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نگاه

چالش کم آبی در اصفهان

و  شــبانه روزی  چندیــن  تجمع 
کشــاورزان  از  تعدادی  اعتراض 
شرق اصفهان در بستر خشکیده زاینده رود و 
در کنار پــل تاریخی خواجو، با پیوســتن 
جمعی از شــهروندان اصفهانــی به جمع 
معترضان در روز جمعه 28 آبان ماه،  بیش از 
پیش نشان داد، داشــتن جدیت تمام برای 
برطرف کردن مشــکل و غم و غصه کم آبی 
مــردم در مناطقــی از کشــور ضرورتــی 
اجتناب ناپذیر بوده و مسئوالن باید این مهم 
را،  از اولویت های اصلی کشور بدانند. البته 
تجمعات اعتراضی کشاورزان در اصفهان،  
ســابقه چندین ساله داشته و در این سال ها،  
اقدامات مسکن وار دولت های قبلی نتوانسته  
این مشکل را حل کند. با توجه به چالش های 
جدی آبی در کشور و ازجمله در چهار استان 
خوزستان،  چهار محال و بختیاری،  اصفهان 
و یزد، بایــد با نگاهی واقع بینانه از ســوی 
مسئوالن و مردم،  شرایط سخت را پشت سر 
گذاشت. در این مســیر باید نکاتی را مورد 

توجه قرار داد و از آن جمله است:
1ـ  چالش آبی در کشور به دالیل تغییر آب و 
هوایی و وضعیت اقلیمی،  یک چالش بسیار 
خطرناک و هزینه ســاز از جهات مختلف 
بوده، کــه برای حل آن به یک عــزم و اراده 
ملی نیاز اســت. در این عــزم و اراده ملی، 
وظایفی بر عهده حکومت و وظایفی بر عهده 
مردم،  احــزاب،  گروه ها و رسانه هاســت؛ 
اما در این میان نقش دولت برای اســتفاده 
از تمامی ظرفیت ها بــا نگاه قرارگاهی یک 
نقش تعیین کننده و بی بدیل اســت. دولت 
باید از تمامی ایده ها،  نظرات کارشناسی و 

طرح هایی با قابلیت اجرا استفاده کند. 
2ـ ظلم بزرگ به کشــور و مردم آن اســت 
که تجمعات اعتراضی به دلیل چالش های 
آبی، رنگ سیاســی پیدا کند. خوشبختانه، 
آنچه در اصفهــان رخ نمود و جای تقدیر از 
کشاورزان هوشمند و بصیر اصفهانی دارد، 
آن اســت که  اجازه ندادنــد گروه های ضد 
انقالبی در کمین نشسته برای ایجاد اغتشاش 
و ناآرامی اجتماعی را در بستر نارضایتی های 
مردمی با شکست و ناکامی مواجه کردند و 
به شکل های مختلف از طریق مصاحبه ها، 
 شــعارها و پالکاردها و دست نوشته ها، از 
یک سو بر وفاداری به انقالب،  نظام و رهبری 
تأکید کردند. از سوی دیگرکشاورزان در این 
 بر روی حق آبه خود 

ً
تجمع اعتراضی،  صرفا

به عنوان یک نیاز ضروری برای کشت و کار 
و اداره زندگی آبرومندانه خود تأکید دارند. 

3ـ  وضعیــت ســخت پدیدآمــده بــرای 
کشــاورزان در شــرق اصفهان و همچنین 
پدیدآیی نارضایتی عمومی برای خشکیدن 
زاینده رود در این شــهر،  ناشی از مجموعه   
عوامل، از قبیل کاهش نزوالت آسمانی در 
دهه های اخیر،  افزایش مصرف آب،  احداث 
صنایع آب بر، مانند ذوب آهن و فوالد مبارکه 
در مسیر زاینده رود و دیگر سوء مدیریت ها در 
گذشته است. برای حل این مشکل بزرگ،  به 
طور قطع باید راه حل های کوتاه مدت، میان 
مدت و بلندمدت در نظر گرفته شــود. اما 
در میان مجموعه عوامل ذکر شده،  کاهش 
نزوالت آسمانی در سال های اخیر و به ویژه 
در مقطع فعلی نقش بیشتری دارد. زاینده رود 
چندین سرچشــمه دارد،  لکن سرچشــمه 
اصلی آن کوهرنگ در استان چهارمحال و 
بختیاری است. متأسفانه، سرچشمه اصلی 
زاینده رود، یعنی چشمه کوهرنگ که خود از 
مهم ترین منابع آبی کشور است، هم اکنون 
به دلیل کاهــش بارندگی ذخایر آن به صفر 
رسیده اســت. برای حل چالش های آبی و 
از جمله مشکل کشاورزان شرق اصفهان، 
هم مسئوالن و هم مردم، باید با توجه به این 

واقعیات تلخ به دنبال راه حل باشند. 

   سرمقاله    

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

پیشرفت علم و دانش که از جمله مهم ترین   
مبانــی تولیــد قدرت اســت، دســتاورد 
انکارنکردنی و شگرف انقالب و جمهوری اسالمی 
است. مقایسه مختصر هر یک از شاخصه های رشد 
علم به روشنی این ادعا را ثابت می کند؛ برای نمونه، از 
منظر میزان تولید مقاالت علمی، طبق گزارش پایگاه 
استنادی تامسون ریترز ISI( ( از سال 13۵۵ تا 13۵۷ 
شمسی به ترتیب ۴۵۵، ۵۷1 و ۶۵۶ مقاله از ایران در 
این نظام بین المللی استنادی به ثبت رسیده است، در 
حالی که تعداد مقاالت علمی تولید شــده در دوران 
بعد از انقالب که در این پایگاه اســتنادی ثبت شده، 
خیره کننده است و برای نمونه در سال 2۰11، 28۴13 
مقالــه، در ســال 2۰12، 3۰233 مقاله و در ســال 

2۰13، 3۰11۹ مقاله در پایگاه اســتنادی فوق ثبت 
شده است. این، تنها مقایســه ای کوچک و سطحی 
اســت، حال آنکه مقایسه دستاوردهای عینی تولید و 
رشــد علــم در حوزه هایی، مانند انرژی هســته ای، 
هوافضا، صنعت فوالد، صنایع نظامی، صنایع غذایی، 
صنعت نفت و گاز و... در دوران قبل و بعد از انقالب 
اسالمی به روشنی اختصاص داشتن پیشرفت علم و 

دانش به تفکر انقالب اسالمی را ثابت می کند.
آنچه رهبــر معظم انقــالب در دیــدار جمعی 
از نخبــگان و اســتعدادهای برتــر علمی کشــور 
)1۴۰۰/8/2۶( بیان کردنــد، حمایت، روحیه دادن 
و راهبری کردن جریان تولید علم اســت که معظم له 
از دهه ۷۰ شمســی در مقام مبِدع و آغازگر این مسیر 

ادامه داده اند. 
اهمّیت علم و دانش و نقش آن در افزایش قدرت 
و توان درون زا و بومی کشــور، مقامی بسیار واال در 
اندیشــه رهبر معظم انقالب دارد و ایشان بیش از هر 
فرد دیگری در نهادینه ســازی ایــن امر تالش کرده و 

همــواره بر این حدیث امام علــی)ع( تأکید کرده اند 
که »العلم ســلطان«. معظم له در دیدار اخیرشان با 
نخبگان، به موضوع دیگری در این زمینه اشاره کردند 

و آن، وظیفه نخبگان در جنبش تولید علم است. 
ایشان شــکر نعمت الهی نخبگی را در احساس 
مسئولیت نخبگان نسبت به کشور و تحّمل سختی ها 
دانستند، نخبگان را به چشم دوختن به آینده  و افقی که 
برای علم در کشــور ترسیم شده، دعوت کرده و آنان 
را به »آفرینش علمی«، به معنای کشــف »ناموس، 
حقیقت، سّنت و عنصری در طبیعت« که خود مبنای 
تولید علم قرار می گیرد، تشــویق کردنــد. تأکید بر 
ضرورت مسئله محوری و اندیشیدن در باب مسائل 
کشور، همچون مسئله آب و رسیدن به سطح ده کشور 
اول در حوزه هوش مصنوعــی از دیگر بیانات رهبر 

فرزانه انقالب خطاب به نخبگان کشور بود.
این مطالبات رهبر معظــم انقالب از نخبگان در 
واقع ترسیم مسیری برای آنان است که منفعتش در گام 
اول به خود نخبگان می رسد. این بیانات و ارائه نقشه 

راه از جانــب رهبر معظم انقالب، به معنای اهمّیت 
دادن به نخبگان، یادآوری نقش مهم آنان در پیشبرد و 
ساختن آینده کشــور و روحیه دادن و تشویق کردن به 
شکســتن مرزهای کنونی علم و ورود به عرصه های 
ناشــناخته اســت و این همان وضعّیت مطلوب یک 
م است که قائل شدن این شأن 

ّ
فرد نخبه است. مســل

و منزلت برای یک فرد نخبه از جانب عالی ترین مقام 
دینی و سیاســی کشور، به این معناست که یک نخبه 
علمی می تواند طرح علمی و متناسب خود با مسائل 
کشور را مبنای مطالبه گری از سیاستمداران قرار دهد و 

آنان را بر این اساس به پاسخ گویی فرا خواند. 
البته این فرآیند باید از سوی نهادهای قانون گذاری 
نیز، صورتی قانونی به خود بگیرد؛ اما همین موضوع 
نیز به تکاپو و تالش نخبگان علمی وابســته است. به 
این ترتیب، بیانات رهبر معظم انقالب در باب وظایف 
نخبــگان، زمینه حاکمّیت دانش و علم را بر قدرت و 
سیاست فراهم کرده و سیاست مداران را به شاگردی 

نزد نخبگان علم و دانش دعوت می کند. 

مطالبه از نخبگان و به سود نخبگان
حمزه عالمی

دکتری اندیشه سیاسی

 دیدار اخیــر رهبر معظــم انقالب 
اســالمی با نخبگان علمی کشور از 
اهمیت خاص خــود برخوردار بــود. به نظر 
می رسد، مهم ترین نکته در خصوص رویکرد و 
سیاســت نظام جمهوری اســالمی ایــران به 
موضوع حرکت علمی کشور و نخبگان ایران که 
طی دوره های اخیر به روشــنی مشخص شده 
اســت، ایجاد فضای اعتمادبه نفس در جامعه 
نخبگان و تقویــت روحیه و توانایــی غلبه بر 

مشکالت و موانع است. 
این موضوع آن قدر درخور اعتناست که کافی 
است در نظر بیاوریم در برخی مقاطع تاریخی و 
خاصه در مقطعی که نقطه عطف حرکت علمی 
دنیا در ســده اخیر به شــمار می رفت، برخی 
 ایران و نخبه ایرانی را فاقد 

ً
مقامات ایرانی علنا

توانمندی الزم برای حل مسائل علمی و پیشبرد 
امور صنعتی کشور معرفی کردند. در این باره 
در منابع تاریخی ذکر شده که سپهبد حاجعلی 
رزم آرا، نخســت وزیر وقت رژیم پهلوی که در 
تیرماه ســال ۱۳۲۹ به این ســمت رسیده بود، 
انه با برخی از نمایندگان 

ّ
در برخوردی مســتبد

مجلس، در پاســخ به درخواست آنها مبنی بر 
ی شــدن صنعت نفت، برای اثبات ناتوانی 

ّ
مل

ت ایران از اداره  منابع نفتی خویش فریاد زد: 
ّ
مل

تی که لیاقت لولهنگ ســازی ندارد چگونه 
ّ
»مل

می تواند صنعت نفت را اداره کند؟«
از دســتاوردهای انقالب اسالمی می توان 
به تغییر در رویکرد پیشــین در موضوع علم و 
فناوری از طریق تقویــت روحیه خودباوری و 
عزت ملی اشاره کرد. در رژیم پهلوی، رویکرد 
غالب و عزت، در وابستگی به بیگانگان تعریف 
می شد که حاصل آن ضعف اعتمادبه نفس و اتکا 
به درون در آن زمان بود؛ اما انقالب اسالمی در 
درجه نخست بر این ضعف فائق آمد و نگاه به 
ظرفیت های درون زای داخلی و اســتعدادهای 
سرشار درونی را تشویق کرد و بر پایه همین نگاه 
به درون، برنامه های علمی خود را طراحی کرد. 
امروزه آمارهای معتبــر جهانی جایگاه علمی 
کشــور را در منطقه و جهان نشان می دهد، که 

هر چند تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود 
دارد، اما راه های رفته شده نیز انکارناپذیر است. 
بنابراین متأثر از نگاه و عمل رهبر معظم انقالب 
اسالمی همه مسئوالن کشور باید سیاست هایی 
وضع  کنند که دربرگیرنده امید و اعتماد به نفس 

و باور به توانایی های ملی باشد.
در دیدار با نخبــگان علمی، موضوع مهم 
دیگری که از ســوی رهبر معظم انقالب مورد 
بحث قرار گرفت، توجه به مســئله مهاجرت 
نخبگان بود. رهبر فرزانه انقــالب در این باره 
بین روند طبیعی مهاجرت نخبگان و مســئله 
مهاجرفرســتی تفکیک قائل شدند. تبیین این 
نکته بسیار اهمیت دارد که رهبر معظم انقالب 
 با سفر نخبگان به همراه خانواده 

ً
اسالمی اصوال

یا مهاجرت هــای مربوط بــه ادامه تحصیل و 
سفرهای علمی و مطالعاتی مخالفتی ندارند. 
در یک فرآیند طبیعی این گونه سفرها مشکلی 
برای پیشرفت یک کشور ایجاد نخواهد کرد، به 
خصوص وقتی که در نظر بیاوریم دانشجویان 
پس از اتمــام تحصیل به کشــور بازخواهند 
گشــت؛ اما مهاجرفرســتی که در نتیجه باور 
نداشــتن توانمندی هــای علمــی و متأثــر از 
خودکمتربینی های فکری و فرهنگی و مأیوس 
کردن نخبگان از آینده ایران اســت، کشــور را 
دچار مسائل گوناگون می کند. در مقام ریشه یابی 
چنین خط تبلیغاتی علیه دانشجویان و نخبگان 
علمی کشــور می توان به یک تفکــر و جریان 
سیاسی خاص در کشور اشــاره کرد که در هر 
امر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و پروژه های 
مربوط به پیشرفت کشور دوگانه درون گرایی و 
برون گرایی را مطرح می کنند. در این رویکرد، 
نیروها و عناصر طرفدار این خط سیاســی که 
دانشگاه و علم کشــور را تحت تأثیر خود قرار 
داده اند، اعتقــاد و باور چندانی به ظرفیت های 
ملی و درونــی ندارند. در دولت قبل مشــاور 
ارشد رئیس جمهور مدعی شد، به جز آبگوشت 
بزباش و قورمه سبزی در هیچ تکنولوژی برتری 
نداریم! این نگاه بخش سیاســی اگر در حوزه 
دانشگاه سایه خود را نشان دهد، بدون تردید، 
دانشــگاه که محلی برای حل مســائل کشور 
اســت، خود به یک مســئله تبدیل می شــود. 
بنابراین مسئوالن کشور و به ویژه بخش سیاسی 
کشور باید در این باره به پیامدهای تصمیمات و 

اظهارنظرهای خود بیندیشند.

 نخبگان را باور کنیم
عزیز غضنفری

کارشناس سیاسی

یکی از دل مشــغولی های رهبر حکیم 
انقالب اســالمی در طول ســال های 
اخیر، نخبگان جامعه و مصاحبت و تبادل نظر با 
 در طول سال بارها 

ً
ایشــان بوده اســت. معموال

اجتماعات متنوعی از نخبگان کشور به بهانه های 
گوناگونی به دیدار ایشان رفته و معظم له بیشترین 
وقت را به دیدار با ایشان اختصاص می دهند. در 
این میان، یکی از دغدغه های همیشگی ایشان در 
قبال نخبگان، مســئله »مهاجرت« بوده اســت! 
معضلی که ســالیان متمادی اســت گریبانگیر 
بخشــی از نخبگان ایران و بسیاری از کشورهای 

آسیایی و آفریقایی شده است! 
بدون شــک، وجود معضالت و مشــکالت در 
کشــور مهم ترین عواملی اســت که بخشــی از 
نخبگان کشور را به مهاجرت از کشور و جدایی 
از سرزمین تحریک مادری می کند! در این میان، 
عوامل روحی ـ روانی و شخصیتی  را که در نظام 
تربیتــی افراد ریشــه دارد ، بایــد در کنار عوامل 
محیطی و ضعف ها و کاستی های زندگی در این 

سرزمین یادآوری کرد. 
اما نکته اساسی آن است که ضمن لحاظ کردن 
موارد برشمرده، بدون شک باید از عواملی بیرونی 
که فرصت طلبانه وارد میدان شده و با شگردهای 
مافیایی تالش می کنند تا نخبگان این سرزمین را 
به خروج از کشور تشویق کرده و حتی زمینه های 
تحقق این امر را فراهم کننــد، فراموش کرد! در 
این میان، دست کم دو بازیگر داخلی و خارجی 
به صورت فعال در طول سال های اخیر تالش کرده 
است مغزهای جامعه را به خروج از کشور تشویق 
کرده تا ایــران زمین را در بهره برداری از نخبگان 

فکری و استعدادهای علمی خود ناکام کند!
بــه واقع، در کنار ســیر طبیعــی جابه جایی 
نخبگان کــه در دنیای امروز امری عادی شــده 
اســت، نباید از اقدامات طرح ریزی شده ای که 
در پس این ماجرا، به مثابه عاملی شتاب زا عمل 
می کنند، غفلت کرد! بدون شــک، ســناریوی 
شتاب بخشــیدن به مهاجرت نخبگان بخشی از 
جورچین دشمنان این ســرزمین در قالب ناتوی 
فرهنگی اســت که در طول چهار دهه گذشته از 

عمر انقالب اســالمی با همه توان کلید خورده 
است! این پروژه در مقاطعی به دلیل بضاعت های 
محدود پیش آمده کم فروغ بوده و در دیگر زمان ها 
با شدت و توان بیشــتری دنبال شده است. نباید 
تردید کرد که در طول ســال های اخیر بخشی از 
غربی  مأموریت های سفارتخانه های کشورهای 
در این کشور به این امر اختصاص داشته و با ارائه 
مشوق هایی چون پیشنهاد شغل و درآمد مناسب، 
موقعیت های علمی مطلــوب،... و در مجموع 
ایجاد فرصت برای زندگی مطلوب تری از آنچه 

در ایران هست، دنبال شده است!
اما آنچه به عنوان مکمل این ســناریوی شوم 
مورد تأکید رهبــر حکیم انقالب اســالمی در 
آخرین دیدارشــان با نخبگان کشور قرار گرفته، 
ســناریوی »مهاجرفرستی« اســت که از سوی 
عواملی در کشــور فعال شــده اســت! معظم له 
در شــرح این ماجرا فرمودنــد: »به بنده گزارش 
ت ها است 

ّ
داده اند ـ البّته مال امروز هم نیست، مد

یــک چنین چیزی وجود دارد ـ کــه در بعضی از 
دانشــگاه ها عناصری هستند که جوان نخبه را به 
ترک کشور تشویق می کنند؛ من صریح می گویم 
که این خیانت است؛ این دشمنی با کشور است؛ 

دوستی با آن جوان هم نیست.«
این ماجرا توطئه شومی است که سال هاست 
کلید خــورده و از جانب عناصــری در محافل 
علمی ـ دانشــگاهی دنبال می شــود. این افراد با 
ناامیدســازی و تیره و تار نشان دادن آینده کشور، 
دل جوانان را خالی کرده و شعار »ما می توانیم« را 
بی اعتبار دانسته و با القای بی هویتی، فکر و ذهن 
نخبگان این ســرزمین را به وعده های دروغینی 
راهنمایی می کنند که حاصل آن تقویت اردوگاه 
دشــمن خواهد بود! خائنانی که خود را پیش از 
این فروخته اند و امروز به دنبال اغفال سرمایه های 
انسانی این جامعه اند و دور از ذهن نیست که بابت 
هر مهاجرتی، پورسانتی مستقیم هم گرفته باشند! 
 
ً
مقابله بــا این جریــان خود فروختــه، اوال
هوشــیاری دســتگاه های اطالعاتی ـ امنیتی را 
 هوشمندی استادان انقالبی که با 

ً
می طلبد، ثانیا

راهنمایی های شان خنثی کننده این سناریو باشند، 
 بصیرت و تیزبینی نخبگانی که چنین خطراتی 

ً
ثالثا

 تــالش مضاعف 
ً
در کمین شــان اســت و رابعا

مسئوالن کشور که با تدابیرشان در ساختن زندگی 
مناسب شأن نخبگان مانع اثرپذیری این وسوسه ها 

شوند!

 پروژه  مهاجرفرست
مهدی سعیدی

جریان شناس  سیاسی

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اســالمی با صدور پیامی درگذشــت 
عالم مجاهد حجت االسالم و المسلمین حاج 
 شیخ محسن مجتهد شبستری را تسلیت گفتند.

 متن پیام تسلیت رهبر معظم انقالب به این شرح 
است:

بسم الله الّرحمن الّرحیم
درگذشــت عالم مجاهد جناب حجت االســالم 
و المســلمین آقای حاج شــیخ محســن مجتهد 
شبســتری رحمت الله علیه را به خاندان گرامی و 

فرزندان ارجمند و همه ارادتمندان ایشان در تهران 
و آذربایجان تسلیت عرض می کنم. این عالم بزرگوار 
از جملــه موفق ترین روحانیون فعــال در خدمات 
اجتماعی و هدایت عمومی و اداره  حوزه های علمیه 
در تهران و تبریز بودند. تالش ها و زحمات ایشان در 
دوران طوالنی امامت جمعه  تبریز فراموش نشدنی 
است و آثار ماندگار آن مرحوم در حوزه  علمیه  تهران 
و غیره موجب جلب رحمت الهی به ایشــان است 
ان شاءالله. از خداوند متعال مغفرت و علو درجات 

این عالم بزرگوار را مسألت می کنم.

عالم مجاهد
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 دانش، تجربه و کاریزما
معیار انتخاب مدیران  

 

 دولت محترم بــرای تحقق وعده مبارزه با 
فساد اقتصادی باید به صورت سیستماتیک 
با فســاد مقابله کند؛ یعنــی نظارت کافی 
اصل و شرط الزم برای جلوگیری از فساد 
اقتصادی است. اگر سیســتم وجود داشته 
باشــد، همان سیســتم نظارتی قوی اجازه 
تعدی و دســت درازی به اموال عمومی و 
بیت المال را به برخی از مدیران نمی دهد. 
دولت نمی تواند فکر کند بــا همان قواعد 
و ضوابط قبلــی و بدون اعمــال حفاظت 
و نظارت هــای الزم و بدون سیســتم های 
پشتیبانی می تواند با فساد اقتصادی مبارزه 
 مدیر متعهد حتی بدون پشتیبانی 

ً
کند. قطعا

به فساد اقتصادی دست نمی زند، اما ممکن 
اســت همه مدیران متعهد نباشند، لذا باید 
احتمال وسوسه شــدن مدیران را داد. یکی 
از موضوعات حاشیه ســاز برای دولت در 
ابتدای راه  انتصابات فامیلی و شــائبه این 
موضوع که دولت برای مبارزه با فساد اداری 
و اقتصــادی با توجه بــه انتصابات فامیلی 
چندان راسخ نیست، در این باره  آنچه مهم 
اســت، این اســت که انتصابات براساس 
شایســتگی باشــد؛ یعنی افرادی که سواد 
تجربه و کاریزمای مدیریتی الزم را دارند، 
باید در رأس امور قرار داده شوند، حتی اگر 
با مسئوالن نسبتی داشــته باشند، مهم این 
است که دانش و تجربه الزم و توان مدیریتی 
داشــته باشــند، در غیر این صورت به یک 
دردسر جدید برای کشور تبدیل می شود که 
می تواند مفاسد و زیان های مختلفی برای 
کشور به دنبال داشته باشد. وقتی فردی برای 
مدیریت گمارده می شود که از دانش، تجربه 
و کاریزمای الزم برای مدیریت آن مجموعه 
برخوردار نیست، حتی اگر سوء نیتی در کار 
نباشــد و آن فرد با حسن نیت انتخاب شده 
باشــد، دو اقدام انجام می دهد که به ضرر 
عموم ملت تمام می شود. اول اینکه، چنین 
مدیری تعداد زیادی مشــاور و معاون برای 
انجام کارها دور خود جمع می کند. با توجه 
به اینکه خود مدیر به موضوع اشراف کاملی 
ندارد اما همین افراد به گروه های فشــاری 
تبدیل می شوند اگر در داخل این حلقه افراد 
نامناسبی قرار داشته باشند، به راحتی رئیس 
خود را دور می زنند؛ لذا مطلع می شویم که 
فالن معاون چند شرکت برای خود درست 
کرده و منابع کشور را اتالف و حیف و میل 

یا از کشور خارج کرده است. 
دوم اینکه، وقتی فــردی به عنوان مدیر 
در رأس هرم مدیریت یک مجموعه بزرگ 
قرار گرفته که به کار خود اشــراف، سواد و 
تجربه کافی را ندارد، به آزمون و خطا دست 
می زند؛ چون فرد تجربــه و دانش الزم را 
ندارد آزمــون و خطا می کند، موضوعی که 
صدمات اقتصادی فراوانی به ما زده است. 
بنابراین، در هــر دوره ای از انتصابات باید 
افرادی را انتخاب کنیم که در آن حوزه تجربه 
و دانش کافی داشــته باشند تا در مواجهه با 
بحران ها منابع و وقت کشور را هدر ندهند. 
 شــهید چمران در پاســخ به این سوال 
که تخصص مقدم است یا تعهد؟می گوید: 
کســی که تخصصی ندارد کاری را بپذیرد 
متعهد نیست. لذا دولتمردان برای مبارزه با 
فساد اقتصادی باید این موضوع را مورد نظر 
قرار دهند که تخصص یکی از واجب ترین 
مؤلفه ها برای اداره کشــور و جلوگیری از 
فسادهایی است که محتمل است در برخی 

انتصابات در بین مسئوالن ایجاد شود. 

پیوست

غالمرضا مرحبا
سخنگوی کمیسیون 

اقتصادی مجلس

رهبر معظــم انقــالب در آغاز بــه کار دولت 
ســیزدهم مطالبات خود و مردم را از کارگزاران 
جدید نظام در قوه مجریه تبیین کردند و از پیروز 
تمام ظرفیت های کشور  انتخابات خواســتند 
را برای تحقــق این مطالبات به کار گیرند. حال 
پس از گذشــت ۱۰۰ روز از آغاز به کار دولت، 
وقت آن اســت که به مسیر دولت در تحقق این 
مطالبات نگاهی داشت؛ یکی از این مطالبات 
حل مشکالت معیشتی مردم است. در این باره و 
موانع پیش روی دولت برای تحقق این مطالبه با 
علی اکبر لبافی، معاون اسبق وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی  گفت و گو کردیم  که در ادامه 

می خوانید.

E E E

علی اکبر لبافی درباره اهمیت تأمین معیشت مردم 
و زمینه ها و بســترهای تحقق این موضوع که یکی 
از اصلی ترین مطالبات رهبر معظم انقالب است، 
گفت: »رهبر معظم انقالب طی ســال های گذشته 
بارها و بارها مسئوالن را به بهبود وضعیت معیشتی 
مردم هشــدار داده و یکــی از اصلی ترین مطالبات 
ایشان از مســئوالن بهبود وضعیت معیشتی مردم 
بوده است. مسئله بهبود معیشت مردم به قدری مورد 
توجه رهبر انقالب است که ایشان در فرمایشاتی که 
در آغاز سال نو دارند همواره بر موضوعات اقتصادی 
مثل تولید که با معیشت مردم و اشتغال زایی مرتبط 
اســت، تأکید فراوانی می کننــد.« وی در این باره 
خاطرنشان کرد: »عالوه بر تأکیدات دائمی معظم له 
بر بهبود معیشت مردم با سیاست گذاری های درست 
اقتصادی، در بحث سیاســت های اقتصاد مقاومتی 
و سیاست های کلی ابالغی اشــتغال و نامگذاری 
ســاالنه، همواره راهبرد اساسی کشــور در حوزه 
اقتصاد ایران بهبود معیشــت مردم و رشد اقتصادی 

بوده است.«

کارشناس اقتصاد مقاومتی درباره بسترهای الزم 
برای رشد اقتصادی و تأمین رفاه اجتماعی و بهبود 
معیشــت جامعه گفت: »اگر دولت ها بسترسازی 
نکنند، طبیعی اســت بخش خصوصــی و تعاونی 
جایی بــرای هدایت پول و نقدینگــی خود ندارد؛ 
لذا این فرصت مناسب یعنی سرمایه گذاری بخش 
 انتظار 

ً
خصوصی از دست می رود؛ از این رو طبیعتا

می رود دولت ها بسترهای الزم برای سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و تعاونی ها را در جای جای کشور 

فراهم کنند.«
علی اکبر لبافــی در این باره خاطر نشــان کرد: 
»آنچه در چند ســال گذشته اتفاق افتاده، این است 
که متأســفانه دولت ها نتوانستند بسترهای جدیدی 
را برای رشد و توســعه اقتصاد کشور فراهم کنند. 
ضمن اینکه حتی نتوانستیم از ظرفیت های موجود 
هم به درستی اســتفاده کنیم. امروز کشور در حوزه 
اســتفاده از سرمایه گذاری های موجود با مشکالت 
عدیده ای روبه روست. این مشکالت به خصوص در 
حوزه بنگاه های اثرگذار در تولید ناخالص داخلی و 

بنگاه های اثرگذار در حوزه تأمین منابع مالی و ارزی 
کشور بسیار برجسته است.«

 وقتی 
ً
وی در این باره خاطر نشــان کرد: »طبیعتا

نتوانیم از سرمایه گذاری های موجود استفاده کنیم، 
به خصوص شــرکت های بزرگ اثرگــذار به این 
معناست که در تأمین صندوق های مالیاتی با مشکل 
مواجه می شویم، ضمن اینکه در تأمین ارز نیز دچار 
مشکالتی خواهیم شد. در حال حاضر نیز در تأمین 
صندوق های بیمه ای با مشــکل مواجه هستیم. از 
ایــن منظر اگر دو موضوع مورد نظــر برای عبور از 
وضعیت موجود در کوتاه ترین زمان ممکن و زمان 
متوسط از ســوی دولت اجرا شود، دولت می تواند 
به موفقیت هایی در زمینه بهبود اشــتغال و به تبع آن 

معیشت مردم برسد.«
کارشناس اقتصاد مقاومتی درباره این راهکارها 
در کوتاه مــدت و میان مدت توضیــح داد و گفت: 
»»دولت در کوتاه ترین زمان ممکن باید بتواند زمینه 
اســتفاده کامل از ظرفیت های ایجاد شده کشور را 
فراهم کند؛ یعنی دولت باید بتواند مشــکل برق و 

مشکل گاز را برطرف کند تا سرمایه موجود کشور 
فعال شــود و در کوتاه ترین زمان ممکن در زندگی 
مردم تأثیــر بگذارد؛ چرا که منجــر به تولید منابع 
ارزی و ریالی می شود، لذا در کوتاه ترین زمان ممکن 
برطرف کردن نیــاز مجموعه های فوالدی، معدنی 
و شرکت های تولیدی به برق و گاز موضوع مهمی 
است؛ چرا که در حال حاضر با این مشکالت مواجه 

هستیم.« 
وی در این باره خاطر نشان کرد: »نکته دومی که 
وجود دارد، این است که باید بدانیم به دلیل تحریم ها 
و نبود درآمدهای خوب، دولت دیگر پول جدیدی 
برای ســرمایه گذاری ندارد، لذا سرمایه گذاری در 
اقتصاد باید از ســوی مردم، بنگاه های اقتصادی و 
فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران انجام شود. یکی 
از روش هایی که در کوتاه مدت می تواند کمک کننده 
باشد، این اســت که دولت بستری فراهم کند تا در 
کشــور همه عهده دار مســئولیت های اجتماعی، 
شرکتی و نهادی، یا همان csr شوند. به این معنا که 
کار بــا مردم برای مردم و کار بــا مردم و برای مردم 
و ایجاد یک اقتصاد جدید در روستاها به نام اقتصاد 
روستا که هم تجربیات داخلی دارد و هم تجربیات 
خارجــی در قالب معین های اقتصــادی که بتواند 
بنگاه هــای اقتصادی را کمک کند. با توجه به اینکه 
بنگاه های اقتصادی بازار را می شناسند و بازار را به 
خوبی می شناسند و می توانند در جای جای روستاها 
و مناطق مختلف کشور بحث سرمایه گذاری و ایجاد 
اشتغال را توســعه بدهند، این موضوع باید به جد 

دنبال شود. 
هر چند خوشــبختانه این مــورد در حدود 1۶ 
 فراهم شده اســت، منتهی نیاز است 

ً
اســتان تقریبا

کــه دولتمردان به اهمیت این موضــوع پی ببرند و 
زمینه های تســریع و تسری آن به ســایر استان ها و 
روستاها را برای توسعه تولید و صادرات و تجارت 
 اگر این موضوع در دستور 

ً
در کشور فراهم کنند. قطعا

کار دولتمردان قرار بگیرد، آثار آن عالوه بر اینکه در 
اقتصاد روستا تأثیرگذار است؛ در اقتصاد ملی رونق 
و رشد اقتصادی وبهبود معیشــت مردم را به دنبال 

خواهد داشت.

بیاید میدان  به  ظرفیت ها  همه 

با گذشــت حدود ۱۰۰ روز از روی کار آمدن 
دولت سیزدهم، با توجه به وضعیت اقتصادی 
کشــور و انتظارات متعددی کــه متوجه این 
دولت اســت، افکار عمومی توقع داشت تا 
این دولت در کوتاه مدت، بتواند بخش زیادی 
از مشکالت کشور را حل کند. این در حالی 
است که هم اکنون، آنچه مورد انتظار بوده، به 

ویژه در حوزه معیشتی محقق نشده است.
 در ایــن میــان، ضدانقــالب و برخــی 
جریان های داخلی با موج ســواری بر ذهنیت 
عامه، تالش می کنند تصویری ناکارآمد و فاقد 
اثر از عملکرد دولت سیزدهم از ابتدای استقرار 

تاکنون نشان دهند.
 ایــن در حالی اســت که اگرچــه دولت 
ســیزدهم نتوانســته بــه صورت فــوری و 
کوتاه مــدت، در حــوزه معیشــتی اقدامات 
چشــمگیری را انجام دهد، امــا منصفانه و 
واقع بینانه نیست که دولت آقای رئیسی را  در 
همین ابتدای کار ناکارآمــد بدانیم. درواقع، 
برای ارزیابی کارنامه دولت جدید حداقل باید 

به دو مؤلفه مهم توجه ویژه کرد:

 ۱
شرایطی که دولت اداره کشور را 

به دست گرفته است:
 در ایــن خصوص بایــد به چنــد واقعیت مهم 
اشــاره کرد: کســری بودجه حــدود ۵۰۰ هزار 
میلیارد تومانی، تورم حدود ۵۰ درصدی، رشــد 
افسارگســیخته نقدینگی به بیش از ۴۰۰۰ هزار 
میلیارد تومان در کنار فشارهای سیاسی و امنیتی 
برای به گل نشاندن دستگاه تصمیم و تدبیر دولت، 
مانند رخداد وقایع خوزســتان قبل از اســتقرار 
دولت جدید و همچنین اتفاقاتی که در مرزهای 
شــمال غرب)توطئه صهیونیست ها، ترکیه و ج. 
آذربایجان برای تسخیر مرز ایران و ارمنستان( و 
برخی  و  شرق کشور)هوچی گری اصالح طلبان 
ســلبریتی ها برای وارد کردن ایــران به قضایای 
داخلی افغانســتان( برای مشغول ســازی نظام و 
دولت صــورت گرفت. در همین راســتا باید به 
حمله سایبری اخیر به سامانه توزیع سوخت کشور 
هم اشــاره کرد. نکته مهم تر در این شرایط، تورم 
توقعاتی اســت که متوجه دولت است. بنابراین، 
دولت در شرایطی قدرت را به دست گرفته که هم 
توقعات متعددی متوجه آن است، هم فشارهای 
زیادی برای بــه زمین زدن آن وجود دارد و هم در 
عین حال، میراث دار مشکالت متعدد باقی مانده 

از دولت قبل است. 

2
 اولویت های 

دولت سیزدهم:
 سالمت، معیشت و بازســازی انقالبی دولت، 
مهم ترین اولویت هــای دولت بودند. در موضوع 
اول، با توجه به واکسیناسیون عمومی، که هم اکنون 
 کارنامه دولت 

ً
به 1۰۰ میلیون دوز رسیده، انصافا

خوب است. در ارتباط با موضوع سوم هم در دو 
حوزه کارهای اساســی صورت گرفته است: اول 
در حوزه روابط خارجی کــه در آن به طور موفق 
شــرق گرایی، باتوجه به پیوســتن ایران به پیمان 
شــانگهای، کلید خورده اســت و در عین حال، 
روند انفعال در پرونده هســته ای هم خاتمه یافته 
اســت. امروز این ایران است که دست  برتر را در 
 برخالف گذشته، تیم 

ً
مذاکرات آتی دارد و اتفاقا

مذاکره کننده کنونی با طرح و برنامه وارد مذاکرات 
می شــود. دوم در بازســازی نرم افزاری یا ترمیم 
سرمایه اجتماعی دولت و نظام از طریق سفرهای 
اســتانی، دیدار با مردم اقصی نقاط کشــور و در 
جریان امور مردم قرار گرفتن از سوی دولتمردان 
به ویژه شخص رئیس جمهور. این امر، در شرایطی 
که در جامعه نوعی احساس بیگانگی با مسئوالن 

در حال قوت گرفتن بود، می تواند کارگشا باشد. 
در ارتباط با حوزه معیشــت نیز اگرچه نتیجه 
مطلوب هنوز حاصل نشده است، اما دولت یک 

اقدام اساســی انجام داده است که عبارت است 
از نزولی کردن سرعت رشد نقدینگی در کشور. 
جالب اســت که در چهار ماه نخســت سال که 
دولت قبلی حاکم بــود، ماهانه به طور میانگین، 
حــدود 1۵۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی رشــد 
داشــت، اما در دو ماه اخیر به زیر 1۰۰۰ میلیارد 
تومان رسیده است. در همین زمینه باید اشاره کرد 
که دولت در دو ماه اخیر، حقوق کارمندان را بدون 
خلق پول پرداخت کرده است. چنانچه این روند 
کنترل نقدینگی ادامه داشته باشد، می توان امیدوار 
بود که در ماه های آتی تورم تا حدودی کنترل شود. 
عالوه بــر این، برای جبران کســری بودجه باید 
گفت، این امر نیز با اعمال اصالحات ساختاری 
در بودجه امکان پذیر است که امیدواریم در الیحه 
بودجه ســال آینده، تمهیدات مناســب برای این 
منظور اندیشیده شــود. در عین حال، یک نقطه 
قوت مهــم در کارنامه دولت آن اســت که برای 
جبران کســری بودجه خود، راه های آسان و البته 
مخاطره آمیــزی را که بار تورمــی دارد، انتخاب 

نکرده است. 
E E E

باتوجه به آنچه گفته شــد، دولت از شروع به کار 
خود تاکنون بــا آهنگ خوبــی کار را آغاز کرده 
است. با این حال، ملموس شدن نتیجه  اقدامات 
دولت زمان بر اســت و انتظار حل مشکالت در 

کوتاه مدت نمی تواند منطقی باشد.

وزه دولت را    کارنامه 100 ر
یابی کنیم؟ چگونه ارز

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی

 معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با صبح صادق 

ساحل عباسی
خبرنگار

ویژه کارنامه ۱۰۰ روزه دولت مردمی

دبیر گروه پرونده: اکبر معصومی
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   یادداشت    

 عملیات حشدالشعبی
 در شرق عراق

بــه تازگــی حشدالشــعبی عملیات های 
شــاخص متعددی در شــرق عــراق علیه 
گروه تروریســتی داعش انجام داده است. 
نیروهــای مردمی حشدالشــعبی عراق از 
)13 نوامبر( از هشــت محور در سلســله 
جبال حمرین در شــرق ناحیــه »العظیم« 
در منطقــه ای محصور بین محــور بغداد ـ 
کرکوک و محور قره تپه درمنطقه »الخالص« 
در دیالی عــراق عملیات پاکســازی علیه 
بازمانده های داعشــی را آغــاز کردند.  این 
عملیــات بر اســاس داده هــای اطالعاتی 
پیرامون تحرکات دشمن، مشاهدات روزمره 
و پیگرد هســته های تروریستی داعش که به 
جنایت علیه شــهروندان دست می زنند، به 
اجرا درآمــد. طی این عملیات منطقه ای به 
مســاحت 1۵۰ کیلومتر مربع پاکسازی و 
تأمین امنیت شد. پشــتیبانی نیروی هوایی 
عراق و اســتفاده از پهپادهــای تهاجمی و 
شناســایی از ابزارهــای کاربــردی در این 
عملیات بود. نیروهای حشدالشعبی نیز پیش 
از این و در امتداد عملیات های خود در شرق 
عراق، در عملیات »لبیک یا رسول الله« در 
استان »األنبار« توانســتند ۷۵۰۰ کیلومتر 
مربــع از اراضی األنبار را پاکســازی کنند. 
اهمیت این مناطق از آنجا نمایان می شــود 
که داعش بــا حمایت آمریکا مترصد ایجاد 
ناامنــی در مرزهای ایران و عراق اســت. 
در کنار نقاط مختلف اســتان دیالی عراق 
به موازات مرزهــای ایــران، »داقوق« در 
اســتان  جنوب »کرکوک«، »ســامرا« در 
»صالح الدین« و »الطارمیه« در شمال بغداد 
نقاط ملتهبی هســتند که داعش در ماه های 
اخیر بیشترین حمالت را به نیروهای امنیتی 
انجام داده اســت؛ اما رصــد اخبار امنیتی 
عراق نشان می دهد عمده حمالت در استان 
دیالی و مناطقی، ماننــد »الخالص«، »قره 
»المقدادیه«  و  »بعقوبه«، »حمرین«  تپه«، 
انجام شــده اســت. هدف داعش کشاندن 
حمالت به نزدیک منافذ مرزی ایران و انجام 
عملیات های تروریستی در این مناطق است. 
انجام این عملیات ها در شــرق عراق فارغ 
از نتایج میدانی ذکر شــده، به لحاظ امنیتی 
و سیاسی نیز بســیار برای جبهه مقاومت و 
ایران حائز اهمیت اســت؛ چرا که یکی از 
برنامه های آمریکا برای ناامن سازی پیرامون 
ایران، اســتفاده از تروریســت هایی، نظیر 
داعش اســت که با حمایت از آنها در شرق 
عراق و در نزدیکی مرز ایران به دنبال یک تیر 
و دو نشان است: اول اینکه، تروریست های 
داعش را بــه مرزهای ایــران نزدیک کرده 
و از ایــن طریق تهدیدی بــرای جمهوری 
اســالمی ایران ایجاد کرده و امنیت ایران را 
به چالش بکشند. دوم اینکه، راهبرد جدید 
آمریکا بعد از انتخابات پارلمانی در عراق، 
ایجاد جنگ شــیعی ـ شــیعی و ناآرامی و 
کودتا در عراق اســت، لذا حشدالشعبی را 
مانعی برای تحقق راهبرد خود می دانند؛ از 
همین رو با حمایت و تقویت تروریست های 
داعش در شرق عراق، به دنبال مشغول سازی 
حشدالشعبی در جبهه نبرد علیه داعش در 
شرق عراق هستند تا بتوانند به راحتی سوار 
بر موج این ناآرامی ها و اغتشاشات شوند و 
ضمن از هم پاشــیدن مجدد عراق، دست 
نیروهای مقاومت و حشدالشعبی را در عراق 
قطع کنند. حشدالشعبی توانست برخالف 
تمام محاســبات آمریکا، ایــن اقدامات را 
خنثی کند؛ لذا آمریــکا به دنبال ضربه زدن 
به حشدالشــعبی اســت. در راســتای این 
راهبرد، آمریکا به دنبال سناریوســازی علیه 
حشدالشعبی از طریق اتهام سازی با حمله به 
مقر نخست وزیر عراق در جهت ایجاد فشار 
افکار عمومی و جلوه دادن حشدالشعبی به 

عنوان عامل بی ثباتی در عراق است.

منطقه

پیمان بهمن پور
کارشناس بین الملل

»ســد ایلیسو« دومین ســد بزرگ ترکیه هفته 
گذشــته با حضور رجــب طیــب اردوغان، 
رئیس جمهــور ترکیه افتتاح شــد. اردوغان در 
مراســم افتتــاح آن گفت: »این ســد بهترین 
پاســخ به دشمنان قســم خورده ترکیه است.« 
سد جنجالی ایلیسو بر روی رودخانه دجله در 
اســتان ماردین در جنوب شــرق ترکیه ساخته 
شــده اســت. عملیات ســاخت آن در سال 
 2۰۰۶ آغــاز شــد و در ســال 2۰18 به اتمام

 رسید. 
سد ایلیسو گنجایش ۴3 میلیارد متر مکعب 
رک دومین سد بزرگ 

ُ
آب است و پس از سد آتات

ترکیه به شمار می آید. این سد در ۶۵ کیلومتری 
مرز عراق و با طول 182۰ متر و به ارتفاع 13۵ 
متر بزرگ ترین سدی است که بر روی رود دجله 

ساخته شده است.
این سد در قالب پروژه آناتولی جنوب شرق 
معروف به »گاپ« بهره برداری می شود. گاپ 
یکی از بزرگ تریــن طرح های عمرانی مربوط 
به آب در ترکیه اســت که مســاحتی در حدود 
۷۵۰۰۰ کیلومتر مربع و ۹ استان جنوب شرقی 

ترکیه را دربر می گیرد.
 ایــن پروژه به منظور اســتفاده از منابع آبی 
حوزه دجله و فرات و تولید نیروی برق از انرژی 
آب، با طرح احداث 22 سد، 1۹ نیروگاه آبی و 
پروژه  های آبی مختلف در سال 1۹83م شروع 
شد. بر پایه برنامه های اعالم شده در پایان پروژه 
گاپ، تنها اجازه عبور بیشینه، ۵۰۰ متر مکعب  
آب  را  در ثانیه به ســوی سوریه و عراق  خواهد  

داد .
در حال حاضر، سیاســت سدسازی ترکیه 
به شکل مستقیم بر آب شرب و مصرفی مردم 
شمال شــرق ســوریه و عراق تأثیر گذاشته و 
موجب نابــودی هزاران هکتــار از زمین های 

کشاورزی شده است.
 کاهش قابل توجــه آب ورودی به دجله و 
فرات عــالوه بر پیامدهای زیســت محیطی، 
تبعات اجتماعــی، اقتصادی و امنیتی را نیز در 
پی دارد. نابودی کشاورزی، کاهش تولید مواد 
غذایی، خالی شــدن روســتاها، مهاجرت به 

شهر و حاشیه نشــینی و در نهایت ناآرامی ها و 
اعتراضات از اثــرات ثانویه یک بحران محیط 

زیستی است.
افزون بر عراق و ســوریه، سیاست های آبی 
ترکیه ایران را هــم تحت تأثیر قرار می دهد. با 
کاهش جریــان آب ورودی دجله به خصوص 
پس از افتتاح ســد ایلیســو آب تاالر مشترک 
هورالهویزه ـ هورالعظیم در سمت عراق تحت 
تأثیر قرار گرفته و روند خشک شدن آن تسریع 
می شــود. این امر موجب تشــدید ریزگردها 
 در ایــن مناطــق و حرکت آن به ســمت ایران

 می شود. 
ترکیه نسبت به همسایگان شرقی و جنوبی 
خود، از موقعیت باالدســتی در بحث استفاده 
از آب های مشــترک برخوردار است. ترکیه با 
مهار آب های خروجــی به ویژه در نوار جنوبی 
مرزهای خود ســعی دارد تا از قــدرت مانور 

بیشتری برخوردار باشد.
 در حال حاضر، ترکیه از آب به عنوان اهرم 
قدرتمند سیاسی و اقتصادی، در راستای افزایش 
قدرت خود در منطقه اســتفاده می کند. اگرچه 
بیشتر کشــورهای خاورمیانه با داشتن ذخایر 
انــرژی، منبع مهم اقتصادی دنیــا را در اختیار 
دارنــد، اما ترکیه با کنترل منابــع آبی به عنوان 
مهم ترین منبع حیات، می تواند همسایگان خود 

را به چالش بکشاند.
 اظهــارات اخیــر مقامــات ترکیــه خود 
دلیلــی بر ایــن مدعاســت. وقتی عــراق در 
زمــان نــوری المالکی بــه سدســازی ترکیه 
اعتــراض کــرد، ترکیه در جواب بــه وی یک 
پاســخ بســیار خطرناکی دادند: »مگر شــما 
منابع نفتی خود را با ما اشــتراک می گذارید، 
 که مــا منابــع آبی خود را با شــما اشــتراک 

بگذاریم.« 
می تــوان گفت، ترکیه به دنبــال مبادله آب 
با نفت اســت. ترکیه نه تنهــا از آب به عنوان 
اهرم فشــار سیاسی علیه کشــورهای منطقه 
به ویژه سوریه و عراق اســتفاده می کند؛ بلکه 
در نظــر دارد با فــروش آب به این کشــورها 
نفــت مجانی به دســت آورد. در این راســتا، 
در ســال 1۹۹۷ یکــی از وزرای وقت دولت 
ترکیه اظهار داشــت: »دولــت ترکیه باید آب 
 دجله و فرات را به همســایگان شــمالی خود

 بفروشد.«

 معادله آبی 
   پنجره    

امــارات در  »عبدالله بن زایــد« وزیر خارجه 
رأس هیئتی در ســفر به دمشــق با بشار اسد، 
رئیس جمهور ســوریه دیدار کرد و در حاشــیه 
ولی عهد  دیدار دعوتنامه »محمدبن زاید«  این 
ابوظبی از رئیس جمهور ســوریه برای سفر به 
امــارات را تقدیم وی کــرد. این خبری بود که 
در رسانه های جهان بازتاب گسترده ای داشت 
و شــاید حتی حامیان رئیس جمهور ســوریه 
نیز گمان نمی کردنــد روزی یکی از مهم ترین 
حامیان مخالفان بشــار اسد به سوریه رفته و از 
رئیس جمهور قانونی این کشــور، برای سفر به 

کشور خود دعوت کند.
این هیئت اماراتــی اولین هیئت عالی رتبه 
دیپلماتیک این کشور است که پس از گذشت 
بیش از 1۰ سال، یعنی در دوران بحران سوریه 
به دمشق ســفر کرده است. منابع سوری اعالم 
کرده اند، در این دیدار روابط دوجانبه، توســعه 
همکاری های دوجانبه در زمینه های مختلف و 
مشترک، افزایش تالش ها برای کشف افق های 
جدید این همکاری ها بــه ویژه در بخش های 
مهم به منظور افزایش ســرمایه گذاری در این 

بخش ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
در ایــن دیدار وضعیت کشــورهای عربی 
و منطقه ای و ســوریه بررســی و توافق شد که 
رایزنی هــا و هماهنگی ها در مورد مســائل و 
چالش های مختلف پیش روی کشورهای عربی 
ادامه یابد تا به خواســته های مردم این منطقه و 
اراده آنهــا به دور از هرگونــه دخالت خارجی 

دست یابد.
این ســفر نشانه ای روشن از وضعیت فعلی 
بحران سوریه است؛ وضعیتی که حامیان عربی 
مخالفان و گروه های مسلح ضد دولت سوری 
تصمیم گرفتند با توجه به واقعیت های میدانی 
و دیپلماتیک حاضر در بحران سوریه به حمایت 
خود از مســلحان پایان دهند. حمایتی که جز 
جنــگ و ناامنی و خرج شــدن دالرهای نفتی 
کشورهای حاشیه خلیج فارس، عایدی نداشته 
و شکست بزرگی برای استراتژیست های ضد 

مقاومت بود.
نکته قابل توجه پیشــتازی امارات نسبت به 

دیگر همقطاران و همفکران عربی خود است 
که می تواند با استفاده از این دیدار دیپلماتیک، 
قدرت نرم خود را در کشــورهای عربی و غیر 
عربی بــه عنوان یک بازیگــر منطقه ای حامی 
صلح و خواهان پایان درگیری در سوریه نشان 
دهد؛ در صورتی که امــارات خود از حامیان 
مخالفان و گروه های مســلح ضد بشار اسد و 

دولت قانونی این کشور بود.
امــارات پــس از توافــق ننگین بــا رژیم 
صهیونیســتی قصد دارد سطح تنش خود را با 
کشورهای منطقه به حداقل برساند تا به واسطه 
آن بــه بلندپروازی های اقتصادی خــود ادامه 
دهد. عالوه بــر آن، با توجه به بازار و وضعیت 
اقتصادی سوریه، امارات نمی خواهد از رقبای 
اقتصادی منطقــه ای و فرامنطقه ای خود عقب 

بیفتد و بازنده بزرگ بازار سوریه باشد. 
این تفکــر و راهبرد باید زنگ خطری برای 
جمهوری اسالمی ایران باشد که عالوه بر حفظ 
دستاوردهای نظامی خود در سوریه، باید بیش 
از پیــش در بعد اقتصادی هم به صورت جدی 

وارد شود.
ســوریه به واســطه موقعیت جغرافیایی و 
شــرایط این کشــور منطقه ای مســتعد برای 
ســرمایه گذاری های اقتصادی به شمار می آید 
و دولت سوریه با ارائه امتیازات خاص تجاری 
به تجار و ســرمایه گذاران خارجی در اندیشه 
بازسازی این کشور بوده و با توجه به روبه پایان 
بودن درگیــری و بحران در ســوریه و محدود 
بودن درگیری بــه مناطق کوچکی به جذابیت 
این کشور برای سرمایه گذاران و تجار مختلف 

دولتی و غیردولتی افزوده است.
اما ســوریه چگونــه از برقــراری ارتباط با 
امارات سود می برد؟ جدای از سرمایه گذاری 
و منافع اقتصــادی در درجه اول برقراری رابطه 
دیپلماتیک و ســفر یک مقام رسمی اماراتی، 
به خروج ســوریه از انزوای دیپلماتیک کمک 
کرده و می تواند زمینه ســاز حضور مجدد این 
کشــور در اتحادیه عرب شــود و در درجه دوم 
تنوع شرکت ها و کشورهای ســرمایه گذار در 
ســوریه می تواند ابزاری برای حاکمان سوریه 
باشد که به ســرعت ویرانی های ناشی از یک 
دهه تجاوز تروریست های مورد حمایت آمریکا 
 و برخی رژیم هــای مرتجع منطقــه را ترمیم

 کنند.

هدفمند چرخش 
   فراسو    

نگاهی به سفر وزیر خارجه امارات به دمشقنگاهی به اهداف ترکیه از ساخت سد ایلیسو

   رصد    

صهیونیست ها جدید  کابوس  یمن   
همکاری راهبردی

پایگاه خبــری شــبکه »المیادین«:»بــا وجود 
اختالفات سیاسی میان دو کشــور درباره قضایای 
محوری و در رأس آنها، مسئله سوریه، این گشایش 
بین دو قدرت بزرگ منطقه ای در خاورمیانه پیامدها و 
بازتاب هایی برای منطقه و به طور مشخص  اسرائیل  

و عربستان سعودی دارد.«

 اعتراف صهیونیست ها 

 به شکست 
ً
روزنامه »رأی الیوم«: اســرائیل رسما

خــود اعتراف می کند و می داند که برکناری اســد، 
دیگر یک گزینه نیســت و وی پس از گذشته نزدیک 
به ده سال، در حال گسترش نفوذش در سوریه است. 

 آمریکا، حامی اصلی جنگ یمن

اندیشــکده آمریکایی کوئینسی: نقش آمریکا در 
جنگ یمن با وجود گذشت سه سال از رأی کنگره در 
سال 2۰1۹ به پایان مشارکت در این جنگ همچنان 
به شکل فعال ادامه دارد. عالوه بر این، دولت بایدن 

نیز سال گذشــته وعده پایان نقش آفرینی آمریکا در 
جنگ و محاصره علیه یمن را داده بود. تهاجم دولت 
عربســتان ســعودی به یمن بدون حمایت ایاالت 
متحده آمریکا نمی تواند به شکل فعالی ادامه یابد؛ 
به خصوص اینکه واشــنگتن از ابتدای جنگ نقش 
 محوری در این یورش داشت. از سوی دیگر، بمباران 
و محاصره یمن و ممانعت از ورود ســوخت به این 
کشــور نیز بدون کمک لجستیکی آمریکا به نیروی 

هوایی سعودی امکان پذیر نیست.

 قدرت دریایی ایران

نشــریه نشنال اینترســت: به نظر می رسد، تهران 
توانسته است با به کارگیری نیروهای دریایی سبک 
با هزینه کم، آمریکا، ابرقدرت پیشروی جهان را در 
در عرصه ای که مایل به تقابل نیســت، به مخمصه 
بیندازد. ایران چه از روی محاسبات راهبردی، چه از 
روی شور ایدئولوژیک و چه از روی ظرافت آشکار، 
مقید و مصمم به نظر می رسند که نگذارند شیطان 
بزرگ حیاط خلوت آنها را ببندد. به نوشته این نشریه، 

جای تردید نیســت که تهــران می تواند هزینه های 
ســنگینی را بر آمریکا تحمیل کند و در حال حاضر 
این کار را انجام می دهد. نیروی دریایی آمریکا نباید 

نیروی دریایی ایران را دست کم بگیرد.

 عربستان به دنبال فروپاشی لبنان

اندیشکده صهیونیستی موسوم به مرکز تحقیقات 
امنیت قومی رژیم صهیونیستی: بحران کنونی لبنان 
که از عربستان ســعودی آغاز شد و سپس بحرین، 
کویت و امارات به آن ملحق شــدند، خبر بســیار 
خطرناکی برای لبنان »که درحال فروپاشی« است، 
به شــمار می رود. بر این اساس عربستان سعودی از 
اظهارات وزیر قرداحی برای »بحران سازی با هدف 
ضربه زدن به حزب الله و دولت جدید به ریاســت 
»نجیب میقاتی««، سوء اســتفاده کرده اســت. اگر 
بحران کنونی حل نشــود، ضربه ســختی به لبنان، 
به ویژه به اقتصاد این کشــور وارد خواهد شد، زیرا 
به اعتقاد نویســندگان این پژوهش، اقتصاد لبنان در 
حال عبور از یک بحران خفه کننده است و تداوم این 

بحران،  به شکست دولت جدید و فروپاشی آن منجر 
خواهد شد.

 یمن؛ کابوس جدید صهیونیست ها

پایگاه خبری شبکه »المیادین«: پهپادهای یمنی و 
 برای رژیم 

ً
توانمندی های موشکی این کشور عمال

اسرائیل در دریای سرخ یک تهدید به شمار می آید؛ 
مسئله ای که مراکز تحقیقاتی در اراضی اشغالی نیز 
درباره خطر آن هشدار داده اند. در امتداد جغرافیای 
یمن که ارتش و کمیته های مردمی یمن آن را تحت 
کنترل دارند، ایجاد تهدید برای »ایالت« دشوارتر از 
ایجاد تهدید برای شــرکت نفتی آرامکوی سعودی 
نخواهد بود؛ مسئله ای که »آری هیتسین« پژوهشگر 
اندیشــکده امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به آن 
اشاره کرده است. با آنکه او جدیت خطر یمن برای 
تل آویو را کم می داند؛ اما تأکید کرده اســت که توان 
انصارالله در شلیک موشک های دورُبرد به اراضی 
اشغالی امری امکان پذیر اســت یا به عبارت دیگر 

»این یک امر حقیقی؛ اما محدود است.«

علی خوانساری
کارشناس بین الملل

علی محمدی
کارشناس مسائل منطقه
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 سردار غالمرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین

اعتقاد داریم بسیج پاره تن مردم است  ۶
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یح کرد  نماینده ولی فقیه در سپاه در گفت وگو با صبح صادق تشر

حاج قاسم پرچمدار فرهنگ بسیج ۸

 ویژه نامه صبح صادق
برای هفته بسیج جهاد مومنانه

 بسیج، سنگر دیروز
 امید فردا

برخی از کلمات هســتند که 
چون به قلم می آیند و بر کاغذ 
می نشینند، عطری برمی خیزد که جان را 
و جهــان را عبیرآمیز می کنــد. اولین 
مابه ازایــی کــه از شــنیدِن آن به ذهن 
می رسد، رایحه بهشت دارد. بسیج و 
بسیجی برای مان، چنین است. بسیجی 
کســی اســت که در ایثار، به اخالص 
رسیده است. در تقدم دیگران بر خود، 
رسمی را بنا نهاده است که در جامعه به 
هر تکرار، بنایی نو از این مفهوم متعالی 
می سازد. آن معلمی که خود سوخت تا 
»علی  دهد.  نجــات  را  دانش آموزان 
امروزین »حســین  ترجمه  لندی« که 
فهمیده« شــد. آن معلم عزیزی که زیر 
دیوار رفت تا بر سر کودکاِن این دیار آوار 
نشود. آن مرزبانی که برای قطع زنجیره 
قاچــاق مــواد مخدر زیــر چرخ های 
خودروی قاچاقچیان جان باخت، آن 
آتش نشــانی که به دل آتش می زند تا از 
زندگی مردم حراست کند و...، همه در 
تکرار یک درســند که جهان را مدرسه 
بندگی می کند. اینها نماد معنویت یک 
ملت هستند که معرفت را در رگ های 
بــه روزرســانی می کنند. لذا  جامعه 
غنی سازی کشور هم به تکثیر این افراد 

است. 
شکافِت هســته جوانمردی است 
که نه تنها کشــور را می سازد که دسِت 
دنیای مســتضعفان را هــم می گیرد و 
توانایی خدادادی شــان می رساند.  به 
بسیجی یک زیســت به کمال رسیده 
دارد که در پِی »التمم مکارم االخالق« 
به خالقیت های نو می رسد. او فراتر از 
مرزبندی هاِی گروهی، گره گشای ملت، 
امت و حتی جهان انســانی است. او 
 شــهادت اســت، هرچند هر 

ِ
در اوج

روز در کوچه هــای جامعه به خدمت، 
همت تازه می کند. به باور نگارنده، هر 
بســیجی یک روزی، یک جایی شهید 

شده است.
 او شهید شده است براساس فلسفه 
»موتــوا، قبل ان تموتــوا« که توصیه 
اسالم است و بسیاری از بسیجی های 
واقعی حاال در لباس ارتش یا سپاه، یا 
بســیج و ... در زمان جنگ و امروز در 
هر لباس و کســوتی که هستند به این 
باور می رســند که زندگی شان معنایی 

چنین سازنده می گیرد. 
آنان بــر »منیت«هــا و هوی ها و 
هوس هــا قلــم گرفته اند.»مــن« در 
فرهنگ بسیجی جایی نداشت و ندارد. 
آن که »مــن« بگویــد و آن که »من« 
خود را »ما« بخواند بسیجی نیست؛ 
حتی اگر روزی هزار بار لباس بسیجی 
بپوشد! بســیجی مهربان، اهل ایثار و 
اهل خیر بوده و هست. آن روز، جانش 
را می داد تا حتی دشمنش زنده بماند، 
امروز هم از ایثار جان مضایقه ندارد تا 

جامعه از سالمت و صالح پر شود.
مهر، رســم نامه حیاتی اوست پس 
آن که نامهربانی می کند فزون می طلبد، 
پا روی شــانه دیگران و حتی سنگ قبر 
شهدا می گذارد برای باال رفتن، بسیجی 
نیســت. مراقب باشــیم بسیجی های 
واقعی را بشناســیم، آن وقت راه بهتر 

شدن را هم پیدا خواهیم کرد.

عباس محمدیان
 مسئول سازمان

 بسیج رسانه
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 جهاد
مومنانه

  نگاهی به 
 مأموریت اشراف 

در بسیج

اشراف کلی ریاست سازمان بسیج در سال 
گذشته مبتنی بر سیاست های کلی سازمان 
که به عنوان سند راهبردی اعتالی بسیج به 
تأیید رهبر معظم انقالب رسیده است، با 
اتخاذ رویکرد جدید درصدد رصد تحقق 
پیاده سازی این سند و اشراف بر وضعیت 
عملکرد زیر مجموعه برآمده است. بر این 

اساس فعالیت های زیر دنبال شده است:

1ـ استقرار و پیاده سازی سامانه مانیتورینگ 
بســیج)مبنا( که رصد همه معاونت ها و 
سازمان های اقشــاری به تدریج از طریق 
این سامانه انجام گرفته و برای سال 1۴۰۰ 
نیز این به سطح نواحی بسیج تسری پیدا 
کرده و به شکل پایلوت)آزمونه( معاونت 
تعلیــم و تربیت و تربیــت بدنی در حال 

ارزیابی نواحی هستند.
2ـ رصد دائمی تحقــق فرامین و بیانات 
فرمانــده معظــم کل قوا)مدظله العالی( 
از دیگر برنامه های اشــراف اســت که با 
پایش فرامین معظم له برای ایجاد فضای 
گفتمانی آن فرامین تالش می کنیم. برای 
این منظور کارگروه عطر والیت در اشراف 
تشکیل شده و خروجی آن به شورای عالی 
و قرارگاه روشــنگری و هدایت سیاسی 
ارائه می شود و در استان ها هم با مسئولیت 
فرمانده و هیئت رئیسه این کارگروه تشکیل 

می شود.
3ـ تغییر رویکرد نظارت های ســتادی از 
دیگر کارهای مهم اشراف است. این تغییر 
بر اســاس نگاه قرارگاهی مبتنی بر سند 
راهبردی اعتالی بسیج است. این شیوه بر 
اساس بررسی میدانی است و گزارش ها 
راســتی آزمایی  و  بررســی  میــدان  در 

می شوند. 
۴ـ به عنــوان کار مهم اشــراف تجزیه و 
تحلیل های راهبــردی را به فرماندهان و 
ریاســت ســازمان ارائه می دهیم که این 
مهم با پایش مستمر از سرپنجه ها تا ستاد 
ممکن خواهد بود و این پایش بر اســاس 
تحقق بسیج گام دوم است که بعد از رصد 
وضعیت میزان انحراف یا درصد حرکت 

در مسیر را مشخص می کنیم.
۵ـ استانداردسازی معیارها و شاخص های 
رصدی یک نیاز مهم اشراف است که این 
مهم را بر اساس ســند راهبردی اعتالی 
بسیج و سند راهبردی تحول اشراف دنبال 

می کنیم.
۶ـ تدویــن نقشــه راه و رصــد و پایش 
عملکرد و وضعیت بسیج مبتنی بر ارتقای 
اشراف ســازمانی هم، دیگر فعالیت این 
مجموعه بوده اســت که در اصل یکی از 

خروجی های اشراف هم همین است.
اما در ششمین جشــنواره مالک اشتر 
بســیج که یکی از خروجی های مؤثر کار 
اشراف بوده، در سال 13۹۹ با ارزیابی ها 
و نظارت هــا و بازدیدهــا در 2۷ عنوان 
موضوعی که از سطح ســتادها تا سطح 
پایگاه ها صورت گرفتــه، رده ها و نفرات 
موفق تر شناسایی شده اند. نفرات معرفی 
شده در جشنواره از میان بیش از ۷۰ هزار 
عنوان رده انتخاب شده اند، که همین عدد 
نشان از ســختی کار ارزیابی ها دارد. در 
واقع در ســطح نیروهای مسلح، سازمان 
بسیج گسترده ترین جشنواره مالک اشتر 
را برگزار می کند. البته این موضوع باید به 
جز معرفی با تجربه نگاری الگوهای برتر 

تکمیل شود.

  مقداد فرمانی
 دبیر اشراف کلی 

ریاست سازمان بسیج

رئیس ســازمان بسیج مســتضعفین گفت: »سند 
راهبردی ده ســاله تحول بســیج مبتنی بر گام دوم 
انقالب تدوین شــد و پس از تأییــد و ابالغ رهبر 
معظم انقالب در حال اجراست که در آن بر نقش 
جوانان و نیز تربیت نســل تراز انقالب برای تحقق 

ایران قوی تأکید شده است.«

به گــزارش صبح صادق؛در آســتانه هفته بســیج 
سردار ســرتیپ پاسدار غالمرضا ســلیمانی، رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین در گفت وگویی ضمن بیان 
برنامه های هفته بســیج گزارشی کوتاه از عملکرد این 
سازمان ارائه داد.وی در خصوص فلسفه تشکیل بسیج 
گفت: »امام خمینی)ره( احساس کردند که مردم باید 
آمادگی داشــته باشند تا بسیج برای خدمت به ملت و 
تأمین امنیت ملت تشــکیل شــود و این تشکل بزرگ 
مردم نهاد با روحیه اخالص و ایمان و از خودگذشتگی 

به نیازهای ملت پاسخگو باشد.«
سردار سلیمانی با اشاره به ایستادگی مردم در طول 
دفاع مقدس بــا وجود آســیب ها و صدمات، گفت: 
»ملت ایران توانســت پیروزی های بسیاری را نصیب 
خود کند و بســیج توانست نقش مهمی در این عرصه 
ایفا کند. بســیج بعد از فرمان امام به ســرعت شکل 
گرفت و در دفاع مقدس با تقدیم هزاران شهید مکتب 
دفاعی انقالب اسالمی را خلق کرد؛ مکتبی که امروز 
کشورهای مسلمان از آن الگو گرفته و جبهه مقاومت 

ذیل آن شکل گرفته است.«

سردار سلیمانی ادامه داد: »درس هایی که از دوران 
دفاع مقــدس آموختیم، کمک کننده ما در ســال های 
بعد از دفاع مقدس بود. امروز هم هدف ما گســترش 
بسیج است تا جوانان عزیز با حضور در این تشکیالت 

نقش آفرینی بیشتری در اداره جامعه داشته باشند.«
وی درباره موضوع تحول در بســیج گفت: »برای 
گســترش و افزایش کارآیی بســیج مبتنی بر گام دوم 
انقالب ســند راهبردی ده ســاله تحول بسیج تهیه و 
تنظیم شده و از سال گذشته بعد از تأیید و ابالع از سوی 
فرمانده معظــم کل قوا)مدظله العالی( اجرای آن آغاز 
شده که البته تشریح ابعاد این سند یک زمان مبسوطی 
نیاز دارد؛ اما از ابعاد مهم این سند می توان به موضوع 
تربیت نسل انقالبی و نیز توجه ویژه به جوانان مبتنی بر 
گام دوم انقالب اشاره کرد؛ سند راهبردی ده ساله برای 

تحقق ایران قوی است.«
رئیس ســازمان بسیج مستضعفین با اشاره به هفته 
بسیج سال 1۴۰۰، گفت: »شعار امسال ما »بسیج پاره 
تن مردم اســت« خواهد بود. بر این اساس برای اینکه 
این شعار به صحنه عمل هم بیاید، از 2۹ آبان با حضور 
۵2۰۰ گروه جهادی بســیج و ۵۷3 هــزار جهادگر 

بسیجی رزمایش جهادی بسیج را آغاز خواهیم کرد.«
وی عنــوان کــرد: »در همین روز 3۵۰۰ بســته 
معیشــتی بین نیازمندان پخش خواهد شــد و 1۵۰۰ 
ســری جهیزیه نیز در این روز توزیع خواهد شــد. از 
دیگر برنامه های ما آزادی چهار هزار زندانی اســت. 
12۰۰۰ فرصت شــغلی ایجاد خواهیــم کرد و ۴۰3 

صندوق قرض الحســنه و 1۵۰ تعاونی در این ایام آغاز 
به کار می کند.«

سردار سلیمانی با بیان اینکه نذر خون هم از دیگر 
برنامه های ماست، گفت: »2۵3۵ پروژه عمرانی را در 
3۰ آبان افتتاح می کنیم و در این روز جشــنواره عکس 
بسیج و جشنواره جهادگران علم و فناوری را خواهیم 
داشت. عالوه بر این افتتاح 31۰ پروژه عمرانی مربوط 

به یگان های بسیج هم در این ایام خواهد بود.«
رئیس ســازمان بسیج مســتضعفین با بیان اینکه 
شــیوه نامه ای برای مشــارکت مردم در اداره محالت 
تهیه شده است که از سوی پایگاه های بسیج در سراسر 
کشور عملیاتی خواهد شد، گفت: »در ایام هفته بسیج 
همچنین 1۵۰ تیم پزشــکی جهادی به مناطق محروم 
کشور اعزام خواهد شــد.« وی تأکید کرد: »برگزاری 
اجالسیه مجمع جهانی مســتضعفین را در ایام هفته 
بسیج خواهیم داشــت. این مجمع امسال با موضوع 
یمن و با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی برگزار 

خواهد شد.«
سردار ســلیمانی در تشریح دیگر برنامه های هفته 
بســیج گفت: »رزمایش سراســری ثامــن با حضور 
۴ میلیون نفر از بســیجیان در فضــای مجازی برگزار 
خواهد شد. این رزمایش یک رویداد خالقانه در فضای 
مجازی است که با حضور گسترده بسیجیان در فضای 
مجازی اجرا خواهد شد، در واقع باید بگویم که بسیج 
عالوه بر فضای حقیقی جامعه در فضای مجازی هم 

حضور گسترده ای دارد.«

رئیس سازمان بسیج همچنین از برگزاری رزمایش 
اقتدار بســیج با حضور گردان هــای دفاعی و امنیتی 
بسیج در ســوم آذرماه خبر داد و گفت: »این رزمایش 
با رعایت کلیه شیوه نامه های بهداشتی و در مکان های 
معین برگزار می شود.« وی اظهار داشت: »چهارم آذر 
ماه همایش شهدای استان ایالم برگزار می شود و آیین 
عطرافشانی مزار شهدا و تجلیل از مقام شامخ خانواده 
شــهدا انجام خواهد شد. همچنین در این روز رقابت 
نهایی تیم های راه یافته به مرحله نهایی مسابقات رویداد 

دیجیتال بسیج انجام می شود.«
رئیس سازمان بسیج درباره زلزله استان هرمزگان 
گفت: »هرگاه حوادث غیر مترقبه اتفاق می افتد، بسیج 
جزء اولین نیروهایی اســت که در صحنه حضور پیدا 
می کند. بعد از وقوع حادثه زلزله با فرمانده سپاه استان 
تماس گرفتیم و مقرر شد تا تمامی امکانات در اختیار 
زلزله زدگان قرار گیرد و هم اکنون گروه های جهادی هم 
در حال خدمت رسانی به مردم هستند. همچنین برای 

ساخت منازل مسکونی مردم اعالم آمادگی کرده ایم.«
سردار سلیمانی تصریح کرد: »ما هم اکنون در یک 
جنگ نرم بسیار پیچیده به سر می بریم و در کانون توجه 
نظام سلطه هستیم. دشــمن تالش دارد از طریق این 
جنگ نرم سبک زندگی در کشورهای اسالمی را تغییر 
دهد. بسیج از اساس یک نیروی متخصص جنگ نرم 
است و یک تشکیالت مردمی به شمار می آید که همه 
جا حضور دارد.« وی تأکید کرد: »آمریکا دیگر قدرت 
پیاده سازی راهبردهای خود را ندارد و اینها ناشی از این 
است که ایران توانسته در سطح جهانی تأثیرگذار باشد 
و در این مسیر بسیج به عنوان یک قدرت نرم تأثیرگذار 
بوده اســت. همچنین تشکیل یک شــبکه تأثیرگذار 
مردمی در فضای مجازی توانســته است تا حد زیادی 

در حوزه جنگ نرم تأثیرگذار باشد.«
رئیس ســازمان بسیج مســتضعفین درباره کمک 
بســیج به دولت گفت: »بســیج تشــکیالتی از مردم 
برای مردم اســت. پس از کار آمدن دولت ســیزدهم، 
ما برای کمک به دولت اعالم آمادگی کردیم که مورد 
اســتقابل رئیس جمهور واقع شــد. در حال حاضر در 
حال انعقاد تفاهم نامه با برخی وزارتخانه ها هســتیم. 
در مسیر افزایش تولید برخی محصوالت کشاورزی و 
خودکفایی در تهیه روغن خوراکی کشور نیز طرح هایی 
را داده ایم.« وی گفت: »در ســاخت مسکن هم اعالم 
آمادگی کرده ایم و می توانیم سالیانه یکصد هزار واحد 
مســکونی در سراسر کشور بســازیم. همچنین، کار 
ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی برای کمیته امداد را 
آغاز کرده ایم و ساخت 1۰۰۰ واحد مسکونی در شهر 
چابهار نیز آغاز شده است. در حوزه اشتغال هم آمادگی 
ایجاد سالیانه 1۵۰ هزار شغل را داریم. در تنظیم بازار از 
بسیج کمک خواسته شد و نشست هایی با دستگاه های 
مسئول برگزار و تفاهم نامه هایی امضا شد که از طریق 

بسیج اصناف اجرایی خواهد شد.«

یم  دار  اعتقاد 
بسیج پاره تن مردم است 

  سردار غالمرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین

»قاسم ســوری« مدیرکانون بسیج فرهنگیان 
شهرستان تویسرکان و برگزیده جشنواره مالک 
اشتر بسیج از استان همدان راه اندازی پایگاه های 
تخصصی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

در استان همدان را از مهم ترین 
استان  بســیج  کانون  اقدامات 
برشمرد و گفت، موضوعی که 
در بحث عملکردی و ارزیابی 
بســیج فرهنگیان ورود کردیم، 
مطالبه گری سند تحول آموزش 
و پرورش است که رهبر معظم 
انقالب)مدظله العالــی( بر آن 
تأکید فراوانی داشتند.  در ابتدا 
پژوهشی  و  تحقیقاتی  کارهای 

در این راســتا انجام شد و جلسات تخصصی 
با صاحب نظران، استادان و نخبگان که دغدغه 
اجرایی شدن سند تحول را دارند، برگزار شد. 
خروجی جلسات این بود که به صورت جهادی 
وارد عمل شویم. متأسفانه در آموزش و پرورش 

آنچنان به موضوع ســند تحول ورود نشده و ما 
تصمیم گرفتیم با پایگاه هایی مســئله محور در 
این راستا حرکت کنیم. ما از داخل سند تحول 
بنیادین، پایگاه های تخصصی مســئله محور 
را در ســطح مدارس راه اندازی 
کردیم. اساس کار این پایگاه ها 
این است که مسائل مغفول مانده 
اســتخراج کرده  را  در مدارس 
و بــا اســتفاده از ظرفیت و توان 
استادان محترم که با سند تحول 
آشنایی دارند، مسائل و دغدغه ها 
را با توجه به شرایط جغرافیایی 
و مکانــی احصــا کند.فرمانده 
پایگاه تخصصی ما از دل مدرسه 
انتخــاب شــدند و تیمی قوی و و هوشــیار از 
معلم های بسیجی توانمند را از مدارس انتخاب 
کردیم تا بر روی این موضوعات فعالیت کنند. 
همچنیــن، خروجــی جلســات را در اختیار 

آموزش و پرورش استان قرار دادیم .

  پایگاه تخصصی سند تحول
گردان  فرمانــده  طاهری روزبهانی«  »احمــد 
بیت المقــدس از حوزه انبیــای ناحیه بروجرد 
استان لرستان اســت. او که با شغل معلمی به 
عنوان فرمانده گردان بیت المقدس موفق در این 

جشــنواره معرفی شده است، 
می گوید، حدود بیســت سال 
است که فرمانده گردان هستم 
و اگــر بخواهم درباره موفقیت 
خــودم در ایــن کار بگویــم، 
اولین نکتــه کار کــردن برای 
رضای خداست.  ما در گردان 
انجام  و  حضــور حداکثــری 
را  مأموریت های محوله  کیفی 
داشتیم، از جمله در رزمایش ها 

و ســایر برنامه ها که البته چرایی این کیفیت به 
ارتباط نزدیکی بر می گردد که با بچه ها داریم. 
بنده مربی ورزشــی در رشته تکواندو هستم، با 
بچه ها کوه می رویم و برنامه های هفتگی داریم، 
ارتباطات مؤثر غیر رســمی بــا نیروها خیلی 

مهم اســت. منطقه ما چیزی حدود 2۰ روستا 
دارد و من عالوه بر برنامه جلســات هفتگی و 
ارتباط رسمی، همیشه ســعی کرده م در غم و 
شــادی بچه ها شریک باشــم و در مراسم های 
آنها شرکت کنم. این کار باعث 
دلگرمی نیروها شــده و آنها هم 
خدا را شــکر همیشــه پای کار 

هستند.
طی این ســال ها ما نیروهای 
جوان را هم جذب کرده و خیلی 
روی انتقــال تجربیات و تربیت 

نیرو کار کرده ایم.  
تأکیــد ما در کارهــا بر روی 
کیفیت بود؛ برای نمونه،در میدان 
تیر که اکثرا در گردان ها بدون کیفیت یا صوری 
انجام می شود و بخشی از هزینه بیت المال بهینه 
مصرف نمی شود، ما حتما بحث تیراندازی با 
دقت و سیبل را داریم و نمره می دهیم و نمرات 

را هم ثبت می کنیم. 

  ارتباطات مؤثر غیر رسمی
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بسیج

 BBBB در ابتدا بفرمایید وضعیت بسیج علمی 
در حال حاضر چگونه است؟ 

بسیج نهادی اســت که نیروها را بر اساس انگیزش 
درونــی در صحنه حاضر می کند و نــه مقامی و نه 
پشتوانه مالی در کار نیست، لذا می تواند در عرصه 

علمی کشور خیلی کارآمد باشد.

 BBBB از منظــر شــما بســیج علمــی چه  
کارکردهایی داشته که در این سال های 
اخیر از آن گرفته شده و نتوانسته آنطور 

که باید عمل کند؟ 
ببینید یک زمانی بسیج دانشجویی پژوهشکده شهید 
رضایی در دانشگاه شریف را بنیان گذاشت و همه 
می دانند این پژوهشــکده چه کارهای ارزنده ای در 
زمینه ارتقای تکنولوژی و دانش در کشور انجام داد؛ 
یا بسیج اساتید حداقل سالی یک بار برای استادان 
علمی مانور برگزار می کرد که اعالم حضور خوبی 
بود و خیلی از اســتادان یکدیگر را می شناختند و با 
هم تعامالت خوبی در عرصه علمی کشور داشتند. 
بسیج حقوقدانان، جامعه پزشکی و دیگر حوزه ها 
هم به همین شکل؛ چنانچه بسیج جامعه پزشکی 

با ظرفیت هایی که داشــت، کارهــای ارزنده ای در 
زمینه مبارزه با کرونا انجام داد.  به نظر می رسد بسیج 
علمی ســال ها قبل کارکردهای خوبی داشته است 
و در سال های اخیر نیازمند بازنگاه و تقویت بیشتر 

است.

 BBBB مقتضای بسیج و جهاد علمی در حال  
حاضر چیست؟ 

مهم ترین کار در خصوص بســیج، فعاالن دســت 
اندرکارانــی هســتند که بتوانند فرهنگ بســیج را 
پیگیری کنند. امروز بیشتر در عرصه های تکنولوژی 
و دانش بسیج معنا دارد؛ مانند فضای مجازی که به 
حضور بسیج نیاز اســت. در ابتدای انقالب بسیج 
در اعزام به جبهه ها و دفاع مقدس تجلی داشــت و 
امروز در مصاف با کرونا و شرایط همه گیری بیماری 
در بسیج جامعه پزشکی متجلی شد. فعاالن بسیج 
باید مقتضای مقاومــت در زمان حاضر را بدانند و 
جهاد در فضای علمی، مجازی و ورزشــی را درک 
کنند و با توجه به فضای موجود دســت به اقدامات 
بزنند. بســیج به عنوان یک نیروی انقالبی باید در 
فضای موجود کار کند. بسیج باید نسبت به مسائل 

روز اهتمام داشته باشد؛ مسئله اقتصاد، فرهنگ، علم 
و اشــتغال و حرکت های دانش بنیان درهای اصلی 
جامعه هستند که بسیج باید نسبت به آنها توجه داشته 
باشد و کسی را نیاز دارد که در این فضا باشد نه اینکه 
هرکســی بیاید در عرصه علم و دانش و تکنولوژی 
ادعایی کند و کسی هم نباشد که پاسخش را بدهد. 
بسیج باید نیازمندی های روز را بشناسد و نسبت به 

آن اقدام کند.

 BBBB مختصات بســیج و جهــاد علمی را  
چطور ترســیم و تبیین می کنید؟ تولید 
دانایی محور چطــور می تواند منجر به 

تولید ثروت و توسعه شود؟
در بســیج علمی از بسیج اســاتید و دانشجویی تا 
حقوق دانان و پزشــکان و دیگر موارد باید حرکات 
خوبی انجام شــود و این حرکات خوب را بســیج 
علمی بگیرد و مراحل رشــد و توسعه و تکاملش را 
انجام دهد تا از آن خدمات ارزنده ای در بیاید.  برای 
بســیج چون باید حرکات انقالبی را شــکل دهد، 
نخســتین قدم همانطور که پیشتر هم گفتیم سرکار 

آمدن یک مدیر قابل است .

 BBBB سه ضلع توســعه و پیشرفت که ابتدا  
دانش، بعد تولید بر مبنای فناوری و در 
نهایت ثروت و توسعه است، در حوزه 
بسیج جهاد علمی چطور تبیین می شود 
که به هدف نهایی، یعنی پیشرفت دست 

یابد؟
اگر فرهنگ و اخالق نباشــد، نه توسعه اقتصادی و 
صنعتی شکل می گیرد و نه آن جامعه پایدار است. 
در بســیج علمی نخســتین قدم این است که روی 
اخالقیات، انسانیت و معنویات تأکید شود تا توسعه 
و پیشرفت محقق شود. پیشرفت همراه با عدالت و 

انسانیت است. 
ما به دنبال توســعه بدون عدالت نیســتیم و به 
دنبال پیشــرفت هستیم. در بســیج علمی مسئول 
مربوطه عالوه بر رصد و حمایت از اتفاقات خوب 
در حوزه هــای مختلف شــاخصه ها و مؤلفه های 
فرهنگی، اجتماعی و انســانی را هم لحاظ می کند 
که در نهایت اگر پیشرفت و توسعه هم اتفاق بیفتد، 
همراه با افزایش و ارتقای شــاخص های معنوی و 

انسانی باشد.

بسیج علمی   جهاد 
 مسیر ایران قدرتمند را هموار می کند 

 دکتر رضا روستا آزاد در گفت وگو با صبح صادق 

ملیحه زرین پور
خبرنگار

»جهاد علمی« یکی از مباحثی است که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقالب بوده است؛ امری که سبب تبدیل دانش به فناوری و در نهایت ثروت ملی خواهد 
شد، اما بسیج علمی آنطور که دکتر»رضا روستاآزاد«، رئیس اسبق دانشگاه صنعتی شریف می گوید، چند سالی است دستخوش بی مهری شده و آنطور که باید در 
عرصه های مختلف کارکرد ارزنده ای نداشته است. برای بررسی بیشتر این امر و ارزیابی نقش بسیج در تحوالت علمی و جهاد دانش به ویژه در حوزه دانشگاه پای 

صحبت های دکتر »رضا روستاآزاد« نشسته ایم که در ادامه می خوانید.

 کانون گروه ها 

»زهرا نظری« مســئول بسیج هنرمندان 
شهرســتان مالیر اســتان همدان است. 
این مجموعه به عنــوان موفق ترین کانون 
بسیج هنرمندان کشــور در این جشنواره 
شرکت کرده بود. کانون بسیج هنرمندان 
بیشتر در شــاخه های هنری مانند تئاتر، 
موسیقی، شــعر، ادبیات، خوشنویسی و 
تجسمی فعالیت می کند. در همه رده های 
ســنی عضویت دارند و فعالیت های آنها 
در راســتای فرهنگی در سطح استانی و 
کشــوری انجام می شــود. در رشته تئاتر 
موفق تریــن گروه های تئاتــر را دارند که 
در ســطح کشــور و بین المللــی رقابت 
می کنند. انجمن های شــعر این کانون به 
مناســبت های مختلف فعالیت می کنند 
و در جشــنواره های مختلــف حائز رتبه 
شده اند و مراســم هایی هم در ایام کرونا 
در فضای باز برگــزار کرده اند. نکته مهم 
اینکه ویروس کرونا باعث محدود کردن 
فعالیت های هنری شد، اما در این پایگاه 
بسیج بچه های هنری خوش درخشیدند و 
در بحث آگاه سازی جامعه فعالیت کردند 
و با برگزاری نمایش های تئاتر و عروسکی 
در سطح شهر، مردم را ترغیب به استفاده 
از ماســک کردند که مورد استقبال مردم 

شهر قرار گرفت. 

 گلریزان حجاب

»فهیمه رجبــی« فرمانده پایگاه بســیج 
خواهران بنت الهدی استان سمنان است. 
این پایگاه بســیج ســال 13۹3 در بخش 
مسکن مهر شهرستان سمنان افتتاح شده و 
یکی از فعالیت های شاخص آن که سبب 
شده است در این جشنواره نیز حضور پیدا 
کنند، طرح گلریزان عفاف و حجاب بوده 

که سال قبل برگزار کرده اند. 
این طــرح در این محلــه و با کمک 
خیرین برگزار شــده که 1۴ میلیون تومان 
کمک نقدی و 3۶ قواره چادر در راستای 
اعتالی فرهنگ و حجاب جمع آوری شده 

است. 
این طرح یک پیوست فرهنگی به نام 
»پیله ای برای پروانه شــدن« نیز دارد. در 
این طرح 18 نفر از بانوان بدحجاب محله 
به نیت عمر مبــارک حضرت زهرا)س( 
انتخاب شده و با شناســایی نیازهای هر 
فرد در خانــواده و رفع موانع، به شــکل 
غیرمستقیم مباحث عفاف و حجاب روی 

آنها کار شده است.

»زهــرا پورخســروی« فرمانده حوزه بســیج 
دانش آموزی از اســتان کهگیلویه و بویراحمد 
اســت که به محــض شــروع کرونــا کارگاه 
ماســک دوزی راه انــدازی کرده اســت. همه 

هزینه های کارگاه فی سبیل الله 
بوده و فقــط هزینه های پارچه 
برعهده قرارگاه سازندگی سپاه 
بوده اســت و بیشــتر خیاط  ها 
یا  بانوان بی سرپرســت  بین  از 
شده اند.  انتخاب  بدسرپرست 
بعد از پایان این کارگاه، کارگاه 
خیاطی بــا ۵ چرخ و 1۰ خیاط 
کــه از همــان خیاط های قبلی 
راه اندازی  بودند،  انتخاب شده 

شده اســت که هر یک از خیاط ها ساعتی کار 
می کنند و درآمد کارگاه خرج این بانوان می شود. 
مبلغ 2 میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان سال قبل از 
طریق ایــن حوزه جمع آوری و بیــن نیازمندان 
تقسیم شــده اســت. کرونا فرصت خوبی بود 

تا نیازمندان واقعی شناســایی شوند و در حال 
حاضر 1۵۰ خیاط دارنــد که عالوه بر دریافت 
دستمزد از این کارگاه، برای این افراد بسته های 
معیشتی مختلف نیز تهیه می شود. گروه جهادی 
این حوزه، کارگاه خدماتی ایجاد 
کرده اســت و تعدادی از بانوان 
که تــوان کار دارند، برای کار در 
مکان های معتبر و شناسایی شده، 
فرستاده می شــوند. همچنین با 
شناسایی افراد آسیب پذیر، آنها را 
به کمپ های موردنظر می فرستد 
و هزینه های درمان اعتیاد آنها را 
بر عهده دارد. در ســال گذشته، 
1۵ جهیزیه کامل تهیه کرده است 
و صندوق ذخیره بسیجیان هم راه اندازی کرده اند 
که هر ماه مبلــغ 2۰ میلیون تومان به چهار نفر 
تعلــق می گیرد. نکته جالب توجه اینجاســت 
که فعالیت های این حــوزه همگی در یک اتاق 

کوچک انجام می شود.

فعالیت های بزرگ در اتاقی کوچک
»فیروز ملکــی« جهادگر برتر جشــنواره مالک 
اشتر بسیج و عضو پایگاه مقاومت بسیج شهدای 
احمدآباد اســتان فــارس که حائز رتبــه برتر در 
جشنواره مالک اشتر بسیج شده است، می گوید، 

یکــی از اقدامات مــا رزمایش 
کمک هــای مؤمنانه بــود که با 
کمک مردم برپایی موکب محرم، 
تقدیر از خانواده های بســیجی، 
نخ ریســی  کارگاه  راه انــدازی 
خانواده هــای  اشــتغال  بــرای 
خیرین،  از  تقدیر  بی سرپرست، 
تهیه کپسول اکسیژن برای بیماران 
گلزار شهدا  غبارروبی  و  تنفسی 

انجام می گیرد.
وی استقبال مردمی از اقدامات جهادی پایگاه 
مقاومت بسیج احمدآباد شیراز را بی نظیر برشمرد 
و برگزاری مراســم شبی با شــهدا در محالت، 
برپایی نمایشــگاه دفاع مقدس در مدارس، ذبح 
گوسفند برای ارائه به نیازمندان، برگزاری یادواره 

شهدا، سرکشی از خانواده های نیازمند، برگزاری 
کالس های آموزشــی، مرمت منازل نیازمندان، 
دادن افطاری در ماه رمضان، اردوهای ســیاحتی 
و زیارتــی و اهدای ویلچر به نیازمندان را از دیگر 
اقدامات بســیج احمدآباد استان 
فارس دانست. ملکی یادآور شد، 
نیروهــای جهــادی مخلصانه و 
به کمک مردم می آیند.  شبانه روز 
کمک هــای نیروهای جهادی این 
منطقه دائمی است و در هفته بسیج 
در شیراز نمایشگاه برگزار می شود 
و از خانواده هــای شــهدا در این 
نمایشگاه تقدیر به عمل می آید و با 
کمک انجمن نیکوکاری شهدای 

احمدآباد اقدامات خوبی صورت گرفته است.
 از فرمانده ســپاه استان فارس تشکر می کنم؛ 
چرا که این عزیزان و مردم شریف استان همراهی 
خوبی با ما داشتند تا جهادی به مردم استان کمک 

کنیم.

 مردم قدردان بسیج

 جهاد
مومنانه
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 BBBB در خصوص شــباهت ها و همپوشــانی 
فرهنگ بسیجی با مکتب شهید بزرگوار 

حاج قاسم سلیمانی بفرمایید.
ابتدا بگویم که این کار بسیار دقیق و درستی بود که شما 
انجام دادید و یک بحــث تطبیقی در رابطه با مکتب 
حاج قاســم و بسیج را در این ویژه نامه جای دادید. به 
فرموده رهبر معظــم انقالب، از مهم ترین یادگارهای 
حضرت امام)ره(، بســیج مردمی است که همه جا 
حضور دارد. اگر بخواهیم مکتب حاج قاســم و این 
نهاد مقدس بســیج را با هم نسبت شناسی کنیم، باید 
بگوییم جامعیت مکتب حاج قاسم به دلیل حاکمیت 

فرهنگ بسیج است. 
بسیج تنها یک نهاد کنار نهادهای دیگر نیست؛ بلکه 
یک فرهنگ جاری و حاکم بر همه افراد و نهادهاست و 
در فرهنگ علوی، فاطمی و حسینی ریشه دارد. بسیج 
هم در اهداف و هم در عملکردها برگرفته از فرهنگ 

امامان معصوم)ع( است.
فرهنــگ اهل بیت)ع( فرهنگ ایثار، جانفشــانی 
و تــالش همه جانبــه در دفاع از دین خداســت. این 

فرهنگ در مکتب حاج قاســم مهم ترین مؤلفه  است 
که در همه صحنه ها خود را نشــان می دهد و در واقع 
جهاد مستمر در عرصه ها و در راه خداست و بسیجی، 
یعنی مبارزه پیوسته برای حاکمیت ارزش  های الهی. 
می توان گفت کــه مصادیق فراوانی برای این فرهنگ 
وجود دارد که یکــی از آنها فرهنگ مقاومت و ایثار و 
تسلیم نشدن در برابر فشارهای دشمنان است که ما این 
موضوع را از حاج قاسم بسیار سراغ داریم. حضرت 
امام خمینی)ره( که امام بسیجیان هستند، در عبارت 
زیبایی می فرمایند: »کسی تصور نکند که ما راه سازش 
با جهانخواران را نمی دانیم. ولی هیهات که خادمان 
اسالم به ملت خود خیانت کنند! البته ما مطمئنیم که در 
همین شرایط نیز آنها که با روحانیت اصیل کینه دیرینه 
دارند و عقده ها و حســادت های خــود را نمی توانند 
پنهان سازند، آنان را به باد ناسزا گیرند؛ ولی در هر حال 
آن چیزی که در سرنوشــت روحانیت واقعی نیست، 
سازش و تسلیم شــدن در برابر کفر و شرک است که 
اگر بندبند استخوان های مان را جدا سازند، اگر سرمان 
را باالی  دار برند، اگر زنده زنده در شعله های آتش مان 

بسوزانند، اگر زن و فرزندان و هستی مان را در جلوی 
دیدگان مان به اســارت و غارت برند، هرگز امان نامه 

کفر و شرک را امضا نمی کنیم.«
ایــن بیان برای ســال 1367 اســت که حضرت 
امام)ره( فرمودند. این اولین مؤلفه فرهنگ بســیجی 
است که حاج قاسم پرچمدار بزرگ این بیان بود و از 

همه قدم برجسته تری در این مسیر برداشت.
نکته دومی که بایــد بگویم، جهاد علمی و فکری 
در عرصه های مختلف است. این یکی از مؤلفه های 
فرهنگ بسیجی اســت که حاج قاسم در این جهت 
بسیار مؤثر بود و گفتمان منطقی و عالمانه و مجاهدت 
علمی را دنبال می کرد. نکته ســوم جهــاد و مبارزه با 
جهالت ها، تهدیدها، تحریم ها و مبارزه با دشمن بود 
که یکی از مؤلفه های مهم فرهنگ بسیجی این است 
که دشــمن را باید خلع ســالح کرد و می توان گفت 
حاج قاســم در این جهت بسیار مؤثر بود. یکی دیگر 
از مؤلفه های فرهنگ بســیجی جهاد در مسیر تحقق 

اهداف حکومت اسالمی است.
حاج قاسم در این مسیر هم موفق بود. بسیج بهترین 

مسیر تقرب الهی اســت؛ جهاد برای مردم با هدف 
محرومیت زدایی و تقرب الهی. بسیج خدا و مردم را 
مقابل هم نمی بیند و می گوید خدمت به بندگان خدا 

بهترین راه تقرب الی الله است.
یکی دیگر از مؤلفه های بسیج جهاد در دو عرصه 
افزایــش قوت درونی و قدرت بیرونی اســت. در این 
زمینه، یکی از کارهای بزرگ حاج قاسم به عنوان یک 
نمونه از فرهنگ بسیجی این بود که جبهه مقاومت را 
از هیبت و قدرتی بهره مند کرد که دشــمن مستکبر و 
قدرتمند در برابر او شکست خورد و ناچار شد به ترور 

او دست بزند.

 BBBB یکی از ابعاد مهم فرهنگ بســیجی جهاد 
تبیین و روشنگری و بصیرت افزایی است. 
در این بعد چگونه می توانیم از حاج قاسم 

الگو بگیریم؟ 
در این جهت ما بسیار نیازمند هستیم که در این مسیر 
از مکتب حاج قاســم درس بگیریم؛ امــروز ما نیاز 
داریم در برابــر تحریم ها، تهدیدها و فتنه انگیزی ها و 

در برابر تالش جبهه استکبار و شیاطین که قصد دارند 
واقعیت هــا و ارزش ها را دگرگــون کنند، به صورت 
جدی و فعال وارد شــویم و با قــدرت بیرونی و قوت 
درونــی انجام وظیفه کنیم. اینهــا مؤلفه های فرهنگ 
بسیجی است و همه اینها در یک فرهنگ ریشه دارد. 
 تجسم این باورها بود؛ باورهایی مانند 

ً
حاج قاسم واقعا

خدامحوری، تعبد در برابر شریعت و والیت مداری. 
حاج قاسم را سردار سردارها و سردار دل ها می نامند؛ 
اما او باالتر فکر می کرد و او فرمود سرباز والیت هستم 
و می گفت سربازی والیت از همه باالتر است. نکته 
دیگر اینکه ریشــه فرهنگ بسیجی در تکلیف گرایی 

است. 
حاج قاسم به ما یاد داد در هر صحنه ای باید وظیفه 
شرعی خود را بدانیم و ببینیم خدا از ما چه می خواهد 
تا بر اساس آن عمل کنیم. یکی از مؤلفه های مهم حاج 
قاسم روحیه ایثار و جهاد و انقالبی گری است. اینکه 
مدیریت جهادی او و تالش او همه با یک روحیه ویژه 

جهادی همراه بود.
یکی از مؤلفه هــای مهم و زیربنایــی در فرهنگ 

بسیجی دشمن شناسی است؛ اینکه بدانیم دشمن در 
کدام میدان وارد شــده تا اقدام بهنگامی علیه دشمن 

داشته باشیم. 
برخی سؤال می کنند که آیا تفاوتی بین مکتب حاج 
قاسم و مکتب امامین انقالب وجود دارد؟ من عرض 
 تفاوت است. تفاوتش مانند تفاوت 

ً
می کنم، بله حتما

مکتب امام حسین)ع( با مکتب یاران امام حسین)ع(، 
همچون ابالفضل العباس)ع( است. یکی رهرو و یکی 
پیرو محض. مکتب حاج قاسم مکتب اطاعت از ولی 

است و مکتب امامین انقالب مکتب حسینی است. 
یکی دیگر از برجســته ترین مالک ها و مبانی این 
فرهنگ آخرت گرایی و آزادی و حریت از اسارت دنیا 
و جاذبه های مادی است و خالقیت و ابتکار هم نکته 
دیگری است. یکی دیگر از مبانی فکری حاج قاسم و 

بسیج امید و نشاط و اصل »ما می توانیم« است. 
از دیگر مؤلفه های فرهنگ مذکور بصیرت افزایی 
و تالش برای هدایت انســان ها به سمت حق است. 
مقاومت و ســازش ناپذیری در برابر همه فشــارها و 
ســختی ها یکی دیگر از این مؤلفه ها به شمار می آید. 

از برجسته ترین مصادیق و مبانی مکتب حاج قاسم و 
بسیجیان »شجاعت« و »صراحت« است. برخی ها 
بصیرت دارند؛ ولی شــجاعت و صراحت بیان آن را 
ندارند، اما حاج قاسم به ما یاد داد از همانجا که حق را 
تشخیص دادید و هر کجا که حق را فهمیدید، با همه 

وجود با صراحت از آن دفاع کنید.
یکــی از ویژگی هــای مهم مکتب حاج قاســم و 
فرهنگ بسیجی، آمادگی کامل برای حضور در همه 
جبهه هــا بود؛ یعنی چنــد منظوره بــودن اینها وجوه 
مشــترک بین مکتب حاج قاســم و فرهنگ بسیجی 
است. می دانیم آنچه این انقالب را حفظ کرده، پیش 
برده و حمالت دشمن را در طول بیش از چهار دهه با 
وجود همه دشمنی ها و فتنه ها و تهاجمات دفع کرده، 
همین مکتب و فرهنگ بوده است و ما در مکتب حاج 
قاسم این را یاد گرفتیم. از دیدگاه من این یک نکته بسیار 
مثبتی است که شما فرهنگ بسیجی را از نگاه مکتب 
حاج قاسم بیان می کنید؛ مصداق حاج قاسم برای این 
موضوع مصداق دقیقی اســت. انسان بدون فرهنگ 
بسیجی زنده نیست و انســان بدون فرهنگ بسیجی 

آزاد نیست؛ انسان بدون فرهنگ بسیجی انسان نیست 
و انسانیت ندارد و در جهت تعالی حرکت نمی کند و 
خود حاج قاسم هم یک بسیجی به معنای حقیقی بود. 
به واســطه همین اخالص و حرکت درست، بهترین 
هدیه الهی و بهترین عاقبت بخیری ـ که شهادت در راه 
خدا بود ـ نصیبش شد. آنچه برای ما اهمیت دارد، این 
است که ما از او در همه صحنه های زندگی و میدان ها 
الگو بگیریم، چه در میدان جهاد اصغر، چه در میدان 

جهاد کبیر و چه در میدان جهاد اکبر. 

 BBBBچرا حاج قاسم در این فضا ویژه شد؟ 
حاج قاســم یک خلقت ویــژه در آفرینش نبود، یکی 
از میــان ما بود، ولی اراده و مجاهدت و مســیری که 
انتخاب کرد، او را به فوز عظیم رساند و این برای همه 
جامعه یک الگوست. می بینیم که از دوست و دشمن 
همه در برابر عظمت او ســر تعظیم فرود می آورند و 
ان شاءالله با تربیت حاج قاســم ها و با خودسازی در 
جهت مکتب حاج قاسم و فرهنگ بسیجی زمینه های 

ظهور را برای ظهور آخرین حجت الهی فراهم کنیم.

قاسم   حاج 
بسیج فرهنگ  پرچمدار 

 نماینده ولی فقیه در سپاه در گفت وگو با صبح صادق تشریح کرد

ترویج حجاب

»ســاره پورحســرت« از حوزه بســیج 
خواهران کوثر سپاه ناحیه بندرانزلی استان 
گیالن در این جشنواره شرکت کرده است. 
این حوزه 18 پایگاه دارد که در ایام کرونا 
عملکــرد خوبی در مهارســازی بیماری 
کرونا در سطح شهرســتان داشته است. 
بزرگ ترین پایگاه تولید ماسک را در استان 
گیالن ایجاد کرده اند که در ایام اوج کرونا و 
کمبود ماسک، 5 هزار ماسک دوخته اند و 
کارگاه تولیدگان هم برای شبکه بهداشت 
و درمان اســتان داشــته اند. همین مسئله 
توانسته باعث ایجاد شبکه ای از خیاطان 
و هنرمندان در محالت شــود. همچنین 
این حوزه شروع به ساخت مستند دو نفر 
از شــهدای سالمت بندرانزلی به نام های 
خانــم ادیب و دکتر دیوشــلی کرده اند تا 
پاسداشتی برای زحمت کشان این حوزه 

باشد.
 با توجه بــه دغدغه مند بودن در زمینه 
پوشــاک فاخر و مناســب بانوان محجبه 
برند پوشــاک ایرانی ـ اســالمی گلپاد به 
معنای نگهبان گل را بــا کمک طراحان 
دوخت راه اندازی کرده اند و نمایشگاهی 
نیز در سطح شهرستان برگزار کرده اند که 
امید دارند قدم هــای بعدی را با حمایت 

مسئوالن محکم تر از قبل بردارند. 

 معیشت محله

»زهرا رضایــی« فرمانده پایــگاه حوزه 
فاطمه الزهرا)س( ناحیه ازنا استان لرستان 
است. این پایگاه فعالیت های متعددی در 
زمینه های مختلف و کمک های معیشتی به 
نیازمندان داشته است. در ایام کرونا موفق 
به دوخت 5 هزار ماسک شده اند که البته 
این رقم برای یک پایگاه کوچک در شهری 
کوچک رقم قابل توجهی اســت. در این 
ایام نیز بسته های معیشتی برای نیازمندان 
تهیه می کرده اند و اشراف کاملی به محله 
و نیازمندان آن داشــته اند. یکی از دالیل 
حضور ایــن پایگاه در جشــنواره مالک 
اشــتر همین موضوع ایجاد اشراف کامل 
بر محدوده پایشگاه در خصوص شناسایی 
افراد کم توان و نیازمند بوده اســت. مهد 
قرآنی نیــز در پایگاه ایجــاد کرده اند که 
فعالیت های ویژه و خوبی دارد و از استقبال 
خوبی نیز برخوردار اســت و تربیت را از 
سال های پیش از دبستان شروع کرده اند. 
ایــن پایگاه در ســایر عنوان های فعالیتی 

پایگاه های بسیج نیز فعالیت زیادی دارد.

تربیت آوینی ها

پایگاه رشــید  »طاهره صابری« فرمانده 
درچه از اســتان اصفهان است. بیشترین 
فعالیتی که این پایگاه انجام می دهد برای 
نوجوان ها و جوان هاســت که از سن 9 تا 
18 ســال در این پایگاه فعالیت می کنند و 
می خواهند در 18 ســالگی متخصصانی 
تحویل رهبر معظم انقالب دهند، همانطور 
که ایشان آوینی شدن را مطالبه کردند. قرار 
است این بچه ها آوینی های رهبر در بحث 
انیمیشن و بازی سازی شوند. این بچه ها 
به دنبال یکســری آموزش ها می روند و بر 
اساس استعداد و فعالیتی که دارند، گروه 
تشکیل می دهند و در آینده این پایگاه یک 
کارگروه انیمیشن ســازی و بازی ســازی 
ایجاد می کند. در بحــث اجتماعی یک 
گروه مردمی برای مــردم ایجاد کرده اند 
که بیشــترین همدلی هــا را در این زمینه 
دارند. در این طرح هر کوچه یک نماینده 
دارد، آسیب شناســی های مختلف انجام 
می شود و مشکالت را بررسی می کنند و 
به شهرداری مراجعه می کنند که شهردار 
یا شوراهای شهر از این محل های بررسی 
شــده بازدید میدانی به عمــل می آورند 
 و به یــک جمع بندی برای رفع مشــکل

 می رسند. 

تقویت سواد رسانه

»آســیه فتحی« فرمانده گردان ســایبری 
فضای مجازی تاکســتان اســتان قزوین 
اســت. در این گردان فعالیت هایی مانند 
آموزش رصد شبکه های اجتماعی و سواد 
رســانه انجام می شــود. هشتگ هایی که 
ایجاد می کنند، بازخورد خوبی در فضای 
مجازی و عقب نشینی دشمن دارد. حدود 
20 سال است که این گردان فعال است، 
اما سه سال و به طور ویژه تر دو سال است 
که در حوزه فضای مجازی فعالیت جدی 
انجام می دهند. اوایل استقبال کم بوده که 
به مرور و در حال حاضر اســتقبال خوبی 
از کالس های سواد رسانه شده که باعث 

پویایی آن شده است.
 ایــن گردان بیش از 500 نفر را تحت 
پوشش خود قرار داده است. حضور فعال 
در تحوالت فضای مجازی و نیز مقابله با 
شایعه سازی و عملیات شناختی دشمن در 
این فضا یکی از اهــداف مهم این گردان 
است که برای آن تالش می کند و به واسطه 
همین تالش ها هم به عنوان گردان موفق 

در جشنواره معرفی شده است.

»آرش احمــدی« مدیرکانون بســیج جامعه 
کشاورزی شهرستان رضوانشهر استان گیالن 
اســت. وی با اشــاره به خدمات جهادی این 
کانــون می گوید، عمده فعالیت های بســیج 
جامعه کشــاورزی شهرســتان رضوانشــهر 
پیگیری طرح بسیج ملی همگانی با کشاورز در 
کشور حال انجام است و از بیشتر مربی هایی که 
تحت پوشش روستاهای همجوار استان بود، 
بهره بردیم و بالغ بر ۴2 مربی از کارشناســان 
که در مقاطع مختلف بودند اســتفاده شــد. 
مهم تریــن عامــل موفقیت گروه مــا روحیه 
بسیجی است. در واقع، ارتباطات و هم افزایی 
خوبی بین نیروها برقرار اســت و با اقدامات 
الزم آمادگی نیروها حفظ شــده تا در پیشبرد 
کارها آماده باشند. حضور مستقیم در روستاها 

و روحیــه جهــادی نیروها از دیگــر عوامل 
موفقیت ما بوده و خدا را شاکریم که توانستیم 
رتبه نخست کانون بسیج جامعه کشاورزی را 

کسب کنیم. اقدامات بسیج جامعه کشاورزی 
در راســتای فعالیت های سپاه ناحیه در بسیج 
محالت انجام می شود و کالس ها و دوره های 
آموزشــی، جشن شــکرگزاری برنج و دیگر 
اقدامات بــا الگوبرداری و کمک های مردمی 
انجام می شود. اقدامات مؤمنانه و جهادی از 
خدمات بسیج جامعه کشاورزی است که در 
حوزه کشاورزی نیز کودهای رایگان در اختیار 
روستایی ها و کشــاورزان قرار داده می شود. 
اجرای آزمون های خاک برای کشــاورزان از 
دیگر خدمات بسیج جامعه کشاورزی استان 
است که مربی ها با حضور در روستاها خاک 
را به آزمایشگاه منتقل می کنند و این اقدامات 
به صــورت خودجــوش با هــدف کمک به 

کشاورزان انجام می گیرد.

موفقیت عامل  بسیجی  وحیه  ر
»محدثه داوودی« مســئول گروه جهادی شهید 
مهدی عســگری و جهادگر برتر از استان البرز 
است، او در باره فعالیت های این گروه می گوید، 
مــا در عرصه های مختلف جهادی در اســتان 
البرز و دیگر اســتان ها به صورت تخصصی در 
حوزه بهداشت و درمان فعالیت دارد. در حوزه 
عمرانی، بهداشت و درمان، مشغول به فعالیت 
هستیم، در مناطق محروم اردوهای جهادی را 
در حوزه بهداشــت و درمان برگزار می کنیم و 
متخصصان درمانی گروه جهــادی به صورت 
رایــگان به درمان مردم این مناطق مشــغولند. 
توزیع داروی رایگان و خدمات دندانپزشــکی 
و معاینــات مردم از ســوی متخصصان حوزه 
درمانــی از اقدامــات گــروه جهــادی مهدی 
عســگری در مناطق محروم استان های کشور 

اســت. گفتنی اســت، از ســوی خیرین گروه 
برای زنان سرپرست خانوار کارآفرینی صورت 
می گیرد، بــا برنامه ریزی های صورت گرفته در 

گروه جهادی مهدی عســگری شــرایط برای 
اشتغال زایی و کارآفرینی زنان سرپرست خانوار 
فراهم شــده و در حوزه عمرانی برای بازسازی 
منازل خانوارهــای بی بضاعت اقدامات خوبی 
انجام می شــود. در وضعیــت کرونایی بیش از 
2000هزار بسته معیشتی از سوی گروه جهادی 
مهدی عسگری بین نیازمندان توزیع شده است 
و نیروهای جهادی را برای کمک به کادر درمان 
به بیمارستان ها اعزام کردیم. برخی از نیروهای 
جهادی ما در غســال خانه ها مشــغول فعالیت 
هســتند و برخی دیگر در مراکز تزریق واکسن 
کرونا به مردم کمک می کنند. کمک های گروه 
جهادی شهید مهدی عسگری از جانب خیرین 
صورت می گیرد، در این جشنواره به مثابه گروه 
منتخب جهادی کشور رتبه برتر را کسب کردیم.

ینی برای زنان  کارآفر  
 لر زبان، اما 

ً
»ســمیرا شــاهوردی« اصالتا

ساکن شهر مقدس مشهد و ملقب به »مادر 
آرزوهای ایران« اســت. او به عنوان نیروی 
جهادی، در لباس یک بسیجی و خادم مردم 
از میان میادین جهاد در این جشنواره شرکت 
کرده بــود. فعالیت خــود را از 1388/8/8 
همزمان بــا میالد امام رضا)ع( از حاشــیه 
شهر مشهد شروع کرده بود و درحال حاضر 
در جنوب کرمان مشغول فعالیت جهادی و 
به دنبال برآورده کــردن آرزوهای بچه ها در 

مناطق محروم است.
 این گــروه جهادی در ابتــدا از خانواده 
خانم شاهوردی شروع می شــود که بزرگ 
و بزرگ تر می شــود تا االن که همه کشور را 

تحت پوشش قرار می دهند.

 قرار بر این بوده و هســت که هر کسی به 
نیت امام رضا)ع( 8 هزارتومان به این گروه 
کمک کند تا آنهــا بتوانند آرزوهای کوچک 

و بزرگ بچه هــای ایران زمیــن را برآورده 
کنند. برای اینکه عزت نفس بچه ها به دلیل 
محرومیت و نیازمند بودن زیر سؤال نرود، از 
بچه ها می خواهند که آرزوی خود را نقاشی 
کنند تا آنهــا آن را به ضریح امــام رضا)ع( 
 بیندازنــد و امام مهربانی هــا، آن را برآورده 
کند.  گفتنی است، اینها حدود 5 هزار آرزوی 
بچه های این مرز و بــوم را برآورده کرده اند. 
این گروه جهادی کــه با دو کمپین آرزوهای 
قشــنگ و جهادگــران بدون مــرز فعالیت 
می کنند، زلزله کرمانشاه، و سیل لرستان یکی 

از عرصه های حضور این گروه بود.
همچنین ساخت مدرسه، تهیه جهیزیه، 
تأمین هزینــه ازدواج و بحث زیارت اولی ها 

را هم دارند.

مهربانی ها امام  نیت  به 

 از دوستان و دوستداران حاج قاسم سلیمانی است. با وجود اینکه خود در یک مقام اخالقی و معنوی حضور دارد؛ اما همواره حاج قاسم را قله معنویت و اخالق معرفی 
می کند. حجت االســالم والمسلمین عبدالله حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در ســپاه در آستانه هفته بسیج برای مان از همپوشانی فرهنگ بسیجی و مکتب حاج قاسم 

سلیمانی به عنوان الگوی اکمل بسیجی می گوید: 

علیرضا جاللیان
کارشناس دفاعی

»حسن فراموش لو« فرمانده پایگاه بسیج شهید 
صمصامی اســتان البرز با بیان اینکه به عنوان 
پایگاه نمونه اســتان البرز در حــوزه جهادی 
شناخته شدیم، گفت که عمده فعالیت های ما 
در ســه حوزه اعتالی درون، اعتالی بیرون و 
محور دفاعی انجام می شود. در محور دفاعی 
فضاهای عملیاتی و اطالعاتی انجام می شود، 
محور اعتالی بیرون مختص کارهای تربیتی 
است که در سنین نونهالی، نوجوانی، جوانی 
و بزرگساالن و پیشکســوتان انجام می شود. 
در محور اعتــالی درون هــم از 65 نوجوان 
در فعالیت های قرآنی بهره می بریم که برخی 
از آنها به ســطح خوبی در حوزه تالوت قرآن 
رسیده اند. همچنین، بیش از 200 نوجوان در 
پایگاه بسیج ما ساماندهی شده اند و در جهت 

رشد آنها اقدامات خوبی در حال انجام است. 
برای جوانان نیز دوره هــای کارآفرینی برگزار 
می کنیــم و برنامه های همچــون کمک های 

جهادی، زیارتی و ورزشی در نظر گرفته شده 
است. رده بزرگســاالن پایگاه مقاومت بسیج 
ما نیز پشتیبان های خوبی برای ما هستند و از 
حضور آنها در جلسات مختلف اندیشه ورزی 
بهره می بریــم. یکی از مســائل مهم برای ما 
ســاختار تشــکیالت و کادرســازی است و 
نیروهای فعال ما بیش از 15 سال در این حوزه 
فعالیت دارند. مردم منطقــه ما از اقدامات ما 
 آگاه بوده و ارتباط خوبی با آنها داریم. باید 

ً
کامال

بگویم در شرایط کرونایی پیگیر مسائل درمان 
بیماران بودیم و بســته های کمک درمانی بین 
مردم توزیــع کردیم. همچنین، ما خیریه ای را 
برای نیازمندان تأسیس کردیم که در حوزه های 
معیشــتی، کارآفرینی و تهیه جهیزیه اقدامات 

خوبی انجام داده اند .

۲۰۰ نوجوان در یک پایگاه 
حجت االســالم صادق حســن نژاد، استادیار 
برگزیده کشــوری بسیجی از شــبکه تربیتی 
صالحین اســتان آذربایجان غربی است، وی 
می گوید، از کارهایی که در اســتان ما صورت 
گرفته، ارتباط گیری منســجم بین ارکان شبکه 
تربیتی صالحین است که در این راستا برگزاری 
جلســات منظم و مرتب با ارکان سرمربیانی 
که در شــبکه صالحین وجود دارند، برگزاری 
جلسات بازرسی و حضور میدانی در حوزه های 
مقاومت به همراه فرماندهی ســپاه و مســئول 
معاونت شبکه تربیتی صالحین که به طور منظم 
در هفته در یکی از حوزه ها صورت می گیرد و 
از نزدیک از فعالیت هــا و اقدامات حوزه ها با 
اجتماع تمام ارکان آن حوزه بازدید می شــود. 
در این بازدیدها به مشــکالت و درخواست ها 

رسیدگی می شــود و ارتباط برگزاری جلسات 
متهم ماهیانه بین سرمربیان است که به صورت 
صمیمانه برگزار می شود و برای موانع مسائل 

تربیتی و رفع آنهــا اقداماتی صورت می گیرد. 
در بحث ارتباط گیری با سرگروه ها، به صورت 
سرزده در جلسات حاضر می شویم تا با اطالع 
از کیفیت و کمیت آنها، راستی آزمایی صورت 

گیرد و سطح کار و گزارش کار واقعی باشد.
این ارتباط صمیمی با شبکه صالحین در استان، 
منجر به ایجاد جمعی صمیمی و همدل و همراه 
شده تا شبکه صالحین در شهرستان ارومیه به 
حد قابل قبولی برســد و رتبه برتر را در کشور 
کسب کنیم. هدف نهایی بسیج تربیت نیروی 
انســانی متعهد پای کار برای انقالب است؛ 
سعی کردیم با همکاری بین فرماندهان حوزه ها 
در قالب طرح صالحین انجــام دهیم؛ در این 
راستا گروه های جهادی تربیت کردیم تا روحیه 

جهادی شکل بگیرد.

وی پای کار انقالب تربیت نیر
جهادگــر  خواجه شــاه کویی«  »علیرضــا 
برتر جشــنواره مالک اشــتر بسیج گفت، 
بســیج اســاتید در جبهه علمی و دانشــی 
فعالیت های برجسته ای در سطح کشور دارد 
و هر کجا که نیاز به کمک باشــد، با توجه به 
پشــتیبانی های تخصصی و کارشناسی که 
دارنــد و ظرفیت هایی که در ایــن زمینه در 
اختیار آنهاست، به درستی می تواند به کمک 
اســتانداری ها و دستگاه های اجرایی آمده و 
در حوزه حل المسائل و بازکردن مشکالت 
مردم کمک کند. ســازمان بســیج اســتان 
گلستان طی دو سال فعالیت سالیانه و متوالی 
رتبه اول کشوری در بین 32 استان کشور در 
رده بسیج اساتید را کسب کرده که بیان کننده 
عمق فعالیت های استادان دانشگاه های استان 

بوده و پای کار حل مشــکالت و گره گشایی 
آن در حوزه های علمی و تخصصی هستند. 
سازمان بسیج اساتید با توجه به مأموریت های 

محوله تمام امکانات را برای حل مشکالت 
و حرکت در جهت اقدامات و مأموریت های 
محوله برنامه و جبهــه ای عمل می کند و ما 
این موفقیت را به روح پاک شهدا و ایثارگران 

تقدیم می کنیم.
سازمان اساتید گلســتان در حادثه سیل 
استان، ضمن اقدامات جهادی، در دانشگاه 
علوم کشــاورزی کمپ علمــی ایجاد کرد 
و نیروهای متخصص حوزه ســیل را جمع 
کردیم تا علت این حادثه را بررسی کنند و در 
اختیار مسئوالن مربوطه قرار دهند. همچنین، 
در سطح ملی همایشی در حوزه سیل برگزار 
کردیــم و مقاله های زیادی بــه دبیرخانه آن 
ارسال شد تا بتوانیم در این زمینه پیشگیری 

داشته باشیم.

سیل  پدیده  علمی  بررسی 

 جهاد
مومنانه

 جهاد
مومنانه
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پس از اشغال النه جاسوسی و احساس نیاز کشور به 
بدنه دفاعی در شــرایطی که کشور هر لحظه از سوی 
آمریکا برای حمله تهدید می شــد، موجب شــد تا 
امــام این بدنه دفاعی را از مردم تشــکیل دهند و پس 
از مدتــی هم این بدنه دفاعی برای مدیریت به ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی پیوست؛ اما شرایط دفاعی 
و جنگ موجب شــد بسیج شاکله نظامی و امنیتی به 
خود بگیرد؛ اما حضور بســیج در مساجد نقش های 
فرهنگــی و اجتماعی بــرای آن تعریف می کرد. پس 
از دفاع مقدس، نیاز کشــور فراتر از نیاز دفاعی بود و 
بسیج باید مرزهای فعالیت خود را گسترش می داد؛ 
گسترشی کیفی در حوزه دفاع و امنیت و کمی در حوزه 
مردم یاری و خدمت رسانی. این کارکرد بسیج آن جایی 
نمایان شد که در حوادث طبیعی بسیجیان حضوری 
سریع، خودجوش و گروه گروه پیدا می کردند. کم کم 
این امر پذیرفته شد که مدل بسیجی که امام خمینی)ره( 
برای ایران و انقالب اسالمی پیچیده اند، اعماق ژرف 

و مهم تری از آنچه آن روز تصور می شد، دارد.

 Bامداد و مردم یاری
اولیــن کارکردی که بعد از دفاع مقدس از بســیج نه 
به منزله یک ســازمان؛ بلکه به عنوان یک تشکیالت 
گسترده، خودجوش و مردمی دیده شد، درست چیزی 
شبیه فعالیت هالل احمر بود؛ اما نه در قالب سازمان 
یافته و از قبل تمرین شــده. نمونه بارز این مســئله در 
زلزله های ســنگین دهه هفتاد تا امروز قابل مشاهده 
است، از زلزله رودبار و بم تا زلزله آذربایجان شرقی، 

کرمانشــاه و اخیرا هرمزگان. این مسئله به خوبی در 
حادثه سیل خوزســتان، ایالم و گلستان هم مشاهده 
شد که بسیجیان ـ که خود از میان مردم بودندـ بهترین 
خدمات را به مردم آسیب دیده دادند، که البته در این 
میان زحمات شاخص ترین بسیجی زمان شهید »حاج 
قاسم سلیمانی« در خوزســتان در اوایل سال 13۹8 
را نباید از یاد برد. در ماجرای این ســیل بســیجیان با 

گل زدایی و خدمت به سیل زدگان گل کاشتند.

 Bگروه های جهادی
اما کارکردهای بسیج به همینجا ختم نمی شود. آخرین 
 از 

ً
روزهای دهه هفتاد بود که جهاد ســازندگی عمال

دولت جمهوری اسالمی حذف شد. ابتدا کارکردش را 
از دست داد و سپس نامش. اما در این میان از دل مردم 
عده ای در قاموس بسیجی زمانی که محرومیت را در 
دل بسیاری از روستاها به ویژه روستاهای مرزی کشور 
دیدند، رفتند تا تجربه جهاد ســازندگی در سال های 
ابتدایی انقالب را تکرار کنند. گروه های جهادی یک 
به یک فعال شدند و روستا به روستا و منطقه به منطقه 
رفتند. دانشجو و طلبه، معلم و دانش آموز، مردم عادی، 
پیر و جوان و زن و مرد به خود قالب گروه های جهادی 
گرفتند و هــر یک برای رفع محرومیتی به یک عرصه 
محروم وارد شدند. کم کم کار قالب گرفت، اگر یک 
گروه می توانست همه امور محرومیت زدایی را انجام 
دهد، اما گروه هایی هم تخصصی شکل گرفتند، برخی 
گروه های جهادی پزشکی و درمانی، برخی عمرانی، 
برخی فرهنگی و برخی هــم در حوزه های مختلف 
اقتصاد مقاومتی. کم کم تعداد گروه ها افزایش یافت و 
این باور به مسئوالن تزریق شد که این گروه ها کارهای 
بزرگــی می توانند انجام دهنــد، کارهایی با کمترین 
هزینه در محروم ترین نقاط کشور. این گسترش امروز 

به صورتی است که حجم باالیی از مسکن محرومان 
 تمام بودجــه محرومیت زدایی دولت و 

ً
و نیز تقریبــا

سازمان های حمایتی همچون بنیاد برکت ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره(، بنیاد مســتضعفان، بهزیستی، کمیته 
امــداد و... در اختیار گروه های جهــادی قرارگرفته 
تا در کنار هزینه و خدماتی کــه مردم عادی برای این 
محرومیت زدایــی به این گروه ها داده اند، بخشــی از 
محرومیت ها و عقب افتادگی های مردم این مناطق را 

رفع کند.

 Bبسیج و کرونا
اما این همه کارکرد بســیج مردمی بــرای مردم نبود؛ 
چراکه در شــرایط بحران پدافند زیســتی بســیجی 
توانست نشــان دهد که مبتنی بر نیاز کشور می تواند 
ظرفیت ســازی کند، این ظرفیت سازی در ابتدا نیازی 
به بودجه و تشــکیالت عریض و طویــل ندارد و یک 
ظرفیت ســازی خودجوش مردمی است. در ماجرای 
 کشور رو به تعطیلی رفت، 

ً
کرونا و پس از اینکه عمال

مساجد، پایگاه های بسیج و گروه های جهادی رونقی 
در اجتماع ایجاد کردند، کارگاه های ماســک دوزی، 
تهیه اقالم خوراکی مورد نیاز بیماران در بیمارســتان 
و کادر درمان و... موجب شــد کــه موجی از امید و 
امیدآفرینی آن هم در پس موج وحشــت آفرین کرونا 
در کشور ایجاد شــود، البته همه کار این نبود، از ولی 
امر دســتور رسید تا مواســات و کمک مؤمنانه شود 
و همه دیدند که این بســیجیان بودند که لبیک گفتند 
و حجم عظیمی از کمک هــای مردمی برای مردم با 
تالش مردمی که بســیجی بودند، جمع آوری و توزیع 
شد. طالب بســیجی در همان شرایط پای کارآمدند 
و به بیمارستان هایی رفتند که خیلی ها وحشت داشتند 
نزدیک آن بیمارستان شوند. از روحیه دادن به بیماران 

تا غســل اموات کرونایــی از کارهای بی ســابقه در 
تاریخ انقالب اسالمی بود که به مدد طالب بسیجی 
در گروه هــای جهادی طالب انجام شــد و بعضا هم 

خط شکنی بود.

 Bواکسیناسیون
در مرحله بعد برای مهار کرونا خیلی ها روی بســیج 
حســاب باز کردند، در طرحی موسوم به طرح شهید 
بزرگوار حاج قاســم ســلیمانی خانه بــه خانه برای 
شناسایی و غربالگری بیماران کرونایی اقدام شد. در 
واکسیناسیون سراســری نیز باز خیلی ها روی بسیج 
حســاب ویژه باز کردند. با تأمین واکســن و تشکیل 
صف های طوالنی واکسن بســیج آرام آرام برخی از 
پایگاه های واکسیناسیون را تحویل گرفت و تعداد بسیار 
زیادی هم پایگاه جدید تأسیس کرد تا نشان دهد بسیج 
جامعه پزشکی کشــور همچون دفاع مقدس همیشه 
پای کار انقالب و ایران هستند و بسیاری از کادر درمان 
بسیجی کشــور بدون هیچ چشمداشتی در این مراکز 
فعال شــدند و بار جمعیت بعد از مدتی از این مراکز 
برداشته شــد. به صورت کلی هرجا میدانی باز شد، 
بسیج به عنوان بدنه عظیم و کارآمد مردمی در کشور 
وارد شد تا مکمل نقش نهادها و سازمان هایی باشد که 
به تنهایی نمی توانند بار مسئولیت خویش را بر دوش 
کشند، حال هالل احمر باشد، یا وزارت بهداشت یا 
کمیته امداد و بهزیستی یا هر نهاد و سازمانی از قوای 
ســه گانه یا حتی نیروهای مســلح. در واقع بسیج را 
مردمی تشکیل می دهند از خود مردم که برای خدمت 
به مــردم می آیند و یک تفاوت مهم آن با هر تشــکل 
مردمی وجود نفس مسیحایی امام خمینی)ره( برای 
وی« بودن آن است 

ْ
ق

َ
َس ُبْنیاَنُه َعلی ت َسّ

َ
تأسیس آن و »أ

که سراسر آن را پر از خیر و برکت کرده است.  

 بسیج از مردم و در کنار مردم

»حمیده قیومی« یکــی از فرماندهان پایگاه های 
بسیج شهرستان خمین استان مرکزی است. پایگاه 
وی که در یک مسجد واقع است، دو سال فعالیت 
نداشــته؛ اما با حضور خانم قیومی که قبال مربی 

هم بوده اســت، این پایگاه فعال 
 شده اســت. گفتنی است، بیشتر 
فعالیت پایگاه بــرای نوجوان ها و 
جوان هاســت. در ابتدا حلقه های 
صالحین را از مهد کودک شروع 
می کنند تا به مقطع دبیرســتان و 
دانشگاه رســیده است و به شدت 
فعال هستند و هر رده سنی حلقه 
با  ایــن حلقات  جداگانــه دارد. 
معیار قرآن پیش می رود و حلقات 

روخوانــی و حفظ نیز برگزار می کنند که در حال 
حاضر ۷۰ متربی حفظ قرآن دارند که بیشتر آنها 
دو جزء را حفــظ کرده اند. مهم ترین فعالیت این 

پایگاه به زمان شهادت حاج قاسم برمی گردد که 
بالفاصله هیئت دختران حاج قاسم را راه اندازی 
می کنند و کارهــای جهادی مختلــف ذیل این 
هیئت انجام می شود، مرمت و بازسازی مدارس 
کم برخــوردار را انجام داده اند 
و شور و نشــاط را به نمازخانه 
مــدارس برده انــد. همچنین با 
گــروه جهادی بــرای برگزاری 
جشــن های ایام خاص به همه 
روستاهای اطراف خمین رفته اند 
و سپس به شهرستان های اطراف 
و شهرهای اطراف هم رفته اند. 
هنــگام انتخابــات، تواصی به 
نشــاط و امید داشته اند که مورد 
تشویق سازمان تبلیغات نیز قرار گرفته اند. این کار 
هم در فضای مجازی و هم حقیقی انجام شده که 

تا مردم حضور حداکثری داشته باشند. 

هیئت دختران حاج قاسم
»سیده ســمیه جعفری« فرمانده حــوزه مقاومت 
حضرت زهرا)س( شهرستان کبودرآهنگ استان 
همدان اســت. این پایگاه به عنوان حوزه مقاومت 
برتر در جشــنواره حضور پیدا کرده اســت. یکی 

از مــواردی که این پایگاه پیگیری 
تحکیم،  تشکیل،  بحث  می کند، 
تعالــی بنیــان خانــواده و جاری 
کــردن ســبک زندگــی ایرانی ـ 
اسالمی است. کارهای مختلفی 
و  آســان  ازدواج  درخصــوص 
جمع آوری جهیزیه و سیســمونی 
انجام گرفته  و کمک های مردمی 
است. به کمک نهادها کارگاه هایی 
با موضوع خانواده نیز برگزار شده 

و مشاوران جهادی به روستاها و شهرستان ها برای 
تحکیم نهــاد خانواده اعزام شــده اند. حلقه های 
صالحین ایجاد شــده تا تربیت اســالمی شکل 

بگیرد و خانواده و بانوان رشد پیدا کنند. این پایگاه 
در بحــث محرومیت زدایی نیز فعالیت داشــته و 
در ایام کرونا نیز بســته های معیشــتی تهیه کرده  
اســت. همچنین در این پایگاه گردان امنیتی کوثر 
سازماندهی شــده  است. افزون 
بر این، تشکیل محالت اسالمی 
پیگیــر شــده اســت؛ محالتی 
کــه عــاری از طــالق، اعتیاد و 
آســیب های اجتماعی باشــد که 
موضــوع اصلــی زن و خانواده 
است. شهرســتان کبودرآهنگ به 
دلیل پیگیری هــای این حوزه در 
تشکیل و تحکیم خانواده می تواند 
پایلوت کشــوری در  به عنــوان 
موضوع عفاف و حجاب قرار گیرد، چرا که غالب 
بانوان در این شهرستان پوشش برتر چادر دارند و 

می تواند الگویی برای کشور معرفی شود.

تحکیم خانواده 

»وحید یاری« مســئول گروه جهادی برتر از استان 
لرستان سپاه حضرت ابوالفضل)ع( است. او معتقد 
اســت، دعوت ما به دین و انقالب باید با اعمال و 
رفتارمان باشــد و این نکته شعار گروه جهادی وی 

اســت. وی ادامه می دهد، ســال 
13۹8 این گروه تشــکیل شــد و 
آتش به اختیار در همه صحنه ها که 
احساس نیاز وجود داشت، حضور 
پیدا کردیم. در سیل در مناطق پل 
دختر به منطقه رفتیم و موکب زدیم 
و چنــد روز آنجا بودیــم.در زلزله 
و کرونــا هم برای کمــک به مردم 
حضور داشــتیم. در بحث کرونا با 
ضد عفونی معابر شروع کردیم، بعد 

بســته های بهداشتی را تأمین کردیم و بعد با اشاره 
حضرت آقا طرح کمک مؤمنانــه را اجرا کردیم، 
ســپس در بحث کمک به کادر درمان و همچنین 

واکسیناســیون و آزمایش و شناسایی افراد مبتال و 
حمایت معیشتی افراد مبتال ورود کردیم. البته من 
نماینده گروه هستم و همه در گروه شریک هستیم. 
ما در ســاخت منازل مسکونی محرومان هم ورود 
کردیم. در یــک منطقه دیدیم که 
یک مرکز بهداشت دستگاهی به 
نام »سونیکید« را ندارد که مربوط 
به مــادران باردار اســت و زنان 
باردار منطقــه راه دوری می روند 
و متحمل زحمت می شــوند، با 
مســئول مرکز بهداشت صحبت 
کــرده و هزینه تأمین دســتگاه را 
مشــخص کردیم. بعد در همان 
منطقه سراغ خانواده ای رفتیم که 
تازه یکی از افرادش مرحوم شــده بود و گفتیم در 
شــرایط کرونا به جای هزینه مراسم یادبود، هزینه 

تأمین این دستگاه  شود.

 دعوت به دین و انقالب
»سیدرحیم وفانژاد« فرمانده حوزه مقاومت بسیج 
امام حسن عسکری)ع( ناحیه یاسوج سپاه فتح به 
عنوان حوزه برتر اســتانی در سال 13۹۹ شناخته 
شده اســت. او در این خصوص می گوید، در دو 

ســالی که در این حــوزه بودیم، 
کادر سازی را به شکل تشکیالتی 
انجام دادیم. در واقع، یک حلقه 
وصــل معاونت هــای 1۷گانــه 
پایگاه هــا با ناحیه بودیــم و این 
ارتباط تشکیالتی به صورت کامل 
برقرار بــود بدون دخالت حوزه؛ 
البته مدیریت کار با حوزه بوده و 
هســت. ما در حوزه با مجموعه 
پایگاه ها در بحــث اجتماعی و 

مردم یاری وارد شدیم و با خدمت به مردم نسبت به 
نشان دادن اقتدار و افزایش محبوبیت بسیج اقدام 
کردیم. در بحث محرومیت زدایی و ســاماندهی 

به وضعیت نامناسب محله های کمتر برخوردار 
هم اقــدام کردیــم. گروه های جهــادی را برای 
امدادرســانی به مردم زلزله زده سی سخت اعزام 
کردیم و یک هفته هم پشــتیبانی آشپزخانه ویژه 
مردم و امدادگران شهر سی سخت 
را بر عهــده داشــتیم.  در بحث 
فرهنگی برون ســپاری کارها را با 
انعقاد تفاهم نامه بین مجموعه های 
جبهه فرهنگی انقالب در منطقه 
و پایگاه های مقاومت توانســتیم 
به ثمر برســانیم و این باعث شد 
تا حرکت های فرهنگی نوینی در 
محــدوده ایجاد کنیــم. در بحث 
مشــکالت  حل  برای  مشــاوره 
خانواده هــا و تربیت فرزند و و ســایر معضالت 
اجتماعــی ورود کردیم و توانســتیم با مســجد 

محوری اقبال مردم به مسجدها را افزایش دهیم.

مسجد محوری 

 حضور در میدان

»جعفر کهنسال« جهادگر برتر جشنواره 
مالک اشتر بســیج گفت: در مدت زمان 
یک ســال گردان بیت المقدس را تشکیل 
دادیم و در ادامه مأموریت های ویژه بسیج 
گردان، اقدامات زیادی همچون برگزاری 
کالس هــای بصیرتی، جــذب نیروها و 
برگزاری جلسات گوناگون دینی و قرآنی، 

کمک به بحران ها و... انجام شده است.
وی می گوید، در جشنواره مالک اشتر 
بســیج رتبه اول استانی را کسب کردیم و 
در حــال حاضر در گردان بســیج به طور 
مســتمر، جلســات مختلف بصیرتی را 
برگزار می کنیم. گفتنی است، گروه های 
بسیجی در بحران ها حضور فعالی دارند؛ 
برای نمونه، می توان به بحران سیل اشاره 
کرد که مردم با جــان و دل برای مقابله با 
آن اقدام کردند. ما به بدنه بسیج وصل بوده 
و نقش فعالی را ایفا می کنیم، فعالیت های 
مختلف ورزشــی در بسیج داریم و بستر 
مناســب در شهرمان در رشــته های دو و 
میدانی و شنا فراهم است. مطابق بیانات 
رهبری یک انقالبی همیشه باید در صحنه 
باشد و در این راســتا نقش فعال داریم و 

جوانان را تشویق می کنیم.

اصالح و جذب

»جواد فاریابی« از کرمــان فرمانده گردان 
بیت المقدس حــوزه ثارالله ناحیه حضرت 
رسول شهر کرمان است. او ماجرای مهمی 
برای مان تعریف کرده و می گوید، اولین کار 
ما بعد از حکم فرماندهی اشراف اطالعاتی 
بر خود نیروها بود. بر اساس شایسته ساالری 
و کار تربیتــی اقدام به چینــش نیرو کردیم 
و صفر تــا صد کار را به خــود نیرو واگذار 
می کنیم و اگر نیاز به کمک داشــته باشــد 
دخالت می کنیم. به این ترتیب، نیرو این گونه 
خوداتکا می شــود که خــودش یک طریق 
تربیتی اســت. اولین روزی که وارد منطقه 
شدیم، بیشــتر معضالت منطقه را بررسی 
کردیم، خانواده های بی بضاعت را پوشش 
دادیم. علت معضالت خانواده ها را بررسی 
کردیم و به دنبال رفع آن رفتیم. اراذل منطقه 
را شناســایی کردیم و با اشراف اطالعاتی 
عمل کردیم. حتی در موردی فردی از اراذل 
بود که طی فرایندی جذب گردان شــد و در 
خیلی از کارهای مهم گردان کمک حال ما 
شد، نمازخوان شــد، خالف را ترک کرد و 
شد بسیجی و توانســتیم حداقل یک نفر را 
احیا کنیم.  یک بار او را دســتگیر کردیم و 
بردیــم دادگاه و نمک گیرش کردیم، ضامن 
آوردیم و اصالح شد و چند تا از دوستانش را 
هم جذب کرده که روی آنها هم کار کردیم. 

 جهاد
مومنانه

حسن ابراهیمی
خبرنگار
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در طول چهار دهه گذشــته جمهوری اسالمی ایران 
همواره به دلیل آرمان ها و ارزش های فرامرزی و جهان 
شــمول خود با هدف تضعیف و فروپاشی در معرض 
تهدیدآفرینی   از سوی دشمنان داخلی و خارجی قرار 
داشته اســت؛ اما در بین تمام انواع تهدیدات موجود 
علیه انقالب اســالمی، آنچه بیــش از همه مخرب و 
دارای اهمیت جلــوه می کند، تهدیدات نرم فرهنگی 
و اعتقادی اســت؛ چرا که این نوع تهدیدات مبانی و 
ارزش های فرهنگی، اجتماعی و حتی اعتقادی افکار 
عمومی کشــور را هدف قــرار داده و از این طریق در 
پی تضعیف نظام اســالمی هستند؛ به همین دلیل نیز 
بالفاصله پس از پایان دفاع مقدس و شروع فصل جدید 
تهدیدآفرینی های دشمنان علیه انقالب اسالمی، رهبر 
معظم انقالب)حفظه الله( در دیدار سال 13۷1 خود با 
فرماندهان گردان های عاشورای نیروی مقاومت بسیج 
به این نوع جدید از تهدیدآفرینی های دشــمنان اشاره 
کرده و فرمودند: »جنگ نــرم، یک تهاجم فرهنگی، 
بلکه یک شبیخون، غارت و قتل عام فرهنگی است«؛ 

یک ســال بعد هــم در دیــدار با 
فرهنگیان کشــور بیان داشــتند: 
»کســی کــه صحنــه را می بیند 

ملتفت است که دشمن دارد چه کار 
می کند و می فهمند که شبیخون است 
و چــه شــبیخونی 

هم هست«؛ از این ســال به بعد همواره رهبر حکیم 
انقالب این دست هشــدارها را بارها طرح کرده و بر 
اهمیت مقابله با آن تأکید داشته اند؛ چرا که دشمن در 
قالب جنگ نرم و بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی و 
رسانه ای متعدد و در دسترس خود به طور مستمر تالش 
دارد در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی اراده 
مطلوبش را بر ملت ما و دیگر جوامع آزاده و مســتقل 
جهان تحمیل کرده و از این طریق منافع اســتکباری 
خویش را که خــالف منافع ملی ما و دیگر ملت های 

آزاده جهان است، تأمین کند. 
باید به این نکته توجه داشــت که دشمن در قالب 
جنگ نرم به دنبال ضربه زدن به افکار عمومی و سرمایه 
اجتماعی انقالب اسالمی است و این هدف را از طریق 
ضربه زدن به مشروعیت نظام دنبال می کند تا در نهایت 
از رهگذر این اقدام زمینه براندازی یا تغییر ســاختار 
نظام سیاســی حاکم بر کشــورمان مهیا و دارای اقبال 
عمومی شود. در چنین شرایطی افزایش 
هوشــیاری افــکار عمومــی از طریق 
بصیرت افزایــی و تأمین حفاظت از 
سنگرهای معنوی نظام و کشور با 
تکیه بر اقشار بصیر، بهترین و 
مؤثرترین دفاع در برابر 
جنگ نرم دشمن در 
می شود؛  گرفته  نظر 
جنگ  مخاطب  که  چرا 
نرم »افکار عمومی« اســت، لذا واکســینه 
شدن افکار عمومی نســبت به توطئه ها و 
خدعه های دشمن این نوع تهاجم را کم اثر 

و حتی بی اثر می کند.

به همین دلیــل جوهره بیانــات معظم له خطاب 
به نســل جوان و دانشجو در ســخنرانی روز اربعین، 
مفهومی بود که رسانه ها و کاربران فضای مجازی از آن 
به عنوان »جهاد تبیین« نام بردند و زمینه تبدیل شــدن 
آن به یک کنش جمعــی را فراهم کردند. رهبر معظم 
انقالب در این بیانات خاطرنشان کردند: »شما جوانان 
عزیز و دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه  
ت و امید آینده  این کشــورید، به مسئله  »تبیین« 

ّ
دل مل

اهّمّیت بدهید. خیلی از حقایق هســت که باید تبیین 
بشــود... در قبال این حرکت گمراه کننده ای که از صد 
ت ایران سرازیر است و تأثیرگذاری 

ّ
طرف به سمت مل

بر افکار عمومی که یکی از هدف های بزرگ دشمنان 
ایران و اســالم و انقالب اســالمی است و دچار ابهام 
نگه داشتن افکار و رها کردن اذهان مردم و بخصوص 
جوان ها، »حرکت تبیین« خنثی کننده  این توطئه  دشمن 

و این حرکت دشمن است.«
با توجه به بیانات ولی فقیه جامعه اسالمی، عناصر 
و اقشــار فعال کشــور باید با رویکرد ایجابی و کنشی 
ظرفیت های در دســترس خود را در راســتای بسط، 
ترویج و نشــر حقایق انقالب و نظام اســالمی به کار 
گیرند، البته با توجه به حساســیت موضوع جهادگران 
میــدان »جهاد تبییــن« باید با منطق، ســخن متین، 
عقالنّیــت کامل و همراه با زینــت عاطفه و عواطف 
انسانی و به کارگیری اخالق و همچنین رعایت اقتضای 
شــرایط از حقایق انقالب، نظام و میهن اسالمی دفاع 
کرده و ارزش های آن را نشــر دهند. رعایت این اصل 
موجب می شود که نه تنها جنگ نرم دشمن خنثی شود؛ 
بلکه زمینه تبلیغ و ترویج و در نهایت گسترش گفتمان 
و ارزش های انقالب اسالمی در عرصه های مختلف 

داخلی و خارجی مهیا شود.

حال این ســؤال مطرح است که در عرصه »جهاد 
تبیین«، سازمان بسیج به عنوان بزرگ ترین تشکل مردم 
نهاد اجتماعی و فرهنگی کشور چه نقش و مسئولیتی بر 
عهده دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به تاریخ 
پر افتخار این تشکل مردمی در دفاع از انقالب اسالمی 
اشــاره کرد، چرا که بســیج همــواره در عرصه های 
گوناگون مدافع تمام قد انقالب اسالمی و ارزش های 

آن بوده است.
آمادگی بسیج و همیشــه فعال بودن آن در صحنه 
دفاع از انقالب اســالمی ناشــی از مهم ترین وی  ژگی 
بســیج، یعنی »مکتبی بودن« آن اســت؛ چرا که این 
نهاد مبتنی بر آموزه های مکتب تشــیع و اســالم ناب 
محمدی)ص( شکل گرفته اســت. در این مجموعه 
شاخصه هدف گذاری، سازماندهی، مدیریت، تعیین 
صالحیت، عضوگیری و... آموزه های اسالمی بوده و 
چه در مرحله تأسیس و چه در مرحله تداوم و تحول تنها 

از آموزه های اسالمی الگو برداری شده است.
ویژگی ممتاز دیگر مجموعه بسیج، جهادی بودن 
آن است. رهبر معظم انقالب اسالمی در تبیین ماهیت 
اقدامات جهادی و تفاوت آن با دیگر اقدامات مشــابه 
می فرماینــد: »جهاد با جهد و تالش از لحاظ ریشــه 
یکی اند؛ یعنی در آن معنای جهد و کوشش وجود دارد؛ 
اما جهاد فقط این نیست؛ جهاد یعنی مبارزه؛ مبارزه  در 
همین اصطالح متعارف فارسی امروز ما. مبارزه انواع 
و اقسامی دارد: مبارزه  علمی داریم، مبارزه  مطبوعاتی 
داریم، مبارزه  سیاســی داریم، مبارزه  اقتصادی داریم، 
مبارزه  نظامی داریم، مبارزه  آشکار داریم، مبارزه  پنهان 
داریم؛ اما یک نقطه  مشترک در همه  اینها وجود دارد و 
آن اینکه در مقابِل یک خصم است؛ در مقابِل یک مانع 
اســت. مبارزه با دوست معنی ندارد؛ مبارزه در مقابِل 
یک دشــمن اســت.« از این رو می توان نتیجه گرفت 
که ســازمان بسیج و اعضای بسیجی آن در تمام اقشار 
مختلف و متنوع جامعه، مهم ترین رزمندگان و فعاالن 
میدان جهاد تبیین هســتند؛ چرا که بیش از سایرین با 
ارزش های مبنایی انقالب اســالمی آشــنایی داشته و 
از صمیم قلب خواســتار حفظ ارزش ها و مبنای این 
انقالب گرانقدر هســتند؛ به همین دلیل نیز حتی در 

میدان جنگ نرم نیز از بذل جان و آبرو ابایی ندارند.

رزمنده بدون مرز 
نوید کمالی

کارشناس رسانه

»زهرا کشــاورز قربانی« فرمانده پایگاه مقاومت 
حوریه شــهر آبیک قزوین اســت. این پایگاه در 
شهرک مسکن مهر این شــهر مستقر است. وی 
می گوید، شناسایی نیازمندان شهرک و حمایت 

معیشــتی از آنها کار ویژه ما بود. 
حدود 2۵۰ خانــواده اوایل کرونا 
بودنــد که به تدریج با کم شــدن 
کاســته  تعداد  این  محدودیت ها 
شد و االن 1۷۰ خانواده است. در 
جذب نیروهای جوان فعال بودیم 
و در انتخابــات اخیــر هم طرح 
بصیرتی خانه به خانه داشــتیم که 
۶۰ بلوک را رفتیم و نشست برگزار 
کرده و برای مشارکت در انتخابات 

و رفع شبهات اقدام کردیم. در کارگاهی که ایجاد 
کردیم بافتن فرش اذن دخول حرم امام حسین)ع( 
را بر عهده گرفتیم و در کنارش چند سرپرســت 

خانــوار زن را فعال کردیم تــا در امر قالی بافی از 
ما دستمزد بگیرند؛ برای نمونه، در همین لحظه 
نزدیک ۴۰ قالی دســت زنان سرپرست خانوار 
داریــم و خودمان کار فروش و ســفارش جدید 
گرفتن را انجــام می دهیم. ذبح 
قربانی هر ماه بــرای نیامندان را 
هــم داریم. به تازگــی هم برای 
تهیه  تبلت  نیازمند  دانش آموزان 
کردیم. برای چنــد خانواده هم 
بخــاری تهیه کردیــم. در کل با 
شناسایی خوبی که از نیازمندان 
در شــهرک داشــتیم، توانستیم 
خدمات خوب ارائه دهیم. حتی 
در مواردی خانه به خانه می رفتیم 
و صدقات را جمع می کردیم تــا هزینه های این 
خانواده ها را تأمین کنیم؛ البته همه این فعالیت ها 

برای جذب به ما خیلی کمک کرد.

حمایت از   زنان سرپرست خانوار

»رســول افضل جو« مســئول بســیج فرهنگیان 
ســپاه جواداالئمه)ع( اســتان خراســان شمالی 
اســت و مجموعه بســیج فرهنگیان این استان با 
توجه بــه برنامه های اثربخش در شــرایط کرونا 

در عرصه هــای علمی، فرهنگی 
و اجتماعــی کمــک مؤمنانه و 
طرح هــای مختلف دیگــر رده 
موفقی بــوده اســت. او معتقد 
اســت، در هر کاری باید ابتکار 
عمل داشــته باشــیم. در شرایط 
کرونا جبهه سالمت و دانایی در 
خط مقــدم بودند، معلمان عزیز 
ما به صــورت جهادی در عرصه 
مقابله بــا کرونا و تعلیم و تربیت 

دانش آمــوزان به صورت جهادی گام برداشــتند. 
استان ما استان مرزی اســت و روستاهای بسیار 
زیادی دارد. معلمان بسیجی به صورت حضوری 

و جهادی در این مناطق گام برداشتند و حتی اولین 
معلم جهادگر کشور که در آخرین لحظات عمر 
خود در بیمارستان هم مشغول تعلیم و تربیت بود و 
آسمانی شد، خانم مریم اربابی از این استان است.

در بحث کمک های مؤمنانه به 
کمک خیرین در بین دانش آموزان 
محــروم بحــث نوشــت افزار و 
حتــی تأمین هزینه کتب درســی 
را داشــتیم. در کرونــا ۵ هــزار 
دانش آمــوز نیازمنــد بازمانده از 
تحصیــل را شناســایی کــرده و 
برای شان درســنامه تولید کردیم. 
ایده پردازی  جشــنواره  بحث  در 
تعلیم و تربیت هم فعالیت کردیم 
و معلمان ایده های خوبی به ما دادند که برخی هم 
عملی شد. مسابقات مختلف کتابخوانی هم برای 

فرهنگیان داشتیم .

درس نامه   برای بازماندگان از تحصیل 
»حجت االســالم والمســلمین کاظم سالمتی« 
اســتاد صالحین اســتان آذربایجان غربی است. 
وی به واسطه فعالیت های تربیتی در مسجدی که 
متولی و امام جماعت آن است، برای این مأموریت 

مهم تربیتی در استان انتخاب شده 
و می گویــد، برخــالف خیلی از 
استان ها که اســتادان فاضلی هم 
دارند، بنده مسئولیت ندارم و تنها 
امام جماعت مسجد و یک مؤلف 
بودم که انتخاب شدم.  به حضور 
میدانی در تمام قضایا اعتقاد دارم، 
حتــی گاهــی در میــان حلقه ها 
می نشــینم و بعضا اردو هم با آنها 
می روم. به شهرستان ها سر می زنم 

و با اســتادیاران، فرماندهان و مربیان می  نشــینم 
و جلسات مشــترک داریم. با اســتادان بزرگوار 
دو اســتان آذربایجان شــرقی و اردبیل حضرات 

آقایان عاملی و آل هاشم جلساتی داریم که هر ماه 
برگزار می شــود. گه گاهی هم جلسات مشترک 
بین استادیاران و سرمربیان و مربیان بین سه استان 
داریم که تبادل افکار و تجربیات می شود.امر مهمی 
که ما به دنبال آن بودیم، این است 
که استادیاران همه از علما باشند 
 هم ائمه جمعه شهرستان 

ً
که اکثرا

هستند و افراد فاضلی هم هستند. 
سرمربیان هم همین طور هستند و 
برنامه ای داشتیم که حتی مربیان 
ســرحلقه ها هــم از آقایان طلبه 
باشــند که این به عنوان پیشنهاد 
امروز در کشور در حال پیگیری 
است.ما در صالحین یک مشکل 
اساسی داریم که به ما هم ارتباط پیدا نمی کند. اگر 
بخواهیم صالحین در کشور فعال شود، باید پایگاه 

فعال باشد که ما حلقه تشکیل دهیم.

 حضور در میدان تربیت

»مهدیه اکبرخواه گل سفیدی« فرمانده پایگاه حورا 
مسجد نبی حوزه کوثر ناحیه بندر انزلی موفق ترین 
فرمانده پایگاه کشور در سال 13۹۹ انتخاب شده 
اســت. وی می گویــد، در گام دوم انقالب با یک 

شــورای جوان پای کار توانستیم 
در بحث اشــتغال زایی و علمی و 
پژوهشــی فعالیت خوبی داشته 
باشــیم. از پــرورش و فــروش 
ماهیان زینتی بــه عنوان یک کار 
خانگی تا ایجــاد کارگاه پرورش 
توانسته در  کرم ورمی کمپوست 
سطح پایگاه همه اعضای شورا و 
اعضای فعال بسیج را درگیر تولید 
یا فعالیت های علمی و پژوهشی 

کند. در جذب بســیج هم بر همین اساس موفق 
بودیم. در بحث علمی و پژوهشــی روی معضل 
مهم زیست محیطی منطقه که سنبل آبی هست، 

کار کردیــم و عالوه بر پژوهش با تولید بروشــور 
آموزشــی و نیز فعالیت برای جمع آوری این گیاه 
کشــنده و نابودگر اقدام کردیم. در بحث اشتغال 
عروسک سازی و تهیه پخت سمنو را داریم که این 
برای ده نفر از خواهران سرپرست 
خانوار به جز اعضای بسیج اشتغال 
ایجاد کرده است. در مجموع هم 
حدود 1۰۰ نفر عالقه مند به اشتغال 
در مجموعه فعال هستند. نمایشگاه 
اقتصاد مقاومتی و اشتغال زایی هم 
داریم و در کنار همه اینها حلقات 
صالحیــن و مابقــی فعالیت های 
بســیج هم برقــرار اســت. نکته 
مهم این اســت که کارگاه ورمی 
کمپوست ما ظرفیت ایجاد اشتغال خانگی برای 
استان را دارد؛ سه کارگاه موفق هم اکنون راه اندازی 

شده و در صدد افزایش آنها هستیم.

جهاد  اشتغال زایی  

80 گروه فعال  

»مصطفی میر شــهرکی« مســئول گروه 
استان سیستان  جهادی شهید محمدزاده 
و بلوچستان است که این گروه جهادی در 
استان شناخته شــده است. وی می گوید، 
گــروه ما در همه عرصه هــا کار می کند و 
یازده سال است که تشــکیل شده است. 
برنامه ما در عرصه ها حضور و آشناسازی 
جوانان با رویکــرد جهادی و مطالبه گری 
اســت تا در کنار فعالیت هــای جهادی 
خود مردم منطقه را با این امر آشــنا کنیم 
و خودشــان در منطقه گروه جهادی ایجاد 
 هدف گذاری پنج ســاله در 

ً
کنند. معموال

مناطق داریــم و در کنار محرومیت زدایی 
فرهنگ سازی و شکل کار را یاد می دهیم 
و از منطقه خارج می شویم؛ چون خودشان 
دیگــر ماهی گیر شــده اند و امروز چیزی 
حدود 8۰ گروه جهادی دیگر را که از این 
طریق ایجاد کردیم، پشــتیبانی می کنیم. 
چون اســتان خودش کم برخوردار است 
فقط در استان خودمان از شمال تا جنوب 
فعال هســتیم. گروه های ما شیعه و سنی 
هــم دارند و همه با هم فعال هســتیم. در 
واکسیناسیون اولین گروه جهادی سیار در 

زاهدان بودیم. 

انسجام محله

آقای حســن عبادی، فرمانده پایگاه شهید 
میثمی ناحیه امام حســن مجتبی)ع( ســپاه 
علی بن ابی طالب اســتان قم اســت که در 
ســال 13۹۹ بــه عنــوان پایــگاه موفق در 
جشنواره مالک اشــتر معرفی و تقدیر شد. 
وی می گوید، ما در پایــگاه عالوه بر موارد 
ابالغی و مرسوم بسیج در مسجد ابتکاراتی 
به خرج دادیم؛ از جمله در بحث برگزاری 
هیئــت طرح »هر بلوک هیئــت« را ارائه و 
اجرا کردیم که با مسجد محوری این طرح 
انجام شــد و استقبال خوبی از طرف اهالی 
محل داشــتیم و در هر بلوک ســاختمانی 
هیئتی به سبک روضه خانگی برگزار کردیم 
و مراســم های ویژه را بــا تجمیع هیئت ها 
در مسجد داشــتیم. در حوزه های دفاعی و 
امنیتی هم کار آموزش نظامی و کیفی سازی 
نیروها و همچنین برقراری گشت های امنیتی 
محله محور موسوم به گشت رضویون را با 
همکاری رده انتظامی مــوازی خود، یعنی 
کالنتری محل داشــتیم کــه کمک خیلی 
خوبی برای امنیت محله بوده است. با همه 
این امور توانستیم فضای تعامل خوبی بین 
مردم محل ایجاد کنیم که خود بستر مناسبی 
برای اجرای هــر طرح فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی اســت و برای ادامه مسیر هم در 

حال اجرای طرح های جدیدی هستیم.

 جهاد
مومنانه
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هر تفکر و اندیشــه و جریان پیشــگامی در 
معرض آفاتی است که می تواند به نابودی و 
انحطاط آن ختم شود؛ بنابراین برای حفظ سالمت و 
مصونیت آن باید کوشید و از آن مراقبت کرد. بسیج و 
بسیجی نیز از این آفت زدگی مصون نیست و در پیرامون 
مسیر انقالبی گری پرتگاه های خطرناک و نابودکننده ای 
قرار دارد که برای عبور از آن باید هوشــیار بود. در این 
مســیر دو پرتگاه انحــراف و ارتجــاع می تواند مانع 
دستیابی به قله باشد. بسیجیان آنگاه در معرض انحرافند 
که در حین گام برداشــتن در مســیر تحقق آرمان های 
انقالبی، خود را ملزم به اصــول و چارچوب گفتمان 
انقالبی ندانند و با عبور از اسلوب و مرزهای فرهنگ 
بسیجی در مسیر انحراف قرار گیرند؛ اما ارتجاع برآمده 
از تزلزل در باورها و اراده ها در تداوم مسیر انقالبی گری 
اســت. آنجا که عنصر انقالبی بــه دلیل ضعف های 
درونی یا عوامل بیرونی تداوم مسیر را ناممکن می بیند و 

از انقالبیگری دست می شوید!

۱ عافیت طلبی
مجاهدت و مبارزه نیازمند تحمل دردها و مشــقات 
و محرومیت هایی است که بســیجیان برای دستیابی 
به آرمان هــای متعالی تحمل آن را با همه توان به جان 
خریده اند. روحیه بسیجی با دست شستن از منافع مادی 
فردی و تقدم دانستن منافع جمعی و منافع ملی و تقویت 
روحیه ایثار و از خودگذشتگی آغاز می شود. بسیجی، 
مجاهدی اســت که به میدان آمده تا با کنار گذاشــتن 
منافع فردی، معنویت و عدالت و آزادی را برای جامعه 

و یک ملت به همراه آورد.
اما در تــداوم راه، آنگاه حفظ روحیه انقالبی دشــوار 
می شــود که زینت ها و تجمــالت و برخورداری های 
زندگی مادی جلوه گری کــرده و جوان مؤمن انقالبی 
را به عافیت طلبــی و راحت طلبی دعوت می کند. این 
درست همان پرتگاه عظیمی است که می تواند او را از 
فرهنگ و گفتمان بسیجی بودن خارج کند و به عنصری 
منفعت جو و دنیاگرایی بدل کند که دیگر حال و حوصله 

مبارزه و تالش برای تحقق عدالت و انسانیت را ندارد! 
این زمان مرگ بسیجی فرا رسیده است! 

محافظه کاری 2
یکی از مهم ترین آفاتی که انقالب اســالمی را تهدید 
می کند و انقالبیون در معرض ابتالی به آن هســتند، 
»محافظه کاری« است. وجود این بیماری، باالخص 
نزد جوانان بسیجی که موتور محرک جامعه هستند، 
بسیار خطرناک تر است. این خطر تا آنجایی است که 
امام خامنه ای محافظه کاری را قتلگاه انقالب دانسته و 
می فرمایند: »محافظه کاری و اکتفای به آنچه که داریم 
و نداشتن همت و بلندپروازی در همه  زمینه های فکر 
انقالب اســت.«)13۷۹/12/22(  قتلگاه  و فرهنگ، 
محافظه کار اسیر حدود تحمیلی است و در مقابل آن 
مقاومت نمی کند. محافظه کار حاضر به پرداختن هزینه 

برای ایستادگی در برابر آرمان ها نخواهد بود.

3 مرعوب شدن
یکی دیگــر از عوامل ارتجاع و بازگشــت از مســیر 
انقالبی گری، مرعوب شــدن در برابر دشــمن است. 
واقعیت آن اســت که تفکر بسیجی با مبارزه با دشمن 
عجین اســت. در این میان، دشمن نیز برای از پای در 
آوردن بســیجیان از همه ترفندها بهــره می جوید که 
مهم ترین آن مرعوب کردن است. البته ریشه مرعوب 
شــدن را باید در ضعف در ایمان جســت وجو کرد. 
به واقع، جوان مؤمن انقالبی آنگاه می هراســد که در 
ایمانش ضعف هایی رســوخ کرده باشد. رهبر معظم 
انقالب اســالمی در این زمینه می فرمایند: »چه کسی 
مرعوب نمی شود؟ آدمی که دلش به خدا مّتکی باشد. 
ل بود، از هیچ کس مرعوب 

ّ
وقتی انســان به خدا متوک

نمی شود.« )13۷8/11/2۶(

4 دچار شبهه و تردید شدن
گرفتــار آمدن در گرداب شــبهات و تردیدها، یکی از 
مهم ترین عواملی اســت که موجب انفعال و وادادگی 
و پشیمانی از تداوم راه بسیجیان می شود. باقی ماندن 
به مثابه جوان مؤمن بســیجی با یقیــن کامل ممکن 
اســت و حاصل این یقین در حوزه عقل و شــناخت، 
ایجاد ایمان و یقین در قلب و در نتیجه اســتحکام در 
اراده ها و استواری قدم هاست. اینجاست که ضرورت 
و اهمیت علم و آگاهی و بصیرت در مســیر بسیجی 

ماندن ضرورت دو چندان می یابد. چه بسیار انقالبیونی 
کــه به دلیل ضعف در شــناخت در برابر نســیم های 
شــبهه افکن وادادند و تسلیم شدند و بازگشتند، و چه 
بسیار انقالبیونی که در برابر طوفان های سهمگین شبهه 

و تردید، استوار ایستادند!

5 تندروی و افراطی گری
انقالبی گری که برخاســته از شــجاعت و آمیخته با 
جوانی است، به شــدت در معرض آفت زیاده روی و 
افراطی گری اســت. بسیجیان اگر در دام زیاده خواهی 
و افراطی گری اسیر شوند، خیلی زود اعتبار خود را از 
دست داده و در جاده انحطاط و هالکت خواهند افتاد 
و حاصل آن جریانی انحرافی خواهد بود که جز ضربه 
زدن به آرمان ها و انفعال و بدنامی دستاوردی نخواهند 
داشت. رهبر حکیم و فرزانه انقالب اسالمی در دیدار 
با طالب و فضال و استادان حوزه علمیه قم در این باره 
چنین فرموده اند: »مبادا حرکت انقالبی جوری باشد که 
بتوانند تهمت افراطی گری به او بزنند. از افراط و تفریط 
بایســتی پرهیز کرد. جوان های انقالبی بدانند؛ همان 
طور که کناره گیری و سکوت و بی تفاوتی ضربه می زند، 
زیاده روی هم ضربه می زند؛ مراقب باشــید زیاده روی 
نشود.« )138۹/۷/2۹( البته باید برای تعیین تندروی 
و کندروی هم شاخصه ها و معیارهایی ارائه داد. بدون 
داشــتن معیار و تعریف درســت از افراطی گری، این 
عنوان به ابزاری برای برچسب زدن به انقالبیون واقعی 
تبدیل شده و در خدمت دشمنان برای انفعال انقالبیون 

قرار می گیرد که باید نسبت به آن هوشیار بود.

6 تنگ نظری و انحصارگرایی
یکی دیگر از تهدیدات پیش روی بســیج آن اســت 
که بســیج تنها خود را انقالبی ببیند و الغیر! این خطا 
برآمده از نگاهی مطلق انگارانه اســت که همه چیز را 
صفر و یکی دیده و حد میانه ای برای آن قائل نیســت. 
تنگ نظــری از نگاه های قطعیت گرا و حق به جانب بر 
می خیزد و آنهایی که خود را »همه چیزدان« می دانند! 
ایــن خصوصیت را می توان در کلیــدواژه »جهالت« 
خالصه کرد؛ وگرنه آنچه با علم همراه و همسفر است، 
تواضع و فروتنی اســت. انقالبی گری اگر در معرض 
آفت جهالت قــرار گیرد و به ســبب آن تنگ نظری و 
انحصارگرایــی در خلق و خوی آن نمایان شــود، در 
جهــل مرکبی قرار گفته که نجاتی بــرای آن نمی توان 

تصور کرد.  حاصل این نــگاه انحصارگرا تنگ دیدن 
دایره انقالبیون و خارج کردن بسیار از افراد از این دایره 
است. این خطری است که امام خامنه ای نسبت به آن 
چنین انذار می دهند: »هرکسی را به ِصرف اینکه با فکر 
شــما به طورکامل انطباق ندارد مّتهم به انقالبی نبودن 
نکنید. ممکن است کسی صددرصد با فکر شما منطبق 
 
ً
نباشد، یک اختالفاتی داشته باشد، پنجاه درصد مثال
منطبق باشــد اّما انقالبی باشد؛ انقالبی بودن باالخره 
معیارهایی دارد، این معیارها در او ممکن است وجود 
انقالب یا غیر 

ّ
 آدم ها را مّتهم به ضد

ً
داشته باشــد؛ فورا

انقالبی نباید کرد.« )13۹۵/۴/12(

7 سطحی نگری و شعارزدگی
اگر روحیه انقالبی گری با علم و بصیرت همراه نباشد، 
به ابزار خطرناکی تبدیل خواهد شــد که روح و گوهر 
تفکر بسیجی را مسخ و استحاله خواهد کرد. بسیجی 
باید آگاه به زمان بــوده و با دانایی و تدبیر به مواجهه با 
مســائل رفته و اهــداف انقالبی را دنبــال کند. بدون 
بصیــرت و آگاهی، توان و شــور و انرژی انقالبیگری 
نه در مســیر اصالح که در مسیر تخریب جامعه قرار 
خواهد گرفت و حاصل آن سطحی نگری و شعارزدگی 
خواهد بود؛ به همین دلیل است که رهبری به جوانان 
انقالبی هشدار می دهند: »این شور انقالبی باید باقی 
باشــد، اما مواظب باشید این شــور و هیجان انقالبی 
بــاارزش در جای خود مصرف شــودـ نابجا مصرف 
نشــودـ این احتیاج به تأمل، تفکر، آگاهی و بصیرت 

دارد.« )138۹/8/2(

خشونت گرایی و پرخاشگری 8
نســبتی میان پرخاشگری، خشونت، جنجال آفرینی و 
تفکر بســیجی وجود ندارد. ریشه فرهنگ بسیجی را 
باید در شجاعت و ایثار جست وجو کرد. شجاعتی که 
تحت انقیاد عقل و تدبیــر و بصیرت مدیریت و مهار 
شــده و در عرصه رفتار با طمأنینــه و آرامش و اعتدال 
و البته قاطعیت و ایســتادگی همراه شده است. خشم 
وخشونت از یک سو محصول ضعف نفس است و از 
سوی دیگر محصول نداشتن منطق و استدالل و از دیگر 
سو محصول تحریک عوامل بیرونی. بسیجی باید خود 
را در برابر تحریک پذیری بیرونی تربیت کرده و آنچنان 
نفس و عقل خود را تعالی بخشد که تنها خروجی آن 

رفتار طمأنینه و کالم سنجیده و بهنگام باشد. 

مهدی سعیدی
جریان شناس  سیاسی

و وو تهدیدات پیش ر  پیشگامان جامعه و تهدیدات پیش ر

 جهادبسیجزندگی
مومنانه

 ما راست قامتیم

مــا دل ســپردگان، بــه والی والیتیــم
مــا شــیعه ایم و طالب فیض شــهادتیم

ما را، ز مرگ ســرخ چرا بیــم می دهید
مــا تشــنه شــهادت و جــام ســعادتیم

ما را حیات و زندگی آنجا میســر اســت
شــهادتیم روز  حــالوت  پــی  در  مــا 

ما جان به دســت، در پی اهداف رهبریم
امامتیــم نــور  درایــت  دلــداده 

مــا ســرراز از دم حــق  جــوی حیدریم
لبریــز غیرتیــم و ســرا پــا شــرافتیم

ما ســر به تیغ تیــز جهالــت نمی دهیم
ما چون ســتیغ کــوه احــد، باصالبتیم

ما را به مال و جاه، چه کار است در جهان
بی نهایتیــم آن  عاشــق  و  دیوانه ایــم 

ما را ز خســتگی خبری نیست، عاشقان
مــا زنده ایــم و منتظــر یــک اشــارتیم

مــا راســت قامتان و محبــان اهل بیت
ما راســت قامتیم نموده ایم کــه  ثابــت 

مــا گــر برهنه ایــم ز دریا چــه باک مان
ســالمتیم عالــم  فتنــه  بندوبســت  از 

مــا را غــم زمانه اگــر پیر کرده اســت
بــا لطــف بیکرانــه حــق باطراوتیــم

مــا را به ســود فانــی دنیا، نیاز نیســت
ما عاشــقان به ســفره حــق در ضیافتیم

ما را محبــت علی و فاطمه بس اســت
چونکه دلــی لبالب از عشــق و ارادتیم

ما را ســرود و شعر »فرائی« شعار نیست
گل واژه هــای عشــق به لطــف هدایتیم

عبدالمجید فرائی

اهل زمین نبود
 در کربــالی عشــق همیشــه حبیب بود
 اگر شــهید نمی شــد عجیب بود

ً
اصال

 اهــل زمیــن نبــود، هوایــی یــار بود
 پرواز کرد و رفت، دلش بی شــکیب بود

 ســجاده شــاهد اســت، برای شهادتش
 کارش دعــا و گریــه و أمــن یجیب بود

 با دشمنان چو صخره و با دوستان چو گل
 لبخنــد او طــراوت یک باغ ســیب بود

 با یک نــگاه روشــنش آرام می شــدیم
 در چشــم او بشــارت فتحی قریب بود

 هرگز نمی شــود که شــهیدانه زیست و
 از نعمــت شــهید شــدن بی نصیب بود

 مــا پیــرو توایــم و اجــازه نمی دهیــم
تاریــخ، بعد تــو بنویســد:»غریب بود«

 
امیرحسن بزرگی متین

  کتیبه سبز  
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۱2
 جهادبسیج
مومنانه

جهاد تبیین/ 
حجت االسالم  والمسلمین تویسرکانی از سخنرانان جشنواره

   جشنواره مالک اشتر در قاب   

تصویر به یادماندنی/ 
عکس پایانی برگزیدگان جشنواره مالک اشتر

تقدیر از برگزیدگان/ 
مراسم اختتامیه با تجلیل از برگزیدگان به پایان رسید

امیدهای فردا/ 
حضور بسیجیان نوجوان در حاشیه جشنواره مالک اشتر

تقدیر فرمانده/ 
فرمانده بسیج  جوایز رتبه های برتر  را اهدا کرد

قاب ماندگار/ 
عکس دسته جمعی رتبه های برتر جشنواره مالک اشتر
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سیاست
۱3

فرهنگ

 دولت 
و بازار سرمایه

درباره نگاه اقتصادی دولت گذشــته باید 
اذعان داشــت، در دولــت قبل هیچ نگاه 
جامــع و رویکــردی که مبــدأ و مقصد 
مشــخصی برای اقتصاد داشــته باشد، 
وجــود نداشــت. طبیعی اســت که اگر 
دولتی رویکرد اقتصادی نداشته باشد، به 
انجام رفتارها و کنش های مقطعی مبتال 
خواهد شــد؛ یعنی دولــت در موقعیت 
روز و به اقتضای اتفاقاتی که رخ می دهد، 

موضع گیری می کند. 
رفتارهای دولت با توجه به قدرت، نقش 
و ســهمش در تغییر و تحوالت، تأثیراتی 
دارد که پیامدهای آن دامنگیر همان دولت 
و سیســتم حاکمیتی خواهد شد. رابطه 
 می توانیم 

ً
دولت با بازار سرمایه را نیز دقیقا

از همین منظر بررسی کنیم.
 می توان بازار سرمایه در دولت گذشته 
را در دو دوره تحلیــل کــرد؛ دوره اول از 
سال 13۹2 آغاز می شود و تا اواسط سال 

13۹8 ادامه پیدا می کند. 
در این مقطع، بازار ســرمایه مختص 
فعاالن همیشگی بورس، با نگاه تخصصی 
و تحلیلی بود که عنوان و دسته بندی های 
گوناگونی هم دارند. یک عده سرمایه گذار، 
گروهی سفته باز و برخی سهامدار حقوقی 

و حقیقی هستند.
 امــا از ســال 13۹8 و در ادامه روند 
اتفاقات اقتصادی کــه در دولت روحانی 
رخ داد و ارز ۴2۰۰ تومانــی به بازار آمد، 
کسانی که در حوزه های اقتصادی و تحلیل 
اقتصاد صاحب نظر بودند با اظهارات شان 
به تورم انتظاری مردم آســیب رســانده و 
برای نمونه می گفتند نگه داشتن نقدینگی 
در بانک یا خانه، مانند نگه داشــتن آهن 

گداخته در کف دست است. 
پس بهتر است آن را به کاال تبدیل کنیم. 
 حتی اگر در بزرگ ترین اقتصادهای 

ً
طبیعتا

دنیا نیز هجمه انتظاری ایجاد شود و همه 
مردم با هم به ســمت تبدیل پول خود به 

 تورم رخ خواهد داد.
ً
کاال بروند، قطعا

اگــر دولت ســیزدهم می خواهد هم 
خودش بهترین استفاده را از بازار سرمایه 
کرده و هم رضایت مردم و فعاالن بازار را 
کسب کند، باید نقش خودش را شفاف و 
مشخص و به صورت یک برنامه مدون به 

مردم و فعاالن بازار سرمایه ارائه کند.
 دولــت بایــد اذعان و اعتــراف کند 
که نقــش رگالتوری و تنظیم گــری و نه 
بازارســازی دارد. قانــون می گوید بازار 
ســرمایه باید تحت نظارت شورای عالی 

بورس و سازمان بورس اداره شود.
 اگرچه دولت رئیس و اعضای این دو 
نهاد را تعیین می کند؛ اما شــورای عالی 
بورس و سازمان بورس و زیرمجموعه های 
 خصوصی 

ً
آنهــا که شــرکت هایی کامال

هســتند، باید به عنوان مجموعه خارج از 
دولت اداره شوند و نباید دولت در جهت 
منافع خودش دخل و تصرفی در این بازار 

داشته باشد. 
از این مسیر اســت که شفافیت بازار 
سرمایه بازگشته و در ادامه آن، اعتماد ایجاد 
می شــود. نکته مهم تر اینکه شعار اصلی 
آقای رئیسی، مبارزه با فساد بوده و مبارزه 
با فساد از طریق مبارزه با رانت خواری ها 
و بســتن خألهای قانونی ایجاد می شود 
 تمام اینهــا در ذات بورس وجود 

ً
و قاعدتا

دارد؛ فقط اقتضایش این است که دولت 
به جای دســتکاری و بازارسازی در نقش 

رگالتور ظاهر شود.

بازار

یادداشت 

 BBBB به عنوان سؤال اول می خواستم ارزیابی تان 
را از وضعیت صادرات کشور بفرمایید. 
به هرحال دولــت جدید روی کار آمده و 
یکی از شعارهایش تمرکز بر صادرات به 
خصوص صادرات به کشورهای همسایه 
اســت. به نظرتان در همین مدت کوتاه 
۱۰۰ روزه تغییر محسوســی در کشــور 

ایجاد شده است؟
 در 

ً
تجربــه برخی دوره ها نشــان داده مــا عموما

ابتدای هر دوره جدید از ریاست جمهوری، شعارهای 
فوق العاده خوبی از سوی مسئوالن و دولتمردان جدید 
می شــنویم که در ابتدا ما را بسیار خوشحال و امیدوار 
می کند؛ اما در ادامه روند دولت ها، متأســفانه متوجه 
می شــویم که این شــعارها قرار نیست محقق شوند. 
دلیلش هم این اســت که گویا متأســفانه یک مافیای 
اقتصادی در کشــور وجود دارد کــه منافع آنها خیلی 
مهم تر از منافع کل کشــور و اهداف ملی ماســت. با 
این حال، باید اذعان داشــت برای همین چند ماهی 
 خیلی 

ً
که دولت جدید مستقر شده است، من شخصا

امیدوارم. امیــدواری من به این دلیل اســت که طی 
هفته های گذشته جلسات مستقیمی را با معاون وزیر 
صمت و رئیس ســازمان توســعه تجارت داشتیم که 
احساس کردم وی تجربیات خوبی در زمینه صادرات 
دارد و چه در زمانی که مســئولیت هایی را در آســتان 
قدس رضــوی و چه زمانــی کــه در وزارت نفت بر 
عهده داشته، نگاه بسیار درستی به امر صادرات دارد. 
لذا من در حــوزه فعالیت خودم امیدوارم این نگاه، در 
ادامه مسیر تا پایان دولت سیزدهم نیز پایدار بماند. اما 
اگر بخواهم درباره وضعیت صادراتی کشــور نکاتی 
را بگویم، ابتدا باید بدانیم صادرات ما چه مشــکالت 
اساســی ای دارد؟ به نظر من ســه موضوع وجود دارد 
که حتی من بین این ســه موضــوع نمی توانم اولویت 
را مشــخص کنم و به نظرم هر ســه مورد در یک حد 
اهمیت دارند. اولین و مهم ترین مســئله ای که من در 
زمینه صادرات باید بگویم، این است که ما در کشوری 
زندگی می کنیم که متأسفانه فرهنگ صادراتی نداریم؛ 
یعنی نه تنها این فرهنگ میان مسئوالن ما نیست، بلکه 
بین آحاد مردم ما هم وجود ندارد. در واقع، مردم ما هم 
به این توجه و باور نرســیده اند که چنانچه صادرات ما 
به ریل بیفتد و حرکت کند، همه مشکالت اقتصادی 
جامعه ما حل خواهد شد. مسئله دوم این است که ما 
 کشوری بودیم که بر مبنا و 

ً
چون تا ســال 13۹۷ صرفا

محور نفت اداره می شد، همه سرمایه گذاری های مان 
را در این بخــش انجام می دادیم و بــه صادرات غیر 
نفتی کشــور و ظرفیت های داخل کشور هیچ توجهی 
نداشــتیم، برای همین هم نتوانستیم زیرساخت های 

الزم را بــرای صــادرات کشــور اعم از جــاده، راه، 
لجستیک، پایانه ها و... فراهم کنیم. سومین مسئله این 
است که ما در سال 13۹۷ که با تحریم های عجیب و 
غریب در ســطح تاریخ مواجه شدیم، یک مسیر ساده 
را به یک مسیر مشکل و پیچیده تبدیل کردیم و آن هم 
مسئله پیمان سپاری ارزی و درست کردن سامانه های 
نیما، سنا و... و ایجاد نرخ های متعدد برای ارز بود که 
امروز بعد از تجربه سه سال گذشته متوجه شده ایم همه 

این مسیرهایی که رفتیم، اشتباه بوده است.

 BBBB چرا این مسیر اشتباه بوده و اگر به گذشته 
برگردیم، دولت باید اقدامی انجام دهد؟

این مسیر اشتباه بوده اســت؛ چون به نتیجه ای که 
 قرار و رسالت ارز 

ً
قرار بود برسیم، نرسیده ایم. طبیعتا

نیمایی این بود که با توجه به تحریم نفت و کمبود ارز، 
بتوانیم با ایجاد یک باالنس و تعادل ارزی بین صادرات 
غیر نفتی و مایحتاج و کاالهای مورد نیاز کشور طوری 
عمل کنیم که قیمت ارز نیمایی کنترل شود؛ چرا که باال 
رفتن قیمــت ارز نیمایی می تواند باعث تورم و کاهش 
تجارت بین المللی کشــورمان شــود، ولی آیا پس از 
گذشت سه ســال ما در این قضیه موفق شدیم؟ شما 
می بینید که نرخ ارز و نرخ تورم به شــدت باال رفت و 
زمینه اشــتغال در بنگاه های ما کاهش پیدا کرد و حتی 
در جاهایی که ما احســاس می کنیــم موفق بودیم نیز 
 موفق نبودیم. بنابراین بزرگ ترین لطمه ای که ما 

ً
واقعا

طی این ســال ها خوردیم، از تحریم های آمریکا نبود؛ 
بلکه ما خودمان آمدیم و خودمــان را تحریم کردیم. 
صادرات یک امر ساده و پیش پاافتاده نیست؛ بلکه امر 
بسیار پیچیده ای اســت. برای اینکه صادرکننده موفق 
شود، به حمایت های فوق العاده شدید دولتی نیاز دارد 
تا بتواند در صحنه بین المللی موفق عمل کند. به نظر 
می رسد، اگر بخواهم تشابهی بین صادرات و ورزش 
داشته باشیم، باید صادرات را عین مسابقات المپیک و 

نه جهانی و قاره ای و... دانست. در صادرات شما وارد 
بازاری می شوید که در آن بازار، بهترین های دنیا حضور 
دارند. کما اینکه در المپیک نیز، بهترین های دنیا آن هم 
در بهترین شرایط آمادگی خود شرکت می کنند. ضمن 
 در المپیک هر شــرکت کننده ای امکان 

ً
اینکه اصــوال

حضور ندارد و حتمــا باید رکوردهایی را ثبت کرده و 
از رقابت هایی سربلند بیرون آمده باشد تا امکان حضور 

در المپیک را داشته باشد.

 BBBB به نظرتان مهم ترین ویژگی هایی که می تواند 
یک اقتصاد را در امر صادرات موفق کند، 

چیست؟ 
ببینید به طور کلی صادرات دو ِالمان مهم با عنوان 
»قیمت« و »کیفیت« دارد؛ یعنی شما برای موفقیت در 
صادرات، باید هر روز کیفیــت را افزایش و قیمت را 
کاهش دهید. حاال سؤال این است که آیا محیط تولید ما 
اینطور است؟ سالیان سال و تا آن زمانی که بودجه ما بر 
مبنای درآمدهای نفتی تدوین می شد، دست مسئوالن 
و دولت های مختلف ما همواره روی فنر نرخ ارز بود. 
در حقیقت، ما با ثابت نگه داشتن نرخ ارز در سال هایی 
که درآمــد ارزی باالیی داشــتیم، بــه تولیدکنندگان 
خارجــی یارانه می دادیم. بعد از ماجراهای دهه ۹۰ و 
تحریم های نفتی، دست ما از روی فنر نرخ ارز برداشته 
 باید 1۰ برابر شدن قیمت 

ً
شــد. در شرایطی که قاعدتا

ارز فقط طی دوسال و بعد از سال 13۹۷ یک فرصت 
مناسب و اســتثنایی برای صادرات کشــور به شمار 
می رفت، ما نه تنها جهشی در صادرات نداشتیم؛ بلکه 
با کاهش 1۰ درصدی صادرات نیز مواجه شدیم. همه 
اینها نشان می دهد، سیستم سیاست گذاری ما درست 
کار نکرده و مشورت هایی که به سیستم سیاست گذاری 
ما داده می شــود نیز مشــورت های درســتی نیست و 
جامعه ما به صورت زنجیره برای توســعه به همدیگر 
لینک نشده است؛ یعنی ما جزیره ای تصمیم می گیریم، 

جزیره ای فکر می کنیــم و جزیره ای عمل می کنیم. در 
هفته های گذشته که در جلسه ای با وزیر صمت و رئیس 
سازمان توســعه تجارت حضور داشتم، آنجا مواردی 
ذکر شد که صادرکنندگان خیلی امیدوار شدند تا قطار 
صادرات ما روی ریل اصلی حرکت خود قرار بگیرد؛ 
اما متأسفانه چند روز بعد ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس 
طرحی را با عنوان جرم نگاری صادرکنندگان به هیئت 
رئیسه مجلس تحویل دادند؛ یعنی دو حرکت کامال در 
تضاد هــم رخ می دهد، آن هم در زمانی که همه مردم 
خوشــحالند که به هرحال دولت و مجلس یکدست 
شــده اند و قرار اســت در یک مســیر و به نفع مردم و 

اقتصاد حرکت کنند.

 BBBB عمده صادرکنندگان به شدت از عملکرد 
و تصمیمات ارزی بانک مرکزی در دوران 
ریاست آقای همتی گالیه داشتند. تعامل 
با صادرکننــدگان چگونه  مرکزی  بانک 

بود؟
در اینکه بانــک مرکزی بایــد روی ارز حاصل از 
صادرات نظارت داشــته باشــد، هیچ شــکی نیست 
 با آن موافقیــم؛ ولی با توجه به ماهیت 

ً
و ما هم کامال

صادرات و اینکــه رقابت در بــازار و انجام صادرات 
همانطور که گفتم شــبیه بازی های المپیک در ورزش 
 قبل از حضور ورزشکاران در المپیک 

ً
اســت و طبیعتا

بایــد آنها را آمــاده و از آنها حمایت کرد شــما ببینید 
بانک مرکزی با صادرکننــدگان چه کرد؟ روش هایی 
را تعیین کرد که شــما باید در این روش ها، پول تان را 
وارد کشــور می کردید. همان طور که می دانید حدود 
۷۰ درصــد صادرات غیر نفتی ما با ارزهایی بود که به 
نوعی دولتی بودند و در اختیار شرکت های پتروشیمی 
و فوالدســازی و... قرار داشتند که من اصال درباره آن 
بحثی ندارم، چون اگر خوراکی که به پتروشیمی ها یا 
سنگ آهکی که به فوالدی ها داده می شود با یک قیمت 
ترجیحی بود تا برایشــان سودآور باشــد برای آن 3۰ 
درصد مابقی صادرات این حالت به هیچ وجه وجود 
نداشت؛ یعنی صادرکنندگان باید با نرخ ارز آزاد مواد 
اولیه مورد نیازشان را تأمین می کردند و با نرخ ارز آزاد 
هزینه های شان را انجام می دادند و بعد کاالی خود را 
صادر می کردند. حاال اگر قرار باشــد با ده درصد زیر 
قیمت بازار ـ یعنی نرخ نیما ـ ارزشان را وارد کشور کنند 
و با توجه به تحریم ها نیز حدود 1۰ درصد برای آوردن 
 انگیزه ای برای 

ً
این ارزها به کشور هزینه کنند، طبیعتا

 غیر 
ً
صادرکننده نمی ماند. از این رو این موضوع اصوال

عملیاتی بود. برای همین هم بود که تا به حال چندین 
بار تصمیم گرفتند تا به کسانی که ارزهای سال 13۹۷ 
را تسویه نکردند، زمان بدهند. این یک واقعیت بود که 

البته معلول یک بخشنامه غلط بود.

یکی از راه های تحقق اقتصاد منهــای نفت را می توان افزایش 
تولید و به تبع آن افزایش صادرات دانست. یکی از دالیل محقق 
نشــدن این هدف را می توان نبود اولویت مشخص در اقتصاد 

ایران دانست.
 متأسفانه، طی سال های اخیر با وجود اینکه تالش شده است 
تا کشــور در موضوع تولید با جهش مواجه شود؛ اما از آنجا که 
تولید در اولویت قرار نداشته و در مواجهه با برخی از موضوعات 
دیگر، مانند تنظیم بازار در تعارض بوده، مشکالتی را ایجاد کرده 
است. نکته حائز اهمیت این است که دولت باید تمام برنامه های 

اقتصادی کشور را بر اساس آن اولویت ها تدوین کند.

تولید در اولویت   
منهای نفت

به گزارش فارس، طی ســال های گذشــته به جز برخی مواقع 
خاص همواره شــاهد کاهش ارزش لیر ترکیه در بازار جهانی 
بوده ایم؛ به گونه ای که ارزش لیــر از 1/1۷ لیر در برابر دالر در 
آگوست ســال 2۰۰8، به ۹/8۵ لیر در برابر دالر طی روزهای 

گذشته رسیده است.
 این در حالی اســت که طی این ســال ها ترکیه نه تحریم 
بوده و نه با مشکل خاصی در سطح بین المللی مواجه بوده که 
8۵ درصد ارزش خود در برابر دالر را از دســت داده اســت. 
سیاست های  اردوغان و دخالت های او در سیاست های پولی، 

از جمله اصلی ترین دالیل سقوط ارزش لیر بوده است.

سقوط لیر  
شاخص

»منحنی الفــر« یــا »Laffer curve« نمایانگر رابطه بین نرخ 
مالیاتی و درآمد دولت از مالیات است. این منحنی حاکی از این 
حقیقت است که با افزایش نرخ مالیاتی، درآمد دولت از محل 

جمع آوری مالیات افزایش می یابد.
 این افزایــش درآمد محدودیتــی دارد و چنانچه نرخ های 
مالیاتی از نقطه خاصــی تجاوز کنند، درآمدهای مالیاتی تنزل 
خواهد داشــت، چرا که با وجود نرخ هــای مالیاتی باال مردم 
انگیزه کار کردن را از دست خواهند داد. برای نمونه، در صورت 
افزایش نرخ مالیاتی به 1۰۰ درصد بدیهی است که فرد از کار 

دست کشیده و درآمد مالیاتی دولت نیز از بین خواهد رفت.

 منحنی الفر چیست؟
افزوده

 بیش از ۱۰۰ روز از روی کار آمدن دولت سیزدهم می گذرد. دولتی که میراث دار بدترین شاخصه های اقتصادی ایران طی نیم قرن اخیر است. کابینه سیزدهم در حالی 
 با چیزی حدود 4۰۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود؛ بودجه ای که 

ً
اقتصاد ایران را به دست گرفته که پیش بینی ها نشان می دهد، بودجه سال جاری عمال

البته دولت جدید نقشی در تدوین و تهیه آن نداشته است. اگرچه راهکارهایی، چون فروش اوراق یا واگذاری دارایی های دولتی به عنوان راهکارهای جبران کسری 
بودجه مطرح می شــود؛ اما عمده کارشناسان اقتصادی افزایش درآمدهای ارزی از طریق صادرات غیرنفتی را تنها راه خروج کشور از این وضعیت می دانند. صبح 

صادق در گفت وگویی با جمشید نفر، رئیس سابق کمیسیون صادرات اتاق ایران وضعیت صادرات غیرنفتی و موانع پیش روی آن را بررسی کرده است.

امیدها به دولت سیزدهم است 
 رئیس سابق کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با صبح صادق

میالد شکری
خبرنگار

حمیدرضا جیهانی
کارشناس بازار سرمایه
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سیاست
۱4

جبهه

یکی از مفاســد بزرگ شــاه پهلوی، 
تالشــی بود که برای بزرگنمایی خود و 
ارائه چهره  متفاوت از ماهیت حکومت استبدادی 
در سطح بین المللی انجام می داد! وی در سناریویی 
که مشاوران فاسد وی کرده بودند، ترتیب برگزاری 
جشــن های 2۵۰۰ ســاله را داد. یکی از اهداف 
اصلی حکومت پهلوی در برگزاری این جشن ها، 
کســب وجهه بین المللی بــرای این حکومت به 
منظور رســیدن به عنوان ژاندارمــی منطقه بود. 
کمیته های بین المللی جشــن های 2۵۰۰ ساله 
شاهنشاهی، در بسیاری از کشورهای دنیا تبلیغات 

گسترده ای در باب این جشن ها کردند.
در جریان جشن های 2۵۰۰ ساله شاهنشاهی، 
2۰ پادشاه و امیر عرب، پنج ملکه، 21 شاهزاده، 
1۶ رئیس جمهــور، 3 نخســت وزیر، ۴ معاون 
رئیس جمهــور و 2 وزیر خارجه، از ۶۹ کشــور 
جهان شرکت کردند. محمدرضا پهلوی با دعوت 
از سران کشورها برای شــرکت در این جشن ها 
می کوشید که این مراسم را از حالت ملی بیرون 
بیاورد و به آن جنبه بین المللی ببخشد؛ از این رو 

سران کشورهای سلطنتی، جمهوری 
و کمونیستی، در کنار یکدیگر 

و شــخصیت های درجــه 
اول سیاســی، فرهنگــی، 
را  آنها  دانشگاهی و هنری 
به موازات یکدیگر دعوت 
کرد؛ اما واقعیــت این بود 

که بیشتر مقامات کشورهای 
دعــوت شــده، با آمــدن به 
ایران اهــداف خاص خود را 

جست و جو می کردند.
جالب آنکه این تبلیغات فاسد که با هزینه کرد 
میلیون ها دالر از ثروت مردم ایران صورت گرفته 
بود، تنها با استقبال اربابان شاه پهلوی مواجه شد و 
چهره های مستقل و منصف بین المللی به این همه 
هزینه کرد انتقاد داشتند. کوبنده ترین موضع گیری 
در پاسخ به دعوت شاه، از جانب »اوتانت« دبیر 
کل وقت ســازمان ملل متحد صــورت گرفت. 
»برایان اورکهارت« برجسته ترین کارمند انگلیسی 
در دبیرخانه ســازمان ملــل، در کتاب خاطرات 
خود در این زمینه نقل قولــی دارد. این نقل قول 
در کتاب »زندگینامه دبیرکل های ســازمان ملل 
متحد و فعالیت های سیاســی آنها«، نوشته علی 
میرســعیدقاضی، که در دفتر مطالعات سیاسی و 
بین المللی وزارت امور خارجه انتشار یافته، آمده 

است. 
وی چنین می نویسد: »اوتانت دعوت شاه سابق 
ایران را جهت شــرکت در جشن های معروف به 
2۵۰۰ سال شاهنشــاهی ایران نپذیرفت. در این 
جشن ها ده ها رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، 
پادشاه، و ولی عهد شرکت کرده بودند و 
میلیون ها دالر با اسراف زیادی در 
این مراسم هزینه شده بود. اوتانت 
در برابر دعوت شاه ایران جهت 
شرکت در این جشن اعالم کرد: 
در حالی که نیمی از جمعیت کره 
زمین به سبب فقر با مرگ دست به 
گریبان هستند و در حال گرسنگی 
مطلق به ســر می برنــد، این همه 

اسراف معنی ندارد.«

این همه اسراف معنی ندارد
   دهلیز    

»مهدی کروبــی« از جمله نامزدهــای انتخاباتی 
اردوگاه اصالح طلبــان بــود که بــرای رقابت در 
انتخابات ریاســت جمهوری دهم وارد میدان شد. 
وی به دلیل اختالفاتش با جریان افراطی دوم خرداد 
و اعتراض به آن، از این جریان جدا شــده و پس از 
آن با کناره گیری از دبیرکلی مجمع روحانیون مبارز، 
در انتخابات نهم به عنوان نامزد مستقل وارد عرصه 

رقابت شد.
 وی بی توجــه به فشــارها بــرای کناره گیری به 
نفع اکبر هاشــمی رفسنجانی یا مصطفی معین، به 
نتیجه بخش بودن شعارهای اقتصادی خاص خود 
و وعده کمک مالی به شــهروندان چشــم دوخته 
بود؛ امــا در نهایت، از رقابت بــاز ماند. کروبی با 
تمکین نکردن قانون و نتیجه انتخابات نهم وارد یک 
فضاسازی تبلیغاتی شد و در ادامه اعتراضات خود به 
روند برگزاری انتخابات نهم، طی نامه ای سرگشاده 
به رهبر معظم انقالب)مدظله( ضمن اعالم استعفا 
از کلیه مسئولیت  های سیاسی، بار دیگر بر پیگیری 

اعتراضات خود از سوی ایشان تأکید کرد. 
وی پــس از ناکامی در انتخابــات نهم، حزب 
اعتماد ملی را راه انــدازی کرد و فعالیت خویش را 
به طور جدی برای باقی ماندن در صحنه سیاست و 
قدرت و مهیا شدن برای انتخابات دهم دنبال کرد؛ 
بر همین اساس، کروبی اولین کسی بود که نامزدی 
خود را برای انتخابات 88، به طور رســمی در 21 
مهرماه 138۷ اعالم داشت. این تصمیم با واکنش 
جدی گروه های دوم خردادی روبه رو شد؛ اما کروبی 
در حاشیه اولین کنگره حزب اعتماد ملی گفت: »من 
به نفع هیچ کســی کنار نمی روم، پیش خودم گفتم 
نکند که رأی ها پاره بشــود. به همین خاطر بود که 
اعالم کردم هر کس می خواهد وارد صحنه بشود، از 
آبان ماه سفرها، برنامه ها و مصاحبه هایش را شروع 
کند؛ بعد اگر دیدیم رأی دارد پاره می شود، آن وقت 
یک شورای حکمیتی جمع می کنیم و در آن بررسی 

می کنیم که چه باید بکنیم. البته در صورتی که آقایان 
بیایند و شرکت کنند و حضور داشته باشند.« 

وی در مورد امکان استفاده از نظرسنجی به عنوان 
راهکار شورای حکمیت گفت: »من نظرسنجی ها 
 این نظرسنجی ها 

ً
را ده شاهی هم قبول ندارم، اصال

مشکل برای مملکت درســت می کند، منظور من 
نظرسنجی نبوده اســت؛ بلکه هدف این است که 
در آنجــا بنشــینیم و واقعیت ها را بررســی کنیم و 
ببینیم واقعیت چیســت، مشورت کنیم تا مثل دوره 
قبلی نشــود و یک کابینه ائتالفی که با حضور همه 
 اصالح طلبان باشد تشکیل بدهیم، بعد هرکسی که 
رأی آورد، دیگران نه اینکه با پای خود کنار بکشــند 

بلکه باید بپذیرند و کنار بروند.« 
کروبی برای مصمم نشان دادن خود، خیلی زود 
تیم همراهش را مشــخص کــرد. در میان اعضای 
کمیتــه انتخاباتــی وی، شــخصیت های متنوع و 
متکثری از میان اعضای حزب کارگزاران و مجمع 
روحانیون مبارز و شخصیت هایی، چون غالمحسین 
کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران؛ محمدعلی 
ابطحی، رئیس دفتر و معاون پارلمانی ســیدمحمد 
خاتمــی؛ عباس عبدی؛ بهــروز  افخمی؛ رهامی؛ 

ناصر قوامی، نماینده مجلس ششم؛ محمد قوچانی، 
نویســنده و فعال مطبوعاتی روزنامه های زنجیره ای 
و... از جمله اعضای این ستاد انتخاباتی بودند. وی 
از حمایت آشکار افرادی، چون مهاجرانی نیز بهره 

جست.
کروبی در یک اقدام پیش دســتانه برای تثبیت و 
تقویت وضعیت خود در رقابت انتخاباتی، چند نفر 
از اعضای کابینه خــود را نیز معرفی کرد. وی پس 
از تعیین غالمحســین کرباســچی به عنوان معاون 
اول خود، طی سخنانی در دانشگاه تبریز به معرفی 
جمیله کدیــور و محمد رحمانی به عنوان دو عضو 

کابینه اقدام کرد. 
این یارگیری، نکات تأمل برانگیزی دارد. آرایشی 
از عناصر طیف های مختلف جریان دوم خرداد دور 
کروبی حلقه زدند که از تعلقات و وابستگی آنها به 
طیف و گروه شان چیزی کم نشد. حتی غالمحسین 
کرباسچی با حفظ سمت دبیر کلی حزب کارگزاران 
سازندگی، در کنار کروبی و حزب اعتماد ملی و به 
عنوان معاون اولی آینــده نقش ایفا می کرد. کروبی 
شخصیت به نسبت ساده ای بود که از پیچیدگی های 
دیگــر چهره های سیاســی برخــوردار نبــود. در 

خوش بینانه ترین تحلیل باید گفت، وی به دلیل همان 
ســادگی، از درک قضایای پشت صحنه این آرایش 
غافل مانــد. در واقع به نظر می رســد، جریان دوم 
خرداد که از منصرف کردن و کنار کشــیدن کروبی 
به نفع خاتمی و سپس موسوی ناکام ماند، به چنین 

ترفندی دست زد. 
نقش این گروه اعزامی به جبهه کروبی را می توان 
در جریــان تبلیغــات انتخاباتــی و روز انتخابات 
جســت وجو کرد. کروبــی چهار میلیــون رأی را 
در انتخابــات نهم تجربه کرده بــود و معتقد بود با 
ایــن تجربه، امکان جذب آرای بیشــتری دارد؛ اما 
فضای حاکم بر سفرهای تبلیغاتی کروبی و اختالل 
ساختگی در جریان سخنرانی های انتخاباتی وی از 
 به عصبانیت وی 

ً
سوی طرفداران موسوی، که بعضا

نیز منجر می شد، نظیر آنچه در نجف آباد و... رخ داد، 
همگی کمک می کرد تا آرای کروبی در سبد موسوی 
ریخته شود و تالش ها، سفرها و سخنرانی های وی 

در واقع به نفع موسوی جهت دهی می شد. 
رأی برخی از عناصر تیم او به موســوی در روز 
22 خرداد، کابوســی دیگر بــرای وی آفرید. این 
ضربه چنان گیج کننده بود که او هرگز متوجه آن نشد 
و از چاله در نیامده به چاهی ســقوط کرد که نهایت 
آن به ناکجاآباد اســت. کروبی که ســابقه اقدامات 
نســنجیده را داشت، براســاس توهم خودساخته، 
خود را بــرای اقدامی جدید پــس از اعالم نتیجه 
انتخابات دهم آماده کرده بود. قرار گرفتن در صف 
مقــدم فتنه عمیــق و واگویی هر آنچــه طراحان و 
پیش قراوالن فتنه از گفتن مستقیم آن اکراه داشتند و 
پیش بردن سناریوهای مرحله ای عوامل اصلی فتنه 
نظیر موضوع کهریزک، مفقودشــدگان)!( و... از او 
چهره ای ســاخت که در ضرب المثل های عامیانه و 
پیامک های طنزگونه بیشتر مورد توجه قرار گرفت تا 

در عرصه سیاست و قدرت. 
کروبی با آلوده شــدن به سناریوی فتنه 88 تمام 
اعتبار سیاسی کسب شده در طول نیم قرن فعالیتش 
را بی اعتبار کرد و برای همیشــه از صحنه سیاسی 

کشور خارج شد.

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب

 قانون اساسی
 به وقت رفراندوم

آذر ماه سال 13۵8، ایام حساس 
و پرماجرایــی در تاریخ انقالب 
اســالمی اســت. در این ایام آمریکایی ها 
دارایی های کشورمان را بلوکه کرده بودند و 
پس از تسخیر النه جاسوسی تحریم های 
اقتصــادی و تهدیدهای نظامــی و امنیتی 
شدت گرفت. در این وضعیت، کار مجلس 
خبــرگان در تصویــب قانــون اساســی 
جمهوری اسالمی به اتمام رسیده بود و متن 
آن در معرض نقطه نظرات و پیشنهادها و 
انتقادها قرار داده شــده بود. عالوه بر این، 
غائله گروهک هــای ضد انقالب در نقاط 
مختلف کشــور هم بر آشفته شدن اوضاع 
دامن می زد، به ویژه آنکه گروهک موسوم به 
حزب خلق مسلمان در آذربایجان فتنه ای بر 
پا کرده بود. در این ایام امام خمینی)ره( با 
رهنمودهــای خود جامعــه انقالبی را به 
سمت اهداف پیش می بردند و هر تهدیدی 
را به فرصت تبدیل می کردند. ایشان طی 
دیداری کــه در روز چهارم آذر ماه ســال 
13۵8 با بخشی از کارکنان سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی داشتند، فرمودند:  »شما با 
یک قدرتی مواجه هســتید که اگر غفلت 
بشــود مملکت تان از بین می رود. غفلت 
نباید بکنید، غفلت نکردن به این است که 
همه قوا هر چه فریاد دارید ســر]آمریکا[ 
بکشید. هرچه تظاهر دارید بر ضد آن بکنید 
و...« امام راحل در ادامه رهنمودهای شان 
به فراگیری تعلیمات نظامی تأکید کردند و 
فرمودند: »مملکت اسالمی باید همه اش 
داشــته  نظامی  تعلیمات  باشــد،  نظامی 
باشــد.« امام برای مقابله با تهدید نظامی 
آمریکا در واقع پاسخ دادند که باید جامعه به 
یادگیری فنون نظامی روی بیاورد و یادآور 
شدند: »یک کشوری با 2۰ میلیون جوان 
کــه دارد باید 2۰ میلیون تفنگدار داشــته 
باشد، 2۰ میلیون ارتش داشته باشد و این 
یک همچه مملکتی آســیب بردار نیست 
واالن هم الحمدلله آسیب بردار نیست.« 
ایراد این سخنان با ایام ماه محرم مصادف 
شــده بود و در مقابله با تهدیدات نظامی 
آمریکا راه گشا بود و تأثیر بسزایی در روند 
کاری انقالب گذاشت و تمام امید دشمنان 
را به ناامیدی تبدیل کرد و به تأســیس نهاد 
مقدس »بسیج« منجر شد؛ بسیجی که در 
طول حیات خود عملکرد خوبی داشت و 
توطئه های دشــمن را یکی پس از دیگری 
باطــل کرد! امــام خمینــی)ره( در دیدار 
دیگری به مناسبت ماه محرم با جمعی از 
وعاظ، آمریکا را طبــل توخالی نامیدند و 
فرمودنــد: »کارتر گاهی مــا را از نظامی، 
گاهی ما را از جهات اقتصادی می ترساند و 
خودش هم می داند که این طبل میان تهی 
اســت که دارد می زند. و نه همچو عرضه 
نظامی دارد و نه از او گوش می کنند.«  امام 
با حمایت کامل از تالش چندماهه مجلس 
خبرگان قانون اساسی مردم را به حضور در 
رفراندوم دعوت کردند و در همان ایام که 
جزوه قانون اساســی منتشر شــده بود تا 
کارشناسان نظرات شان را بدهند، امام هم 
روی آن جزوه مرقوم فرموده بودند: »آنچه 
در این جزوه است، قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران« است که به وسیله نمایندگان 
محترم ملت ایــران ـ که اکثریــت آنان از 
علمای اعالم و حجج اسالم و مطلعین بر 
احکام اســالم بودند ـ تهیــه و به تصویب 
اکثریت ملت معظم رســید. امید اســت 
ان شاءالله تعالی با عمل به آن، آرمان های 
اسالمی برآورده شود، و تا ظهور حضرت 
ـ  باقی و مورد عمل  بقیه الله ـ ارواحناله الفداء 

باشد.« 

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

مروری بر مفاسد دربار رژیم دیکتاتور پهلوی
یکــی از دالیل مهم اهمیت یافتن بحث تاریخ 
استعمار، توجه به این مسئله است که مهم ترین 
عامل فقر و بدبختی بسیاری از کشورهای جهان 
سوم، مســئله استثمار و اســتعمارگری غرب 
اســت. هر چند در این میان غرب تالش کرده 
است تا با نظریه پردازی های گوناگون، عوامل 
درونــی را موجب عقب ماندگی جهان ســوم 
معرفی کند؛ اما بدون شــک یکی از مهم ترین 
عوامل فقر و فالکت جهان سوم، در غارت منابع 
زیرزمینی و کشاورزی و جنایات متعددی نهفته 
اســت که از جانب متجاوزان اروپایی صورت 

گرفته است.
نویســنده کتاب »میراث خوار اســتعمار« 
می نویسد: »اســپانیایی ها از قرن شانزدهم به 
بعد برای جبران انهدام بومیان آمریکای التین 
به کارگران آفریقایی متوسل شدند و به خریدن 
بردگان سیاه آغاز نمودند. پرتغالی ها و هلندی ها 
و انگلیســی ها از طریق این معامالت سودآور 
و وحشــتناک به ثروت های کالنی رســیدند. 
انگلستان جدید اولین ســرمایه های خود را از 

این راه تحصیل نمود.
 در 1818 نیمی از نفوس برزیل را ســیاهان 
تشــکیل می دادند و پرتغالی ها از آنها به عنوان 
حیوان بارکش اســتفاده می نمودند. از لحاظ 
تجارت، اسپانیا عالوه بر طال و نقره بی حسابی 
که از آمریــکای التین خارج می نمود از طریق 
تعیین قیمت کاالهایی کــه به مردم این منطقه 
می فروخــت، ســود کالنی به جیــب می زد. 
آمریــکای التیــن در واقــع از همین لحظات 
تاریخی تحت استعمار و استثمار سخت قرار 

گرفته و منابع و منافع خود را به ســوی اسپانیا 
و پرتغال از دســت می داد. اســتخراج طال و 
نقره بر عهــده بومیان بود و از این طریق تلفات 
منهدم کننده ای به ایشــان وارد می آمد. معادن 
آمریکای التیــن کارگران بومــی را می بلعید 
و ثــروت کالنی به جیب یک آریستوکراســی 

معدنی سرازیر می نمود.« 
همین وضعیت اســتثمارگرانه کافی بودکه 
فقر در نیمــه ای از جهان به خصوص در آفریقا 
در طول قرون اخیر سایه اندازد؛ به نحوی که به 
نوشــته منابع معتبر، »درآمد متوسط سرانه این 
2۵ کشــور در سال 1۹۷۵ از رقم 12۵ دالر در 
سال کمتر بود. بین ســال های 1۹۶۵ و 1۹۷۵ 
افزایش ساالنه رشد میانگین درآمد سرانه یک 
درصد بیشــتر نبوده و حال آنکــه این میزان در 
مورد کشورهایی که دارای »درآمد واسطه ای« 
بودند، معادل ۵ درصد )در ســال 1۹۷۵ ـ ۹۵ 
درصد( و 3 درصد در مورد کشورهای صنعتی 
ثروتمنــد )۵۵۰۰ دالر در ســال 1۹۷۵( بوده 

است.«. 
نظریه پــردازان  نظریــات  بــر  مــروری 
توسعه نیافتگی و وابســتگی، به خوبی از نقش 
استعمار در عقب ماندگی کشورهای جهان سوم 
حکایت دارد. نظریه پردازان مکتب وابســتگی 
معتقدند، توسعه نیافتگی، محصول ساخت یا 
ویژگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
یک جامعه نیست؛ بلکه تا حدود زیادی نتیجه 
ارتباط تاریخی گذشته و مداوم اقتصادی میان 
کشورهای توسعه نیافته و کشورهای توسعه یافته 

است.

   حافظه    

 غارت ملت ها
نظریه پردازی برای استعمار و چپاول 

  به نفع هیچ کس تاریخ
وم نمی ر کنار 

انتخابات ریاست جمهوری دهم و صف آرایی جریان های سیاسی  -۱۰
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سیاست
۱5

پاسدارپاسدار

  قرآن، انگیزه و امید

شاید انسانی باشــد که در مواجهه با آیات 
قرآن آنها را ناامید کننده بداند و قائل شــود 
به اینکــه تذکرات خداونــد در قرآن حول 
محور ترساندن و ایجاد وحشت برای مطیع 
کردنش اســت؛ یعنی فکر  کنــد که مطیع 
کردن انسان از نظر خدا مساویاست با ایجاد 
ترس و وحشــت در او از عذاب ســخت و 
طوالنی. در حالی که هر آیه از قرآن که انسان 
را تنذیر و تبشــیر می کند، او را به آیند ه ای 
روشــن و امیدوارکننده هم دعوت می کند. 
این امیدواری هم در زندگی دنیایی جریان 
دارد و هم در زندگی آخرت. امیدواری در 
دنیا با تبیین غایت برای انســان و امیدواری 
به آخرت با تشــریح فضای آنجا و اتفاقاتی 
که امکان دارد بیفتد، صــورت می پذیرد. 
هنگامی که فالســفه در مورد غایت مندی 
افعــال خداونــد بحث می کننــد، یکی از 
خصوصیــات آن را خــارج کردن انســان 
از یأس و ناامیــدی می دانند. غایت مندی 
ترســیم یک هدف عالی است که از حکیم 
توقع مــی رود آن را در نظر بگیرد. خداوند 
حکیم اســت و حکیم کار عبــث و بیهوده 
انجــام نمی دهد؛ به همین دلیــل خداوند 
برای زندگی انســان غایتــی در نظر گرفته 
اســت که البته با غایتی که برای مخلوقات 
دیگر اســت، متفاوت است،. آیات متعدد 
قرآن که می  خواهد انســان پاالیش شده را 
راهی بهشت کند از تنذیر، بیم دادن، تبشیر، 
وعــده دادن و ایجاد انگیزه کمک می گیرد. 
انســانی که از شکســت بیم دارد و انسانی 
که به پیروزی فکر می کننــد هر دو امیدوار 
هســتند. امیدوار به آینده پس از پیروزی و 
موفقیت. پس آیات الهی نمی  خواهند ایجاد 
وحشت کنند و در پرتو آن اطاعت بگیرند. 
ضمن آنکه خداوندی که خالق امیدبخش 
اســت و کامال با ناامیدی مخالف است، 
هیچ گاه به نحوی تذکر نمی دهد که انتهایش 
به ناامیــدی بینجامد. خداونــد در آیه ۵3 
ذیَن 
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حیم«؛ بگو  ای بندگان من که بر خویشتن  الرَّ
زیاده روی )گناه( کردیــد، از رحمت خدا 
ناامید نشوید، خدا همه گناهان را می آمرزد 
که او خود آمرزنده و مهربان اســت. جالب 
آنکه در این آیه مؤمنــان مورد خطاب قرار 
نگرفتند؛ بلکه گناهکاران آن هم گناهکارانی 
که در نافرمانی خداوند اسراف و زیاده روی 
کردند، مخاطب هستند. امیدوارکنند ه ترین 
 »

ً
ُنوَب َجمیعا

ُّ
ِفُر الذ

ْ
جمله همین »ِإنَّ اللَه َیغ

است. ناامیدی در اســالم بزرگ ترین گناه 
خوانده شده و احادیث بسیاری در مذمت 
آن وارد شــده اســت. شــیطان که دشمن 
انسان هاســت تنها مروج و مدافع ناامیدی 
اســت تا آنهــا را از نور رحمــت و فضل 
الهی به ظلمت ناامیدی بکشاند. در آیه ای 
ِئک 

َ
ْول

ُ
دیگر نیز خداوند می فرمایــد: »... أ

ِحیٌم«؛  وٌر َرّ
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ّ
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ّ
یْرُجوَن َرْحَمَت الل

همانا کسانی که ایمان آورده اند و کسانی که 
مهاجــرت نمــوده و در راه خــدا جهــاد 
کرده اند، آنهــا به رحمت پروردگار امیدوار 
هســتند و خداوند آمرزنده و مهربان است. 
)بقره/218( هر حرکتــی در زندگی تنها با 
امیدواری اتفاق می افتد. تحمل سختی ها، 
صبر در مشــکالت، رفع مشکالت و آسان 
کــردن آنها، لــذت از زندگــی، آرامش و 
آسایش همگی در امیدواری دیده می شود. 
بنابراین حتی می توانیم در آیات عذاب هم 
برای بندگانی که پند می گیرند امید دید. امید 
در اینکه بدترین گناه ما هم قابلیت بخشش 
را دارد و مهربانــی  اش شــامل حــال همه 

موجودات است.

آیت الله احمد مجتهدی تهرانی :بقای ایمان در تعظیم خداست. 
اگر خدا را بزرگ بشمارید، ایمان شما باقی می ماند. اول وقت 
نماز بخوانید، تعظیم خداســت. اگر آخر وقت نماز بخوانید، 
تعظیم نکرده اید. راننده ای که پشــت چراغ قرمز ترمز می کند، 
یک وقت بــرای ترس از جریمه ترمز می کنــد، یک وقت اگر 
افســر هم نباشــد باز هم می ایســتد، این احترام قانون است. 
افسری نیست که جریمه اش کند؛ اما باز هم پشت چراغ قرمز 
می ایستد. اگر کسی به قوانین خدا هم این طور احترام بگذارد، 
برای ترس از جهنم نماز نخواند، برای ترس از عذاب خدا نماز 

نخواند، نماز را برای تعظیم خدا بخواند، ایمانش باقی است. 

دین

آیه

در آیات و روایات آنچه دیدم، این است که بهشت 
بهایی دارد که باید پرداخته شــود تا به دست آید. 
بهای بهشت عمل صالح، تالش و کوشش برای 
دیندار بودن و دور شــدن از آفاتی است که به دین 
لطمه می زند که می توانیم آن را در انجام واجبات و 
ترک محرمات خالصه کنیم. امیرمؤمنان علی)ع( 
می فرمایند: »همانند کسی مباش که بی آنکه کاری 
کرده باشد به آخرت امید می بندد.«)نهج البالغه، 
حکمت1۵۰( از آنجا که دنیا مزرعه آخرت است، 
باید بــا کار و تالش مزرعه خــود را آباد کنیم تا 
محصول با کیفیت و زیاد داشته باشیم و آن را بهای 

خرید بهشت قرار دهیم.
 جهت فهم 

ً
 البته لفظ خرید و فــروش صرفا

معناســت و نه تجــارت و بده بســتان. خریدار 
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«؛)توبه/11۰( مؤمنان کســانی هستند که با 
َ
ة َجنَّ

ْ
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جــان و دل برای رضایت خداوند تالش می کنند 
و خداوند در عوض آن بهشت را ارزانی می دارد. 
همچنین در آیه82 بقره می فرماید: »کســانی که 
ایمان آوردند و اعمال صالــح انجام دادند یاران 

بهشــتند و جــاودان در آن خواهند بــود.« و در 
آیه1۰ سوره فاطر می فرماید: »هر کس سربلندی 
می خواهد، سربلندی یك ســره از آن خداست. 
سخنان پاکیزه به سوی او باال می رود و کار شایسته 
به آن رفعت می بخشد.« همچنین امام صادق)ع( 
 اللــه ثمن الجنة«؛ 

ّ
می فرمایند: »قــول ال اله اال

)توحید صــدوق، ح13، ص21( خداوند جزای 
کردار هر کســی را کامل به او برمی گرداند و هر 
انسانی در آخرت به ســوی همان چیزی می رود 
که برای خود فرستاده و ساخته است.)یس/۵1 و 
زمر/۷1 ـ۷3( اما حال بندگان با یکدیگر متفاوت 
اســت؛ آنها یا شــوق و رغبت دارنــد یا ترس و 
وحشــت؛ به هرحال این اعمال انســان است که 
می تواند حال آنها را در آخرت تعیین کند و تغییر 

دهد.
 پس عمل صالح در این دنیا می تواند به آرامش 
در آخرت برســد. خداوند راه های بهانه  جویی را 
بسته است و نمی گذارد کسی با بهانه های واهی از 
زیر بار مسئولیتی که برعهده او گذاشته شده است، 
فرار کند. در تاریخ بشر انسان های زیادی بودند که 
برای قبول نکردن حقیقت دنبال بهانه جویی بودند. 
در آیات قرآن و روایات اهل بیت)ع( هم مثال های 
زیادی می بینیم که مردم قومی برای ایمان آوردن 
معجزه یــا کار خارق العــاده یا حتــی امتیازی 
می خواستند و هنگامی که آن اتفاق می افتاد باز هم 
حق را قبول نمی کردند که قوم بنی اسرائیل نمونه 

بارز آن بود. از آن طرف خداوند همه انسان ها را در 
معرض ابتال و امتحان قرار می دهد تا ارزش پیدا 
کنند و به تعبیری دیگر بتوانند بهایی برای خلود در 
بهشت داشته باشند؛ اما در کنار همه این ابتالئات 
و امتحانــات »بهانه هایــی« هم وجــود دارد که 
بندگان خدا بتوانند از طریق آن با سرعت بیشتری 
به ســمت خداوند حرکت کنند؛ زیرا این اصل 
مسلم است که خداوند می خواهد انسان ها را به  
هر وسیله ای به ســمت خود هدایت کند و آنها را 
بهشتی کند. این هم مسلم است که تالش در دنیا 
برای صالح بودن فقط به زیاد بودن حجم عبادات 
و انجام تکالیف بستگی ندارد؛ بلکه کیفیت آن در 

نظر است. 
خداوند بهانه هایــی در میان تکالیف برای ما 
قرار داده تا با توجه به آن چندین برابر زحمتی که 
کشیدیم مزد بگیریم. نمی دانیم اسم این اعمال را 
عبــادت بگذاریم یا معرفت یا چیزی دیگر؛ فقط 
می دانیم که خداوند بیشــترین اشــتیاق را برای 
دیدن بندگان خود دارد. برای نمونه، وقتی خداوند 
می گویــد اگر ایــن کار را انجام دهیــد، برابر با 
صدهزار حج مقبول است، می فهمیم که خداوند 
بهانه هایی به دســت ما داده تا بتوانیم با ســرعت 
بیشتری به سمت او برویم.  به عبارتی اگر بناست در 
صد سالگی به لقای پروردگار خود برسیم، با یک 
عمل خاص در عرض یک ســاعت یا یک لحظه 
می رســیم تا در طول زندگی دنیایی در این مقام 

بمانیم. اینجا نســبت عمل و جزا هم قابل درک 
نیست و فقط خدایی اســت. اینکه امام رضا)ع( 
می فرماید: »ای پســر شــبیب اگر بر حسین)ع( 
گریــه کنی تا اینکه اشــک هایت بــر گونه هایت 
جاری شود، خداوند گناهانی که مرتکب شدی، 
چه بــزرگ و چه کوچک، چه کــم و چه زیاد را 
می بخشد.«)عیون أخبارالرضا، ج1، ص2۹۹(؛ 
یعنی خداوند دنبال بهانه است تا بندگان خود را 
ببخشد و این وســیله بهترین وسیله است. خدا 
دنبال بهانه اســت تا بندگانش را از هرچیزی غیر 
از خود رها کند. اینکه خدواند ثواب روزه و نماز 
در روز دحواالرض را برابر با صد ســال عبادت، 
برآورده شدن حاجات و هزارهزار رحمت در نظر 
می گیرد؛ یعنی بهانه ای برای بازگشت بندگانی که 

از خداوند دور شده اند. 
در این میــان برخــی از آداب و رســوم هم 
به مرور زمــان به وجود آمده که تضــادی با دین 
ندارد، مانند پیاده روی اربعین، عزاداری، اطعام، 
قربانی، جمع شــدن کنار ســفره  یا دیگ سمنو 
و... تا بهانه ای شــود برای روضه و اشک بر امام 
حســین)ع( و باال رفتن معرفت و رضایت خدا. 
زیرا عشق سیدالشــهداء)ع( به ما ارزش باالیی 
می دهد تا بهای بهشت شود. به همین دلیل است 
که عالمه حســن زاده آملی که رضوان خدا بر او 
باد، می فرمود: »بهشت را به بها نمی دهند؛ بلکه 

به بهانه می دهند.«

 بهشت را به بها دهند یا بهانه؟
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

کتابی هست دوســتان بزرگوار به خصوص رفقای 
جوان که اگر این کتاب را بتوانید تهیه بکنید، خیلی 
ارزنده است. مرحوم سیدبن طاووس در بین علمای 
ما از علمای بســیار با عظمت اســت. ایشان یک 
کتابی دارد به نام »کشف المحجة« که نصیحت ها 
و ســفارش هایش به فرزندش اســت. ترجمه شده 
به نام »فانوس«؛ خیلی کتاب ارزنده ای اســت، در 
آن کتابــش به فرزندش می گوید: »محمدم اگر خدا 
تمام دنیا را به دســت راست پدرت بدهد، با دست 
چپ او را رد می کنم و می بخشم، بدون آنکه دست 
راستم خبردار بشــود.« این ادعا را اگر فرد دیگری 
بکند، آدم خیلــی نمی تواند باور بکند و قبول بکند، 
اما از یکی مثل سید بن طاووس آدم قبول می کند، به 
او برازنده اســت این ادعا، چون بین آن دست دهنده 
و گیرنده یک سینه ای هست که از دنیا بزرگ تر شده 
است، آن این عظمت را دارد، این ظرفیت را دارد که 
این کارها را بکند، او به مقام زهد رسیده، که آمدن و 

رفتن نعمت ها، او را تکان نمی دهد، مقام زهد همین 
است.  زهد این نیست که آدم نداشته باشد. زهد این 
است که اگر تو سرمایه و امکاناتی داری، تعلق نداشته 
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زده نشوید. اگر یک امکاناتی یک نعمتی، یک چیزی 
گیــرت آمد، خودتان را گم نکنید، مغرور نشــوید، 
اگر هم از دســت دادید، پژمرده و مأیوس نشــوید؛ 
زهد این است که آن قدر آدم بی تعلق باشد که آمدن 
و رفتن نعمت هــا او را تکان ندهد، این آدم ظرفیت 
دارد، از دنیا بزرگ تر است، آن وقت چنین کسانی که 
به یک همچنین مقام و موقعیتی می رسند، خداوند 
متعال نه فقط نعمت به شان می دهد، نعمت شان را 
زیاد می کند. آن که بماند، خودش را به شان می دهد، 
خود خدا در دل شان جا می کند. فرمود: من هیچ جا 
ْرضی َو ال َسمائی«؛ در زمین 

َ
نمی گنجم »ال َیَسُعنی أ

ُب َعْبدی 
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و آســمان جای من نیست. »بل یَسُعنی ق

ُمؤِمن« اما کســی  که عبد باشــد، بنده مؤمن من 
ْ
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باشد، من در قلبش جا پیدا می کنم، تجلی می کند 
خدا در او و آن وقت چنین کسی آن قدر ظرفیت دارد 
که خدا را دارد، این به ثروت درون رســید. اینکه ما 
در دعاهای مان می بینیم که بــه ما گفتند که از خدا 
بخواهید که ثروت درون به تان بدهد، امام سجاد)ع( 

این  متعال  خداونــد  از 
را می خواهــد کــه: 
 ِغَنای 

ْ
ُهــَمّ اْجَعل

َّ
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ِسی« خدای من 
ْ

ِفی َنف
ثروت مــن را در درونم 

هســتند  بعضی ها  بده؛  قرار 
که غلت می خورند در پول و 
ثروت و امکانــات، اما چون 

آرامش  است،  فقیر  درون شان 
ندارند، حرص می زنند، افسرده اند، 

پژمرده اند... .

 ثروت یا فقر درونی؟!
   منبر    

خدا را تعظیم کنید
سلوک

تقدم حق  
راهنما

آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی: از نکاتی که در ذهن دین    داران 
بــه عنوان امری باوری وجود دارد، این اســت کــه در َدَوران میان 
حق  اللــه و حق  الناس، حق  الناس مقدم بــوده، یعنی حق  الناس به 
نســبت حق  الله، اولی است... پس از بررســی ادلۀ طرفین چنین 
به دست آمد که نه دلیلی بر اقوی بودن مالک حق  الناس بر حق  الله 
وجــود دارد و نه دلیلی بر اقوی بودن مالک حق  الله از حق  الناس و 

تقدم هیچ    یک به عنوان قاعده کلی قابل طرح نیست.
 بنابراین، در موارد مختلف تقدیــم هریک بر دیگری نیازمند 
بررسی است و در هر مورد تقدیم هریک مبتنی بر اقامه دلیل و قرینه 

مناسب است.

ق به خود 
ّ
پرسش: همســر من قالی می بافد که سرمایه آن متعل

ماست و برای تهیه آن قرض گرفته ایم، در حال حاضر قسمتی 
از فرش بافته شــده است و از آنجا که سال خمسی من به پایان 
رســیده، آیا پس از تمام شــدن فرش و فــروش آن برای تهیه 
ق می گیرد یا 

ّ
احتیاجات خانه، به مقدار بافته شــده خمس تعل

خیر؟ سرمایه ما از جهت خمس چه وضعیتی دارد؟
پاسخ: پس از استثنای سرمایه که قرض است از قیمت فروش 
قالی، باقی مانده جزء سود سال فروش به شمار می آید، بنابراین 
اگر در ســالی که بافت قالی تمام و فروخته شــده، در مخارج 

زندگی مصرف شود، خمس ندارد.
اجوبة االستفتائات، س9۱۰

خمس قالی بافته شده
حکمت

گفتاری از حجت االسالم و المسلمین مسعود عالی

سید مرتضی رضایی
کارشناس علوم اسالمی



شماره 1۰۲۵ |  دوشنبه  اول آذر 14۰۰

صاحب امتیاز
معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

مدیر مسئول: یدالله جوانی
سر دبیر: علی حیدری

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

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

 دبیر تحریریه: سیدفخرالدین موسوی
 مدیر فنی: محمد صالح نادری

صفحه آرا: علی اکبر هدایتی
عکاس: حامد گودرزی

ناظر چاپ: سعید قاسمی
چاپ: مرکز چاپ سپاه: 38۵22۴۴۶)۰21(

تلفن:11۰و۷۷۴۶۰1۰۰ )۰21(
 ssweekly.ir
@ssweekly

info@ssweekly.ir 
نمابر:۷۷۴88۴2۶

سامانه پیامک:3۰۰۰۹۹۰۰33

هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

 روزهای روشن

پاییز که به قله می رسد رنگ دلتنگی به شاخ 
و برگ  وجودمان دامــن می زند. غروبی 
سخت، تمام دیده مان را به آغوش می کشد 
و تمنایی وصف ناپذیر از درون مان شعله 
می کشد. در این ساعات، دست خودمان 
نیست؛ انگار چیزی شــبیه امید و انتظار 
نگاه مان را به پنجره گره می زند. ما در این 
نقطه هستی به خورشیدی خیره می شویم 
که شما را به یادمان می اندازد؛ شمایی که 

به خورشید شبیه ترین هستید.
کوچ هر پرنده، برگ ریزان هر درخت، 
وزش هر باد، پرواز هر قاصدک تا مادامی 
که نشــانی از شما برایم به ارمغان بیاورد، 
برایم پاییز حیات است و پرثمری. یعنی 
پاییز با همه پاییزیش اگر می خواهد زنده 
باشد و روشــن، باید از شما بخواند و از 

شما بگوید. 
برای  صاحب الزمان)عج(  یا  آقاجان، 
ســرمای این روزهای قلب مان، گرمایی 
بفرست تا همچون ابر محبتی باشد که بر 
کویر تفتیده ای می بارد. گرمایی از جنس 
کالم امام رضــا)ع( کــه فرمودند: هیچ 
یک از شــیعیان، مریض نمی شــود مگر 
اینکه ما نیز در بیماری او بیمار می شــویم 
و اندوهگین نمی شــود مگر اینکه ما نیز 
در غم ایشان محزون می شویم و شادمان 
نمی شــود، مگر اینکه ما نیز از شادی او 

شادمانیم... .

حسن ختام

حسن نوروزی
نویسنده

صدور حکــم انتصاب اعضای شــورای عالی 
انقالب فرهنگی از ســوی رهبر حکیم انقالب 
بــرای دوره جدید که در هفته گذشــته صورت 
گرفت، بــاز هم این نهــاد راهبــردی و مولود 
انقالب اســالمی را زیر ذره بیــن صاحبنظران و 
 شــورای عالی 

ً
فرهنگ  دوســتان برد که اساسا

انقالب فرهنگی چقدر در ایفای وظایفش موفق 
و کارآمد بوده و در ادامه مســیر هم، چه الزاماتی 
را باید رعایت کند تــا به معنای واقعی کلمه، به 
»رصدخانه فرهنگی« کشــور و بــه تعبیر رهبر 
فرزانه انقالب، به »قرارگاه فرهنگی« برای کشور 

و انقالب تبدیل شود.
شورای عالی انقالب فرهنگی، چه از زمانی 
که با عنوان »ســتاد انقالب فرهنگی« در ســال 
13۵۹ تشکیل شــد و چه از سال 13۶3 به بعد 
که با نام و ســاختار کنونی به کار خود ادامه داد، 
تا امروز مأموریت نظارت، راهبری و تحول در دو 
عرصه مهم؛ یعنی »علم« و »فرهنگ« را برعهده 
داشته و به اعتقاد صاحب نظران دلسوز و اهل فن، 
در ایفای این مأموریت مهم و حســاس، فراز و 

نشیب هایی داشته است!
خوش درخشــیدنش از آن جهت بوده که در 
تدوین و تصویب اسناد کالن و الهام بخش حوزه 
علم و فرهنگ و نیز در استحکام بخشی به برخی 

ساختارهای علمی و فرهنگی، با جدیت و دقت 
عمل کرده و کم گذاشتنش از این حیث بوده که 
هنوز نسبت میان فعالیت های جاری این شورا و 
دغدغه های اعضای آن، با مسائل مبتالبه فکری 
و فرهنگی کشــور ـ که کم هــم چالش برانگیز 
نیستند ـ مشخص نیست و اینجاست که احساس 
می شود، این شــورا باید در تراز نام و مأموریتش 

اصالح و روزآمد شده و اثرگذارتر شود.
شــاید به دلیل همین نقیصه اســت که رهبر 
معظم انقالب در مقدمــه حکم انتصاب اعضا 
بــرای دوره جدید شــورا تأکید کردنــد: »ورود 
در دومیــن چهل وارهی انقالب اســالمی که با 
آغاز ســده  جدید هجری شمسی همزمان شده 
اســت، نگاهی نو، آسیب شناسانه و روزآمدساز 
به مجموعه  از زیرساخت های تمدنی را ضروری 
می سازد. در رأس این مجموعه، مقوله  فرهنگ 
است« و این تأکید را به این شرح تکمیل کردند 
 ناظر 

ً
که »این رویکرد در مقطــع کنونی، عمدتا

به ارتقای نگاه و احســاس مسئولیت متصدیان 
فرهنگی و نخبگان و فعاالن عرصه های گوناگون 
کشــور به مقوله  فرهنگ و پدیدآمــدن این باور 
عمیق است که فرهنگ سازی در هریک از اجزای 
تمدنی جامعه، برترین وسیله  پیشرفت و موفقیت 
می 

ّ
آن و بی نیازکننده از ابزارهای الزام آور و تحک

است.«
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای این مسئله 
را هم گوشزد کردند که »مأموریت شورای عالی 

انقالب فرهنگی از آغاز، ساماندهی به وضعیت 
فرهنگ و دانش در کشــور و سیاست گذاری در 
این دو مقوله و هدایت دستگاه های متصدی آن 
به سمت ارزش ها و هدف های انقالب و برآوردن 
نیازهای فکری این دســتگاه ها و ظاهر شدن در 
نقش قرارگاه فرهنگی کشور بوده است.« و شاید 
بــه دلیل همین مأموریت حســاس و با تأکید بر 
روزآمدسازی شورا، در ترکیب اعضای حقیقی 

شورا نیز تغییر جدی و غیرمنتظره دادند.
حاال یک دوره چهار ساله پیش روی اعضای 
حقوقی و حقیقی شــورا قرار دارد؛ در واقع، این 
اولین و مهم ترین دوره فعالیت شورا در گام دوم 
انقالب اســالمی اســت و اهمیتش هم به دلیل 
وظیفه خطیر اعضای شورا و ارکان مطالعاتی آن 
برای تغییر ریل حرکت شورا و اثرگذاری متفاوت 

آن در میدان علم و فرهنگ کشور است. 
به بیان ساده تر، فرصت ها و تهدیدهای پیش 
روی عرصه علم و فرهنــگ در گام دوم انقالب 
اســالمی، آنقدر پیچیده و چندالیه اســت که 
دیگر نه مردم عادی و نه نخبگان و دغدغه مندان 
این دو عرصه نمی پذیرند که فعالیت عالی ترین 
نهاد سیاست گذاری فرهنگی کشور، به جلسات 
روتین هفتگی و تصویب فالن اساسنامه و انتخاب 
بهمان رئیس دانشــگاه منحصر و محدود شود؛ 
پس چاره ای نیست جز اینکه طرحی نو در مسیر 
حرکت شــورا درانداخته شده و یک انقالب در 

شورای عالی انقالب فرهنگی رقم بخورد.

   برداشت    

تحول در قرارگاه فرهنگی کشور
 حامد حسین عسکری

کارشناس فرهنگی

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

 تندیس هایی
 که با شهدا غریبه اند

چند روز پیش بود که فیلم کوتاهی در فضای 
مجازی و پایگاه های خبری پخش شــد که 
لحظه غافلگیر شــدن همایون شجریان با 
دیدن مجسمه مهران مدیری را نشان می داد. 
 در یک جلسه 

ً
ماجرا از این قرار بود که ظاهرا

یا نشســت هنری، همایون شجریان وقتی 
مجســمه مدیری را می بیند، به دلیل شدت 
واقعی بودن و شــباهت آن با کاراکتر اصلی 
و هنر به کار رفته در طراحی و ســاخت آن، 
ابتدا متوجه مجســمه بودن آن نمی شــود و 
دست بر سینه، سالم می کند.  یکی دو روز 
بعد از این ماجرا، تصاویری از مجسمه ها و 
تندیس سرداران و امیران شهید دوران دفاع 
مقدس در فضای مجازی پخش شد که در 
بخشــی از باغ موزه دفاع مقــدس در تهران 
طراحی و نصب شــده است. مجسمه های 
ساخته شده از چهره های آسمانی و نام آوری 
مانند شهیدان باقری، همت، باکری، منفرد 
نیاکی و...؛ اما در اینجا مسئله فرق می کرد و 
ضعف فاحش در طراحی و ساخت تندیس 
یا مجســمه این اســطوره های ملی، باعث 
انتقادات تند کاربران در فضای مجازی شد 
که اگر قرار است اینطور از مقام شهدا تجلیل 
کنید، نکنید خیلی بهتر است! اگر قرار است 
از ابزار هنر برای انتقال مفاهیم واال و متعالی 
و الگوسازی و نمادسازی برای جامعه بهره 
گرفته شــود، باید هنرمــان را در حد اعلی 
و در تراز این مقدســات به کار بگیریم و از 
 
ً
ســرهم بندی های فاقد محتــوا و روح جدا
پرهیز کنیم. مجسمه سازی و تندیس سازی 
به منزله یکی از شــاخه های مهم هنرهای 
تجسمی هم از این قاعده مستثنی نیست. قرار 
نیست برای رفع تکلیف، تندیس یا سردیس 
یک شهید واالمقام را طوری طراحی کنیم 
و بسازیم که نه تنها جذابیتی برای مخاطب 
ندارد، بلکه خدای نکــرده باعث توهین به 
شــأن و حریم او نیز بشــود؛ مانند آنچه در 
ماه های ابتدایی بعد از شهادت »حاج قاسم« 
نازنین در گوشه و کنار باب شده شده بود که 
برای ابراز عشق و ارادت به ایشان، تندیسش 
را می ساختند و نصب می کردند، اما ضعف 
کار به حدی بود که صدای مردم در می آمد. 
َمخلص کالم اینکه، ابزار ارزشمند هنر را ـ 
در شاخه های مختلفش ـ طوری در خدمت 
مقدسات جامعه به کار بگیریم که هم حرمت 
این مقدســات حفظ شــود و هم ارزش و 

منزلت هنر انقالبی آشکار شود.

تاریکخانه

 حافظ چه ربطی به 
جلوه گری سلبریتی ها دارد!

برگزاری جوایز و مراســمی چون جشــن 
حافظ چه کارکــردی دارد؟ امروزه دیدگاه 
عموم هنرمنــدان و صاحب نظــران درباره 
جشــنواره های دولتی انتقادی است؛ چون 
فرض بر این است که اغلب این جشنواره ها 
با بودجه هنگفت از محل بیت المال برگزار 
می شوند، اما تأثیر خاصی نمی گذارند و تنها 
فرصتی برای گــروه برگزارکننده در جهت 
تقســیم غنایم مالی و مادی اســت. ضمن 
اینکه به دلیل ناداوری هــا و رعایت نکردن 
عدالت در تعییــن برندگان و تقدیم جوایز، 
بیشتر جشــنواره ها از ارتقا بخشیدن صنایع 
فرهنگی و هنری ناتوان هســتند. جشــن 
حافظ  ـ که بیست ویکمین دوره آن فرا رسیده 
اســت ـ یک مزیت دارد و آن هم این است 
که از طریــق بخش خصوصی و با حمایت 
اسپانسرها برگزار می شود و به بودجه کشور 
ربطی نــدارد.  اما با این حال هویت و نحوه 
برگزاری جشــن حافظ همــواره قابل نقد 
بوده است. جشن حافظ با اینکه یک جایزه 
ســینمایی اســت، اما از نام یک شاعر بهره 
برده و این درحالی اســت کــه هیچ وقت 
هم شــعر و ادبیات در آن جایگاهی نداشته 
است. هنوز هم مشخص نیست که چرا نام 
یک ادیب نام آور روی یک جشــن سینمایی 
گذاشته شده است! حداقل توقعی که از یک 
جشــن هنری با نام حافظ می رود، پایبندی 
به اصالت ها و ارزش های فرهنگی اســت؛ 
اما جشــن حافظ هیچ گاه هویت فرهنگی 
خاصی نداشته اســت. این جایزه تنها یک 
دورهمی برای سلبریتی ها و همان چهره های 
مشهور سینمایی است که همیشه و همه جا 
مطرح هستند. در این جشن، هیچ گاه شاهد 
ظهــور یا معرفی یک اســتعداد یا نبوغ تازه 
نبوده ایــم و داوری و انتخاب برگزیده ها در 
آن همواره غیرتخصصی و دور از استاندارد 
ارزیابی شــده است. برای نمون، در یکی از 
دوره های اخیر جشــن حافــظ، جایزه ویژه 
هیئــت داوران به محمدرضا گلــزار اهدا 
شد؛ درحالی که این بازیگر در آن سال هیچ 
نقش آفرینی ویژه ای از خود نشان نداده بود! 
همچنین جشن حافظ بیش از جریان سازی 
ســینمایی در پــی حواشــی و راه انداختن 
نمایش هایی چون فرش قرمز و فضاســازی 
برای جلوه گری بازیگرها روی این فرش بوده 
است! تبلیغ برندها و مدل های جدید آرایش 
و پوشاک، بیش از جوایز این جشن، هدف 
عکاســان و اخبار بوده است. مراسم فرش 
قرمز جشن حافظ و نوع حضور سلبریتی ها 
بر این فرش، هیچ نسبتی با نام حافظ ندارد و 
بیشتر یادآور نشریات زرد است که از عکس 
بازیگرها استفاده ابزاری می کنند. به همین 
دلیل هم بارها شاهد انصراف هنرمندان در 
رشته های مختلف برای حضور یا دریافت 

جایزه در جشن حافظ بوده ایم.

یادداشت

آرش فهیم
منتقد سینما

»منصور« روایتی است از برهه ای از زندگی امیر 
سرتیپ شهید منصور ســتاری، فرمانده نیروی 
هوایی ارتش. روایتی واقعی، اما تلخ! تلخ نه از 
آن نظر که پایانی غم انگیز داشــته باشد یا فیلمی 
 
ً
سیاه باشد، از این جهت می گوییم تلخ که قطعا

دل هر بیننده ای که »منصور« را می بیند، از همه 
تالش های شهید ستاری برای بن بست شکنی و 
دست انداز هایی که بر ســر راه او انداخته اند، به 
درد خواهد آمد و این نشــان می دهد »سیاوش 
ســرمدی« به خوبی توانسته است حق مطلب 
را ادا کند و تصویری درســت از شهید ستاری 
و البته کســانی که برایش مانع تراشی می کردند، 
ارائه دهد.  ســرمدی که در دو دهه گذشــته با 
مســتندهایی مانند ادواردو آنیلی، امام موسی 
صدر، هشتاد ســال مقاومت، داوطلب مرگ، 
تهران تقاطع ســئول، بدنبال حقیقت، معتاد به 
نفت و جنگ ششم شناخته می شد، حاال خیلی 

خوب توانسته زندگی مستنِد یک 
قهرمان را در قالب فیلم سینمایی به 

تصویر بکشد. 

 Bشخصیت پردازی حرفه ای
فیلــم، بــا هیاهــو و حتــی با 
حرکت هــای تکنیکــی دوربیــن و 
تجهیزات خاص و سبکی متفاوت، 
حقانیت خود را به رخ نمی کشــد، 
بلکه آنچه توانسته »منصور« را موفق 
کند پرداخت درســت بــه موضوع 
است. در سراسر فیلم آنقدر همه چیز 
حتی فرم و قالب کار در خدمت متن 
و فیلمنامه و در یک کلمه در خدمت 
»منصور« قرار دارد که باعث می شود 
 خود 

ِ
شــما نیز تمام حواس تان جمع

فرمانده باشد؛ هر چند کارگردانی نیز 
در حد خودش معقول است. 

»منصور« به دل می نشیند، شاید 
از آن جهــت که آنچــه از دل برآید، 
الجرم بر دل نشیند؛ با همه ضعف ها 

و با همه قوت ها.
یکی از این نقاط قوت، انتخاب 
درســت و بجای بازیگران اســت. 

بازیگرانی که هنرمند هســتند، نه سلبریتی. از همه 
اینها بهتر و درخشان تر بازی »محسن قصابیان« در 
نقش شهید منصور ستاری اســت. آنقدر قصابیان 
خوب این نقش را ایفا می کنــد که از همان لحظه 
اول، می توانید با شخصیت شــهید ستاری ارتباط 
برقرار کنید؛ البته بقیه شخصیت ها نیز خوب و بجا 
انتخاب شده اند، مانند شخصیت »مهندس ثنایی«. 
تنها شخصیتی که می توان بر انتخابش خرده گرفت، 
همسر شهید ستاری است و اختالف سنی زیادی که 
بین لیندا کیانی و بازیگر نقش شهید ستاری به چشم 

می آید.

 Bجذاب، واقعی و نجیب
نقطه قوت دیگر این فیلم سینمایی، داشتن داستان 
یک خطی بسیار قوی اســت. داستان ابتدا، میانه و 
پایان دارد و هر بخش نیز با قدرت به میدان می آید، 
مخاطب را با خود همراه می کند، شاید جایی خسته 
شــود، یا حوصله اش ســر برود، اما داستان را رها 

نمی کند. 
اوج و فرودهای داســتان هم هر چند مانند کل 
فیلم، نجیب و شــریف است و پرهیاهو نیست، اما 

مخاطب را نیز یک جاهایی از استرس و همراهی و 
همذات پنداری روی صندلی سینما جابه جا می کند 
و نمی گذارد با آرامش، بدون حرکت و سر به پشتی 

صندلی تکیه داده، بنشیند.

 B مواجهه قهرمان  و ضدقهرمان
یکــی از جذابیت های فیلم منصور به رویارویی 
قهرمان داستان یا بهتر بگوییم قهرمان میهن با کسانی 
برمی گردد که بر مسندهای مهم کشوری نشسته اند؛ 
اما در »منصور« حکم ضد قهرمــان را دارند. این 
رویارویی قهرمان و ضد قهرمان ها، همیشه در طول 
تاریخ ادبیات و بعد از آن در سینما، جذاب ترین ُبعد 
کار بوده که توانســته مخاطب را با خود همراه و با 
قهرمان همدل کنــد، حاال وقتی این قهرمان واقعی 

 جذابیت هم دوچندان خواهد شد.
ً
باشد، قطعا

 یکی 
ً
داستان کم و کاست ندارد و هر چند ظاهرا

از سکانس های فیلم که مربوط به دیدار شهید ستاری 
با یکی از مسئوالن ارشد نظام در دوران جنگ است، 
بنا به دالیلی حذف شــده و واکنش هایی در فضای 
مجازی به همراه داشــته، اما در هر صورت مستند 
بودن و مطابق واقع بودن و در پایان استفاده از تصاویر 
آرشیوی، توانسته تأثیر دو چندانی بر 

روی مخاطب بگذارد. 
البته نمی توان گفت که »منصور« 
 
ً
نمی توانست بهتر از این باشد؛ قطعا
همیشــه می توان کاری بهتر از کار 
قبل ســاخت، اما همین که دست بر 
چنین ســوژه ای بگذاری، بلد باشی 
آن را خوب روایت کنی و از شعار و 
کلیشه دور باشی، خودش قدم بسیار 

بزرگی است. 
از همــه مهم تر، دســت بر روی 
جدل و رویارویــی قهرمان ها و ضد 
قهرمان هایی بگذاری که تمام نشده  
و هنوز هم می توان این رویارویی را 
در جامعه لمــس کرد. با وجود این، 
باید اعتراف کرد که مهم ترین فاکتور 
فیلــم »منصور«،  بودن  برای موفق 
شخصیت حقیقی خود شهید ستاری 
است. شخصیتی که این رویارویی را 
رقم زده و مانند قهرمان های پوشالی 
هالیوودی دروغ نیست، افسانه و پوچ 
نیســت؛ بلکه واقعی است، آن هم 
واقعیتی که در ســال های نه چندان 
دور، در کنــار ما زندگــی می کرده 

است.

 حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

وایتی واقعی از منصور ر
گذری بر یک فیلم سینمایی با موضوع شهید منصور ستاری فرمانده نیروی هوایی ارتش


