــی از دولت های عربی با رژیم صهیونیســتی 
مطرح است و این پروژه سینمایی را هم می توان یک 
جورچین در این جهت دانست؛ اما ماجرا فراتر از 
این موضوع است. اتفاقی که در نگاه اول دور از منطق 
و واقعیت به نظر می رسد؛ چرا که رژیم صهیونیستی 
بزرگ ترین دشمن دین اسالم و مسلمانان جهان به 
 در پس هر تحرکی علیه اسالم و 

ً
شمار می آید؛ تقریبا

مسلمین در سراسر جهان، رد پای رژیم صهیونیستی 
هم دیده می شود. بنابراین جای سؤال است که چرا 
عربســتان به عنوان زادگاه و خاســتگاه اصلی دین 
اسالم و حکومت این کشور به عنوان پرده دار کعبه 
و متولی اصلی مناسک مقدس حج، برای ساخت 
یک اثر ســینمایی دست یاری و همکاری به سمت 
اصلی ترین رژیم متخاصم با اسالم دراز کرده است؟

نکته قابل تأمل دیگر آن است که رژیم صهیونیستی 
با وجود اینکه صنعت تولید فیلم دارد و طی سال های 
اخیر تالش کرده تا این حوزه را تقویت کند و بعضی 
از فیلم های ساخته شده در سرزمین های اشغالی در 
برخی جشنواره ها و کشورهای جهان نیز به نمایش 
در می آیند، اما رژیم صهیونیســتی هیچ گاه فیلم به 
اصطالح بیگ پروداکشــن تولید نکرده است یا اگر 
هم تولید کرده، اصال گل نکرده و دیده نشده است. 
به همین دلیل هم برخالف برخی دیگر از کشورهای 
منطقه، مانند ترکیه، مصر، سوریه و کویت که سابقه 
ساخت آثار پر سر و صدای تاریخی را دارند، رژیم 
 یک ظرفیت برای ساخت 

ً
اشــغالگر قدس اساســا

فیلم باشــکوه و بزرگ تاریخی هم نیست. پس این 
 یک برنامــه راهبردی و 

ً
همکاری مشــترک صرفا

ایدئولوژیک در جهت تاریخ ســازی و جعل هویت 
خواهد بــود و جنبه تبلیغاتی دارد. طی ســال های 
اخیر، کشــورهای فاقد تاریخ روشن و درخشان به 
وسیله ساخت ســریال های تاریخی سعی در ایجاد 
هویت و افتخار به گذشته برای ملت های شان دارند. 
بارها خوانده و شنیده ایم که هویت رژیم صهیونیستی 
از ســوی بخشی از نسل جدید و جوانان این کشور 
جعلی و غصبی زیر سؤال است. یکی از اهداف آنها 
برای نیل و میل به ساخت فیلم تاریخی برای پاسخ 

دادن به این کمبود است. 

اگر رژیم صهیونیستی در پی گذشته سازی است، 
رژیم آل سعود هدف آینده سازی را پیگیری می کند. 
سران ســعودی رؤیای ساخت کشــوری مدرن و 
پیشرفته را در سر دارند. ضمن اینکه تجاوز این رژیم 
به کشور یمن نیز چهره ای خشــن و ضدانسانی از 
آنها نزد افکار آگاه و آزاده جهان ایجاد کرده اســت؛ 
بــه همین دلیل هــم ابزارهای رســانه ای، هنری و 
ورزشی را به کار می گیرند تا تصویر و تصوری بهتر 
از خودشــان نزد جهانیان بســازند. سرمایه  گذاری 
هنگفت سعودی ها روی فوتبال بر همه عیان است، 
حاال مشــخص است که آنها در ســایر حوزه های 
فرهنگی و رسانه ای نیز قصد خودنمایی و جلوه گری 
دارند. سینما هم امروز یک ابزار استراتژیک است که 
می تواند تصویری متفاوت از یک کشور یا دولت را 
بین افکار عمومی مردم دنیا به وجود آورد که رژیم آل 

سعود به آن نیز دست درازی کرده است. 
نکته دیگر این اســت که آل سعود در سال های 
اخیر در پی تشــکیل یک جبهه هنری علیه انقالب 
اســالمی و جبهه مقاومت است. این رژیم دو سال 
قبل )زمستان ســال ۱۳98( هم در جریان برگزاری 
یک جشــنوره به اصطالح هنری با نام »طنطوره«، 
از تعــدادی خواننده ایرانــی مقیم لس آنجلس هم 
دعوت کرد تا در این جشــنواره کنسرت اجرا کنند. 
البته تیرشــان به سنگ خورد و آن طور که در خبرها 

آمده بود، برخالف تبلیغات گسترده و سرمایه گذاری 
ســنگین ـ مبلغ ۶۰۰ تا ۱۰۰ هــزار دالر به هر یک 
از خوانندگان پرداخت شــد ـ اما اســتقبالی از این 

کنسرت ها نشده بود. 
همچنان که می توان ســاخت این فیلم از سوی 
رژیم هــای ســعودی و صهیونیســتی را واکنش به 
ساخت سریال حضرت موســی)ع( به کارگردانی 
ابراهیــم حاتمی کیا در ایران دانســت. آنها قدرت 
ســریال های تاریخــی ـ مذهبــی ایــران را درک 
می کنند. تجربه سریال هایی چون »یوسف پیامبر« 
و »مختارنامه« زمینه را برای وحشــت از ســریال 
»موسی« فراهم کرده است؛ سریالی که فقط محدود 
به یک روایت از حضرت کلیم نخواهد بود و یک اثر 
راهبردی درباره مسائل روز جهان و به ویژه در غرب 
 اشراف 

ً
آسیا هم خواهد بود. این سریال ایرانی قطعا

یهود و جریان صهیون را در هم خواهد کوبید و حس 
و حال انقالبی علیه رژیم های وابســته و مرتجعی، 
مانند آل سعود را برخواهد انگیخت. یکی از دالیلی 
هم که سعودی ها و صهیونیست ها با همکاری هم 
یک فیلم درباره حضرت موسی)ع( تولید خواهند 
کرد، برای خنثی سازی اثرات سریال ایرانی موسی 
خواهــد بود. هر چند همه نقشــه های آنها در برابر 
قدرت حق و حق طلب ها نقش بر آب خواهد بود؛ 

ان شاءالله.

فرهنگ

  رونق »مستند«
 از دریچه سیما 

 

»مســتند« که بر پایه واقعیت و حقیقت 
ساخته می شود، یکی از انواع فیلم هاست 
 پیشــینه ای قدیمی هم دارد. در 

ً
که اتفاقا

این نوع فیلم، فیلمساز به جای استفاده از 
تخیل، به ســراغ واقعیت می رود و بخش 
و برهه ای از زندگی را بر حســب همین 

واقعیت ها به تصویر می کشد. 
البته شــاید بتوان گفت، فیلم داستانی 
بــه دلیل قــدرت درام و قصه گویی که در 
آن نهفته است، همیشه از نظر مخاطب و 
استقبال از آن، یک قدم جلوتر از فیلم های 
مستند بوده؛ اما مدتی است که نه تنها در 
ایران، بلکه در تمام جهان فیلم های مستند 
مورد توجه بیشــتری قرار گرفته اســت و 
شاید دلیل آن نیز، تکراری بودن قصه های 
فیلم هاست که مخاطب را بر آن می دارد 
تا به دنبال حقایقی باشد که گاهی از دلش 

داستان های ویژه تری نیز بیرون می آید. 
در هر حال این اتفاق بســیار ویژ ه ای 
است که فیلم »مستند« نسبت به گذشته 
جایگاه ویژه تری یافته و بنابراین فیلم سازان 
این حوزه نیز می توانند به آینده دلخوش تر 
باشند. یکی از دلخوشی های جدی در این 
زمینه، جشنواره ای است که هر ساله در این 
زمینه و با عنوان »سینما حقیقت« برگزار 
می شود؛ جشــنواره ای که محفلی برای 
دورهم جمع شــدن فعاالن، کارشناسان 
و عالقه مندان حوزه مســتند است.  پس، 
هرچه بهتر برگزار شــدن این جشــنواره 
می تواند به پیشرفت حوزه مستندسازی در 
کشور نیز کمک کند؛ اما واقعیت این است 
که گاهی در همین جشنواره ها نیز آنچنان 
ســالن های اکران خالی است که بازهم 
نمی تواند رضایت فیلم ساز را تأمین کند، 
بنابراین آنچه حقیقِت تالِش فعاالن عرصه 
سینما حقیقت را می تواند بیش از گذشته 
به تصویر بکشد، این است که آثارشان در 
تلویزیون و در معرض دید میلیون ها ایرانی 
به نمایــش دربیاید؛ چرا کــه در کل دنیا 
هم جایگاه ســینمای مستند در تلویزیون 
برجســته و متفاوت است. تلویزیونی که 
مخاطب عام تر و گســتره بیشتری دارد و 
نمی توان آن را به هیچ عنوان نادیده گرفت؛ 
به ویژه در کشــور ما که سالن های سینما 
مدت زیادی است که چراغ هایش هر چند 
روشن است، اما بسیار کم سو شده و حتی 
بهترین فیلم های داســتانی نیز مخاطب 
چندانی ندارند. بنابراین در چنین وضعیتی 
نمی توان توقع داشت که سالن های سینما 
برای کارهای مســتند ُپر شود. پس باید 
زحمِت مستندسازان در جایی دیده شود 

و چه جایی بهتر از تلویزیون؟ 
دنیای امروز برای روشن شدن بسیاری 
از حقایــق حتی در زمینه هــای تاریخی 
یا مســائل سیاسی یک کشــور، به سراغ 
بازگویــی و روایت آن در قالب مســتند 
می رود؛ بنابراین بهتر است با بیشتر و بهتر 
نشــان دادن این گونه از فیلم ها، هم ذائقه 
جمعیت بیشتری از مخاطبان را به سمت 
این حوزه هدایت کرد و هم به این ترتیب 
از جوانان با اســتعدادی که می توانند در 
سینمای مســتند و حتی داستانی، حرفی 
برای گفتن داشــته باشــند حمایت کرد؛ 
جوانانی مانند محمدحسین مهدویان که 
مستند ماندگارش با نام »آخرین زمستان« 
خیلی خوب به دل نشست و به همه نشان 
داد که نسل جوان می تواند سبکی ویژه در 
حوزه مستند و حتی داســتانی را ابداع و 
دنبال کند و همین ابداع و ابتکار، می تواند 
نقطه عطفی برای ســینمای مســتند در 

کشورمان باشد.

تاریکخانه

کتاب زیر سایه نخل؛ روایت هایی 
کوتاه از شهدای روستای ایزی به 
قلم محمدحسین ایزی است که 
انتشــارات »راه یار« آن را چاپ 
و روانه بازار نشر کرد. کتاب زیر 
سایه نخل که تحقیق و تدوین آن 
را »محمدحســین ایزی« یکی 
از نوجوانــان این روســتا انجام 
داده اســت، این کتاب در ۱8۰ 
صفحه، شمارگان ۱۰۰۰ نسخه 

و با قیمت 4۵هزار تومان منتشر شده است.عالقه مندان برای تهیه 
این کتاب  افزون بر کتاب فروشی ها می توانند به صفحات مجازی 
این ناشر به نشانی raheyarpub@ یا پایگاه vaketab.ir مراجعه 

کنند و از مطالعه آن لذت ببرند.

درزیرسایهنخل
نوجوان راوی شهدای یک روستا

    کتاب    

»روشــنا  کتابخوانی  مســابقه 
)آموزه هــای مهدویــت(« بــه 
همــت بنیــاد فرهنگــی صبح 
ظهــور و با همکاری ســازمان 
تبلیغات اسالمی و بنیاد هدایت 
برگزار خواهد شد. این مسابقه 
اهدای  بــا  همراه  کتابخوانــی 
جوایز نفیس برگزار می شود که 
جوایز این مسابقه عبارتند از: ۱۰ 
جایــزه ۲۰۰ هزار تومانی و ۲۰ 

تابلوی فرش متبرک حرم امام حسین)ع( و حرم امام رضا)ع(. 
عالقه مندان برای دریافت رایگان فایل PDF این کتاب می توانند 
 s-zohor.ir به پایگاه بنیاد فرهنگی صبح ظهور به نشانی اینترنتی

و پایگاه اطالع رسانی بنیاد هدایت مراجعه کنند.

وشنا ر
مسابقه کتابخوانی با موضوع مهدویت

»رساله نماز و روزه« مشتمل بر 
آخرین فتــاوای مرجع عالی  قدر 
حضــرت آیت اللــه العظمــی 
خامنه ای در سه باب فقهی نماز، 
روزه و اعتکاف گردآوری شده که 
چاپ دوم آن در دسترس مقلدان 
معظم له قرار گرفت. این رساله 
عملیه که شــامل ۱۰۰9 مسئله 
انعکاس دهنده   اســت،  شرعی 
جدیدتریــن و آخریــن فتاوای 

رهبر معظم انقالب اسالمی در سه باب مهّم فقهی نماز، روزه 
و اعتکاف است. یکی از مهم ترین ویژگی ها و تمایزات این اثر، 
شیوایی و ساده نویسی مسائل آن است، به گونه ای که فهم مطالب 

آن برای عموم مخاطبان امکان پذیر شده است.

   احکام  

رسالهعملیه
فتواهای آیت الله العظمی خامنه ای

   کتابخوانی   

خبر اعالم شــده از قول سیدعزت الله ضرغامی، 
وزیر جدید میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری، درباره از ســر گرفته شدن صدور 
ویزای گردشــگری از آبان  ماه، بیــم و امیدهای 
متعددی را هم برای فعاالن این حوزه و هم برای 

عموم مردم ایجاد کرده است.
امید بــه دلیل اینکه بــا رونق گرفتــن دوباره 
صنعت گردشــگری، اقتصاد آســیب خورده از 
شــیوع کرونا و تعطیلی ســفرها، قــدری ترمیم 

شــود و بیم و نگرانی از اینکه، نکند با شتابزدگی 
و ســاده انگاری در راه انــدازی تورهــا و ورود 
گردشگران خارجی و گشت و گذار گردشگران 
داخلی، شعله های رو به خاموشی بیماری مهلک 
کرونا، دوباره جان بگیرد و آتش به جان سالمتی و 
 معیشــت مردم و در یک کالم به جان آرامش آنها

 بیفتد.
البته آنطــور که وزیــر گردشــگردی دولت 
ســیزدهم گفته، برای صدور ویزا و از ســرگیری 
جذب گردشگران، هماهنگی کامل با ستاد ملی 
مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت صورت گرفته و 
حتی آیین نامه ای هم در این خصوص تدوین شده 

که همه مدیران و فعاالن بخش گردشگری باید آن 
را دقیق رعایت کنند.

امــا صرف نظــر از کرونــا و مراقبت هــای 
بهداشــتی، نکته دیگری که در این حوزه باید به 
دقت مورد توجه قرار گیرد، همان موضوع کالنی 
اســت که در همه دوره های گذشته تاکنون گفته 
شــده و بر آن تأکید شده اســت؛ یعنی مدیریت 
دقیق و هوشمندانه در توسعه صنعت گردشگری 
و هدایت گردشــگران به ســمت و سوی انتقال 
پیام های فرهنگی ملت ایــران به جهان. هرچند 
این مقوله جــای بحث مفصــل دارد و در چند 
خط نمی توان خط ســیر آن را ترســیم کرد؛ اما 

به طور اجمال باید این نکتــه را یادآوری کرد که 
رفت و آمد گردشــگران خارجی به هر کشوری، 
 به تبادل فرهنگی و حتــی در مواردی به 

ً
معموال

تهاجــم فرهنگی منجر می شــود؛ این دیگر هنر 
سیاســت گذاران و مدیران صنعت گردشــگری 
در دوره جدید و نهادهای عالی سیاســت گذاری 
فرهنگی کشــورمان را می طلبد که با مهندســی 
دقیق و منســجم ایــن فرآیند، صنعت توریســم 
را به فرصتی بــرای جبران کاهــش درآمدهای 
نفتی و تحریم هــای ضدایرانی و مهم تر از آن، به 
 آوردگاهی بــرای معرفی ایران و ایرانیان به جهان

 تبدیل کنند.

   برداشت    

بیموامیدهایاحیایگردشگری
حسین مهریزی
خبرنگارفرهنگی

نسیم اسدپور
دبیرگروهفرهنگ

وایتها جنگر
همکاری مشترک رژیم های سعودی و صهیونیستی در سینما

آرش فهیم
منتقدسینما
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سیاست
۱4

میثم 
رشیدی مهرآبادی

دبیرگروهدفاعمقدس

جبهه

   یادداشت    

  تلخ ترین روز

»تلخ ترین روز دوران جنگ تحمیلی چه 
روزی است؟« برای پاسخ به این پرسش، 
می شود حوادث هشــت ساله این جنگ 
را از منظرهای مختلف بررســی کرد و به 
جواب های گوناگونی رسید. برای نمونه، 
از منظــر آزادگان، روز ۳۱ تیرمــاه ۱۳۶۷ 
تلخ ترین روز اســت؛ چرا که در این روز، 
ارتــش عراق 9۶49 اســیر، یعنی حدود 
۲۵ درصد اسرای جنگ را از ما گرفته اند. 
برخی نیز ۲8 فروردین ماه همین ســال را 
که به از دســت دادن شهر فاو منجر شد، 
تلخ ترین روز دفاع مقدس می دانند. شهری 
که با ریختن خون صدها شهید در عملیات 
والفجر8 در سال ۱۳۶4 به دست نیروهای 
ایرانی آزاد شــده بود، سه سال بعد در پی 
تصمیمات دیپلماتیک و کمبود امکانات و 

نیرو از دست رفت.
ممکن اســت بعضی ها هم روز اعالم 
پذیرفتن قطعنامه ۵98 از اخبار ساعت ۱4 
رادیو را تلخ ترین روز در این برهه هشــت 
ســاله بدانند. در این میان، روزهای تلخ 
دیگری هم در تاریخ جنگ تحمیلی ثبت 
شده اســت؛ مانند روز ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ 
که شــخصیتی چند بعدی و ارزشــمند 
به نــام دکتر مصطفی چمــران در منطقه 
دهالویه مجروح شــد و اقدامات درمانی 
برای او نتیجه نداد و به شــهادت رسید. یا 
روزهایی مانند ۱۷ اسفند ۱۳۶۲ که حاج 
فرمانده محبوب  محمدابراهیم همــت، 
مردم اســتان های تهران و اصفهان و البته 
محبوب بســیجیان کل کشور به شهادت 
رســید. اگر آن روزها امکانات رسانه ای 
بیشتری در دسترس بود، بی شک روز ۲۷ 
آبان ۱۳۶۳ با شــهادت مهدی زین الدین، 
روز اول خرداد ۱۳۶۲ با شــهادت محمد 
بروجردی، روز 8 اسفند ۱۳۶۵ با شهادت 
حســین خرازی، روز 9 بهمــن ۱۳۶۱ با 
شــهادت حســن باقری، روز ۱4 تیرماه 
۱۳۶۱ با مفقود شدن حاج احمد متوسلیان 
و روزهایی مانند آن می توانست از تلخ ترین 

روزهای دفاع مقدس باشند.
اما در این میان، شــاید بتوان گفت، 4 
آبان ماه ۱۳۵9 تلخ تریــن روز تاریخ دفاع 
مقدس اســت؛ چرا که خرمشهر قهرمان 
بعد از ســی  وچهار روز مقاومت، به طور 
کامل ســقوط کرد. تمام روزهای مهرماه 
۱۳۵9 پر از خاطرات تلخ و شیرین جوانان 
و جوانمردانی است که در شهر ماندند تا 
هر طور شده،  آن را تحویل دشمن ندهند. 
خیابان بــه خیابان و کوچه به کوچه عقب 
می رفتند؛ اما باز هــم از منفذ دیگری به 
دل عراقی هــا می زدند تــا خانه ها را پس 
بگیرند. وقتی مهر تمام شــد، بسیاری از 
امیدها ناامید شــده بود. بخش زیادی از 
شهر به دســت دشمن افتاده بود و مسجد 
جامع هم قدرت تحمل گلوله هایی را که به 
سمتش می آمد، نداشت. گنبدش بیشترین 
زخم ها را برداشته بود و حتی در شبستان 
آن هم نمی شد مجروحان را مداوا کرد یا 
در حیاطش، برای رزمندگان شهر، آذوقه و 
غذا مهیا کرد. پیشروی عراقی ها در اولین 
روز از آبان،  شدت بیشتری گرفت. چهار 
راه خیابان چهل  متری و سه راه مسجد بسته 
شده بود و تنها جاده ساحلی باز بود. گاهی 
فرصت کافی برای خاکسپاری شهدا هم 
وجود نداشــت. از روز بیســت وچهارم 
مقاومت کــه زنان باقی مانده در شــهر را 
به سمت آبادان فرستادند و فقط چند نفر 
از زنان شجاع با سماجت به حضورشان 
ادامه دادند، می شد فهمید که کار خرمشهر 
تمام است. باالخره روز 4 آبان هم رسید. 

تلخ ترین روز جنگ...

در خرمشــهر محوربندی و 
فرماندهــی منظمــی وجود 
نداشت و مســئوالن توجیه 
نبودند. ما را همان جا با شیخ 
شریف قنوتی آشــنا کردند. 

او به صورت ســیار کار می کرد. گاهی به مسجد جامع می آمد 
و نیرو های مردمی را که به داخل شــهر اعزام شــده بودند، به 
محله در ســنتاپ می برد. اگر آنجا نیرو نمی خواستند، آنها را 
به چهارراه کشــتارگاه، میدان راه آهن، صد دستگاه یا پلیس راه 
می برد. ما را به چهارراهی برد که از خرمشهر به سمت شلمچه 
می رفت. جلســه ای برای مان گذاشت و بعثی ها را نشان داد و 
به طورکلی توجیه مان کرد. یک وانت و یک راننده هم داشت. 
گاهی هم خودش رانندگی می کرد. به همه محور ها می رفت و 
سرکشی می کرد. ما را آنجا به ایشان معرفی کردند. شیخ شریف 
چهره سبزه ای داشت و خیلی خوش برخورد بود. گمان می کنم 
بوشهری بود. برخورد و شجاعت شیخ شریف برای ما خیلی 
جالب و تحسین برانگیز بود و او در خرمشهر برای مان الگوی 
خوبی شــد. بیشــتر رزمندگانی که او را می دیدند، ترس شان 

می ریخت.
راوی:  سردار سرتیپ مرتضی قربانی

ضدترس
   خاطره    

با ترکشــی که توی ســرم خورد، چشمم کم ســو شد. دیگر 
نمی توانم تانک های دشمن را هدف بگیرم. خونریزی ام زیاد بود 
و بچه های امدادگر اصرار داشتند من را به عقب ببرند. هر کاری 
کردند قبول نکردم. گفتم می مانم. هر کاری از دســتم بربیاید 
دریغ ندارم. حاال که خونریزی ام کم شده، الاقل این دو بطری 
آب را می توانم برسانم به سنگر دوستانم. باید فکری هم به حال 

آر . پی.جی ام کنم... 

عقبنمیروم...
   قاب    

کتاب »از دامن مادر« شــامل روایت هایی از زندگی روحانی 
شهید سیدمهدی اســالمی خواه، نوشته محمد حکم آبادی از 
سوی انتشــارات »راه یار« منتشر شده است. این  کتاب درباره 
زندگی و شــهادت جوانی اســت که چهاردهم آذر ۱۳۶۰ در 
بستان، بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. این  شهید یکی 
از طلبه های جهادگر در حوزه های مختلف بوده است. آشنایی 
با افرادی چون ســیدعلی اندرزگو، در نگاه و مشــی سیاسی 
ســیدمهدی تأثیر فراوانی گذاشت. شب و روزش در تب وتاب 
انقالب می گذشــت. فشــار ســاواکی ها اگرچه او را از جوار 
حضرت معصومه )س( دور کرد، اما نتوانست خوی مبارزه با 
ظلــم و طاغوت را از جانش جدا کند. تا پیروزی انقالب، یک 
دم از مبارزه دست برنداشت و در دست خالی گذاشتن مأموران 

رژیم خبره شده بود.

ازدامنمادر
   تازه ها    

در تخمین هــا و آمارهای گوناگون آمده اســت، 
عراق در این جنگ ۱۰۵ هزار کشته و ۳۰۰ هزار 
زخمی تلفــات داد. هرچه در خزانــه عراق بود 
دود شــد، بدهی های عراق از چهل میلیارد دالر 
فراتر رفت؛ یعنی فقط بدهی اش به کویت چهل 
میلیارد دالر بود، به شوروی یازده میلیارد دالر و به 
کشورهای غربی ۳۵ میلیارد دالر بود. در این دوره 
از پــول فروش نفت ۱8۰ میلیارد دالر وارد عراق 
شد که همه اش دود شد؛ یعنی سالی ۲۶ میلیارد 
دالر درآمــد که همه اش از بیــن رفت. ضررها و 

 عظیم بود. 
ً
تلفات عراق وحشتناک و واقعا

»حامــد علوان الجبوری« که در ســال های 
ابتدایی جنــگ تحمیلی، رئیس  دفتــر صدام و 
سرپرست وزارت خارجه عراق بود، در مقابل این 
حقایق و در پاســخ به این مسئله که »ارتش هایی 
که از جنگ برمی گردند، مشکالت خیلی بزرگی 
دارند. صــدام چه فکری برای تعامــل با ارتش 
بازگشــته از جنگ داشت؟« می گوید: اوایل دهه 
8۰ )میــالدی( من سرپرســت وزارت خارجه 
بودم. این جریانی کــه می خواهم تعریف کنم تا 
جایی که یادم هســت، مربوط به سال ۱98۳بود. 
من به جلســه شــورای عالی امنیت ملی رفتم. 
رئیس جمهور، وزرای کشــور، دفاع و خارجه به 
عالوه رئیس بخش امنیت عمومی که »برزان« بود 
در آن جلســه حاضر می شدند. در آن جلسه فقط 
یک دســتور کار وجود داشت و آن هم چگونگی 
تعامل با ارتش عراق، بعد از اتمام جنگ با ایران 

بود. بحث، چند ساعت طول کشید.
مهم ترین چیزهایی که گفته شــد، این بود که 
اصلی ترین مشکل حکومت و رهبری عراق بعد 
از اتمام جنگ، این خواهد بود که ارتشی پرتعداد 
با بیش از یک میلیون نفر نیرو، به ســربازخانه ها 
در عراق بازخواهد گشــت و فرماندهی فقط دو 
گزینه برای تعامل با این ارتش داشــت: مرخص 
کردن بیشــتر نیروها که در آن صورت باید حقوق 
بازنشســتگی به آنها مــی داد، در حالی که در آن 
بودجه خرابــی، فقط چهارده میلیــاردش برای 
بازپرداخت بدهی ها و ســود بدهی ها پرداخت 
می شد. مشــکل مهم دیگر این بود که کار وجود 
 هیچ بود؛ 

ً
نداشــت و فرصت های شــغلی تقریبا

چــون همه حکومت به خدمت جنــگ در آمده 
بــود. در حقیقت، با وجــود کارگران مصری که 
کارهای غیرنظامی در اختیار آنها بود، پیدا کردن 
شغل، ســخت شده بود؛ یعنی در آن موقع حدود 

سه میلیون کارگر مصری در عراق بودند و مابقی 
عراقی ها در ارتش بودند.

یعنی اقتصاِد عراق دست مصری ها بود. حاال 
با مصری ها چه جور باید رفتار می شد؟ آیا می شد 
ناگهان بروی سراغ شــان و بگویی ارتش برگشته 
است و آنها را از کار بیرون کنی که بازنشسته های 
ارتش بروند ســر کار آنها؟! یعنی پیچیدگی های 

زیادی وجود داشت.
در پس قضیه، مشکالت اجتماعی، اقتصادی و 
روانی وجود داشت. از جمله مشکالت اجتماعی 
 سرباز یا 

ً
فراوان و متعدد این بود که شخصی مثال

افسر، مفقود می شد. خانواده اش سه سال منتظر 
می ماندنــد. بعدش می گفتند خــب کار او تمام 
شده اســت! یعنی مرده است. آن موقع همسرش 

می رفــت و ازدواج می کرد. بعــد که جنگ تمام 
می شد، این فرد برمی گشت. از این قبیل اتفاقات، 
متعدد رخ داد  و تبعــات این اتفاق که گاهی هم 
ناخواسته بود بسیار جامعه عراق را تحت تاثیر قرار 
می داد مشــکالت روحی و آثار این گونه اتفاقات 

گاهی تا آخر عمر باقی می ماند.
   جامعــه عراق پاک بود، پاک از مواد مخدر، 
اخالق پاک، به دور از تعصبات طایفه ای و خونی 
و دینی. درحقیقت تصویر کال عوض شد. خیلی 
نادر ممکن بــود خانه ای در بغداد یــا در مابقی 
استان ها ببینی که بر سردر آن خانه، پرچم سیاه به 
این معنا که شهیده داده اند، نزده باشند. این اوضاع 

 وحشتناک بود.
ً
واقعا

بعد از آن جلسه ای که در ســال ۱98۳ در آن 
حاضر شدم، یعنی پنج سال پیش از اتمام جنگ 
بحث می کردند، مشکالت پنج سال بعد، حداقل 

دو یا سه برابر شد.

برای صدام، ارتش یک دغدغه و ترس بزرگ 
بود. او از اتمام جنگ به این دلیل هم می ترســید 
که این ارتشــی که در نبردهای ســخت شرکت 
داشته، وقتی از جنگ برگردند چطور خواهند بود 
و ممکن است به تهدید داخلی تبدیل بشوند. این 
یکی از دالیلی بود که صــدام ارتش را به جنگ 
دیگــری با کویت وارد کرد. من معتقدم این دلیل 
اصلی حمله به کویت بود، نه قضیه اختالف بر سر 
یک مقدار نفت که می گفتند کویت از میادین نفتی 

عراقی برداشت کرده است.
همــان طوالنی  شــدن زمان جنــگ عراق و 
ایران هم بخشــی از دالیلش، تــرس از قدرت 
 اینکه صدام موفقیتی کسب 

ً
ارتشــی ها بود. ثانیا

نکرد، جز اینکه ایرانی ها وارد خاک عراق شدند 

و بیرون شــان کردند. به هر حال عراق توانست، 
چــون آمریکایی ها نبودند کــه ایرانی ها را بیرون 
کردند، ارتش عراق بــود؛ ولی خب بعد از آنکه 
آمریکا سنگینی اش را در کفه عراق گذاشت، دیگر 
هدف صدام، سرنگون کردن نظام ایران نبود؛ بلکه 
فقط آزادســازی فاو و نجات دادن عــراق از این 
گــرداب بزرگ بود. تا این ماجرا این طور به عالم 
و ملت عراق و به همه عرضه شــود که آزادسازی 
فاو، پیروزی عظیم بود و بعد از آن پیروزی عظیم 
بوده که ارتش عقب نشینی کرده و به عراق بازگشته 
است. خب، االن چطور باید با این یک میلیون نفر 
تعامل می کردیــم؟ آن هم وقتی که وضع آن طور 

بود.
البته یک میلیون نبودند و بیشــتر شــده بودند 
چون کســانی می مردند و کسانی اسیر می شدند 
و افراد جدیدی وارد ارتش می شدند. فقط ارتش 
ملی )نیروهای داوطلب( بیش از نیم میلیون نفر 

بودند؛ یعنی پیچیدگی های زیادی وجود داشت. 
همه اینها یعنی اینکه جنگ یک نتیجه وحشتناک 
برای کل جامعه عراق به صورت عام به بار آورد. 
 
ً
جامعه عراق بعد از این جنگ در حقیقت کامال

ویران شده بود.
البکر می گفــت: »ما همه مــان پیش صدام 
اســیریم!« چشــم و گوش های صدام، منظورم 
همراه هاســت، اینهــا بــا نظامیان بودنــد. هر 
فرمانده ای، یعنی فرمانده ســپاه یا لشکر یا تیپ 
 فرمانده یک تیپ، یک 

ً
و غیره می دانســتند، مثال

همراه نظامی داشت. گاهی یک انسان خبررسان 
عادی بــود که او را بــا الفاظ نظامــی توصیف 
می کردند؛ یعنی یک ســرباز ســاده یا یک افسر 
صف ساده بود. طبق دستوراتی که طبیعتا از بغداد 

َصی« تمــاس می گرفت. این 
ُ
داشــت، با دفتر »ق

افراد مســئول بودند فرماندهان و امرای نظامی و 
فرماندهان تیپ ها و گردان هــا و غیره را زیر نظر 
بگیرند و هر کس این دســتور را انجام نمی داد، 
خودش را در معرض مجازات یا حتی مرگ قرار 
می داد؛ یعنی این بیچاره ها مجبور بودند از فرمانده 
 این وضع حتی 

ً
یا مافوق شان جاسوسی کنند. واقعا

در نیروهای مسلح هم جریان داشت. 
َصی صدام حسین« فرزند دوم صدام و مورد 

ُ
»ق

اعتمادترین شــخص نزد او بود. او در ســال های 
آخر حکومت پدرش مســئولیت حســاس ترین 
 
ً
دستگاه های امنیتی و اطالعاتی عراق )خصوصا
آنچــه به ســرکوب مخالفان نظــام بعث مرتبط 
می شــد( را در دست داشت و در عمل، شخص 
دوم عراق به حساب می آمد. قصی به همراه برادر 
ی« چند ماه پس از سقوط صدام 

َ
بزرگ ترش »ُعد

حسین به دست نیروهای آمریکایی کشته شد.

چراصدامازارتشعراق
میترسید؟

بررسی نگرانی های صدام از اتمام جنگ و بازگشت رزمندگان عراقی به خانه های شان

زینب گل محمدی
پژوهشگردفاعمقدس
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روز ۲۶ مهرماه ســال ۱4۰۰ خبر شــهادت سردار 
حاج حســین صفری جانباز ۷۰ درصد را شــنیدم. 
او چهل ســال رنج جراحت ناشی از انفجار مین را 
تحمل کرده بود و در اثر ابتال به کرونا در بیمارستان به 
کما رفت و ملکوتی شد. زندگی او از کودکی بسیار 
غم انگیز است. وی از سال ۱۳4۰ که در محله جنوب 
و فقیرنشین خیابان شوش تهران متولد شد، همواره با 
مقاومت به زندگــی اش ادامه داد. از دوران تحصیل 
در اوقــات فراغتــش به کســب وکارهای مختلف 
مشــغول بود تا کمک هزینه خانــواده اش را فراهم 
کند. در همان ســنین ۱۵ تا ۱۷ ســالگی هوشیارانه 
به کاروان مبارزان و انقالبیون پیوســت و در ســال 
۱۳۵۷ بیشتر وقتش را صرف پخش اعالمیه و انتقال 
پیام های امــام)ره( به عموم مردم کرد و مرتب برای 
پیروزی انقالب و ورود حضرت امام خمینی)ره( به 
ایران لحظه شماری می کرد و همواره دغدغه دیدار با 
امام)ره( را داشت. به محض پیروزی انقالب در ۲۲ 
بهمن سال ۱۳۵۷ برای حفظ امنیت انقالب به جمع 
نیروهای کمیته انقالب اســالمی پیوست و پس از 
دریافت خبر تشکیل سپاه پاسداران به عضویت این 
نهاد انقالبی درآمد. با وجود اینکه آشنایی مختصری 
با ســالح های نظامی پیدا کرده بود، برای اعزام به 
مأموریت در مناطق درگیری و بحرانی داوطلب شد. 
در غائله گروهک های ضد انقالب در مناطق غرب 
کشور آماده نبرد و دفاع شــد و همپای چهره هایی، 
چون سردار شــهید همدانی،  مرحومه مرضیه دباغ 
فرمانده وقت سپاه همدان و سایر پاسداران که بعضا 

هم اکنون از سرداران و فرماندهان ارشد سپاه هستند، 
جهاد کرد. حسین در کســوت نیروهای موسوم به 
دستمال سرخ ها شاهد وقایع خونین حصر پاوه بود. 
مرداد سال ۱۳۵8 پدر و مادرش با مشکالت فراوان 
راهی کرمانشاه شــدند و با دردسر محل استقرار او 
را پیــدا کرده و درصدد منصــرف کردنش برآمدند 
که حسین نپذیرفت و تا بهتر شدن اوضاع در منطقه 
درگیری ماند. حسین که پاسدار رسمی عضو گردان 
یکم پادگان ولی عصر)عج( بود، در حفاظت اماکن 
متعلق به انقالب و مقرهای درجه یک کشور مانند 
شــورای انقالب، مجلس خبرگان، بیــت امام در 
جماران و پادگان ولی عصر)عج( تهران کوشید و در 
آموزش های اولیه نظامی و در گشت های رزمی شبانه 
همواره پای کار بود. با شروع جنگ تحمیلی به همراه 
گردان یکم راهی ســر پل ذهاب شــد و در پادگان 
ابوذر مستقر شد و از آنجا به ارتفاعات تک درخت،  
کوره مــوش و محورهای دیگر خطوط پدافندی در 
شناســایی و حفاظت حضور فعال داشت. در ایام 
زمستان و نبود امکانات مدتی بیمار شد و در همان 
اتاق های پادگان استراحت کرد و برای درمان حاضر 
نشد به شــهر برود، تا پایان مأموریت گردان راهی 

تهران شــد و بعد از دو ماه دوبــاره راهی جبهه های 
غرب شد و درســت مصادف با ایامی که گروهک  
تروریستی منافقین اعالن جنگ مسلحانه کرده بود، 
خبر انفجار حزب جمهوری اسالمی به رزمندگان 
گردان داده شد. حسین از شدت ناراحتی برافروخته 
بــود، اما دیگران را به صبر و تحمل دعوت می کرد. 
پس از استقرار در پادگان ابوذر برای امور شناسایی 
مناطق جنگی در منطقــه ای خطرناک ورود کرد که 
معروف به جبهه مخفی ارتفاعــات بازی دراز بود. 
درست عصر روز ۲8 مرداد ســال ۱۳۶۰ به همراه 
دوست صمیمی اش علی مفرد در انفجار مین سخت 
مجروح و هر دو پایش قطع شد، از ناحیه چشم نابینا 
شد که این مجروحیت تا شهادتش چهل سال او را 
همراهی کرد. با همین مجروحیت و ویلچرنشینی 
ادامه تحصیل داد و در تحصیل هم نمونه بود. درباره 
زندگی ســخت و عجیب حاج حسین صفری الزم 

است چند نکته را عرض کنم.
۱ـ روند بستری و درمان او بسیار پرماجراست. وقتی 
که برای درمان عازم آلمان شــد، در آنجا به معنای 
واقعی کلمه به منزله ســفیر انقالب اسالمی ایفای 
نقش کــرد. در خاطراتش جزئیات آنها را بیان کرده 

است.
۲ـ  وجود او سرشــار از امیــد و زندگی بود، پس از 
کسب بهبود نسبی اقدام به تشــکیل خانواده کرد و 
با بانوی مکرمه ای از مشــهد ازدواج کرد و االن هم 

فرزندانی برومند دارد.
۳ـ در راستای رســیدن به اهداف انقالب اسالمی 
 یــأس و ناامیدی به خــود راه نمی داد 

ً
 و ابدا

ً
اصــال

و مصمــم و قاطع در راه هدف پیــش می رفت و با 
صراحــت و شــجاعت و با تمام وجــودش تالش 

می کرد تا احقاق حق کند.
4ـ اوقات فراغتش را به یادگیری مشغول بود و موفق 
شد تحصیالت  عالی را طی کند و خودش به مراتب 
علمی رشــد دهد. عاشــق اهل بیــت)ع( بود و در 

یادگیری معارف اسالمی کوشا بود. 
۵ـ از عناصر اســتثنایی دوران ما بود. تمامی قوانین 
امــور ایثارگــران را حفظ بــود و در برابــر هر کار 
کارشناسی وارد بحث می شد؛ کم نمی آورد و تمامی 

اطالعات را در حافظه داشت. 
۶ـ او ســال ها مشــاور فرمانده کل ســپاه در امور 
ایثارگران بود و سر وقت مقرر در محل کارش مستقر 
می شد و بدون هیچ تشریفات اداری به ارباب رجوع 

پاسخگو بود.
۷ـ چهل سال منتظر شــهادت بود و مصداق آیه »و 
منهم من ینتظر«. به تعبیر سردار سالمی فرمانده کل 
سپاه که »جانباز هر لحظه شهید می شود« در حقیقت 

او این چنین بود. 
8ـ چهل ســال دو چشــم و دو پا نداشت؛ اما او در 
این مدت از مجاهدت در راه خدا کم نگذاشــت و 
با همین چرخ ویلچر در رفت و آمد بود و در هنگام 
تشــییع هم تعدادی از جانبازان ویلچری تابوتش را 
بدرقه کردند. خدایش بیامرزد که با عزت و شرف و 

مردانگی مقاومت و زندگی کرد.

پاسدارپاسدار

۳ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۰ ۰ ۳ ۳
  سامانه پیامکی هفته نامه صبح صادق  

۰93۸۰۰۰۰7۱2۸/از مســئوالن بــرای 

بازگشایی دوباره نماز جمعه تهران تشکر 
می کنیم، این فریضه عبادی و سیاسی در 
پایتخت مأمنی برای پیروان والیت بود که 
مدتی از فیض حضور در آن محروم بودیم.
۰9۱۶۰۰۰۷99۳/ آیا انتقال نیرو به نیرو 
برای افسران ارشد با سابقه باالی ۲۰سال 

امکان پذیر است؟

۰9۱۸۰۰۰995۰/ بنــده و چنــد تــا از 

در   ۱4۰۰/۱/۱۷ زلزلــه  در  همــکاران 
کردســتان ظــرف ۲4ســاعت از حادثه 
تشکیل پرونده دادیم؛ بیمه استان با دالیل 
غیر منطقــی هزار و یک دلیــل میاره که 
جبران خسارت نکنه؛ ما الکی به این بیمه 

دلخوشیم. 

۰99۰۰۰۰77۰9/ بــا توجــه بــه اینکه 

مــدارک تحصیلی عــده ای از همکاران 
تأیید شده و ارشدیت نیز به آنها تعلق گرفته 
است، اما برای عده ای دیگر فقط تأیید و 
هیچ گونه ارشدیتی به آنها تعلق نمی گیرد؛ 
از جمله این رشــته ها حسابداری مالی و 

بازرگانی است.

۰9۱۸۰۰۰9543/ باسالم چرا ارشدیت 

خدمتی که قرار شد برای نوار مرزی لحاظ 
شود، کسی پیگیری نمی کند؟

۰9۱۸۰۰۰9543/ بــا ســالم پروژه بنیاد 

تعاون بعد از گذشت ۱۰ سال نه سند دارد 
و نه محوطه ســازی شده است، کسی هم 

جوابگو نیست!

۰9۱۱۰۰۰4944/ چرا فرزندان نیروهای 

مسلح شــاغل برای نام نویسی در مدرسه 
شاهد و... هیچ امتیازی ندارند؛ ولی فرزند 
یک معلم که حتی پدرش خدمت سربازی 
 حقوقی ســپاه در 

ً
نرفته، امتیاز دارد. لطفا

مجلس از حق ما دفاع کند./ »یزدانی« از 
میاندورود مازندران

۰9۱7۰۰۰۰6992/ سفرهای جمعه های 

رئیس جمهور به نقاط مختلف کشور قوت 
قلبی برای مردم محروم است، امیدواریم 
این ســفرها ادامه داشته باشــد، به حل 

مشکالت مردم منتهی شود.

بــه  نســبت   
ً
لطفــا  /۰993۰۰۰27۸۰

قیمت های لوازم خانگی در فروشگاه های 
اتکا نظارت بیشتری شود؛ برای حمایت از 
تولید داخل توان خرید نداریم؛ چون لوازم 

خانگی را با سود ۱8درصد می دهند.

۰9۱۸۰۰۰۰75۰/ چرا به کســانی که دو 

قلو دارند وام و حقوق تعلق می گیرد، اما 
برای یــک فرزند نه؛ مگر برای ما خرج و 

مخارج ندارد؟!

۰9۱7۰۰۰۰۸92/ با عرض سالم و ادب 

و احترام بــا توجه به اجــرای مرخصی 
پرتــوکاری، آیا راهکاری بــرای اجرایی 
شدن حقوق و سنوات پرتوکاری در دست 

اقدام است؟

۰9۱4۰۰۰26۰7/ صهیونیست ها بدانند 

که توطئه های شــوم آنها در شمال غرب 
ایران به هیچ  جا   راه نخواهد برد./ اکبری 

از مراغه

   روی خط    

 پروژه های مسکن بعد از 
10 سال هنوز سند نداره!

۱۵ سال می شد که می شناختمش. اولین باری که او 
را دیدم حدود یک ساعت رو در رو از جبهه و جنگ 
و ایثار و شهادت تا مشــکالت و مسائل جانبازان و 
ایثارگران صحبت کردیم. نه مصاحبه بود،  نه جلسه 
رسمی. انگار الزم بود در آغاز آشنایی با »حاج حسین 
صفری« بیشتر از او،  شخصیتش،  سوابقش و کارهایی 
که می کند،  بدانــم... از روزی کــه توفیق همراهی 
دستمال سرخ ها را در غرب کشور و در پاوه داشته تا 
آن روز که دو چشــم و دو پای خود را از دست داد و 

درگیر عوارض مجروحیت  شد... .
بعدها که بیشــتر توفیق صحبت با او را داشــتم، 
می گفت که بعضی روزها به دلیل تسکین دردهایش 

4۰ تا قرص می خورد... .
»حسین صفری« بچه پایین شهر با قامت رعنا و 
همت و اراده واال، پیــش از ورود به مبارزات و دفاع 
مقدس، در ســنگر کمک به معــاش خانواده جهاد 
می کرد و حتــی از دست فروشــی و کارگری ابایی 
نداشــت و بعد از جنگ تحمیلی، کــه با کارنامه ای 

پرافتخار بر روی ویلچر نشست، جهاد او در عرصه ای 
متفاوت در جریان بود. البته ســالمت نفس ســردار 
صفری موجب می شــد  خود را آن گونه که هســت 
معرفی نکنــد و من بعدها نقش و جایــگاه او را در 

جامعه ایثارگری کشور بهتر درک کردم. 
در سال ۱۳8۶ که سردار جعفری فرمانده کل سپاه 
شده بود، جمعی از جانباران به دیدار ایشان رفتند تا 
مسائل و مشکالت شان را مطرح کنند. آن روز سردار 
جعفری پس از شــنیدن حرف های هم رزمانش قول 
داد تا فردی را پیگیر مسائل آنها کند،  اما جانبازان به 
اتفاق پیشنهاد کردند که سردار صفری مسئول پیگیری 
مسائل جانبازان و ایثارگران در جایگاه مشاور فرمانده 
کل سپاه باشد و ســردار جعفری هم پیشنهادشان را 
پذیرفت. سردار ســالمی هم تا روز شهادت سردار 
صفــری، از وی به عنوان مشــاور ایثارگران در حل 

مشکالت جامعه ایثارگری کمک می گرفت. 
شــهید صفری با وجود محدودیت های جسمی 
و حرکتــی با هــوش و ذکاوت و دغدغه ای که برای 
ایثارگران داشــت،  در طــول ســال های متمادی، 
تسهیل کننده مسائل و مشــکالت و مرهم دردهای 
کهنه جانبازان بود، اگرچه با نهایت تأسف خیلی از 
مراجع رســمی مسئول، آن طور که باید به آنها توجه 

نمی کردند!

حاج حسین دائر ه المعارف ایثارگران بود. او قوانین 
و مقررات مربوط به جامعه جانبازان و آزادگان، حتی 
خانواده های شــهدا را به طور دقیق در ذهن داشت و 
از مراجع ذی ربط در دولــت، مجلس،  قوه قضائیه، 
مجمع تشخیص مصلحت، ستاد کل نیروهای مسلح 

و... پیگیر حل مشکالت تک تک جانبازان می شد. 
او یک مدیر جهــادی به معنای واقعی کلمه بود. 
با همه دردها و رنج ها و بی مهری هایی که گهگاهی 
درباره آنها حرف می زد و به شدت ناراحت می شد،  
اما مشتاقانه و با انگیزه پای کار هم رزمانش ایستاد و 
خانواده ها و فرزندان آنها را پاس می داشت و هر کاری 

که می توانست برای شان انجام می داد. 
اصرار داشت همیشه شــماره تماس دفترش در 
صبح صادق درج شــود تا جانبازان و ایثارگرانی که 
مشکالت شان در روندهای اداری حل نشده، بتوانند 
با وی تماس بگیرند و قدمی برای حل مشکالت شان 
بردارد. خودش می گفت بارها پیش آمده که جانبازی 
از راه دور به تهران آمده تا مشکالتش را با من در میان 
بگذارد. اما وقتی وارد اتاقم شــده،  ســکوت کرده و 
وقتی از او درباره مشکالتش سؤال کرده، جواب داده 
که وقتی شــما را با این شرایط دیدم،  احساس کردم 

هیچ مشکلی ندارم...
اعتبار او در جامعه ایثارگری و اعتماد ایثارگران به 

او در حدی بود که مسئوالن دولتی هم در برهه هایی 
برای حل مشــکالت ایثارگران از ظرفیت او استفاده 
کردنــد و در پرتو این تعامل قدم هــای بزرگی برای 

ایثارگران برداشته شد.
درباره سردار شهیدحسین صفری گفتنی ها بسیار 
است. امیدوارم کتاب در دست چاپ شهید صفری 
به زودی منتشر شود تا ابعاد زندگی و مجاهدت های 
وی برای جامعه روشــن شــود. او در حقیقت در دو 
جبهه جانبازی کرد؛ ابتدا جنگ تحمیلی و در مقابل 
دشمنان ملت ایران و پس از آن نیز برای رسیدگی به 
مشکالت هم رزمانش، تا آخرین لحظه عمر پربرکت 

خود سر از پای نشناخت.
خبر شهادت جانسوز سردار صفری، قلب همه را 
به درد آورد؛ چرا که یکی از یادگاران ناب و مخلص 
دفاع مقدس رخ در نقاب هجران کشید و رزمندگان 
و ایثارگران به عنوان قشــر دردمند و مظلوم، یکی از 
حامیان خود را از دســت دادند. امید که متولیان امر 
ایثارگران برای ادای دین به شــهید صفری و صدها 
و هزاران جانباز انقــالب و دفاع مقدس از هر آنچه 
در توان دارند برای آرامش و آســایش این فرشته های 
زمینی دریغ نکنند و راه شــهید صفری عزیز را ادامه 

دهند. 
ان شاءالله

جانبازیدردوجبهه
برای سردار شهید حاج حسین صفری

علی حیدری
سردبیر

سیدمهدی حسینی
دوستوهمرزمشهید

حاجحسینشهیدزندهبود
شهید صفری جانبازی که 40سال پس از مجروحیت آسمانی شد
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چشم روشنی

محبتــش زیاد بود و می دانســت 
خیلی به او وابسته هستم. وقتی که 
می رفت بی تابی ام زیاد می شد. همیشه من را 
توصیه به قرآن می کرد و می گفت: وقتی من 
نیســتم خودت را با قرآن آرام کن، تو قرآن را 
داری. وقتی یاد این صحبتش می افتادم دلم 
آرام تر می شد. در نبود آقا موسی چندین بار 
که تحمل شــرایط خیلی برایم سخت شده 
بــود، قــرآن را باز کــردم و از قــرآن کمک 
خواســتم. هر بــار آیاتی می آمــد که من را 
امیدوار می کرد. یک  بار که به قرآن متوســل 
شــدم، این آیه آمد: »فکلی و اشربی و قری 
عینا« تنــاول کــن و بنوش و چشــمت را 
روشن دار. با دیدن این آیه دلم محکم شد که 
آقا موســی برمی گردد، چشم روشــنی قرآن 
برایم آرامش دهنده بود. بار دیگری که به قرآن 
مراجعه کردم، آیات ابتدایی سوره انسان در 
وصف بهشتیان آمد، جالب است که همان 
آیاتی آمد که سردر حرم حضرت زینب)س( 
نوشته شده است. بعد از شهادت آقا موسی 
یکی از دوستانم که به دیدنم آمده بود گفت: 
 دلم نمی آید تســلیت بگویم، فقط 

ً
من اصال

می گویم چشمت روشن! این را که شنیدم به 
یاد آیه قرآن افتادم، احساس کردم اولین کسی 
که به من چشــم روشنی داد، خدای مهربان 

بود. شهادت باعث روشنی چشم مان شد.
 به نقل از همسر 
شهید موسی جمشیدیان

موسی جمشــیدیان ۲8 آبان ۱۳۶۲ در شهر 
نجف آباد دیــده به جهان گشــود. حضور 
در بســیج را الزم می دانســت و کودکان و 
نوجوانان را ترغیب می کــرد که در آن فعال 
باشــند. عالقه و انس عجیبی به قرآن داشت 
و حافظ چندیــن جزء از قرآن بود. شــهید 
جمشیدیان در راه دفاع از حریم اهل بیت)ع( 
عازم سوریه شد و سرانجام در ۱4 آبان ۱۳94 
براثــر اصابت موشــک و اصابت ترکش به 
بدنش در حال تالوت قرآن به شهادت رسید.

ای زاده بهار دل ها

ربیع می آیــد و باز کبوتر دلم طبق ســنت 
هر ســاله، شــوق پرواز به زمین و ســمای 
قشــنگ ترین جنوب غربی  دنیــا را می کند. 
همان جا که چشــم خیره می ماند به شکوه 
کعبــه، به مقام کعبــه، به صفــای مکه، به 
رسول اکرم)ص(، به خدای مکه! ربیع می آید 
و آن کنت کنزا مخفیــا، آن خدای رحمان، 
آن معشــوق پنهان، آن محبوب خوبان، آن 
مصاحب نیکان، آن رفیق بی رفیقان، به جالل 

پیامبر اعظم)ع( پیدا می شود. 
آقاجان، یــا صاحب الزمان)عج(، روی 
سخنم با شماست. شما که توصیف زیبای 
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زمین از آمدنش شادمان می شوند.

حسن ختام

   قبیله عشق    

حسن نوروزی
نویسنده

امام حسن عســکری)ع( فرمود: پارساترین مردم آن کسی است که از موارد گوناگون شبهه و مشکوک 
اجتناب و دوری کند؛ عابدترین مردم آن شخصی است که قبل از هر چیز، واجبات الهی را انجام دهد؛ 
زاهدترین انســان ها آن فردی اســت که موارد حرام و خالف را مرتکب نشود؛ قوی ترین اشخاص آن 

شخصی است که هر گناه و خطایی را در هر حالتی که باشد، ترک نماید.
بحاراالنوار، ج ۱4، ص ۸5

بهتریناشخاص
   صادقانه    

باید بیاموزیم که لحظه ها در گذرند، هیچ حالتی پایدار نیست، سختی ها و تلخی ها می گذرند، همانطور 
که لحظات شاد و شیرین در گذر هستند. حضور هیچ پدر و مادر و دوستی در زندگی دائمی نیست. پس 
آنچه به کمک آدمی می آید، خودساختگی و عدم وابستگی است. در این میان تکیه کردن بر ایمان و کمک 

خواستن از خداوند تنها نقطه امیدی است که هیچ گاه از دست نخواهد رفت.

خودساختگی
   صبحانه    

جنگ و خون
 به بهانه شهادت حسین فهمیده

جنگ بود و خون بود و آرزو
آرزو، عشق شهادت در گلو

یک  طرف تیر و گلوله بی امان
یک  طرف یک جمله »صاحب زمان«

یک  طرف عشق شهادت داشتند
وین سبب جان را گرو بگذاشتند

آن یکی قرآن تالوت می نمود
زیر تیر خصم اندر سجده بود

دیگری مست می ناب خدا
پای کوبان می کند جان را فدا

نور حق بر قلب شان تابیده بود
مظهر حق قلب شان را برده بود

سروقامت نوجوانی خنده رو
پاک سیرت صورتی دارد نکو

تکه  سبزی به پیشانی زده
چهره اش را رنگ نورانی زده

جمله  »الله اکبر« بر سرش
نام مهدی می دهد بال و پرش

عبدالرسول بالغی پور

شهید زنده
  به بهانه شهادت جانباز گرانقدر

 سردار حاج حسین صفری

زمانه خواست تو را ماضی بعید کند
ضمیر مفرد غائب کند، شهید کند

شناسنامه  درد تو را کند تمدید
تو را اسیر زمین، مدتی مدید کند

درون بقچه عطرش نشد که دختر باد
سپیده دم گل زخم تو را خرید کند

ز دست خیمه بر این باغ ابری از اندوه
که رد پای تو را نیز ناپدید کند

زمانه بافت لباس عزا به قامت تو
که خود تهیه اسباب روز عید کند

زمانه خواست که در خانگاه تاول ها
تو را مراد کند درد را مرید کند

کنون زمانه شاعر چه از تو بنویسد
خدا نصیب غزل، مصرعی جدید کند

خدا نخواســت فقط از تو ســر بگیرد… 
خواست

که ذره ذره تمام تو را شهید کند

محمدسعید میرزایی

   کتیبه سبز    

ـ خب... گفتین این دو تا سینی چند؟
فروشنده در حالی  که مشغول حساب 
خانم دیگری بــود، گفــت: »۲۱۰ تومن، ولی 

جنسش عالیه...«
مرجان به سینی های براق و خوش نقش دستی 
کشید، برای خریدنش هنوز مردد بود. مادر چند 
ســینی زیبا برای جهیزیه اش گرفته بود، اما این 
سینی های مدل جدید، بدجور دلش را برده بود. 
خانم خریدار هنوز مشغول چانه زدن و تخفیف 
گرفتن بود و در این فرصت مرجان می توانست 
خوب فکر کند. تا خواست سؤال دیگری بپرسد، 
ناخواسته در آن شلوغی و ازدحام صدای شان را 

شنید.

 اصرار 
ً
ـ به خدا در توانم نیســت، وگرنــه اصال

نمی کردم، جهیزیه دختر تــو این اوضاع خیلی 
کمرشکنه، شمام یه تخفیفی بده این دو تا سینی 
رو ببرم، همین االن از کار برگشتم، مزد امروز من 

همین ۱8۰ تومنه...
فروشنده ســینی ها را از پاکت در آورد و توی 

قفسه گذاشت.
ـ نمی شــه خانم روزی دوتا مثل شما بیان من یه 

ماهه ورشکسته ام...
زن ناامید به قفسه نگاه کرد و سالنه سالنه از 
مغازه بیرون رفت. مرجان با صدای فروشنده به 

خودش آمد و تصمیمش را گرفت.
ـ بله آقا این دو تا ســینی رو می برم، فقط عجله 

دارم.
به سرعت با پاکت خرید از مغازه بیرون آمد. 
از میان جمعیت، زن میانســال را که آرام آرام به 
ســمت خیابان می رفت، دید. خــودش را به او 
رساند و سینی ها را به دستش داد و تا زن خواست 

حرفی بزند، دور شد. حس سبکی و شادی تمام 
وجودش را گرفته بــود. فکر نمی کرد انجام کار 

خیر اینقدر حال خوب به دنبال داشته باشد.
هنوز به خانه نرســیده بود که زنگ پیامک را 
شــنید. با دیدن متن پیام، تعجب کرد. چند بار 
صفرها را شمرد و پیام را خواند تا مطمئن شود. 
کسی جز احمد آن هم گاهی اوقات، برایش پول 
واریز نمی کرد. تلفنش زنگ خورد. احمد بود، با 

صدایی که از آن شادی می بارید.
ـ سالم مرجان خانوووم! پول اومد تو حسابت؟ 
مبارکت باشــه، اون یارو بدهکاره که گفته بودم 
بهت، باالخره اومد بدهکاریشــو صاف کرد... 
گفتم اگه بدهی شــو بده، دو میلیون بهت می دم، 
ولی دو و دویست ریختم برات، برو اون سینی رو 

که دوست داشتی بخر... .
بقیه حرف های احمد را نشنید. اشک از گوشه 
چشمش سرازیر شد. باورش نمی شد خدا اینقدر 

زود به وعده اش عمل کرده باشد... .

   داستان    

خوشقول

نفیسه محمدی
دبیرگروهجوان

  اینجا هم دارم سالح کشتار جمعی می بینم! / 
کالین پاول، سناتور آمریکایی که به تمام دنیا درباره عراق و وجود سالح های کشتار جمعی دروغ گفته بود، با همین توهم به گور رفت!        کارتونیست: آنتونیو رودریگز از مکزیک

   تلخند    

صدیقه سادات شجاعی
مشاورخانواده

»صبحانه« مهم ترین وعده غذایی روز است، اما بسیاری از کودکان و نوجوانان 
به طور منظم وعده غذایی صبح را از دســت می دهند. خوردن یک صبحانه 
مغذی می تواند به نوجوان کمک کنــد تا تغذیه بهتر و حتی عملکرد بهتری 
در مدرســه داشته باشــد. اهمیت مصرف صبحانه در سال تحصیلی بیشتر 
می شود. در ادامه دالیلی را که نشان دهنده اهمیت مصرف صبحانه در کودکان 
و نوجوانان اســت، ذکر خواهیم کرد. صبحانه در کنار خواب و ورزش، یکی 
از بهترین راه ها برای شــارژ مجدد باتری است. این یک فرصت عالی برای 
دریافت کربوهیدرات های سرشار از انرژی همچون نان سبوس دار است. با 
استفاده از ترکیبات پروتئینی و کربوهیدرات، مانند نان و پنیر، غالت سبوس دار 
با شــیر یا مغزدانه ها یا کره بادام زمینی، صبحانه ای مقوی و پر انرژی دریافت 
کنید. صبحانه راهــی ایده آل برای تقویت انرژی اســت، بنابراین در کالس 
بی حوصله نخواهند شــد. خوردن یک صبحانه مغذی سبب بهبود عملکرد 
مغز، به ویژه حافظه و یادگیری می شــود. این امر برای یادگیری دانش جدید 
و اســتفاده بعدی از آن برای یک امتحان بزرگ ضروری است. صبحانه مواد 
مغذی ضروری برای سیستم عصبی را برای تقویت قدرت مغز تأمین می کند. 
همچنین صبحانه گرسنگی را کاهش می دهد که می تواند سبب حواس پرتی 
شود و عملکرد تحصیلی، رفتار و عزت نفس را مختل کند. کسانی که صبحانه 
می خورنــد، تمایل دارند غذای ســالم تری را در طول روز انتخاب کنند، که 

می تواند بر سالمت طوالنی مدت تأثیر مثبت بگذارد. 

    سالمت    

فریضهصبحانه
زهرا وحیدی نیا

کارشناسعلومتغذیه

پرسسش: من و همسرم زندگی مان را با عالقه شروع کردیم؛ هیچ یک 

هم شــکاک نیســتیم؛ ولی یک بار افکار مزاحم به ذهنم خطور کرد. 

می خواهم در مورد حریم در زندگی زناشویی و مرزها راهنمایی ام کنید.

پاسخ: پرسشــگر عزیز، زندگی متأهلی و شراکت در زندگی تعاریفی دارد که 
هر دو طرف رابطه موظف هستند طبق این تعاریف و اصول، مسیر زندگی خود 
را هموار کنند. در رابطه عاطفی هم حقوق و تکالیفی بر زوجین مترتب است. 
شوهر حق دارد نکاتی را درباره همسر بداند و مکلف است نکاتی که همسرش 
 زن در رابطه همین تکالیف را برعهده 

ً
درباره او می خواهد به او بگوید و متقابال

دارد. حق و تکلیف دو سویه اند تا تعادل حفظ بشود. تعارض جایی است که به 
کسی تکلیفی محول کنیم بدون اینکه حقی برایش قائل باشیم. زندگی مشترک 
از من و تو و بخش مشــترک تشکیل شده است! یعنی هم حریم شخصی و هم 
شفاف سازی عملکرد دو طرف؛ بنابراین هر دو طرف حق دارند از کلیت روابط 
خبر داشــته باشند پس می توان از همسر پرســید که این پیامی که آمده و ذهنم 
 به من بگو! این موضوع با چک کردن گوشی و 

ً
را مشغول کرده چیســت؟ لطفا

شکستن مرزهای حرمتی متفاوت است، چرا که این اقدام مسیر بی اخالقی را در 
زندگی باز می کند. در واقع چک کردن گوشی همراه همسر یک سازوکار دفاعی 
معیوب است و نباید انجام شود. زندگی شخصی به معنای زندگی بی مسئولیت 
اســت. خودمان موظف هســتیم راه های ورود افکار ســمی را مسدود کنیم، 
همسرمان هم موظف است وقتی پرسشی برای من پیش می آید تالشی مضاعف 
کند تا افکار منفی وارد زندگی  مان نشود. این زندگی امری دو سویه و پویاست. 
اعتماد متقابل شــاید سخنی کلیشه ای باشــد؛ اما باید از ابتدای شروع زندگی 
مشترک شکل گرفته باشد. هر گونه مسئله بین زوجین با شفاف سازی و توضیح 

در مورد رویداد یا موقعیتی که کمی چالش برانگیز است، حل خواهد شد.

   راه نرفته    

مرزهارابشناسیم


