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نگاه

انتخاب قانونمند

این ایام که با آغاز دولت سیزدهم 
و شوراهای جدید اسالمی شهر 
و روســتا تقــارن پیدا کرده اســت، فصل 
انتخاب مدیران کشور به حساب می آید. از 
این منظر، در مقطع کنونی طبیعی است که 
کشــور به مدیران متخصص، تازه نفس و 
باانگیزه نیاز دارد. حتی اگر از حیث سیاسی 
رئیس دولت و شــهردارهای گذشته نرفته 
باشــند و رئیــس دولت و شــهردارهای 
جدیدی نیز نیامده باشــند، بــاز موضوع 
جابه جایی و چرخش مدیران بر اساس یک 
ســاز و کار عقالنی و منطقی امری الزم و 

ضروری به حساب می آید.
 از این زاویه، جابه جایی ها یک موضوع 
عادی و طبیعی قلمداد می شــود؛ اما آنچه 
طبیعی نیست، این اســت که در انتصاب 
مدیران و همکاران چشم ها به سمت فامیل 
و دوســتان قدیمی و دانشگاهی بچرخد و 
جمع زیادی از جوانان و مدیران توانمند و 
باانگیزه کشور که برآیند دانشگاه های برتر، 
متنوع و مهم کشور نیز هستند، دیده نشوند. 
اینجا دیگر ماجرا طبیعی و عادی نیست و 
 نقدها به سمت تصمیم گیران سرازیر 

ً
طبیعتا

می شود.ما در عصر جدیدی قرار گرفته ایم 
که مشــخصه بارز آن گسترش شبکه های 
اجتماعی اســت که به صورت پرقدرت و 
سهمگین عمل می کنند. عرصه و زمانه ای 
که عمــل صحیح را بــا لطایف الحیل به 
عمل قبیــح تغییر فرم می دهنــد و همان 
را بــرای مــردم باورپذیــر می کنند! حال 
بسیار روشــن است که اقدامات ناصحیح 
مدیــران و خاصه در بخــش انتصابات به 
ســرعت در معرض دید و قضاوت مردم 
قرار می گیرد؛ البته حتــی اگر واقعیتی به 
نام شــبکه های اجتماعی در کار نباشد که 
به طور سریع السیر اتفاقات و رخدادها را 
منتشــر می کنند و مردم را در اقصی نقاط 
کشــور در جریان امور قرار می دهند، باز 
هم عقالنیــت و عدالت حکم می کند که 
در انتصاب ها مسائل اصلی و سازوکارهای 
قانونــی و عقلی مدنظر قرار گرفته شــود.
در ایــن میان توقع از دولت و شــهرداران 
جدید که خود را به صفت انقالبی مفتخر 
کرده اند، متفاوت و البته به مراتب بیشتر از 
پیشینیان است. مسئوالن جدید در دولت 
و شــهرداری ها باید بدانند که در شــرایط 
ویژه ای قرار گرفته ایم؛ به گونه ای که جامعه 
از حساسیت های باالیی برخوردار است. 
یکی از مســائل کلیدی کشور که امروز به 
نقطه سرنوشت سازی نیز رسیده، موضوع 
اشتغال است. در شــرایطی که خانواده ها 
از بیکاری جوانان و فارغ التحصیالن درس 
خوانده، اما بیکار نزدیکان شــان به شدت 
رنج می برند، انتصاب بــرادر و داماد و... 
آنهــا را دلخور و عصبانــی می کند. هیچ 
راهی نیست مگر آنکه با لحاظ معیارها و 
شاخصه های الزم، موضوع جابه جایی ها 
در مســیر قاعده مند پیش رود.از دیگر سو 
خوب است تصمیم گیران و مدیران جدید 
در مجموعه دولت و شهرداری این نکته را 
مد نظر قرار بدهند که آنها در مصادر امور 
که قرار گرفته اند و قانون حق تصمیم گیری 
برای آنها قائل شده است، نمایندگی جبهه 
انقالبی را نیز بر عهده دارند و هر عمل آنها ـ 
خوب یا بد  ـ به پای جبهه انقالب نیز نوشته 

می شود. 
جریان انقالبی، یک جریان عقالنی و 
کامال مردمی به حساب می آید و بر همین 
اساس،  شایســته گزینی مهم ترین مالک و 
معیار برای انتصاب مدیران از ســوی این 

جریان باید باشد.

   سرمقاله    

حسین چخماقی
خبرنگار

ساعت ۱۱ روز سه شــنبه ۴ آبان ۱۴۰۰، انتشار یک 
خبر مردم را در شــوک فرو برد؛ خبری با این عنوان 
که »جایگاه های سوخت در سراسر کشور از توزیع 
بنزین، گاز و گازوئیل به خودروها امتناع می کنند.« 
این خبر تک جمله ای و شــایعات و تحلیل هایی که 
در پس آن در فضای مجازی شکل گرفت، بار دیگر 
احساس دلهره و اضطراب را در جامعه پدید آورد. 
دلهــره از افزایش مجدد قیمت ســوخت یا حذف 
سهمیه های ماهانه ای که برای دارندگان خودرو در 

نظر گرفته شده است.
 در این میان مدیریت غلط دولتمردان ســابق در 
آبان ماه ســال ۱398 پس از افزایش قیمت سوخت 
نیز این فرضیه را تقویت می کرد که شــاید بار دیگر 
یک بحران اجتماعــی با پیش زمینه بنزین در انتظار 

کشور باشد.
 از ســوی دیگر، در جریان این حمله سایبری به 
زیرساخت های توزیع سوخت کشور، ضدانقالب 
تمام تــالش خود را کــرد تا با ایجــاد یک جرقه، 
آتــش زبانه داری برپا کنــد و مردم را بــرای اعالم 
اعتراض شــان به کف خیابان ها بکشاند. دشمن با 
استفاده از تجارب قبلی خود، این بار هم به دنبال آن 
بود که با سوق دادن جامعه به سمت یک نارضایتی 
عمومی، دامنه اعتماد مردم به مســئوالن را کاهش 
داده و  بدبینی نســبت به کارآمــدی نظام را افزایش 
دهد. هدفی که اگر با مدیریت صحیح مســئوالن و 
رسانه ها به ویژه رسانه ملی و همینطور خویشتنداری 
و آرامــش مردم روبه رو نمی شــد، ممکن بود برای 

دشمن دست یافتنی باشد.

 Bمدیریت مردمی 
 یکپارچه و به هنگام

این بار اما خیلی زود و تنها به فاصله دو تا سه ساعت 
از شروع ماجرا مشخص شد که قصه آبان ۱۴۰۰ با 
قصه آبان ۱398 تفاوت های اساســی دارد و معلوم 
شــد یک گروه هک ســایبری با ایجاد اختالل در 
سامانه های هوشمند توزیع سوخت و با هدف ایجاد 
فضای ترس و اضطراب در بین مردم، مانع از عرضه 

سوخت جایگاه داران به مردم شده اند. 
مقامات و نهادهای رسمی کشور از جمله مرکز 
ملی فضای مجازی به فاصله ســه ساعت از شروع 
اختالل در سیستم سوخت رســانی از تریبون های 
مختلف از جمله صداوسیما اعالم کردند که دلیل 
اختالل در سیستم هوشمند توزیع سوخت »حمله 
ســایبری از بیرون از مرزهای کشــور بوده و ظرف 
یک تا دو روز ماجرا فیصله پیدا می کند.« این اعالم 
وضعیت صریح و شــفاف، تمام نقشه های دشمن 
برای برهم زدن آرامش کشــور را نقش بر آب کرد. 
در پی این وعده، مشــکل عرضه ســوخت به مردم 
در فاصله ۱2 تا 72 ســاعت پس از حمله سایبری 
حل شد و وزارت نفت با تغییری که در سامانه های 
هوشمند جایگاه های سوخت در سراسر کشور ایجاد 
کرد، سوخت رسانی به وســایل نقلیه عمومی را به 
حالت قبل برگرداند و مردم هم از سهمیه موجود در 

کارت های سوخت شان اطمینان خاطر پیدا کردند.
اطالع رسانی های به موقع، پیاپی، صریح و شفاف 
پیرامون حادثه به وجود آمده از ســوی رسانه ملی، 
بی توجهی افراد جامعه به شایعات موجود در فضای 
مجازی، حفظ آرامش مــردم در عین معطلی های 
 چندساعته در جایگاه های سوخت، پاسخگو 

ً
بعضا

بــودن مســئوالن ذی ربط از همان ســاعات اولیه، 
حضور میدانــی رئیس جمهــور در وزارت نفت و 
هدایت مســتقیم بحران، سرکشی رئیس جمهور و  

وزیر نفت از جایگاه های عرضه ســوخت در شهر 
و گفت وگــوی چهره به چهره با مــردم و متصدیان 
این جایگاه ها، اطمینان دادن مســئوالن به مردم در 
خصوص علت حادثه پیش آمده و همینطور تکرار 
چندین باره این گزاره که »سوخت گران نمی شود«، 
همه و همه عواملی بودند که این بار از تهدید به  وجود 

آمده یک تجربه ذی قیمت برای کشور ساختند.

 Bاطالع رسانی و اقناع سازی 
 بدون توقف

عملکــرد صداوســیما در واکنش به یــک رخداد 
اجتماعی که قابلیت بحران آفرینی برای کشــور را 
داشــت، نظر بســیاری از مردم، صاحب نظران و 
فعاالن فرهنگــی و اجتماعی را به خود جلب کرد. 
خرق عادت صداوســیما این گونــه بود که به جای 
بایکوت خبری وقایع کشــور در  روز های پر تنش، 
این بار در مقام یک تریبون جریان ساز حاضر شد و 
با انجام رسالت آگاهی سازی عمومی، ابتکار عمل 
را از دشمن گرفت. موضوعی که بسیاری دلیل آن را 
تغییر ترکیب اعضای شورای عالی امنیت ملی کشور 
بعد از روی کار آمدن دولت جدید و همینطور تغییر 
و تحوالت اخیر در سازمان صداوسیما می دانستند.

اخبار سراسری ســاعت ۱۴ شبکه یک سیما و 
همینطور گزارش های زنده شــبکه بین المللی خبر 
در ظهر روز اختالل در سامانه های توزیع سوخت، 
پیاده نظام رســانه ای دشــمن را دچار سرگیجه ای 
اساسی کرد. پیاده نظامی که در بحران های اجتماعی 
سالیان پیش از سکوت صداوسیما در روز یا روزهای 
آغازین بحران و همینطور مدیریت غلط و پاسخگو 
نبودن مسئوالن نهایت سوءاســتفاده را می کرد و با 
القائات و  شایعه سازی های دروغین خود به راحتی 
جو کشور را مسموم می کرد و  مردم را برای برپایی 
تجمع و اعتراض در کف خیابان ها می شوراند، این 

بار وقتی که با روشــنگری رسانه  ملی روبه رو شد و 
گزارش هــای میدانی از جایگاه های ســوخت در 
سراسر کشور و گفت وگو  با حاضران در صف های 
و اظهارنظرهای  طوالنی جایگاه هــای ســوخت 
مســئوالن وزارت نفت و اعضای بلندپایه دولت را 
از شبکه های تلویزیونی و رادیویی ایران دید و شنید، 
خیلی زود فهمید که این بار شایعات و دروغ هایش 
نتیجه ای جز رسوایی بیشتر خودش نخواهد داشت.

 Bضرورت مقاوم سازی 
 زیرساخت ها

فارغ از اتفاقی که هفته گذشــته رخ داد و هوشیاری 
مردم، رســانه ها و دولتمردان که پس از وقوع حادثه 
اجازه پیاده ســازی نقشه دشمن را نداد، نباید از این 
نکته غافل شــد که مســئوالن پدافندی کشــور در 
حوزه های مختلف بایــد پیش بینی تکرار حمالتی 
از این دســت را در ذهن داشــته و بــه راهکارهای 
خنثی کردن این حمالت پیش از آغاز اقدام دشمنان 
رسیده باشــند.  با در نظر گرفتن این نکته که حمله 
سایبری به زیرساخت های حیاتی و حساس همچون 
شبکه توزیع بنزین یا برق و آب از تهدیدات شایع در 
دنیای امروز است و با توجه به اینکه دشمنان ایران به 
خوبــی دریافته اند که یارای مقابله با ایران در جنگ 
نظامی را ندارند و همه توان خود را در نبرد اقتصادی 
و فرهنگی با ایران صرف کرده اند و برای به دســت 
آوردن هدف خود که فروپاشــی اجتماعی ایران از 
درون اســت از هیچ اقدام شــیطانی و خصمانه ای 
دریغ نمی کنند، از این رو مسئوالن حوزه سایبری و 
پدافند غیرعامل کشور برای پیشگیری از تکرار چنین 
حوادثــی باید نهایت تالش خود را به کار ببرند و با 
رویکــرد و برنامه ای جدی و عملیاتی مانع از تکرار 
حمالت سایبری دشــمن به زیرساخت های کشور 

شوند.

سوخت! سایبری،  حمله 
مدیریت به هنگام مسئوالن اجرایی و رسانه ملی در برابر توطئه دشمنان ملت ایران

گفت وگوی معاون سیاســی وزارت 
بــا  کشــورمان  خارجــه  امــور 
هماهنگ کننده کمیســیون مشترک برجام در 
بروکسل و اعالم مفید بودن آن فضای جدیدی 
را پیش روی مذاکــرات برجامی فراهم کرده 
است. پیرو نشست بروکسل، دکتر علی باقری 
گفت وگوهــای دوجانبــه ای را با طرف های 
چهار به عالوه یک آغاز کرد. اقدام ایران چند 

پیام اساسی دارد:

 ایران با این گفت وگو نشــان داد اگرچه 
برجام در اولویت اصلی دولت سیزدهم ۱

قرار ندارد؛ اما نســبت به پیگیری حقوق خود در 
برجام و خسارتی که تاکنون از این ناحیه به دلیل 
خروج آمریکا از آن و بی مســئولیتی اروپایی ها بر 
منافع ملی کشور وارد شد، بی اعتنا نیست. در واقع 
تعجیل نداشتن ایران برای ورود به مذاکرات وین 
نه به دلیل آنچه برخی از تحلیلگران اصالح طلب 
تحت عنوان تابــوی مذاکرات، ترک مذاکرات و 
سردرگمی در حاکمیت می گفتند، بوده و نه آنگونه 
که مقامــات آمریکایــی و اروپایــی پروپاگاندا 
می کردند، بلکه تنها برای تأمین منافع ملت و قرار 
دادن مذاکرات در ریل درســتش بوده است. در 
گفتمــان حاکم بر روند مذاکرات گذشــته جای 
بدهکار و طلبکار عوض شده بود؛ آمریکایی ها و 
اروپایی ها که ناقض برجام بوده و خسارت بزرگی 
بر ایــران با اجرانکردن تعهدات شــان وارد کرده 
بودند، جای طلبکار نشسته و در عوض اقدام مؤثر 
و جبران کننده از ایران می خواستند که خودش را با 

زیاده خواهی های شان انطباق دهد.
 این وضعیت برای ایران به هیچ وجه قابل قبول 
نبود. به بیان دیگر، از نظر تیم جدید هســته ای، 
گفتمان و فرآینــد مذاکرات گذشــته باید تغییر 
کنــد؛ زیرا منافع بحق ایــران در آن فرآیند تأمین 
نمی شــود، اما فرم مذاکرات یعنی مذاکره با ۴+۱ 
بدون حضور آمریکا به دلیل عضویت نداشتن این 
کشــور در برجام پس از خروج رسمی آن در روز 

۱8 اردیبهشت ۱397 مورد تأیید است.
 از آن جایــی که در دومیــن دور گفت وگوی 
دوجانبه در بروکســل، »مــورا« هماهنگ کننده 
کمیســیون مشــترک برجام نظر ایــران عناصر 
ضروری مذاکــرات را پذیرفت، ایران اعالم کرد 
پیــش  از پایان ماه نوامبر )نهــم آذر( مذاکرات را 

شروع می کنیم.  

 هدف ایران از دیپلماسی صبورانه در سه 
ماه اخیر متقاعد شدن طرف های اصلی 2

برجام به لغــو مؤثر همه تحریم هــای ظالمانه، 
تضمین اجــرای تمام و کمال تعهدات غربی ها و 
تکــرار بی عهدی های آنها و خــروج از برجام و 
راستی آزمایی لغو تحریم ها بوده است. به اعتقاد 
تیم جدید هســته ای هر تفاهمــی بهترین تفاهم 
نیست؛ توافقی قابل قبول است که سه شرط فوق 

در آن تأمین شود. 
به همین دلیــل ایران حاضر نبــود مذاکره از 
نقطه بن بست دور ششم مذاکرات وین آغاز شود. 
اگرچــه نماینده روس در واکنــش به این عبارت 
منکر بن بست در مذاکرات وین شد؛ اما واقعیت 
امر این است که اصرار کاخ سفید بر حفظ بخشی 
از تحریم هــا، ندادن ضمانت اجــرا و گنجاندن 
جمالتی برای بهانه سازی ها و دخالت ها در آینده 
علت توقف و بن بست ششمین دور مذاکره وین 
بود. جالب اینکه وزیر خارجه بایدن نیز پس از دور 

ششم مذاکره وین چند بار تأکید کرد که اختالفات 
جدی باقی مانده اســت. در هر صورت در نظر 
ایران هنــوز تردیدی جدی در اراده واقعی آمریکا 
برای انجام تعهداتش وجود دارد؛ به همین دلیل 
آقای باقری اعالم کرد کــه هنوز زمینه الزم برای 

پیوستن آمریکا به برجام وجود ندارد. 

 آمریکایی ها حداقل در ســه ماه اخیر به 
جای نشــان دادن حسن نیت، بیشتر بر ۳

بدبینی ملت ایــران افزودنــد. جدیدترین اقدام 
متناقض آمریکا، تحریم توسعه برنامه های پهپادی 
سپاه است که از سوی خزانه داری این کشور پس 
از اعالم توافــق بین هماهنگ کننده کمیســیون 
مشــترک برجام و باقری معاون سیاسی وزارت 
خارجه اعمال شد. آیا در چنین شرایطی اعضای 
۱+۴ برجام علیه این اقدام ضد احیای مذاکرات 
واکنشی مناسبی خواهند گرفت؟ اگرچه براساس 
سابقه اروپایی ها در دوران اوباما و ترامپ، انتظاری 
از آنها نیست؛ اما جمهوری اسالمی ایران باید با 
قاطعیت به طرف های اروپایی و سایر طرف های 
برجام اعالم کند که این اقدام کاخ سفید در آستانه 
اعالم تعیین زمان مذاکرات قابل تحمل نیست و 

مانع از سرگیری مذاکرات خواهد بود.
 

 اکنون همه اذعان دارند آمریکا و اروپا در 
موضعی نیستند که به ایران فشار آورند؛ ۴

 فشار حداکثری آمریکا به تعبیر رابرت مالی، 
ً
اوال

نماینــده ویــژه آمریکا در امــور ایــران به طرز 
 کاخ سفید 

ً
وحشتناکی شکست خورده است. ثانیا

و کشورهای اروپایی اذعان دارند که زمان به نفع 
ایران است و پیشرفت هسته ای صلح آمیز ایران هر 
روز بیشــتر می شــود؛ لذا عاقالنه ترین رفتار این 
اســت که آمریکایی ها از اقدامــات خصمانه و 
خالف حسن نیت دست کشــیده و از فرصت و 

پنجره ای که ایران در بروکسل برای آنها باز کرده 
است، استفاده کنند؛ چراکه این فرصت و پنجره 
برای آنها به منظور پیوستن به برجام برای همیشه 
باز نیست. الزم است آمریکایی ها حداقل به این 
اعتراف اخیر وندی شرمن توجه داشته باشند که 
گفت »می خواســتیم غنی ســازی ایران را تا ابد 
تعطیل کنیم، اما فهمیدیم نمی شود« آمریکایی ها و 
همچنین اروپایی ها باید بدانند شــرایط متفاوت 
شده اســت و ایران حاضر نیســت به هر قیمت 
مذاکرات را پیگیر باشد و در برابر اقدام خصمانه و 
خارج تعهدات پاســخ قاطع می دهد؛ چنانکه به 
تازگی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به دبیر 
آژانس بین المللی اتمی هشــدار داد که اگر رویه 
خود را در افشــای اسناد محرمانه هسته ای ایران 
متوقف نکند، ایران مجبور می شود در تعامل خود 
با آژانس بازنگری کند. البته هم طرف های غربی 
برجام و هم گروسی دبیر آژانس دیدند که چگونه 
مجلس شورای اسالمی هشــدارهای خود را با 
تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 

عملی کرد.

 در هر صورت آینده مذاکرات مشخص 
 برجام در سیاست های دولت ۵

ً
است؛ اوال

جدید از اولویت اصلی برخوردار نیســت و طبق 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب اقتصاد و مسائل 
 اروپایی ها 

ً
داخلی را به برجام گره نخواهد زد. ثانیا

و آمریکایی ها هم اذعان دارند روند مسائل به نفع 
 شرایط منطقه ای نیز برای آمریکا و 

ً
آنها نیست. ثالثا

 اکنون با توافقی که بین 
ً
اروپا مساعد نیست. رابعا

ایران و معاون مســئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا صورت گرفته است، توپ در زمین آمریکا و 
اروپاســت. بنابرایــن، مذاکــرات در آینــده در 
چارچوبی که منافعی ایران را بیشــتر تأمین کند، 

شکل خواهد گرفت. 

وکسل و آینده مذاکرات بر
   نیم نگاه    

عزیز غضنفری
کارشناس سیاسی

سیامک باقری
عضو شورای سیاست گذاری 

صبح صادق

واکاوی صبح صادق از سناریوهای پیش روی مذاکرات هسته ای 
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سیاست
۳

هدف حداکثری و حداقلی

 
روی کار آمــدن دولت مردمی، امید را در 
جامعه پدید آورده اســت. نشانه هایی از 
عزم جزم دولت سیزدهم در راه خدمت، 
هویدا شــده که قابل تحســین و شایسته  
نظرسنجی ها  که  تقدیر است؛ موضوعی 
و افکارســنجی های معتبــر نیــز بــر آن 
صحه می گذارند. بــرای نمونه، تازه ترین 
نظرســنجی »گالــوپ« از رضایت 72 
درصدی مــردم از عملکــرد دولت آقای 
رئیســی نســبت به دولت قبــل حکایت 
دارد. البتــه این نظر تنهــا نتیجه تأثیرات 
روانی یا رسانه ای از تغییر مدیران اجرایی 
کشور نیســت و نگاهی به شاخصه های 
گوناگون، به ویــژه در حوزه اقتصاد بهبود 
وضعیت کشــور و خدمت رســانی بهتر 
را نشــان می دهد. چنانکــه کاهش ۵/۴ 
درصدِی نرخ تــورم نقطه به نقطه در مهر 
که گفته می شــود نتیجه  استقراض  نکردن 
از بانک مرکزی بــوده، نمونه ای عینی از 
عزم دولت برای رفع مشــکالت اســت، 
البته ناگفته پیداســت که این تغییرات در 
روزها و ماه هــای ابتدای دولت مردمی به 
هیچ وجه کافی و قانع کننده نیست؛ بلکه 
رونــد خدمت به مردم و حل مشــکالت 
کشور باید شــتاب بیشتری به خود بگیرد 
و اقدامات مبارکی که آغاز شــده اســت 
تا حصول نتیجه و احســاس نتایج آن در 
زندگی و سفره مردم تداوم داشته باشد. تنها 
یکی از این مــوارد، راه اندازی جمعه های 
خدمت و حضــور میدانِی رئیس جمهور 
در استان ها و شهرستان های دور دست و 
پیگیری امورات مردم است؛ این گونه که 
باالترین مقام اجرایی کشــور بی واسطه با 
مردم مالقات می کند و این فرصت برای 
افراد وجود دارد که چهره به چهره مطالبات 
را منتقــل کرده و گاهــی فی المجلس به 
نتیجه برسند . استمرار این رویکرد و عمل 
به تعهدات، بذر امید را در جامعه شکوفا 
کرده و برای عمق بخشــی بــه انقالب در 
داخل و خارج کمک شایانی خواهد کرد. 
این تعمیق و تحکیــم، در وضعیت فعلی 
نیازی اساسی و مبنایی بوده و می تواند در 
موضوعات گوناگون، به ویژه تولید امنیت 
به منزلــه موتور محرکه و عنصر پیشــران 
عمل کند. بی شک، از ابتدای شکل گیری 
این دولت که مواضع انقالبی گرفته و تا این 
لحظه، بوی انقالب از آن به مشام می رسد، 
البته هدف حداکثری مخالفان و معارضان، 
ناکام سازی و به شکست کشاندن این تیم 
بوده تا جریان انقالبی را ناکارآمد و ناموفق 
جلوه دهند. طبیعی است دشمن که توان 
دستیابی به این هدِف حداکثری را ندارد، 
پروژه هایی را با هدف مشغول سازی دولت 
به مسائل حاشیه ای و کم مقدار در دستور 
کار خود قرار می دهد تا با دستیابی به این 
هدف حداقلــی قوه  مجریه را در عملیاتی 
کــردِن برنامه ها با تأخیــر و کش و قوس 
مواجه کند. شبیه آنچه در جلسه  تکریم و 
معارفه  استاندار آذربایجان شرقی رخ داد 
که فارغ از انگیزه یــا انگیزه هاِی ضارب، 
موضع گیری ها و نحوه  پردازِش این اتفاق 
و گمانه زنی های طرح شــده، می تواند به 
عنوان کاتالیــزور برای این هدِف حداقلی 
به دشمن کمک کرده و او را در نیل به این 
هدف یــاری کند. نکته مهــم و راهبردی 
اینکه دولت باید در مواجهه با این سناریو 
هوشمندانه عمل کرده و بدون وارد شدن 
به حواشــی همه تمرکز خود را برای حل 
مشکالت کشور و پیشــبرد اهداف ملت 

بزرگ ایران بگذارد.
ان عزمــت فتــوکل علــی اللــه. آل 

عمران/۱۵9

   روزنه    

دیدگاه

   عکس و مکث   

رســم مهمان نــوازی/ محمدرضا، کــودک مجروح مســجد فاطمیه قندهار 
اســت که پرستاران مهربان بیمارســتان بقیه الله تهران در روز تولدش 
غافلگیــرش کردنــد و بدون اطــاع قبلی برایش جشــن گرفتند. از آغاز 
تنش ها در افغانســتان، ایران میزبان بســیاری از مجروحان این کشــور 
است؛ در حالی که کشورهای دیگر حتی مرزهای خود را به روی مهاجران 

افغانستانی بسته اند.

اخراج به جرم موز خوردن!/ با باالگرفتن نوسانات ارزی در ترکیه و گران 
شدن بسیاری از کاالها و کاهش ارزش لیر، دولت ترکیه هفت پناهنده 
سوری به این کشور را به جرم اینکه با خوردن موز قصد تمسخر اوضاع 
در ترکیــه را داشــته اند، اخراج کرد. در روزهای گذشــته مــردم ترکیه 
نســبت به اینکه ارزش یک کیلو موز از یک لیر ترکیه باالتر رفته است، 

اعتراض هایی را نسبت به اردوغان به پا داشتند.

جنگ بــوده؟/ وزیر بهداشــت بــرای اطمینــان از رعایت شــیوه نامه های 
بهداشــتی بــه خوابگاهــی در تهران ســر  می زند، امــا غافــل از اینکه در 
خوابگاه ها نه تنها فاصله گذاری ها رعایت نمی شــود؛ بلکه حتی از اصول 
اولیه نظم هم خبری نیست! البته احتماال این بازدید سرزده، دکتر عین 

اللهی را یاد دوران دانشجویی خودش هم انداخته باشه.

حتی از اســتخوان ها هم می ترسند!/ مادر فلسطینی که برای زیارت مزار 
فرزنــدش رفته  اســت، با ممانعت ســربازان رژیم غاصب صهیونیســتی 
مواجه شــده اســت. ایــن دزدان کودک کش بزدل از تــرس اینکه نکند 
این شهید سبب جوشــش احساسات فلسطینیان شود، با بلدوزر قصد 
تخریب این قبر را کردند. صهیونیســت ها از مرده و زنده مخالفان شــان 

می ترسند!

توهمــات بی  پایــان پرزیدنــت! / بایــدن کــه در هــر ســخنرانی و حضور 
عمومی، یک سوتی به بار می آورد، این بار در پایان سخنرانی خود قصد 
داشــت با فرد کناری خود دست بدهد، در حالی که هیچ کس در کنار او 
نبود! وقتی هم که به خود می آید، سرفه ای الکی می کند و با آن دست 
جلوی دهانش را می گیرد و با همان دست به پایین سن رفته و به همه 

دست می دهد تا تافی کند!

من رئیس جمهور رو دیدم! / تصور کنید موتوری پیش دوســتانش بگه 
داشتم بنزین می زدم، رئیس جمهور رو دیدم که اومده بود پمپ بنزین! 
هیــچ کس حــرف او را بــاور نمی کند، چون هشــت ســال رئیس جمهوری 
داشــتیم که حتی اگــر روز راهپیمایی بــه میان مردم مــی آمد در حلقه 
محافظانــش مــردم نمی توانســتند او را ببیند! ایــن حضور های میدانی 

کمترین آورده ای که برای مردم دارد، دلگرمی است.

 در روزهای گذشته، رسانه ملی شاهد یک تحول 
اساسی بوده است؛ با آمدن آقای جبلی تحول 
ویژه ای در عرصه رســانه صورت گرفته اســت 
که باعث شــده اســت در همین مدت کوتاه، 
موضوعی مانند اختــالل در پمپ بنزین ها که 
طراحان این حمله ســایبری بــرای تبعات آن 
امیدهایی داشتند را با یک روشنگری گسترده و 
فراگیر به فرصت تبدیل کند. این حرکت جدید و 
قابل تقدیر صدا و سیما در دوره جدید به دالیل 

ذیل باید با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند:

 در سالیان گذشته به دلیل نبود مدل مناسب 
خبررسانی، شبکه های تلویزیونی در لندن، ۱

واشنگتن و ریاض ایجاد شــدند که با پروپاگاندای 
رسانه ای زمینه انحراف افکار عمومی در عرصه های 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی را پدید آوردند. صدا و 
سیما در دوره جدید تصمیم گرفته است که در عرصه 
نبرد رسانه ای این خط رسانه ای ضد آگاهی را خنثی 
کند و با انتشار به موقع خبر و واقعیات مربوط به آن 
جلوتر از بقیه روایت گر واقعــی حوادث داخلی و 

خارجی باشد.

 فقدان منابع خبری پایدار و معتبر ســبب 
شده است، شبکه های اجتماعی معاند به 2

قدرت گســترده ای در میان مخاطبان خاکســتری 
دســت پیدا کنند. برخی از این شبکه ها به گونه ای 
واقعیات را وارونه جلوه می دادند که دشمنان انقالب 
اسالمی با تحلیل محتوای آنها، شمارش معکوس 
برای براندازی جمهوری اسالمی در بهمن ۱397 
مصادف با ۴۰ سالگی انقالب را اعالم کرده بودند و 
با همین دروغ بزرگ به دنبال شوک های اقتصادی و 

اجتماعی وحشتناک در تهران و شهرستان ها بودند. 
تقویت شــبکه های تعاملی صدا و سیما و رویکرد 
انتشار خبرهای اقناعی می تواند جامعه تشنه خبر و 
اطالعات واقعی را سیراب کرده و آنها را از رسیدن 

به اهداف شان مأیوس کند.

 ضریب نفوذ اینترنت در خرداد ۱۴۰۰ عدد 
۱۱۰ درصــد را گذرانــده اســت و تعداد ۳

مشترکان اینترنت پهن باند در کشــور 92 میلیون و 
737 هزار و ۵72 مشــترک اعالم شد. این مقدار از 
نفوذ در زمینه های سرعت، دامنه دسترسی، ظرفیت 
ذخیره، دقت، گزینش گری، تعامل، نوعی از رقابت 
دشوار را برای صدا و سیما ایجاد کرده است. صدا و 
سیمای جمهوری اســالمی که از نظر زیرساختی و 
نیروی انسانی با تراکم بی حد و اندازه ای مواجه است، 
باید بخشی از ظرفیت های تولیدی خود را وارد عرصه 
اینترنت کند تا عرصه عمومی که به محتواهای تعاملی 

عادت کرده است، از آن بهره مند شوند.

 فشارهای دولتمردان در سال های گذشته 
یکی از نقاط پر چالش صدا و ســیما بوده ۴

اســت؛ به گونه ای که دولت روحانی به دلیل پخش 
فیلم گانــدو بخش هایی از بودجه صدا و ســیمای 
جمهوری اســالمی ایران را قطع کرد؛ صدا و سیما 
باید در دوره جدید با حفظ استقالل رسانه ای مردم به 
عنوان چشم و گوش و زبان مردم با دولتمردان سخن 
بگوید و از رویکــرد مخاطب    محوری خود فاصله 

نگیرد.
آقای پیمــان جبلی رئیس تــازه نفس جام جم،  
آســتین باال زده اســت که با غول های رســانه ای 
ضــد ایرانی مبــارزه نفس گیری را آغــاز کند. او و 
همکارانش در مرحله اول در صدد هستند با سرعت 
دادن به انتشار خبر و تولید محتوای فاخر و قدرتمند 
در خدمت به مردم پیشــتاز باشند و در مرحله دوم 
برخی از شیادان و مهاجمان جنگ نرم را که دام های 
رســانه ای متعدد در اطراف سرزمین افکار عمومی 

ملت ایران را پهن کرده اند، بی اعتبار کنند.

ملی رسانه  ین  امیدآفر حرکت 

مهدی خورشیدی
مدیر سیاسی منطقه
 چهارم دریایی سپاه

رجب طیب اردوغان در ســفر هفتــه قبل خود 
به قره بــاغ ادعا کــرد، روزی فرا خواهد رســید 
که کریدور زنگه زورـ اســتانبول بازگشــایی و از 
مسیرهای مهم منطقه خواهد شد. ادعایی که در 
صورت تحقق مسیر ارتباطی ایران به ارمنستان ـ 

اروپا را قطع خواهد کرد.
 نگاهی به سیاست های منطقه ای ایران نشان 
می دهــد، این گفته ها در حد ادعــا باقی خواهد 
مانــد و تحقق رؤیاهای متعــارض با منافع ملی 
ایران در منطقه با شکســت روبه رو خواهد شد. 
اما فارغ از این مسئله، ســؤال این است که دلیل 
ماجراجویی های ترکیه در منطقه که پیش از این در 
سوریه و عراق شاهد آن بودیم و به تازگی در منطقه 

قفقاز جنوبی دنبال می شود، چیست؟
اردوغــان که پیــش از ایــن با فعال ســازی 

دیپلماســی اقتصــادی و رویکرد از بیــن بردن 
اختالفات با کشورهای همســایه توانسته بود در 
مسیر توســعه اقتصادی ترکیه گام بردارد، به این 
توهم دچار شــد که می تواند با اعتماد به آمریکا 
و اعمال سیاســت های غربی و عبری ژئوپلیتیک 
منطقه را تغییــر داده و به زعم خــود امپراتوری 
عثمانی را احیا کند؛ اما نتیجه این سیاســت فرو 
رفتن ترکیه در باتالق سیاسی، امنیتی و اقتصادی 
شــد.بحران هایی که تازه آغاز شده اند و در آینده 

ترکیه را با مشکالت فراوانی روبه رو خواهد کرد.
اعتمــاد به آمریــکا، نتیجه ای جــز تحقیر و 
تخریب و متالشــی شــدن اقتصاد بــرای ترکیه 
نداشته و نخواهد داشت؛ به گونه ای که هم اکنون 
رئیس جمهور ترکیه به نماد شکســت اقتصادی 
در کشــورش تبدیل شــده اســت. در حالی که 
اردوغان مشغول رجزخوانی در منطقه و در قبال 
تحوالت قره باغ است، شواهد موجود بیان کننده 
وضعیت وخیمی اســت که وی در آنــکارا با آن 
دست و پنجه نرم می کند و بقای اردوغان در رأس 
معادالت قدرت را نیز با تردید روبه رو کرده است. 

کارشناســان معتقدند، دو مسئله می تواند تهدید 
جدی برای ترکیه بوده و به پاشــنه آشــیل دولت 

اردوغان تبدیل شود.
ســقوط ارزش لیر اولین پاشــنه آشیل دولت 
اردوغان در حوزه اقتصــاد خواهد بود. وضعیت 
بحرانی اقتصــاد ترکیه را می تــوان در گفته های 
رئیس بانک مرکزی این کشور به وضوح مشاهده 
کرد؛ هنگامی که شهاب کاواجی اوغلو از اصالح 
پیش بینی این بانک در مورد نرخ تورم طی سه سال 
آینده خبر داد روند نزولی نرخ برابری لیر در بازار 
جهانی ارز حاکم شد. کاواجی اوغلو اعالم کرد، 
نرخ تورم ســاالنه تا پایان سال جاری میالدی به 
۱8/۴ درصد می رســد که باالتر از برآورد ۱۴/۱ 

درصدی پیشین بانک مرکزی ترکیه است.
 رئیــس کل بانــک مرکزی ترکیــه همچنین 
پیش بینی کرد، نرخ تورم در اقتصاد ترکیه تا پایان 
ســال 2۰22 به ۱۱/8 درصد برســد که باالتر از 
برآورد پیشین 7/8 درصدی خواهد بود. بر اساس 
آخرین داده های منتشر شــده از سوی مرکز آمار 
ترکیه، نرخ تورم ســاالنه ترکیه در ماه سپتامبر به 

۱9/۵8 درصد رسیده است که باالترین سطح از 
مارس ســال 2۰۱9 تا کنون به شمار می آید. این 
در حالی اســت که دولت رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه وعده داده بود که نرخ تورم 

تا پایان سال 2۰2۱ به ۱6/2 برسد.
دومین پاشــنه آشــیل اردوغان ناتوانی وی در 
ایجاد »سیاســت خارجی مســتقل« است. وی 
اکنــون نمی تواند بــدون اجازه آمریکا، ســالح 
روســی بخرد یا رفتار مستقل در سوریه بر اساس 
منافع ملت ترکیه اتخاذ کند. اینکه ترکیه از ترس 
سیاست قهری آمریکا، همواره سیاست های خود 
را با نگاه به سیاســت های آمریکا اتخاذ می کند، 
نشــان می دهد اقتصاد ترکیه، اقتصادی وابسته به 
آمریکا و وابسته محور است که نتیجه سیاست های 

اردوغان در یک دهه گذشته است.
فراتــر از این، شکســت بزرگ دیگــر برای 
اردوغان پذیرفته نشــدن این کشــور در اتحادیه 
اروپاســت؛ بنابراین اردوغان ترکیه را به ســمتی 
برده است که این کشــور در ابهام استراتژیک به 

سر می برد.

   دریچه    

 نماد شکست 
نگاهی به نتایج سیاست های اردوغان در ترکیه

اکبر معصومی
کارشناس بین الملل

فرهاد مهدوی
کارشناس رسانه
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سیاست
۴

   یادداشت    

 شکست در التنف

 
پایــگاه نظامی »التنف« محل اســتقرار 
نیروهــای آمریکایــی در منطقه جنوب 
شرقی ســوریه است که در استان حمص 
واقع شده است. این پایگاه در فاصله 22 
کیلومتــری از مرز عراق قــرار گرفته و به 
همین میزان از خــاک اردن فاصله دارد. 
در واقع می توان گفت این پایگاه در مرکز 
سه ضلعی راهبردی دمشق، بغداد و امان 
واقع شده اســت و از سوی دیگر یکی از 
نقاط راهبردی در مسیر مواصالتی بغداد ـ 
دمشق است. بنابراین این پایگاه را می توان 
از مهم ترین پایگاه ها برای آمریکا در خاک 
سوریه دانست. جبهه مقاومت نیز ضمن 
وقوف به اهمیت این موقعیت جغرافیایی و 
تالش راهبردی که برای پایان اشغالگری 
آمریکا،نه تنها نسبت به حضور نیروهای 
اشغالگر بی تفاوت نبوده؛ بلکه تالش شده 
است تا زمینه برای بیرون کردن اشغالگران 
فراهم شود. حمله پهپادی مقاومت که با 
پیچیدگی های خاصی همراه بود و نه تنها 
غافلگیری دشمن را رقم زد، بلکه مقابله با 
آن را نیز برای نیروهای آمریکایی ناممکن 
کرد، به این هدف بر می گردد. غافلگیری 
نیروهای آمریکایی در دو بعد حائز اهمیت 
 نیروهای نظامی این کشور و 

ً
اســت؛ اوال

ستاد فرماندهی سنتکام از رخداد آن دچار 
 ساکنان کاخ سفید و 

ً
دلهره شــدند و ثانیا

سیاستمداران این کشــور نیز در مواجهه 
با این اتفاق نتوانســتند موضع مشخصی 
اتخاذ کنند که از شدت این ضربه حکایت 
دارد؛ ضربه ای که بیش از هرچیزی جایگاه 
پوشالی آمریکا را در منطقه مورد اصابت 
قرار داد؛ ولــی در این خصوص توجه به 

چند نکته ضروری است:
۱ـ حمله بــه پایگاه نیروهــای  آمریکایی 
در التنــف به صورت همزمــان از خاک 
ســوریه و عراق صورت گرفت و این امر 
از پیوســتگی عمیقی حکایت دارد که در 
جبهه مقاومت علیه اشغالگری نیروهای 
متجاوز به ویژه آمریکایی ها شــکل گرفته 
 اســت و توان تکنولوژیک بــرای ضربه 
زدن به آنهــا در پناهگاه هایی که به ادعای 
واشنگتن با بروزترین تجهیزات پدافندی 

حفاظت می شود.
2ـ مخابره این پیام به نیروهای اشــغالگر 
که عزم جبهه مقاومت برای اخراج آنها از 
منطقه بیش از پیش جزم شده است. از این 
رو بی تردید این اقدام نقطه عطفی خواهد 
بود بر مقابله ســخت و گسترده نیروهای 
مقاومت با استفاده از تسلیحات پیشرفته 
نظامــی از جمله پهپادهــای تهاجمی و 
انتحاری با هدف ســرعت بخشــیدن به 

اخراج نیروهای آمریکایی از منطقه.
تقویــت کریدور  برای  3ـ زمینه ســازی 
مواصالتی تهران، بغداد، دمشق و بیروت 
کــه منافع گســترده اقتصــادی و امنیتی 
برای این دولت هــا در پی دارد، از طریق 
ناامن ســازی پایگاه های نظامی بیگانگان 
در این مسیر که پایگاه التنف از مهم ترین 

آنهاست.
۴ـ به عنــوان آخرین نکته نیز می توان این 
حمله را پاســخی به حمله مشترک رژیم 
صهیونیستی و آمریکا به نیروهای مقاومت 
در منطقه تدمر دانســت؛ حمله ای که از 
ســوی رژیم صهیونیســتی و با حمایت 
آمریکا از مبدأ پایگاه التنف انجام شــد و 
جبهه مقاومت اعالم کــرده بود آن را بی 
پاسخ نخواهدگذاشت، بنابراین این اقدام 
زمینه ای برای پاســخ های قاطع مقاومت 
به تجاوزات نیروهای اشغالگر در سطوح 
گسترده تر و با شدت بسیار بیشتر نسبت به 

گذشته خواهد بود.

منطقه

فرزان شهیدی
کارشناس ارشد بین الملل

   رصد    

یایی  محاصره دشمن با مین های در
کاهش محبوبیت بایدن

وبگاه خبــری »هیل« :در نظرســنجی جدید 
»هیل-هریس ایکس«، میزان رضایت از عملکرد 
رئیس جمهــور آمریکا با ریــزش ۵ درصدی به 
۴2 درصد رســید. چهــل و هفــت درصد از 
رای دهندگان ثبت نام شــده در نظرسنجی 2۰ تا 
23 اکتبر )28 مهر تا اول آبان( گفتند که عملکرد 
رئیس جمهور آمریکا را تایید نمی کنند، در حالی 
کــه ۱۱ درصد گفتنــد که نه تاییــد می کنند و نه 
مخالف آن هستند. نظرسنجی 2۴ تا 2۵ سپتامبر 
)دوم و سوم مهر( هیل-هریس ایکس نشان داده 
بود که ۴2 درصد از رای دهندگان عملکرد بایدن 
به عنوان رئیس جمهور آمریکا را تایید نمی کنند، 
در حالی که ۱۱ درصد گفتند که نه تایید می کنند 
و نه با آن مخالفند. در همیــن حال، ۴8 درصد 
از پاســخ دهندگان در این نظرسنجی گفتند که با 
عملکرد بایدن در خصوص مدیریت تورم موافق 
نیســتند، در حالی که تنها 3۱ درصد آن را تایید 
کردند و 2۱ درصد نــه موافق بودند نه مخالف.  

در خصوص موضوع مدیریــت زنجیره تامین، 
۴6 درصد از پاســخ دهندگان گفتند که با نحوه 
رسیدگی بایدن به این موضوع مخالف هستند، در 
حالی که 32 درصد گفتند که آن را تایید می کنند 
و 22 درصد هیچ کدام را نگفتند. »دریتان نشو« 
مدیرعامل و نظرســنج ارشــد هریس ایکس به 
وبگاه خبری هیل گفت: میزان محبوبیت بایدن 
همچنان در حال کاهش اســت و در نظرسنجی 
ما به پایین ترین حد خود یعنی ۴2 درصد رسیده 
است. او نسبت به صد روز اول ریاست جمهوری 
خود که در نظرســنجی ها باالترین محبوبیت را 
داشــت، بیش از 2۰ امتیار را از دست داده و در 
میان مســتقل ها با کاهــش 3۰ درصدی مواجه 
شده که می تواند برای دموکرات ها که در آستانه 
انتخابات میان دوره ای 2۰22 هســتند دردســر 
ایجاد کند.  این نظرسنجی بین 2۰ تا 23 اکتبر با 
شرکت 2727 رای دهنده ثبت نام شده به صورت 
آنالین انجام شد. نظرســنجی با حاشیه خطای 

مثبت یا منفی ۱.88 درصد انجام شد.

باز هم خرید سالح از آمریکا

رویترز: عربستان ســعودی که تحت فشار شدید 
آمریکا برای پایان دادن به محاصره بنادر یمن است، 
از واشــنگتن برای تقویت پدافنــدی خود کمک 
خواسته اســت. ریاض خواستار خرید تسلیحات 
آمریکایی برای کمک به عربســتان ســعودی در 
تقویت ســامانه های دفاعی خود پس از حمالت 
نیروهای یمنی به قلمرو خود با پهپادهای نظامی و 

موشک های بالستیک شده است.

دریای مین گذاری شده

نشــنال اینترســت: مؤثرترین و اثبات  شده ترین 
سالح ایران برای قطع تردد دریایی در تنگه هرمز 
 مین های دریایی اســت. نیروهای ایرانی 

ً
احتماال

با انبوهی از هواپیماهــای تهاجمی کوچک خود 
امکان آســیب رســاندن واقعی به نیروی دریایی 
ایاالت متحــده را دارند. در واقع، ســپاه پیش از 
این در رزمایشی به نام »پیامبر اعظم نهم«، چنین 
حمله ای را علیه ماکــت ناو »یواس اس نیمیتس« 

در تنگه هرمز تمریــن کرده بود. این رزمایش های 
ایرانی شــامل انبوهی از قایق های تندرو مجهز به 
موشک های کروز و راکت، اژدرهای کالیبر متوسط 
و بزرگ، مین های دریایی، مسلسل های سنگین و 

موشک های زمین به هوا بود.

وحشت و استرس در سرزمین های اشغالی

تایمز اســرائیل: ارتــش رژیم اســرائیل با توجه 
به تهدیــد فزاینده پهپادهای ســاخت ایران که در 
سال های اخیر به خاورمیانه سرازیر شده اند، به طور 
قابل توجهی دفاع هوایی خود را به ویژه در شمال 
فلسطین اشغالی تقویت می کند. عالوه بر تهدیداتی 
که پدافند هوایی رژیم اســرائیل در گذشــته با آن 
روبه رو بوده است، شلیک موشک و حمله پهپاد ها، 
ارتش اسرائیل را به طور فزاینده ای مجبور به مقابله 
با هواپیماهای بدون سرنشین بزرگ و کوچک کرده 
است. مقابله با حمالت پهپادها دشوار است؛ زیرا 
شناسایی پهپادها نسبت به هواپیماهای سرنشین دار 

 بزرگ تر دشوارتر است.
ً
نسبتا

محمدصادق مصطفوی
کارشناس بین الملل

جهانی جامعه   امید 
 به نشست تهران

 دکتر حسن کاظمی قمی
  نماینده ویژه جمهوری اسالمی ایران در امور افغانستان 
در گفت وگوی اختصاصی با صبح صادق

 

دومین اجالس وزرای خارجه کشورهای همسایه 
افغانســتان به همراه روسیه چهارشنبه هفته گذشته 
)۵ آبــان ۱۴۰۰( با هدف کمــک به ثبات و امنیت 
و فرآیند سیاســی در افغانستان و برای برون رفت از 
بحران های امنیتی و انسانی که هم اکنون ملت این 
کشور را درگیر کرده اســت، در تهران برگزار شد. 
در این اجالس وزرای خارجه جمهوری اســالمی 
ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، 
چین و روسیه که در دور اول این نشست در پاکستان 
درخواست حضور در نشست تهران را مطرح کرده 
بود و مورد موافقت اعضا هم قرار گرفته بود، درباره 
تحوالت افغانســتان بحث و تبادل نظر کردند؛ در 

همین راســتا با دکتر حسن کاظمی قمی گفت وگو 
کردیم. نماینده ویژه جمهوری اسالمی ایران در امور 
افغانستان دستاوردهای نشست اخیر همسایگان در 

تهران را تشریح کرد که در ادامه می خوانید.
در حال حاضر در حوزه دیپلماســی در رابطه با 

بحث افغانستان سه فرمت در حال پیگیری است:
اول در دوحه قطر که مبتکر آن آمریکایی ها بودند. 
آمریکا بعد از شکســت مفتضحانه در افغانســتان 
و خروج اجباری و فرارگونه از این کشــور به سراغ 
از ســرگیری گفت وگوهای دوحه و به اصطالح با 
حضور طرف هــای افغانی رفت کــه تاکنون هیچ 

دستاوردی نداشته است.
دوم در مســکو و با ابتکار فدراســیون روسیه و 
با حضور کشورهای همســایه افغانستان به عالوه 
آمریکا و نمایندگان افغانی در حال پیگیری است که 

در نشست اخیر آمریکایی ها حضور نداشتند. در این 
فرمت راه های برون رفت از وضعیت فعلی افغانستان 

دنبال می شود.
و اما ســاز و کار سوم در تهران و با حضور وزرای 
خارجه همسایگان افغانســتان به همراه روسیه در 
حال پیگیری است. در نشست تهران موضوعات از 
زوایای گوناگونی، از جمله سیاسی، انسانی، امنیتی 

و اقتصادی مورد توجه قرار گرفت.
ایــن اجالس به اذعــان ناظــران و تحلیلگران 
سیاسی با توفیقات خیلی خوبی همراه بود. تا جایی 
که »احمدالله وثیق« معاون ســخنگوی طالبان در 
این باره گفت: »ما از این نشست حمایت می کنیم. 
همان شد که انتظار می رفت و این نشست مثبت و به 

سود افغانستان بود.«
در نشست تهران همه شــرکت کنندگان نگران 

گروه منطقه
صبح صادق

   فراسو    

رد پای تل آویو

وقوع کودتای اخیر نظامی در سودان سؤاالتی را درباره 
ابعاد و اهداف این حادثه برانگیخته است. گروهی از 
نظامیان به اقامتگاه »عبدالله حمدوک« نخست وزیر 
ســودان حمله کردند و او را در بازداشــت خانگی 
قرار دادند. عالوه بر نخســت وزیر، چند نفر از وزرا 
 و فرماندار خارطوم هم از ســوی نظامیان بازداشت
 شــدند. ژنرال »عبدالفتاح البرهان« رئیس شورای 
حاکمیتی انتقالی ســودان ضمــن اعالم وضعیت 
فوق العاده و انحالل شــورای حاکمیتی و شــورای 
وزیران ســودان، مدعی شــد ارتش سودان به کودتا 
 در حــال اصالح جریان 

ً
دســت نزده، بلکــه صرفا

انقالب است. این حادثه پس از تنش طوالنی میان 
دولت هــای انتقالی نظامی و مدنــی روی داده و در 
هفته های گذشته شهروندان هوادار دولت غیرنظامی 

بارها علیه تالش های نظامیان برای کودتا تظاهرات 
کرده اند. ســودان از ســال 2۰۱9 و پس از ســقوط 
حکومت عمر البشــیر وارد یک چرخه نزاع قدرت 
میان نظامیان و سیاستمداران و جریان جامعه مدنی 
شــده و مخالفان، مقامات ارتش را به تالش برای 
احیای دیکتاتوری پیشین متهم می کنند. عمر البشیر 
که از سال ۱989 بر سودان حاکم بود، پس از برپایی 
تظاهرات در خارطوم و سایر ایالت های این کشور 
در اعتراض به گرانی و اوضاع بد معیشتی این کشور، 
در ۱۱ آوریل 2۰۱9 از قدرت برکنار شد و یک دولت 
انتقالی، اداره امور کشــور را در دســت گرفت که 

ریاست آن بر عهده »عبدالله حمدوک« نهاده شد. 
دولــت انتقالی ســودان در اوت 2۰۱9 میالدی 
آغاز به کار کرد و قرار بود مدت زمان انتقال قدرت از 
نظامیان به غیرنظامیان 39 ماهه باشد و در این مدت 
قدرت میان ارتش و ائتالف »آزادی و تغییر« تقسیم 
شود. با این حال نظامیان با اتکا به قدرت سالح سعی 
دارند در حاکمیت سودان دست برتر را داشته باشند. 
نکته قابل توجه این اســت که تالش برای کودتا 

تنها دو روز پس از مالقات »جفری فلتمن«، نماینده 
ویژه ایاالت متحده در شاخ آفریقا با مقامات نظامی و 
دولت مدنی سودان رخ داد و فرمانده نیروهای مسلح 
سودان به آمریکایی ها درباره اقدام احتمالی نیروهای 
ارتش سودان علیه کابینه غیرنظامی اطالع داده بود. 
این مسئله  نقش و نفوذ واشــنگتن را در این رخداد 
برجسته کرده اســت. گفته می شود آمریکا با وجود 
آنکه در ظاهر حامی روند دموکراتیک و مخالف هر 
گونه کودتا در سودان است، اما نسبت به اقدام ژنرال 

البرهان هیچ گونه ممانعت جدی انجام نداد. 
از ســوی دیگر، برخی رسانه های صهیونیستی 
فاش کردند تل آویو از طریق سازمان موساد و وزارت 
خارجه این رژیــم در حوادث اخیر ســودان نقش 
داشــته و علنا از نظامیان در سودان حمایت می کند 
و »محمد حمیدتی« معاون رئیس شورای حاکمیتی 
که در واقع فرد شــماره دو در سودان است، به طور 

آشکار با موساد همکاری می کند.
محافل رسمی در سرزمین های اشغالی می گویند 
هــر چند تالش آمریکا برای دموکراسی ســازی در 

ســودان قابل درک اســت، اما از میــان البرهان و 
حمــدوک، باید البرهان را انتخاب کند؛ زیرا وی به 

تقویت روابط با آمریکا و صهیونیستی تمایل دارد.
در واقع، سران رژیم صهیونیستی روی نظامیانی 
که عامــل اصلی امضای توافق صلح بــا این رژیم 
بودند، حســاب ویــژه ای باز کــرده و در عین حال 
معتقدنــد خارطوم هیچ اقدام عملــی در این زمینه 
انجام نداده و دفتر نمایندگی در اراضی اشغالی افتتاح 
نکرده اســت. یکی از دالیل ایــن تعلل، مخالفت 

حمدوک با عادی سازی روابط با تل آویو بوده است.
از نگاه تل آویو، سودان کشــور بزرگی است که 
موقعیت راهبردی دارد و حفظ روابط با این کشــور 
در شمال آفریقا از اولویت خاصی برخوردار است. 
به همین دلیل رژیم صهیونیستی نقش گسترده ای در 
ســودان ایفا کرده و تالش کرده است به اختالفات 
بین نظامیان و دولت موقت دامن بزند. از این منظر، 
کودتای اخیر پرده دیگری از قدرت طلبی نظامیان در 
کشور فقیر سودان با تکیه بر طرح های مداخله جویانه 
خارجی، به ویژه رژیم صهیونیستی قلمداد می شود. 

کودتا دو روز پس از مالقات با نماینده آمریکا

موضوع تروریسم و خطر داعش در افغانستان بودند 
و تأکید کردند که باید در دفع خطر تروریسم در این 
کشــور جدی باشــیم. کمک های انسان دوستانه به 
ملت افغانستان برای برون رفت از وضعیت سخت 
و دشــوار اقتصادی کنونی از طریق بازگشایی تمام 
مرزهای این کشور با همسایگان و ارسال کمک های 
بشردوســتانه از هر کجــای دنیا نیز مــورد تأکید 
شــرکت کنندگان قرار گرفت؛ چرا که کمک به رفع 
مشکالت معیشــتی مردم افغانستان هم آثار مثبت 

اقتصادی و هم آثار امنیتی دارد.
بهبــود وضعیت اقتصــادی افغانســتان، مانع 
شــکل گیری موج جدید آوارگان از این کشــور به 
کشورهای همسایه از جمله جمهوری اسالمی ایران 
خواهد شد. تأکید بر آزادسازی پول های بلوکه شده 
افغانستان از ســوی آمریکایی ها که مدعی دروغین 
کمک به ملت این کشور هستند، از دیگر موضوعات 
مهــم در نشســت تهران بــود. در حــوزه امنیتی، 
کشورهای همســایه باید به افغانستان کمک کنند 
تا برای برون رفــت از معضالت موجود، حکومتی 
فراگیر با مشــارکت همه اقوام تشکیل دهند؛ چرا 
که موفقیت در حوزه سیاســی بر حوزه امنیتی تأثیر 
دارد. در رابطه با موضوعات مطرح شده در نشست 
تهــران، همه شــرکت کنندگان اذعان داشــتند که 
وضعیت به وجود آمده برای افغانستان ناشی از 2۰ 
سال اشغالگری و سیاست های سلطه جویانه آمریکا 
در این کشور بوده است و کاخ سفید باید مسئوالنه 

پاسخگوی تمام موضوعات باشد.
یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در نشست 
تهران درخواست طرف افغانستانی برای شرکت در 
دور بعدی این نشست بود که قرار است به میزبانی 
چین برگزار شود و مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

آنچه مسلم است اینکه نگاه های مشترکی درباره 
وضعیت بحرانی افغانســتان وجود داشت و تمامی 
اعضا بر به کارگیری همه ظرفیت های خود به منظور 
برقراری ثبات، امنیت و آرامش در این کشور تأکید 

داشتند.
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کودتا در سودان

هفته گذشــته، کودتا در ســودان به یکی 
از تیترهای مهم رســانه های جهان تبدیل 
شــد. یکی از فرماندهان ارتش ســودان 
ظهر دوشنبه، 2۵ اکتبر اعالم کرد، دولت 
این کشــور منحل شده و نظامیان به زودی 
یک کابینه از افراد با صالحیت تشــکیل 
می دهند. نظامیان بامداد این روز عبدالله 
حمدوک، نخست وزیر و شمار گسترده ای 
از اعضای دولت و شورای انتقالی سودان 
را بازداشت کرده بودند. این حادثه پس از 
هفته ها تنش میان دولت های انتقالی نظامی 
و مدنی روی می دهد. در هفته های گذشته 
بارها  شهروندان هوادار دولت غیرنظامی 
علیــه تالش های نظامیان بــرای »کودتا« 
تظاهرات کــرده بودند. از دوشــنبه هفته 
گذشــته تاکنون اینترنت در سراسر سودان 
قطع یا مختل شــده اســت. شــهروندان 
معترض به دعوت انجمن  کاری ســودان، 
بزرگ ترین نهاد حامی دموکراسی در این 
کشــور در خیابان های خارطوم، پایتخت 
تجمع کرده اند. ســخنگوی ایــن نهاد از 
شهروندان خواسته است با تمرد از فرمان 
نظامیان با کودتا در این کشور مقابله کنند. 
فرانســه گزارش کرده است،  خبرگزاری 
اختالفات گسترده میان مقامات غیرنظامی 
دولت انتقالی، مقاومت در برابر کودتاگران 
را سخت کرده است. سودان از سال 2۰۱9 
و پس از ســقوط حکومت »عمر بشــیر« 
وارد یک چرخه نزاع قدرت میان نظامیان 
و »نماینــدگان جامعه  و سیاســتمداران 
مدنی« شــده اســت. مخالفان نظامیان، 
مقامات ارتش را به تالش برای بازگرداندن 

دیکتاتوری پیشین متهم می کنند.

 جنجال های فیس بوک

»فرانسیس هاگان« یکی از مدیران ارشد 
سابق شرکت فیس بوک که حاال محتوای 
اســناد مربوط به کوتاهی این شرکت در 
انتشار محتواهای غیر اخالقی، توهین آمیز 
و نفرت پراکنه را آشــکار کرده است، باز 
هم با حضور در جلســه استماع کنگره، 
به شــهادت درخصوص نــوع رفتار این 
شــرکت در فضای مجــازی پرداخت. 
اســناد داخلی فیس بوک نشان می دهد، 
این شــرکت هم پای گســترش سریع به 
کشــورهای مختلف دنیا در بیش از یک 
دهه گذشــته، در پیشــگیری از انتشــار 
محتوای نامناســب نکوشــیده است. به 
گزارش رویترز، کارکنان فیس بوک سال ها 
در این باره هشدار  داده اند که به وعده اش 
در جلوگیری از انتشــار نفرت پراکنی در 
کشورهایی مثل افغانســتان و یمن عمل 
نکرده اســت. عالوه بر این، پارســال بر 
اساس بررســی داخلی، یکی از کارکنان 
فیس بوک هشــدار داده بــود که نظارت 
بر محتــوای نامناســب »شــکاف های 
قابل توجهــی« دارد؛ بــه خصــوص در 
کشــورهایی که در خطر خشونت واقعی 

هستند، مانند اتیوپی و میانمار.

جهان

پیشخوان

جهان

وکالی »جولین آســانژ«، بنیانگذار ویکــی لیکس این روزها 
در دادگاه لندن، مشــغول تالش برای مقابله با درخواست های 
مکرر ایاالت متحده جهت بازگرداندن او به آمریکا هســتند. 
در ابتدای ســال 2۰2۱ میالدی، آمریکا نتوانست حکم دادگاه 
برای بازگرداندن آسانژ را بگیرد؛ اما تالش ها در روزهای اخیر 
شدت بیشتری گرفته است. در همین راستا، آمریکا به انگلستان 
قول داده است که او را در زندان های فوق امنیتی قرار نداده و در 
عین حال شرایط بهتری برای او فراهم کند؛ با این حال به نظر 
می رسد ترس از در خطر بودن جان آسانژ در هنگام استردادش 
به آمریکا، مانعی جدی برای پذیرفتن درخواست آمریکا باشد.

آسانژ  استرداد 
ملکه انگلستان که این روزها در بستر بیماری است، نتوانست 
در اجالس آب و هوایی که هفته گذشــته در اسکاتلند برگزار 
شــد، حضور یابد؛ زیرا پزشکان به او توصیه کرده بودند که به 

دلیل مسائل مرتبط با سالمتی اش، نباید راه برود. 
ملکه انگلستان که 9۵ سال دارد، در همان هفته گذشته برای 
برخی آزمایش های پزشــکی در بیمارستان بستری شده بود و 
اخبار و شایعاتی درباره آمادگی باکینگهام برای احتمال مرگ او 

در رسانه های انگلیسی و آمریکایی منتشر شد. 
ملکه انگلســتان از دو هفته پیش برای اولین بار با عصا در 

انظار عموم ظاهر شد.

ملکه  غیبت   
»آنگ سان سوچی« رهبر پیشین میانمار که به واسطه کودتای 
نظامیان در حصر به سر می برد، برای اولین بار هفته گذشته در 
دادگاه حاضر شد تا به اتهاماتش پاسخ دهد. سوچی 76 ساله، 
هم اکنون با اتهامات گوناگونی، از جمله ترغیب جامعه جهانی 
به همکاری نکردن با دولت جدید میانمار روبه روست؛ البته او 
این اتهام را رد کرده اســت. سوچی  همچنین به منتشر کردن 
اطالعات محرمانه دولتی و شکستن قوانین کرونایی متهم شده 
اســت. او پیش از این اعالم کرده بود به دلیل مسائل مرتبط با 
ســالمتی اش در دادگاه حاضر نخواهد شد؛ اما در نهایت در 

جلسه اول شرکت کرد.

سوچی در دادگاه 

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

حدود دو هفته پیش روزنامه »فایننشال تایمز« گزارش 
داد که چین در فاصله روزهــای 27 ژوئیه تا ۱3 اوت 
سال جاری دو موشک  هایپرسونیک با قابلیت هسته ای 
را آزمایش کرده  است. این توسعه در صنعت موشکی 
چین، آن طور که مقامات آمریکایی گفته بودند ســبب 
حیرت آنها شــده و شــگفتانه بزرگی برای دســتگاه 

اطالعاتی ایاالت متحده بود.
 ایــن خبر چند هفته بعد در روز 2۱ اکتبر جالب تر 
نیز شد؛ زیرا رسانه ها خبر دادند ایاالت متحده نتوانسته 
اســت آخرین مدل موشــک هایپرســونیک خود را 
آزمایش کند؛ زیرا آزمایش راکت آن با شکست مواجه 
 
ً
شده  است. با وجود اینکه راکت های موشک معموال

جزء فناوری های مرتبط با موشــک های هایپرسونیک 
حساب نمی شود، اما این حس را برای آمریکایی ها به 
وجود آورد که شاید در مسابقه تسلیحاتی با پکن عقب 

مانده اند. 

رقابــت برای رســیدن بــه فناوری موشــک های 
هایپرســونیک به حد کافی بــرای قدرت های جهانی 
جذاب و حیاتی به حساب می آید که بخواهند بخشی 
از اقدامات دیگر خود در صنایع نظامی را تعطیل کرده 
و روی این مسئله متمرکز شــوند. در سال های اخیر، 
روســیه، ایاالت متحده و چین رقابت بسیار شدیدی 
را برای دسترســی به این فناوری با یکدیگر داشته اند. 
کلمه »هایپرسونیک« به معنای این است که موشک ها 
بین پنج  تا ده برابر بیشــتر از سرعت صوت، سرعت 
خواهند داشــت، اما سرعت، تنها جاذبه موشک های 
هایپرسونیک نیست؛ زیرا آنها به جز سرعت باال قادر 
به حرکت در مدار پایین بوده و نســبت  به موشک های 
بالستیک میان برد از قدرت مانور بیشتری نیز برخوردار 
هستند و همین مســئله باعث می شود ردیابی و از بین 

بردن آنها به شدت سخت شود.
 اگر چین به این ســرعت توانســته  اســت به این 
فناوری دست پیدا کند، به معنای این است که آمریکا 
 در این مرحله از پکن عقب  افتاده است. یکی از 

ً
واقعا

قابلیت های جالب  توجه این نوع موشک ها، تغییر مسیر 
حرکت آن به  صورت چندباره است که می تواند قابلیت 
پیش بینی مســیر حرکت موشک را برای طرف مقابل 

بسیار سخت کند و به این ترتیب موشک ها می توانند از 
رادارها مخفی مانده و در عین حال از اقدامات دفاعی 
دیگر نیز خود را پنهان کنند و بتوانند قدرت تخریبی و 

هدف یابی بیشتری داشته باشند. 
تاکنــون گمــان می رفت مســئله موشــک های 
هایپرسونیک چین در راستای رقابت های جنگ سردی 
واشنگتن و پکن بتواند بررسی و تحلیل شود. همان طور 
که در دوران جنگ ســرد اتحاد جماهیر شــوروی و 
آمریکا در رقابت برای دســتیابی به سالح های مشابه 
قرار داشتند، به نظر می رسد در وضعیت فعلی نیز پکن 

و واشنگتن در همین رقابت به سر می برند.
 شــگفتی آمریکا از موشــک های چینی و تالش 
این کشور برای رســیدن به فناوری آن نشان می دهد، 
رقابت های واشنگتن و پکن تنها در اینکه کدام کشور 
ثروتمندتر خواهد بــود و قدرت اقتصــادی باالتری 
خواهد داشت، نیست. این ســرآغاز فهمی جدید از 
رقابت های آمریکا و چین در وضعیت فعلی اســت؛ 
رقابتی که نمی توان آن را تنها در مسائل تجاری خالصه 
کرد و پیشرفت های نظامی به بخش جداناپذیری از این 

رقابت ها تبدیل شده  است. 
چین مسیری را برای رقابت با آمریکا می پیماید که 

به نظر می رسد برای ایاالت متحده بسیار چالش برانگیز 
باشد. چین در عین حال که به پیشرفت و فناوری نظامی 
خود فکر می کند، به  دنبال رونق و رشــد اقتصادی نیز 
هســت؛ اما آمریکا در حال حاضــر نمی داند آیا باید 
برای رشد اقتصادی بیشتر با چین بجنگد یا اینکه تمام 
منابع مالی خود را صرف فناوری های نظامی روز کند. 
اگر چین تاکنون با راهبرد تجارت گسترده بین المللی 
و هزینه منابع حاصل از آن در داخل کشــورش با سایر 
کشــورها رقابت می کرد، آمریکا تنها به عملیات های 
نظامی فکر می کــرد و توجه و تمایــل چندانی برای 

سرمایه گذاری در داخل خاکش را نداشت.
رقابت های ایاالت متحده و چین از این منظر بسیار 
جالب  توجه اســت؛ زیرا افق های جدیدی را در برابر 
آمریکا می گشــاید که توان رقابت در این زمینه ها را با 
چین نداشــته و به نظر نمی رســد از این  پس نیز داشته 
باشد. پکن و واشــنگتن حاال وارد رقابتی شده اند که 
شاخصه های اصلی آن نه فناوری های پیشرفته و ابزار و 
تجهیزات نظامی با آخرین فناوری روز، بلکه شاخصه 
اصلی آن رشد داخلی و میزان تولید ناخالص داخلی 
کشورهاســت. چین در هر دو زمینه پیشرو است؛ اما 

آمریکا راه زیادی در این زمینه در پیش دارد.

ســیل مهاجران و پناه جویانی که از کشورهای 
آمریــکای مرکزی و التین به ســمت مرزهای 
ایاالت متحده در حرکت هستند، هشدارها در 
خصوص نوع برخورد با آنها را در آمریکا افزایش 
داده است. از یک ســو دولت بایدن نمی تواند 
جلوی حرکــت کاروان مهاجران را بگیرد و از 
سوی دیگر تصاویر منتشر شده نشان می دهد، 
آنها در مقابله با گاردهای امنیتی و ارتش آمریکا 
در مرزهای جنوبی این کشور، آنها را کنار زده 
و راه خود به ســوی مرز آمریکا را باز می کنند. 
مسئوالن سابق دولت اوباما و ترامپ با این حال 
بر این عقیده هستند که دولت بایدن با مشخص 
نکردن تکلیــف خود در برابر مهاجران، بر این 
بحران دامن زده اســت. آن طور که رسانه های 
آمریکایی گــزارش داده اند، درخواســت های 
مهاجرت و پناهجویی از قبل از زمان کرونا، در 
ادارات مهاجرت آمریکا بررسی نشده و همین 
مسئله بر تصمیم مهاجران در خصوص گذشتن 
غیرقانونی از مرزهای آمریکا تأثیر گذاشته است. 

تمام این بی مدیریتی و بحران در شرایط اتفاق 
افتاده است که نمایندگان کنگره و به خصوص 
جمهوری خواهان بر شکســت خــورده بودن 
سیاســت بایدن و همچنین تالش های کامال 
هریس معاونش در جلوگیری از سرازیر شدن 
مهاجران به مرزهــای آمریکا تأکید می کردند. 
جمهوری خواهــان معتقدند عملکرد بســیار 
ضعیف هریــس و همچنین بالتکلیفی دولت 
بایدن تنها به این دلیل است که آنها نمی خواهند 
سیاست های ترامپ را در مسئله مهاجران ادامه 
دهند. مسئله بعدی نوع برخورد دولت آمریکا و 
مأموران مرزی با این مهاجران است. از زمانی 
که مأموران اسب سوار با شالق به جان مهاجران 
هائیتی تبار افتادند، مدت زمان زیادی نمی گذرد. 
کمیته هایی در کنگره آمریکا مشــغول بررسی 
این حوادث هســتند و از اینکه دولت بایدن با 
مهاجران چنین رفتار کرده و ایاالت متحده را در 
برابر اتهامات ضد حقوق بشری قرار داده است، 

به شدت ناراحتند.

   تحلیل    

شرکت »آمازون« اعالم کرد، یک نسخه جدید 
از خدمات آمازون تحــت وب را که راه حلی 
مبتنی بر ذخیره سازی ابری است، طراحی کرده 
است که به طور خاص می تواند از سوی جامعه 
اطالعاتــی، از جمله دولت ایــاالت متحده و 
پیمانکاران آن استفاده شــود. سرویس جدید 
آمازون کــه با نام »منطقه محرمانه« شــناخته 
شــده و آمازون آن را با این نام برچسب گذاری 
می کنــد، محتویــات کاری را کــه تا ســطح 
طبقه بندی »محرمانــه« امنیتی ایاالت متحده 
باال می آید، طراحی می کند و اولین ارائه دهنده 
ابرهای تجاری برای اســتفاده در سازمان های 
اطالعاتی غربی اســت. این ســرویس جامعه 
اطالعاتــی ایــاالت متحده را قادر می ســازد 
قابلیت ابر تجاری در تمام سطوح طبقه بندی، 
از جمله طبقه بندی نشده، حساس، محرمانه و 

فوق محرمانه را در دسترس داشته باشد. 
این مناطق محرمانه و فضاهای ابری البته به 
اینترنت متصل نیستند یا قابل دسترسی نیستند. 

این خدمات برای اســتفاده از اسناد محرمانه و 
فوق محرمانه در گذشته اســتفاده شده است. 
اعالم ناحیه محرمانه جدید در خدمات آمازون 
البته در زمان درستی صورت نگرفته است، زیرا 
سرویس های ابری که از سوی آمازون میزبانی 
شده اند، در ماه های اخیر بارها لو رفته و مکان 

خوبی برای جوالن هکرها بوده اند!
این سرویس احتماال قرار است برای دولت 
انگلیس و سازمان های اطالعاتی این کشور نیز 
راه اندازی شود. در همین راستا ستاد ارتباطات 
دولت انگلیسGCHQ( ( از تهیه یک سیســتم 
ابری با امنیت باال دفاع کرده است. سازمان های 
اطالعاتــی انگلیس و همچنین ســایر ادارات 
دولتــی، مانند وزارت دفــاع در طول عملیات 
مشترک از این سیستم استفاده می کنند. به نوشته 
روزنامه فایننشال تایمز، این توافق در سال جاری 
با واحد ســرویس های ابر آمازون امضا شد و 
داده های تمام آژانس هــای مذکور در انگلیس 

نگهداری می شود.

 منطقه محرمانه
   گزارش    

سازمان های اطالعاتی آمریکا و انگلیس آنالین می شوند؟

بحران پشت مرزها
سیل مهاجران در راه ایاالت متحده آمریکا

شگفتانه چینی
چرا آزمایش موشک هایپرسونیک پکن سبب شگفتی واشنگتن شد؟
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 بورس 
در دهه ای که گذشت

 بازار ســرمایه طی هشت سال گذشته را 
می توان به چهار دوره اصلی تقسیم کرد:

 دوره اول مربوط به سال ۱392 و 
زمان تحویــل دولــت دهم به ۱

دولت یازدهم است. در این دوره با توجه 
به آغاز تحریم ها و شرایط ایجاد شده برای 
کشور، نرخ ارز دچار جهش شد. از طرفی 
روابط تجاری با کشورهای همسایه و بقیه 
کشــورها نیز با مشــکالتی مواجه شد. 
موضوعاتی که باعث شد بازار سرمایه نیز 

تحت الشعاع قرار بگیرد. 
انتخابــات  ایــام  فرارســیدن  بــا 
یازدهم و حضور  ریاست جمهوری دوره 
نامزدهای مختلف و مباحثی چون مذاکره 
و توافــق، نگاه مثبتی در بازار ایجاد شــد 
و بعد از مدت ها یک افزایش نســبی در 
بورس ثبت شد. این نگاه مثبت تا زمانی که 
برجام شروع شد نیز جلو رفت و تا تحقق 

توافق نهایی ادامه داشت.

دوره دوم بعد از برجام شــروع 
شــد. پس از امضــای برجام، 2

شرکت های بزرگ دنیا همکاری هایی را ـ 
بر روی کاغــذ ـ با ایران شــروع کردند. 
همکاری هایی که اثر آن بر بازار ســرمایه 
ملموس بوده و منجر بــه افزایش مجدد 
تــا  تغییــرات  ایــن  شــد.  شــاخص 
ریاســت جمهوری ترامپ از برجام ادامه 

داشت. 

 مرحله سوم با خروج آمریکا از 
برجام آغاز شد. کشور در این ایام ۳

با محدودیت های زیادی رو به رو بود. منابع 
ارزی هم با محدودیت های بسیار سنگینی 
روبه رو شــدند و تمام این مســائل باعث 
فشار سنگینی به بازار ارز و افزایش قیمت 
آن شد. به هرحال از سال ۱392 که دولت 
جدید بر سر کار آمد تا سال ۱396 نوسان 
چندانی در قیمت ارز نداشتیم. دولت نیز 
برای کنترل وضعیت، بحث ارز تک نرخی 
را مطرح کــرد و در نهایــت ارز ۴2۰۰ 
تومانی زاده شد؛ ارزی که شوک دیگری به 
بازار ســرمایه ایران وارد کرد. البته در آن 
مقطع فاصلــه قیمتی چندانــی میان ارز 
۴2۰۰ تومانــی و ارز بــازار آزاد وجــود 
نداشــت؛ اما آرام آرام با گذشــت زمان 
فاصله زیادی بین این دو نرخ شکل گرفت. 
با باال رفتن نرخ ارز و افزایش این شکاف 
شــاهد افزایش هــای شــدید قیمتی در 
ســال های ۱397 و ۱398 بودیم. با این 
اتفاقات بازارهای موازی هم دچار نوسان 

شدند. 
در همیــن زمان، یعنی مرحله ســوم 
بود که شــاخص بورس افزایش های غیر 
منطقی یافت که بخــش عمده ای از آن به 
دلیل ترس مردم از نگهــداری ریال بود. 
مردم به این نتیجه رسیدند که نگه داشتن 
ریال مانند نگه داشتن سنگ داغ در دست 
اســت که هر چه بیشتر نگه دارند، بیشتر 
می ســوزند. بنابراین ســعی کردند برای 
فرار از این وضعیت دارایی های شان را به 
چیزهای دیگــری مانند ارز، طال و ملک 
تبدیل کنند. یکی از این مــوارد نیز بازار 
بورس بود که برای بسیاری از مردم مطرح 
شد که البته تا قبل از آن به این شکل مطرح 

نبود.

 مرحلــه چهارم نیز از ســقوط 
بورس در مرداد ماه سال گذشته و ۴

در ماه های پایانی دولت دوازدهم آغاز شد 
و تا کنون نیز ادامه داشته است.

 BBBB درباره روند خصوصی ســازی در کشور 
توضیح دهید.

خصوصی سازی در کشور ما از اواخر دهه 6۰ و اوایل 
دهه 7۰ آغاز شد و فراز و نشیب های بسیاری داشت؛ 
اما از سال ۱38۴ و ۱38۵ با ابالغ سیاست های کلی 
اصل ۴۴ با جدیت بیشتری دنبال شد. پس از ابالغ 
سیاســت های کلی اصل ۴۴، با وجود اینکه خیلی 
از بســترهای قانونی برای خصوصی سازی فراهم 
شد، ولی این سیاست زمینه های متنوعی پیدا کرد. 
برای نمونه، ظرفیت هایی در این زمینه ایجاد شد که 
خصوصی سازی واقعی به حساب نمی آمد. در واقع، 
وضعیتی که در یک دهه گذشته شاهد آن بودیم، به 
دولت گذشــته نیز ارث رسیده بود و دولت یازدهم 
نیز وارث یک هرج و مرج در زمینه سیاست گذاری 
برای خصوصی سازی بود. هدف خصوصی سازی 
باالبردن کارایی و بهره وری اســت؛ اما در عمل به 
دلیل محدودیت های مالی کــه دولت با آن مواجه 
بود، خصوصی ســازی بیشتر با هدف کسب درآمد 
پیگیری شــد. در واقع هدف خصوصی ســازی در 
دولت روحانی به دلیل مشــکالت پیش آمده تغییر 
کرد و چند ســالی اســت که یکــی از ردیف های 
عمده منابع دولت، درآمدهای حاصل از واگذاری 
شرکت های دولتی اســت که به نظرم کار اشتباهی 
است. در سیاســت های کلی اصل ۴۴ و قانون آن 
برای اســتفاده از منابع حاصله آمده است که درآمد 
حاصل از فــروش دارایی های دولــت باید صرف 
سرمایه گذاری مجدد شود؛ اتفاقی که هرگز رخ نداد 
و هرج و مرج در این زمینه به وجود آمد و سبب شد 
خصوصی سازی از آیین نامه ها و دستورالعمل های 
نظام مدیریتی موجود منحرف شود. در این میان هر 
نهادی که توانست، در خصوصی سازی ها دخالت 
کرد. این در حالی اســت که باید خصوصی سازی 
را به عنوان یک برنامه اصالحی به صورت پکیج در 
نظر گرفت و تمام مسائل آن را در داخل خودش حل 
کرد. اگر مسائل غیر اقتصادی را در خصوصی سازی 
وارد کنیم، این موضوع منحرف می شود؛ موضوعی 
که متأســفانه اکنون نیز اتفاق افتاده است. اگر قرار 
است از این به بعد خصوصی سازی در کشور اتفاق 
بیفتد، دولت باید تکلیفش را مشــخص کند که آیا 
می خواهد تقسیم کاری در کشور صورت بگیرد یا 
خیر؟ آیا می خواهد ســهمی از اقتصاد را به بخش 
خصوصی واقعــی بدهد؟ یکی دیگــر از ایرادات 
موجود این است که واگذاری ها به نهادهایی انجام 
می شــود که از لحاظ تعریف حقوقــی غیردولتی 
هســتند، ولی از نظر فعالیت ماهیت و ذات شــان 
دولتی اســت و همان ناکارایی هایــی که در بخش 
دولتی باعث شــد خصوصی سازی توجیه شود، در 

این بنگاه ها نیز ادامه خواهد داشت.

 BBBB در واقع مشــکالت موجــود در روند 
یک  به  متعلق  خصوصی ســازی صرفا 

دولت نیست؟ 
 مربوط 

ً
بله، به نظرم مشکالت خصوصی سازی صرفا

به دولت گذشته نیست و خود دولت گذشته نیز وارث 
یک هرج و مرج بود و به دلیل محدودیت های منابع 
درآمدی در این دوره خصوصی سازی از هدف اصلی 

خود فاصله گرفت. 

 BBBB ســازمان خصوصی سازی و مدیران آن  
چقدر در نا موفق بودن خصوصی سازی 

نقش داشته اند؟
به نظرم باید ســطح بحــث را از نظــر مدیریتی و 
سیاســت گذاری باالتــر ببریم. خصوصی ســازی 
وقتی در ســال ۱373 شروع شد، به دلیل جلوگیری 
از واگذاری هــا به افراد خاص مســکوت ماند، بعد 
 
ً
از آن نیــز بــه رد دیون وزن بیشــتری دادند که اصال
خصوصی سازی به شــمار نمی رود. در سال ۱38۴ 
هم با ابالغ سیاست های اصل ۴۴ یک ظرفیت ایجاد 
شــد و در سال ۱38۵ خصوصی ســازی بنگاه های 
اقتصادی مــورد توجه قرار گرفت. اصال ســازمان 
خصوصی سازی یک متولی اجرایی است و نمی توان 
همه نقص هــا و تقصیرهــا را گردن این ســازمان 
انداخــت. باالخره به ســازمان خصوصی ســازی 
آیین نامه و دستورالعمل دادند. به نظرم ابتدا باید این 
موضــوع را حل کرد که آیا مســئوالن ما اعتقادی به 
بخش خصوصی دارند یا نه؟ درآمد خصوصی سازی 
باید چقدر صرف خود خصوصی سازی یا بازسازی 
شرکت ها و ایجاد ظرفیت شود و در چه حدی خرج 
حقوق و دستمزد شود؟ ماده 29 قانون اصل ۴۴ همه 
چیز را مشخص کرده است و درست هم هست؛ اما 
اجرا به سمت دیگری رفته است. باور من این است 
که تا به حــال آن عزم الزم برای خصوصی ســازی 
شکل نگرفته است؛ بلکه فقط در شعار می گویند ما 
می خواهیم بخش خصوصی ایجاد شــود یا دولت 

کوچک شود و... ؛ در حالی که مگر ما شرکت ها را 
طبقه بندی نکردیم و گفتیم این چند شــرکت باید از 
دولت بیرون بروند و این تعداد شرکت باید در دولت 
بمانند، مگر شرکت ها را به سه گروه تقسیم نکردیم؟ 
بهتر است بررسی شود که بعد از دو سال چه بالیی بر 
سر آن تقسیم بندی آمد. دولت به بهانه های مختلف 
آن شــرکت ها را درون خود نگه داشت. این موضوع 
نشــان می دهد اراده ای برای خصوصی سازی وجود 
ندارد، لذا اینکه بیاییم و فقط سازمان خصوصی سازی 
یا مدیران آن را زیر ســؤال ببریم اتالف انرژی است 
و به جایی نمی رســیم. به نظر من تا به حال جامعه 
به بخش خصوصی اصالت نداده اســت. در حالی 
که خصوصی ســازی یک پکیج اســت و در همان 
اصل ۴۴ بحث رقابــت در بازارهــا را آوردیم، اما 
سؤال اینجاست که شــورای رقابت در حال حاضر 
چقدر کارکرد دارد؟ در اجرای خصوصی سازی باید 
عملکرد بازار وجود داشته باشد این یعنی شرکت را 
به کسی واگذار کنیم که عالوه بر اینکه اهلیت دارد، 
منفعت باالتری نیز به ما می دهد. مطمئن باشید اگر 
روی خصوصی ســازی کار شود و خصوصی سازی 

تقویت شود، مردم ساالری نیز رشد می کند.

 BBBB در چند ســال اخیر مشــکالت زیادی  
در زمینه کارگــری بخاطر واگذاری های 
صورت گرفته رخ داده اســت. راهکار 
شما برای حل مشکالت کارگری حاصل 

از واگذاری ها چیست؟
وقتی تصمیم می گیریم خصوصی ســازی کنیم، باید 
پیامدهای آن را نیز بپذیریم. گاهی علت ناکارایی یک 
شرکت مسئله اشتغال انبوه نیروی کار و غیر متخصص 
بودن آنهاست. این شرکت با این توصیف باید واگذار 
شــود؛ اما اگر قرار شود اشتغال آن اصالح نشود هیچ 
سرمایه گذاری در بخش خصوصی تمایلی برای خرید 
آن نخواهد داشــت مگر اینکه یک اصالح ســاختار 
اشــتغالی در آن صورت گیرد. برای نمونه، وقتی یک 

شرکت به هر دلیلی قدرت رقابت ندارد و از تکنولوژی 
پایینی برخوردار اســت، نباید آن را به ســرمایه گذار 
بخش خصوصی واگذار کرد. اگر سرمایه گذار بخش 
خصوصــی این شــرکت را بخرد و اجــازه اصالح 
 
ً
ســاختار در بخش خصوصی نداشــته باشد، اصال
برای چه آنجا را خریده است. نکته مهمی که به ذهن 
می آید، این است که در سال های اخیر به ویژه در یک 
دهه گذشته، بخشی به عنوان خصولتی و شبه دولتی 
در اقتصاد کشور ایجاد شد که خیلی در اقتصاد ایران 
مؤثــر بود. دولت جدید مشــخصه های خوبی برای 
خصوصی ســازی دارد؛ برای همین اگر می خواهند 
خصوصی ســازی کنند، باید به سمت شرکت های 
شــبه دولتی هم بروند. اگر صاحبان این شــرکت ها 
نهادها هستند، می توان برای خصوصی سازی اجازه 
آن را از رهبــر معظم انقالب بگیرند یا راهکاری پیدا 
کننــد و آنها را هم در فرآینــد واگذاری ها قرار دهند. 
در واقع نباید فقط دنبال واگذاری شرکت های متعلق 
بــه دولت یا متعلق به شــرکت های دولتی باشــیم؛ 
شــرکت های دیگری هم مثل شرکت های متعلق به 
آستان قدس در اقتصاد کشــور تأثیرگذار هستند که 
بسیاری از مشکالت شرکت های دولتی در این مدل 
شــرکت ها هم وجــود دارد. در رابطه با اهلیت افراد 
برای خصوصی ســازی نیز به نظــرم باید معیارهای 
روشــنی برای اهلیت  وجود داشته باشد؛ یعنی باید 
سازوکاری برای اهلیت سنجی مشخص شود که اگر 
همه این موارد در قیمت ســهام قابل واگذاری متبلور 
شــود، فســاد به مراتب کمتر خواهد شد و واگذاری 

شرکت ها شفاف تر خواهد شد. 

 BBBB چه توصیه ای به وزیــر اقتصاد و رئیس  
سازمان خصوصی سازی دارید؟

در ابتدا سؤال من از مدیران جدید این است که آیا باور 
دارند خصوصی سازی اصالت دارد و باید آن را توسعه 
داد و بخش خصوصی را بــزرگ کرد یا نه؟ اگر باور 
دارند باید دولت را کوچک کنند تا تصدی گری را کنار 
بگذارد و فقط نظارت و سیاســت گذاری کند. اگر به 
بخش خصوصی باور داریم، باید قوانین و مقررات را 
بر اساس آن اصالح کنیم. به نظر من قوانین و مقررات 
موجود نیازمند اصالح هستند و ما به قوانین جدیدی 
نیاز نداریم. همین قوانین آنقدر دست و پاگیر شده اند 
که هرج و مرج ایجــاد کرده اند. از طرفی ســازمان 
خصوصی سازی یک مجری است و دستورالعمل ها 
را اجرا می کند و اگر از دستورالعمل تخطی کرد، باید 
مدیرانش را مؤاخذه کرد. ســازمان خصوصی سازی 
یک نهاد اجرایی است و سیاست گذاران اصلی باید 
رویــه خود را اصالح کنند؛ چرا کــه افراد حاضر در 
ســازمان خصوصی ســازی آدم های تحصیلکرده و 
 در چارچوب های 

ً
فرهیخته ای هســتند، ولی طبیعتا

تدوین شده فعالیت می کنند.

بازار

یادداشت 

با توجه به میزان باالی کســری بودجه در سال ۱۴۰۰ و محقق 
نشدن درآمدهای نفتی در این سال، می توان سال ۱۴۰۰ و حتی 
سال ۱۴۰۱ را فرصت بســیار خوبی برای تحقق بودجه بدون 
نفت دانست؛ چرا که در صورت ایجاد فضایی که کشور بتواند 
بدون استقراض بانکی و فروش نفت بودجه مورد نیاز کشور را 
 ثابت خواهد 

ً
تأمین کند، عملیاتی بودن اقتصاد بدون نفت عمال

شد.
 البته راه تحقق این موضوع در کاهش هزینه های غیر ضرور 
و افزایش درآمدهای غیر نفتی با وجود برنامه مناســب است؛ 

فرصتی که می تواند آغازگر یک مسیر صحیح در اقتصاد باشد.

 فرصت تحول 
منهای نفت

ری سینک« مدیرعامل بزرگ ترین مؤسسه 
َ
به گزارش رویترز، »ل

مدیریت دارایی جهان به نام »بلک راک«، هفته گذشته گفت: 
»احتمال زیادی وجود دارد که قیمــت نفت به رقم ۱۰۰ دالر 
در هر بشکه برسد.« سینک که در نشست سرمایه گذاری های 
آتی در ریاض، پایتخت عربســتان، سخن می گفت، خواستار 
همکاری بیشتر بین بخش های خصوصی و دولتی برای مقابله 
با چالش های بین المللی، از جمله تغییرات آب و هوایی شد. 
نکته دیگری که پیش بینی می شــود طی هفته هــای آینده بازار 
نفت جهانی را تحت فشار افزایشی قیمت قرار دهد، پیش بینی 

زمستان سخت در اروپا و آسیاست.

 نفت 100 دالری
شاخص

در وضعیــت عادی و بر اســاس تئوری عرضــه و تقاضا، اگر 
قیمت یک کاال افزایش یابد، اثر جایگزینی باعث می شــود که 
مصرف کنندگان از آن کاال کمتر خرید کنند؛ اما این منطق در 
کاالهای گیفن یا پســت صادق نبــوده و افزایش قیمت در این 

کاالها منجر به افزایش تقاضا خواهد شد. 
در تئــوری عرضه و تقاضا با افزایش قیمت یک کاال، تولید 
و عرضه آن کاال افزایش می یابد که همین تولید و عرضه بیشتر 
باعث کاهش قیمت خواهد شد. حال آنکه در مورد کاالی گیفن 
حتی در درازمدت و با وجود افزایش عرضه، قیمت کاال کاهش 

نخواهد یافت.

 کاالی پست چیست؟
افزوده

میالد شکری
خبرنگار

 تصدی گری می کنند؛ موضوعی که بارها شنیده ام و البته با وجود 
ً
دولت ها در ایران به جای اینکه تمرکز خود را بر حمایت، نظارت و سیاست گذاری بگذارند، مستقیما

خصوصی سازی ها و واگذاری های صورت گرفته طی این سال ها، این مسئله همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد. موضوعی که دولت را از وظایف اصلی خود دور کرده 
است. صبح صادق در گفت وگویی با حسن خوش پور، نماینده سازمان برنامه در هیئت واگذاری این موضوع و روند خصوصی سازی های صورت گرفته طی یک دهه 

اخیر را بررسی کرده است. 

علی صفرعلی
کارشناس بازار سرمایه

منابع   محدودیت 
خصوصی سازی را از اهداف دور کرد

حسن خوش پور، نماینده سازمان برنامه و بودجه در هیئت واگذاری سازمان خصوصی سازی در گفت وگو با صبح صادق

َ    
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  رفع مشکالت
 با تغییر رویه زندگی

خداوند خالق عالم اســت و روزی دهنده 
آنهــا؛ رحمت، برکــت و لطف خداوند 
همیشه شامل حال مخلوقاتش می شود. 
انسان ها نیز همیشه در نور رحمت الهی 
هستند، مگر آنکه مانعی برسر آن به  وجود 
بیاید. این موانع می تواند از ســوی خود 
انسان باشــد یا از سوی مخلوق و انسانی 
دیگر با شــکوه ای که از دســت ستمگر 
دارد. به عبارتی دیگر گاهی انسان رفتاری 
در حال شــخصی خود انجــام می دهد 
کــه مورد رضایت پروردگار نیســت و به  
دلیــل آن نافرمانی و ســرپیچی عقوبت 
می شود، گاهی هم در حق مخلوقی ظلم 
می کند کــه عقوبت گرفتــارش می کند. 
این قاعده ای مسلم است که هرجا نور یا 
آتشی گرمابخش نباشد، سرما جایگزین 
می شــود. پس تغییر در حــاالت درونی 
باعث تغییر زمــان نزول رحمت و برکت 
 نیازی هم نیست که در 

ً
می شود. مســلما

اینجا در مــورد اینکه رحمــت و برکت 
همیشــه مادی نیســت؛ توضیح دهیم. 
خداوند در قــرآن می فرماید: »]حال این 
گروه مشــرکان[ همانند حال فرعونیان و 
کسانی اســت که پیش از آنان بودند؛ آنها 
آیات خدا را انکار کردند؛ خداوند هم آنان 
را به گناهان شان کیفر داد؛ خداوند توانا، و 
سخت کیفر است! این به  خاطر آن است که 
خداوند، هیچ نعمتی را که به گروهی داده، 
تغییر نمی دهد؛ مگر آنکه آنها خودشان را 
تغییر دهند...«)انفال/ ۵2 و۵3( حال آن 
دسته از افراد که به خود ظلم می کنند و از 
رحمت خدا دور می شــوند، در آیات 23 
سوره اعراف، ۵7 و 23۱ سوره بقره و ... 
آمده اســت و حال آن دسته از انسان هایی 
که به دیگــران ظلم می کننــد در آیه ۴2 
ســوره شــوری و... آمده است. هنگامی 
که انسان ســتم کرد از رحمت خدا دور 
می شود، یعنی هرچه از نور فاصله گرفت، 
پیدا کردن راه درســت در تاریکی برای او 
سخت تر می شود و طبعا گرفتاری هایش 
نیز زیاد می شود. خداوند در آیه 96 سوره 
اعراف می فرماید: »و اگر اهل شــهرها و 
آبادی ها ایمــان می آوردند و پرهیزکاری 
 ]درهاِی[ برکاتی از 

ً
پیشه می کردند، یقینا

آسمان و زمین را بر آنان می گشودیم، ولی 
]آیات الهی و پیامبران را[ تکذیب کردند، 
ما هم آنــان را به کیفر اعمالی که همواره 
مرتکب می شــدند ]به عذابی ســخت[ 
گرفتیم.« شــرط نزول بــرکات و نعمات 
ایمان است و ســتم  نکردن، در حالی که 
انسان ها با ستم به خود و دیگران آن  را دور 
می کنند. در این حالت است که مصائبی 
در زندگی می بینیم کــه همه ما را گرفتار 
خــود می کند، اما نمی توانیــم آن  را حل 
کنیم. بنابراین تنها راه رهایی از سختی ها، 
روی آوردن به  خداوند با تغییر در رفتارمان 
است. هنگامی که بیماری کرونا جهان را 
فراگرفت، برخی انســان ها سعی کردند 
روش زندگی خود را تغییر دهند. انسان ها 
فهمیدند که بدون ارتباط صحیح و محبت 
به یکدیگر نمی توانند زندگی کنند. کسانی 
که هیچ وقت به سمت خدا روی نیاورده 
بودند، احســاس کردند که باید به سمت 
او حرکــت کنند و حال معنــوی خود را 
بیشتر کنند. در این حال است که خدا هم 
به انسان کمک می کند، راه های شکست 
دادن این ویــروس را مقابل پای انســان 
می گــذارد و در جهت های مختلف به او 
کمک می کند. باز هم به شرط آنکه غرور 
ِرُحوا ِبَما 

َ
انســان را نگیرد و مصــداق »ف

ِم« نشوند و به اندک دانشی 
ْ
ِعل

ْ
ُهْم ِمَن ال

َ
ِعْند

که نزد خود دارد مغرور نشود.)غافر/ 83(

آیت الله محمدتقی بهجت)رضوان الله علیه(: در قضیه حضرت 
یوسف)ع( آمده است »اخرج علیهن«، بر آنان بیرون آی. فقط 
یــک دیدار بود و پس از دیدن جمال حضرت یوســف)ع( که 
»اعطی شــطرا من الحسن«، )بخشی از حسن و زیبایی به وی 
عطا شده بود، دست ها را قطع و بی اختیار شدند. پس اهل شهود 
که کشف آنها به مراتب قوی تر است، چگونه با مشاهده جمال و 
کمال مطلق، به هر چه غیر اوست پشت پا نزنند؟! اما دنیاپرستان 

را بنگرید که به چه دل بسته اند و بر سر چه با هم نزاع دارند!

در محضر بهجت، ج2، ص۱76

دین

آیه

 دین اســالم دیــن عقالنیت و تفکر اســت. هر 
مسئله ای در مسائل دینی با عقل سنجیده می شود؛ 
همچنین پیــدا کردن مصادیق عمــل در احکام 
شرعی نیز برعهده عقل گذاشته شده است. اسالم 
با اعتبار دادن به عقل، دین را کامل کرده اســت 
و هیچ گاه ســعی نکرده عقل را کنار بگذارد. هر 
انسانی با رجوع به عقل و فطرت خود می تواند راه، 
روش، سخن و تفکر درست یا غلط را تشخیص 
دهد. یکی از رفتارهایی که به دین و عقل صدمه 
می زد بزرگ نمایی و غلّو یا کوچک نمایی و تحقیر 
اســت. دین هیچ گاه اجــازه بزرگ نمایی بیش از 
حد برای فرد، افکار یا کاری را نداده اســت و از 
آن طرف کوچک دیدن بیش از حد هرچیزی را هم 

مردود دانسته است.
 باتوجــه بــه اینکــه در غلــّو و بزرگ نمایی 
دروغ هــای متعددی نهان شــده اســت، باعث 
صدمات و لطمات بزرگ تری می شود. غلو کردن 
از جمله رفتارهایی است که رشته گناه های زیادی 
را با خود دارد و صدمات بســیار زیادی به دین و 
انسانیت می زند. چاپلوسی، نمامی، دروغ گویی، 
عجب، تکبر، انحراف، طمع، توهین، حســد، 

تحقیر دیگران و... تنها بخشی از گناهانی است که 
در غلو بــه  وجود می آید. امام علی)ع( در این باره 

هشدار داده است:
 »درباره من، دو گروه نابود شدند، دوست دار 
افراط کننــده و گزافه گــوی و دشــمن کینه توز و 
 )۱۱7 حکمــت  دشــمن خوی.«)نهج البالغه، 
افرادی بودند که به واسطه محبت به اهل  بیت)ع( 
در حق آنها غلو می  کردند که در تاریخ به »غالی« 
معروف شدند. این دسته از مثال محبان هم خود را 
هالک می کردند، هم دیگر مؤمنان را و هم جایگاه 

اهل  بیت)ع( را تنزل می دادند. 
خداوند در مورد غلو کردن در مورد حضرت 
مسیح در قرآن می  فرماید: »ای اهل کتاب، در دین 
خــود از اندازه فراتر مروید و غلو مکنید و بر خدا 
جز راست مگویید؛ همانا مسیح عیسی پسر مریم، 
پیامبر خدا و کلمه اوســت که آن را به سوی مریم 
افکند، و روحی است از او، پس به خدا و فرشتگان 
او ایمان آورید و مگویید خدا سه است: أب و إبن 
و روح القدس. ]از این گفته[ بازایســتید که برای 
شما بهتر است. جز این نیســت که الله خدایی 
یکتاست، پاک و منّزه است، از اینکه او را فرزندی 

باشد.«)نساء/۱7۱(
 آری برخی انسان ها به دلیلی محبتی یا نیازی 
که نسبت به چیزی یا کسی دارند، سعی می کنند با 
القاب خاص و نسبت های خاص آن  را باال ببرند؛ 
در حالی که با باال بردن او یک اصل، فرد یا تفکر را 

پایین  می آورند. یعنی اگر کسی بگوید مسیح فرزند 
خداست، خداوند را کوچک، قابل رؤیت کرده و 
در دســترس قرار داده است و نتیجه اینکه خدای 
 
ً
، َمْحمودا

ْ
ْم َیَزل

َ
 ل

ً
کوچک شده نمی تواند »َحمیدا

« بوده و مدبر عالم باشد، چون محدود شده 
ْ

الَیزال
است.

در طول تاریخ کسانی که یک قدرت مادی یا 
معنوی به دست می گرفتند سعی می کردند چهره 
و تفکر خــود را بزرگ نمایی کنند. در مقابل هم 
افرادی بودند که با چاپلوسی و تملق به این حرکت 
دامن می زدند و باعث می شدند مردم آن جایگاه 

را باور کنند.
 این رســم غلط از زمان فرعــون و نمرود که 
خودشان را خدا می پنداشتند وجود داشته تا امروز 
که هر فردی و تفکری سعی دارد خود را باالتر از 
آنچه هست جلوه دهد. این رفتارها البته یک طرفه 
نبود؛ زیرا در حالی که افراد سعی می کردند خود را 
باالتــر از دیگران بدانند، در تالش بودند که افراد 

شایسته را پایین تر از آنچه هستند معرفی کنند. 
بــرای نمونــه، کافــران و مشــرکان هرگاه 
می خواستند پیامبر اسالم را کوچک کنند، ایشان 
را یتیــم و پابرهنه می خواندنــد و افرادی را اجیر 
می کردند که ایشــان را مســخره کنند یا شکمبه 
گوسفند بر ســر ایشــان خالی کنند؛ اما رسول 
خدا)ص( در مقابل سعی نکردند با بزرگ نمایی و 
غلو پیش بروند و تالفی کنند، زیرا آسیب آن بیشتر 

بود. معاویه خود را خلیفه و شریف می دانست، اما 
به کار بردن لقب فرزندان رسول خدا)ص( را برای 
امام حسن)ع( و امام حسین)ع( ممنوع کرده بود. 
این تغییر جایگاه ها از جانب معاویه به قصد ضربه 

به دین انجام می شد.
 دین اســالم و مکتب اهل بیــت)ع( نه اجازه 
بزرگ نمایــی دادند نه کوچک نمایی، زیرا در این 
دو اســت که حق گم می شود و حق دار از رسیدن 
به حق خود محروم می مانــد. امیرالمؤمنین)ع( 
می فرمایند: »ستودن بیش از استحقاق، چاپلوسی 
اســت و ســتودن کمتر از اســتحقاق ]ناشی از[ 
ناتوانی در ســخن یا حســادت اســت.«)نهج 

البالغه، حکمت3۴7( 
شــاید افرادی قابل تقدیر باشند؛ اما تقدیرها 
نباید باعث تملق شــود و نباید به نحوی صورت 
بگیرد که در افراد ایجاد غرور کند و از طرفی دیگر 
شایســتگان را حقیر کند و از طرفی دیگر عزت 
متملق را هم از بین ببرد.)عیون الحکم، ص389(

از دیگر آسیب های غلو و بزرگ نمایی باال رفتن 
میزان اشــتباه در افراد است. کســانی که خود را 
بزرگ می بینند یا چاپلوسان آنها را بزرگ تر از آنچه 
هستند می پندارند، اشتباه شان به دلیل غرور، تکبر، 
عجب و دوری از نقد بیشتر می شود که آثار بسیار 
بدی بــرای افراد و جوامع دارد. نتیجه آنکه غلّو و 
بزرگ نمایی هم ضددینی و ضدانسانی است و هم 

ناهنجاری اجتماعی.

 آسیب های فردی و اجتماعی تملق
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

امام حســن)ع( جایگاه ویژه ای داشتند. فکر نکنیم 
صلح امام حســن)ع( کمتر از قیام امام حسین)ع( 
بود. زمینه قیام امام حسین)ع( را آقا امام حسن)ع( 
فراهم کردند. پیغمبــر فرمود: »صلحی که فرزندم 
امام حســن انجام خواهد داد، بــرای امت از آنچه 
خورشــید می تابد برتر و باالتر اســت.« با بدترین 
خلق خدا به خاطر خدا مدارا کند، معاویه نقشه های 
عجیبی داشت و در مکر و حیله با عمروعاص خیلی 
خباثت داشــتند. یکی از باالتریــن گناهان معاویه 
نصب یزید به جای خودش اســت. همه فجایع را 
او ایجاد کرد و چقدر شــیعه حضــرت علی)ع( را 
کشت. هجده ماه با حضرت علی)ع( جنگید. دل 
امام مجتبی)ع( را خون کرد. آقا أباعبدالله)ع( 
یاران باوفایی داشت. یکی از یکی بهتر بودند. 
امام حسین)ع( شــب عاشورا فرمودند: من 
اصحابی بهتر و باوفاتر از شما سراغ ندارم... 

ولی معاویه اصحاب امام حسن مجتبی)ع( را خرید. 
به معاویه نامه نوشتند که هر وقت دستور بدهی امام 
حسن)ع( را دســت بسته تحویل می دهیم. معاویه 
نقشه داشت که دوستان اهل بیت)ع( و شیعه ها را به 
عنوان عبد و کنیز اسیر کند و در بازار خرید و فروش 
کند. صلح امام حسن)ع( همه را خنثی کرد. یکی 
از دانشمندان خارجی گفته است: »ما باید مجسمه 
معاویه را در همه میادین بگذاریم. او کســی بود که 
توانست جلوی حضرت علی)ع( و امام حسن)ع( 
بایســتد. او با کلک و حقه بازی هایش جلوی نفوذ 
علی بن أبی طالب)ع( و امام حسن)ع( و فرزندانش 
و اســالم واقعی را گرفت.«... پیامبر فرمود: »امام 
حسن)ع( و امام حسین)ع( چه قیام کنند و چه صلح 
کنند، هر دو در هر زمانی امام هستند.« امام حسن 
اول قیام کردند ولی دیدنــد یاور ندارند، مجبور به 

صلح شدند و خانه نشین شدند.

مروان وقتی در تشییع پیکر شریف امام حسن)ع( 
شرکت کرد، گفتند: تو دشمن هستی. گفت: من در 
تشییع کسی شــرکت می کنم که حلم و صبر او با 
کوه ها برابر اســت. با تمام دشمن ها مدارا کرد که 
این مکتب پیش برود و دین جدش محفوظ بماند. 
مظلومیت امام حســن)ع( خیلی فوق العاده است. 
یک کســی از امام حسن)ع( سؤال کرد: معنی کرم 
چیســت؟ آدم با کرامت چه کســی است؟ ایشان 
فرمودند: »کریم کســی اســت که به فکر دیگران 
است و لئیم آن کسی اســت که بخل می ورزد و به 
فکر خودش است.« آدم لئیم می گوید خودم. لذت 
لئیم در جمع کردن و لذت کریم در خوراندن است. 
همچنین فرمودند: »الجود قبل الســؤال و االعطی 
عند القطع« سعی کنیم افرادی که گرفتار و نیازمند 
هســتند، یا نزدیکان ما که واجب النفقه هستند... 
نگذاریم درخواست کنند. قبل از درخواست بدهیم.

کریم ترین و مظلوم ترین انسان در تاریخ بشریت
   منبر    

 اهل شهود
سلوک

شریعت مقاصد   
راهنما

حجت االســالم محمدجواد ارســطا :اگر می خواهیم بدانیم 
احکام شرعی را به درســتی به اجرا گذاشته ایم، باید بر اساس 
نتایجی که به دست می آید، این سنجش را انجام دهیم. مبنای ما 
برای اینکه بدانیم درست رفتار کرده ایم، آن است که نتیجه را هم 
در نظر داشته باشیم... در قرآن آمده است: »خداوند روزه را بر 
شما واجب کرده، همان طور که بر امت های پیشین واجب کرده 
بود به این منظور که تقوا بورزید.« از این آیه شریفه ما می فهمیم 
که روزه مطلوب در شریعت آن است که منجر به حصول تقوا 
شــود. پس اگر جامعه در ماه رمضان روزه بگیرند، اما تقوا در 

جامعه باال نرود، روزه، روزه مطلوب شرعی نبوده است.

پرسش: اداره بیمــه مبلغی را بابت هزینه درمان به من بدهکار 
است و مقرر شده که در همین روزها به من پرداخت شود، آیا به 

ق می گیرد؟
ّ
این مبلغ خمس تعل

پاسخ: مبالغی که بابت درمان و مانند آن از درآمد پرداخت می شود 
 شــرکت بیمه آن را برمی گرداند، درآمد جدید نیست، 

ً
و بعد مثال

بلکه برگشت همان پول فرد اســت که اگر تا سر سال خمسی در 
مخارج زندگی صرف نشــود، متعلق خمس است؛ ولی اگر بعد 
از گذشت سال خمسی برگردانده شود، باید بالفاصله خمس آن 

پرداخت شود. 
اجوبةاالستفتائات،  سوال860

 خمس پول بیمه
حکمت

 گفتاری از حجت االسالم حبیب الله فرحزاد
 به مناسبت سالروز صلح امام حسن)ع( در 26 ربیع االول سال 41 هجری

سیدمحمدعلی مؤمن
کارشناس علوم دینی
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پرونده

شیطان 
بزرگ

 بیش از چهار دهه دشمنی آمریکا
 با انقالب اسالمی ایران

ملیحهزرینپور
خبرنگار

 BBBB یکی از راهبردهای اســتکبار تحریک گسل های 
مذهبی و قومی بوده است، آمریکایی ها و غرب با 

این روش چه اهدافی را دنبال می کنند؟
یکی از راهبردهایی که طی ۳۰ ســال گذشته غرب و در رأس 
آن آمریکا در منطقه ما دنبال کرده است، ایجاد شکاف مذهبی 
و جنگ طایفه ای اســت. این مسئله حتی پیش از شکل گیری 
داعش، طالبان و القاعده در اندیشکده های غربی بررسی شده 
اســت. »دما رانش« که رئیس سازمان اطالعات، جاسوسی و 
امنیت فرانسه بود و به سیاستمداران غربی از رؤسای جمهور در 
فرانسه تا بوش پدر در آمریکا مشاوره می داد، در کتابی با عنوان 
»جنگ جهانی چهارم دوران تروریست، دیپلماسی و خشونت« 
که در ســال ۱۹۹۵، یعنی شــش قبل از ۱۱ سپتامبر نوشته، به 
صراحت اعالم می کند که اگر غرب مایل است با اسالم مقابله 
کند، باید جنگ هایی مانند جنگ های مذهبی ۳۰ ساله در اروپا 

را دنبال کند. 
در جنگ های ۳۰ ســاله مذهبی اروپا که از ســال ۱۶۱۸ تا 
۱۶۴۸ بین کاتولیک ها و پروتســتان ها روی داد، این دو جناح 
مذهبی آنقدر از یکدیگر کشتند که بعد از ۳۰ سال مردم عادی 
می گفتند چه پروتستان و چه کاتولیک را نمی خواهند؛ چرا که 
این جور کشتار چیزی عاید جامعه نمی کند. آنها همین مدل را 
می خواستند در میان کشورهای اسالمی هم پیاده کنند که جرقه 

آن در سال های ۲۰۰۱ به بعد زده شد. 
البته نباید از یاد برد که پیش از این کل اســالم را هدف قرار 
می دانند، مانند اهانت سلمان رشدی مرتد به پیامبر مکرم اسالم 
که با کتابی تحت عنوان »آیات شــیطانی« کل جهان اسالم را 
هدف قرار می داد یا کاریکاتورهــای موهوم که پیامبر را مورد 
اهانــت قرار داد تــا روند گرایش به اســالم را در جهان کند و 
متوقف کنند. در مرحله دوم به دنبال شکاف در اسالم و مذهب 
علیه مذهب بودند، وگرنه برای غربی ها چیزی به نام شــیعه و 
ســنی معنا ندارد و آنها کل اســالم را برنمی تابند و کل اسالم 
را هــدف قرار می دهند. غربی ها همین مدل اختالف افکنی را 
در درون کشــورهای منطقه، از جمله ایران نیز دنبال می کنند 
و تــالش می کنند با طــرح موضوعات قومیتــی و بحث های 
تجزیه طلبی در منطقه بحران آفرینی کنند؛ موضوعی که با اتحاد 
ملی و همگرایی ملی ما نیز سرانجامی بهتر از توطئه های پیشین 

غرب علیه ملت ایران ندارد.

 BBBB نتیجه این سیاست آمریکایی ها چه بوده است؟ آیا  
غرب به اهداف خود رسیده است؟ سیاست ما در 

مقابل این توطئه چیست؟
راهبرد ایاالت متحده آمریکا در ایجاد شکاف بین امت اسالم 
به دلیل آگاهی مذاهب اســالمی از توطئه دشمن موفقیت آمیز 
نبوده اســت؛ چنانچه وقتی داعش شکل گرفت، مسلمانان از 
مذاهب مختلف زیر پرچم مقاومت علیه داعش قیام کردند و 
این توطئه را نقش بر آب کردند؛ برای نمونه حشدالشــعبی در 
عراق با اندیشه مرجعیت و حاج قاسم سلیمانی شکل گرفت 
که در درون آن حشــد سنی و حتی حشد مسیحی هم داشتیم، 
لذا این مســئله و توطئه دشمن نتوانست به پیروزی برسد. قبل 
 اختالفی بین شیعیان و سنی ها و ستیز مذاهب 

ً
از این هم واقعا

اســالمی نبود. می بینید در ایران، سوریه، در شمال آفریقا یا در 
عراق شــیعیان و اهل سنت با هم زندگی می کنند، بدون اینکه 
اختالفی داشته باشند. جمهوری اسالمی در حوزه جهان اسالم 
هم به دنبال همگرایی بوده اســت و نشــانه های آن را می توان 
در سیاســت های ایــران درباره آرمان فلســطین و حمایت از 
گروه هایی، مانند حماس، جهاد اسالمی و دیگر جبهه های اهل 
سنت دید. در موضوعات داخلی نیز همبستگی ملی ایرانیان و 
وحدت کلمه ملی در شیطنت هایی که در شمال غرب کشور و 
دیگر مناطق می شود خود گویای میزان شکست دشمن است. 

 BBBB بــرای امتداد پیــروزی در مقابل سیاســت های  
تفرقه آمیز دشــمنان کــه بی تردید در آینــده ابعاد 
پیچیده تری نیز به خــود می گیرد چه موضوعاتی 

باید دنبال شود؟
تفــوق در حوزه رســانه و ابتکار عمل در جنــگ روایت ها از 
اصلی ترین موضوعاتی است که می تواند این پیروزی ها را امتداد 
بخشد. افزایش دادن آگاهی مردم، افزایش سواد رسانه ای،جهاد 
برای تبیین اهمیت وحدت و شناخت توطئه دشمن برای مقابله 
با سیاست های آمریکایی و جلوگیری از فتنه های پیش رو بسیار 
مؤثر است. بزرگداشت روزهایی، همچون سیزده آبان و تبیین 
ایاالت متحده آمریکا به عنوان اســتکبار جهانی برای نســل 
رق مختلف موجب خواهد شد که این کشور 

ُ
دانش آموزان از ط

هیچ وقت نتواند به اهداف شوم خود در ضربه زدن به ایران موفق 
شود.

 اتحاد  
پادزهر توطئه

 نگاهی به چگونگی مقابله با توطئه
 تحریک گسل های مذهبی و قومی در گفت وگوی صبح صادق

 با حسن عابدینی، کارشناس مسائل بین الملل

ایاالت متحده آمریکا ۴۲ ســال است که به منظور دشمنی با جمهوری  
اســامی در پی سیاست های استکباری برای آســیب زدن به نظام ایران 
از هیچ کاری دریغ نکرده اســت؛ اما اذعان محققان غربی و نظرسنجی 
دانشگاه مریلند حاکی از وفاق بیشتر اجتماعی و همگرایی ملی به جای 
واگرایی در ایران اسامی است؛ امری که روایت های عجیبی از شکست 
سیاست های استکباری غرب تا وفاق اجتماعی قومی در ایران دارد.  دشمنی استکبار جهانی از آغاز انقاب اسامی شروع 
شد؛ اما ملت ایران به رهبری امام راحل از همان ابتدا، به این دشمنی پی بردند و شاید همین بیداری و هوشیاری بود که سبب 
شــد دانش آموزان و دانشجویان در 13 آبان 1357 با یورش به النه جاسوسی آمریکا دست غرب را در تاش برای تنش های 
داخلی در ایران رو کنند. سیاست های آمریکا برای ضربه به وفاق در ایران شکست خورد، اما این کشور باز هم از راه های دیگری 
برای رسیدن به اهداف شوم خود بهره می برد. صبح صادق برای بررسی دالیل شکست این سیاست های استکباری و راه های 
جلوگیری از نیل دشــمن به اهداف شوم ایجاد شــکاف قومیتی در ایران با دکتر حسن عابدینی، کارشناس مسائل بین الملل 

گفت وگویی داشته که در ادامه می خوانید.

 BBBB با توجه به خوی استکباری آمریکا و تجربه بیش از ۴0 سال  
دشــمنی و عداوت آمریکا علیه جمهوری اسامی ایران، 
به نظر شما در وضعیت فعلی مذاکره اصولی با این کشور 
برای نظام جمهوری اسامی وجهی دارد؟ چرا آمریکایی ها 

موافق باز بودن گفت وگو هستند؟
در حقیقت آمریکا انواع گزینه های متفاوت و حتی استفاده از گزینه نظامی 
را تا سال ۲۰۰۶ بررسی کرده و به این جمع بندی رسیده بود که این گونه 
ابزارها و سناریوها در خصوص جمهوری اسالمی ایران جواب گو نیست 
و نمی تواند مانع رشد مؤلفه های قدرت جمهوری اسالمی  شود؛ از این رو 
راهبردی را تدوین کرد که بر اساس آن سعی می شود در سه مرحله رشد 
مؤلفه های قدرت جمهوری اسالمی در حوزه های گوناگون را، در مرحله 
نخســت کند کرده و در مرحله دوم متوقف و در درجه ســوم منفی کند. 
این کار با اســتفاده از سیاست معروف چماق و هویج انجام می شود که 
در طرف چماق، تحریم و تهدید و در طرف هویج، اعتمادسازی نسبت 
بــه ممکن بودن حل اختالف از طریق مذاکره قرار دارد. بر اســاس این 
راهبرد آمریکایی ها، قرار است ایران از طریق توافق نامه های پیاپی راضی 
شود که به تدریج بخش هایی از مؤلفه های قدرت خود را محدود کند و 
در نهایت مؤلفه های قدرت جمهوری اسالمی مهار و رشد منفی تجربه 
شود. بنابراین مشخص است که هدف آمریکایی ها از تحریم و تهدید این 
است که ایران به سمت مذاکره برود. در این مرحله است که آمریکایی ها 
بــه جای حل اختــالف و حصول توافق در مذاکره به ســمت کســب 
امتیازاتی برای مهار قدرت جمهوری اســالمی می روند. این مهم ترین 
نکته سیاســت های آمریکا در دو دهه گذشته نسبت به کشور ماست. در 
طرف مقابل جمهوری اسالمی ایران در قراردادهای متعددی که با آمریکا 
 نشان داده 

ً
یا ســه کشور اروپایی داشــته و برجام آخرین آنها بوده، مکررا

است که در مذاکره به همه تعهدات خود پایبند است و تعهدات را انجام 
می دهد؛ چراکه با این مبنا وارد گفت وگو شدیم که طرف مقابل به دنبال 
حل اختالف است، اما ثابت شد که طرف مقابل هیچ گاه تعهدات خود 
را عمل نمی کند، چون به دنبال حل اختالف نیست و به دنبال مهار است، 

لذا برای مهار ایران باید کماکان ابزار تحریم و تهدید را نگه دارد.

 BBBBآیا این به این معناست که ایران نباید به پای میز مذاکره برود؟ 
نگاه جمهوری اسالمی ایران باید به مقوله تقابل با آمریکا و مذاکره تغییر 
کند. در حقیقت در طول سال های گذشته به ویژه در هشت سال گذشته، 
نگاه ما پیوســته به دنبال اســتفاده تک ابزار از مذاکره بوده است؛ چراکه 
تیم مذاکره کننده و تیم حامیان مذاکره فکر می کردند با اســتفاده از ابزار 
دیپلماسی محض و مذاکره، می توان به حل اختالف رسید که این ضعف 
دیدگاه و راهبرد یا ضعف بصیرت، سبب شد که مذاکرات به اهداف از 

پیش تعیین شده و وعده داده شده، نرسد.
حال اینکه اگر آمریکا را در چارچوب راهبرد مهار ببینید، متوجه می شوید 
 ناقص 

ً
که مذاکره فقط می تواند یکی از ابزارهای مورد استفاده باشد و قطعا

است و باید در کنار آن، از ابزارهای تکمیلی، از جمله کاهش تأثیر تحریم 
به عنوان اسلحه اصلی طرف آمریکایی، فشار بر طرف مقابل و... استفاده 
شــود. نکته ای که در اینجا و در شرایط امروز بسیار حائز اهمیت است، 
این اســت که ما باید بدانیم آمریکایی ها با سیاســت فشار حداکثری به 
اهداف شان نرسیده اند و حاال کاخ سفید قصد دارد با مذاکره اهداف خود 
را دنبال کند، بنابراین برای این شرایط ما باید یک راهبرد هوشمند تعریف 
کنیم و با در دست گرفتن ابتکار عمل و استفاده از ابزارهای موجود یک 
کارزار فشار حداکثری را برای امتیازگیری از آمریکایی طراحی کنیم که 
یکی از ابزارها در این مسیر هم مذاکره است، بنابراین ما به طراحی یک 

رویکرد جامع برای مقابله با راهبرد مهار آمریکا نیازمند هستیم. 

 BBBB اولویت ها و برنامه های آمریکایی در راهبرد مهار چیست؟   
همانطور که مطرح شــد آمریکایی ها در چارچوب راهبرد مهار به دنبال 
از بین بردن مؤلفه های قدرت ما هستند و به این جمع بندی رسیده اند که 
قدرت ایران در ســه موضوع منطقه ای، موشــکی و هسته ای را در صدر 

اولویت های خود قرار دهند. 
به این معنا که برای نمونه در گام اول رشــد قدرت هســته ای ما را کند 
کرده، در گام دوم متوقف کنند و در گام ســوم به سمت عقب برگردانند؛ 
این موضوع در بخش های مختلف مانند سانتریفیوژ و غنی سازی به این 
معناست که غنی ســازی در نهایت به صفر برسد. در زمینه موشک های 
بالســتیک نیز به دنبال این هســتند که در پایان مرحله ســوم، اگر کال 
موشک های بالســتیک ایران جمع آوری نشود، حداکثر دارای برد ۳۰۰ 
کیلومتر شود. البته این اولویت های آمریکایی هاست و در صورت موفقیت 
در این سه حوزه به سراغ مؤلفه های دیگر می روند، مانند قدرت پهبادی، 
قدرت سایبری، قدرت نانوتکنولوژی، لیزر و تمام حوزه های دیگری که به 
جمهوری اسالمی ایران قدرت می بخشد تا به این ترتیب ایران را تضعیف 

کنند.

 BBBB راهبرد ایران در مقابل این اهداف چگونه باید باشد؟  
 باید هر آنچه آمریکایی ها به دنبال تضعیف آن هستند، تقویت کنیم؛ 

ً
قطعا

به عبارتــی مذاکره در چارچوب راهبرد مورد نظر انجام شــود. مذاکره 
تنها ابزاری اســت که به جای خود و بسیار کمتر از زمان کنونی یعنی در 
دوره آقای روحانی اســتفاده  شــود، ما باید دو بسته را طراحی و مکمل 
دیگر اجرا کنیم یا حداقل در دســت اجرا داشته باشیم. بسته اول، بسته 
پدافندی به منظور کاهش تأثیرگذاری تحریم هاست که باید در دوره های 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اجرا شــود؛ از جمله این اقدامات در 
دوره کوتاه مدت این است که باید کریدور جنوب به شمال تکمیل شود، 
روابط با کشورهای همسایه به سرعت گسترش پیدا کند و در حوزه های 
اقتصادی باید قانونی تصویب شود که هر سیاست یا قانون دیگری را که به 
دور زدن تحریم ها صدمه می زند، بی اثر کند یا به حالت تعلیق دربیاورد 
و از تصویب چنین قوانینی تا زمانی که تحریم هســتیم، جلوگیری کند. 
همچنین باید نقشه جامع دور زدن تحریم ها از سوی دستگاه های امنیتی 
ترسیم شود تا به موقع به کمک شرکت ها و نهادهای خصوصی و دولتی 
که می خواهند تحریم را دور بزنند، برسد و به آنها کمک شود. موضوعی 
که باید در میان مدت محقق شود، تقویت بخش نفتی و بانکی کشور است 
و در درازمدت نیز هم اقتصاد مقاومتی باید شــکل کاملی به خود گرفته 
باشد، به این معنا که ثمره اقتصاد مقاومتی در کشور قابل لمس باشد. بسته 
دوم، بسته آفندی است به معنای اینکه از همه ابزارهای ممکن و اهرم های 
فشار بر طرف غربی باید استفاده شود؛ از جمله ابزارهای فشار موجود در 
حوزه های هسته ای، نظامی و موشکی است؛ در حوزه نظامی ـ منطقه ای 
باید تمام نیروهای مقاومت در منطقه با یک آرایش مجدد و با یک ترکیب 
تهاجمی تر حاضر شــوند، البته بدون نزاع و درگیری و منظور از آرایش 
مجدد این نیست که شروع به درگیری شود، بلکه منظور این است که باید 
در آرایش خود، حالت تهاجم و آفند را به عنوان یک پالس مخابره کنند تا 
موج فشار جدیدی برای طرف مقابل ایجاد کند. همچنین در حوزه های 
دیگری به جز نظامی و هســته ای نیز جمهوری اسالمی ایران اهرم های 
فشــار استفاده نشــده ای دارد که باید با تاریخ های مشخص و با پشتوانه 
عملی به صورت یک نقشه راه ترسیم شود تا در کنار بسته پدافندی کاهش 
تأثیرگذاری تحریم ها مورد استفاده قرار گیرد. در چنین شرایطی مذاکره 
یک ابزار خواهد بود تا نتیجه این اقدامات را اخذ کنیم، واال خارج از این 
راهبرد، یعنی استفاده محض از مذاکره، بارها و حداقل تاکنون شش مرتبه 

ثابت شده است که به هیچ نتیجه ای نمی انجامد.

مذاکره برای مهار
 واکاوی استراتژی کاخ سفید و راه های مواجهه با آن

 در گفت وگوی صبح صادق با مصطفی خوش چشم، کارشناس مسائل بین الملل 

زهراظهروند
خبرنگار

در تاریخ انقاب اســامی 13 آبان یادآور 
ســه واقعه مهم و اثرگذار است. تبعید امام 
خمینی)ره( به ترکیــه در 13 آبان 13۴3، 
کشــتار بی رحمانه دانش آموزان در 13 آبان 
1357 و تسخیر النه جاسوسی در 13 آبان 
1358 ســه اتفاق مهم این روز هستند که 
هر یک نقش بســزایی در پیروزی و حرکت 
صحیح انقاب اســامی داشــته اند. هر 
یک از این رویدادها به نوعی نشــان دهنده 
مبارزه مــردم ایران با اســتکبار بــوده و با 
نگاهی به ماجرای تبعیــد امام خمینی)ره( 
در تاریخ معاصر ایــران، می توان درک کرد 
که این تبعید در نتیجه  اعتراض امام)ره( به 
مستشاران  مصونیت  و  »کاپیتوالســیون« 
آمریکایی اتفاق افتاده و در حقیقت منشــأ 
مبارزه با اســتکبار و اســتعمار بوده است. 
شــهادت جمعی از دانش آمــوزان از دیگر 
مناسبت های این روز اســت؛ در 13 آبان 
ســال 1357 این دانش آموزان احســاس 
تکلیف کرده و مــدارس را تعطیل کردند تا 
اعتراض و مخالفت خود را با رژیم دســت 
نشــانده پهلوی اعام کننــد، این حرکت 
نیــز در نوع خــود مبارزه با اســتکبار بوده 
است. تسخیر النه جاسوسی آمریکا نیز که 
به تعبیر امام خمینــی)ره( »انقاب دوم« 
بود، به منظور مبارزه با اســتکبار با حضور 
دانشجویان اهمیت ویژ ه ای در تداوم مسیر 

صحیح انقاب اسامی داشته است. 
معنای »استکبار« برتری خواهی، امتناع 
از پذیرش حق از روی عنــاد، بزرگ بینی و 
بنابراین،  اســت.  دروغین  خود بزرگ بینی 
اســتکبار خویی را می گوینــد که موجب 
می شود شــخص خود را بزرگ شمارد؛ از 
ایــن رو، از قانون یا هر امــر معقول و عرفی 
گردن کشــی می کند. بدیهی است که با در 
نظر گرفتن ایاالت متحده به عنوان یک پیکر 
واحد و با یادآوری رفتار، راهبرد این کشور به 
همگان ثابت شده است که استکبار مهم ترین 
خصیصه و صفت این کشور است. مستکبر 
در خود احســاس غرور و قدرت می کند. 
روحیه خودبرتربینی موجب می شود خود 
را چنان پنــدارد که بر همــه موجودات یا 
هم نوعان خود سرآمد است و باید دیگران 
در مقابل او تسلیم باشند. این احساس غرور 
و قدرت است که وی را از پذیرش دیگری و 
هم ردیف بودن باز می دارد. کسی که از چنین 

روحیه و خویی برخوردار است، هرگز خود 
را با دیگران در یک سطح نمی بیند و خواهان 
اطاعت دیگری از خود اســت. قرآن کریم 
۴8 بار خصلت و مشتقات استکبار را بیان 
کرده است که تنها به یک نمونه که در پاسخ 
به مستکبران است، اشاره می شود. خداوند 
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قوم عاد در زمین به ناحق تکبر و سرکشــی 
کردند و گفتند که از ما نیرومندتر )در جهان( 
کیست؟ آیا آنها ندیده و ندانستند که خدایی 
که آنها را خلق فرموده، بسیار از آنان تواناتر 
است؟ و آنها آیات )قدرت( ما را )با وجود 

این برهان( انکار می کردند(. 
درجهان امروز نیز ایاالت متحده همواره 
با روحیه استکباری خود دنبال سیطره بر دنیا 
است؛ روحیه ای که ایاالت متحده در طول 
۴۲ سال گذشته نسبت به جمهوری اسامی 
داشته است. کنش رفتاری این کشور نشان 
می دهد، آنها بــه دنبال ایرانی مطیع به اوامر 
خود و وابسته مطلق به آمریکا هستند. اینکه 
انقاب اســامی مسیری الهی و بر خاف 
نظر استکبار جهانی را در پیش گرفت، مورد 
دشمنی آمریکا قرار گرفت که بعد از گذشت 
چندین دهه همچنان با شــدت ادامه دارد. 
بنابراین اختاف جمهوری اسامی ایران با 
آمریکا، مبنای اندیشــه ای دارد و ریشه آن را 
باید در اعتقادات دو طرف جست وجو کرد 
که با مذاکره و گرفتن به اصطاح بهانه از این 

کشور، از دشمنی آمریکا نخواهد کاست.
روحیه استکبارستیزی جمهوری اسامی 
تابوت شکســت ناپذیری  توانســت  ایران 
آمریکا را بشکند و شرایطی را به وجود بیاورد 
که امروز نتیجه آن احساس شکست و افول 
برای اندیشــه خودبرتربینی ایاالت متحده 

است. 
بنابراین روز 13 آبان ماه که با تسخیر النه 
آمریکا  شکست ناپذیری  روحیه  جاسوسی 
در جهان شکســت و از آن بــه عنوان نماد 
استکبارستیزی یاد می شــود، آثار و برکاتی 
داشته است: شکست بت ابرقدرتی آمریکا 
در ایران و جهان، آشکار شدن چهره حقیقی 
دوستان انقاب و دشمنان، شتاب بخشیدن 
به حرکت ظلم ستیزی انقاب، قطع رابطه 
مطلق با آمریکا و شکوفایی استعدادها، باز 
پس گرفتن قسمتی از سرمایه های بلوکه شده 
در آمریکا، از بین رفتــن مرکز اطاعاتی و 

جاسوسی آمریکا در منطقه خاورمیانه.

13 آبان    
یکا آمر هیمنه  شکست  آغاز 

پیش درآمد 

 BBBB دانشگاه جان هاپکینز به تازگی به صراحت اعتراف 
کرده اســت  بر خاف ادعای  غرب و رسانه های 
وابسته، با وجود همه سیاست های خصمانه ضد 
ایرانی، نارضایتی های گســترده ای در ایران وجود 
ندارد؛ آیا این اعتراف به منزله ناکارآمدی فشارهای 

آمریکا علیه ایران است؟
به نظر بنده برای اثبات  شکســت سیاست آمریکا نسبت به ایران 
استناد به نتیجه این نظرسنجی ها نیازی  نیست؛ چراکه مقامات 
آمریکایی و مقامــات دولت بایدن بارها ایــن موضوع را تکرار 
کرده اند که سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ جواب نداده، 
آمریکا به اهدافش نرســیده و مشکالتی که در حال حاضر وجود 
دارد، نتیجه همان سیاســت های شکســت خورده است. حتی 
آقای پمپئو، وزیر خارجه ســابق آمریکا در اواخر دوره مسئولیت 
خود در دوره ترامپ، به این مسئله اذعان کرده بود. هدف اصلی 
دولت ترامپ و دولت بایدن سقوط جمهوری اسالمی ایران بود 
که این اتفاق نیفتاد. همچنین نظر آنها این بود که اگر ســرنگونی 
اتفاق نیفتد، از ایران امتیاز بگیرند که این موضوع هم محقق نشد. 
امتیازهای قبلی هم که در حوزه هســته ای ذیل برجام به دســت 
آوردند، بسیاری از آنها اکنون از دست آمریکا رفته است. این نکته 
از این نظر اهمیت دارد که درست است ایران در حوزه اقتصادی 
مشکالتی دارد، اما طرف مقابل هم به اهدافش  نرسیده است و 
نیاز دارد نسبت به عملکرد خود تجدید نظر کند و این نکته مهمی 
است که در دستور کار مقامات قبلی و فعلی  کاخ سفید بوده است. 

 BBBB به نظر شــما، با قبول شکســت سیاســت فشار  
حداکثری علیه ایران از سوی آمریکایی ها، ما باید 
منتظر تغییر سیاست های  واشنگتن علیه کشورمان 

باشیم؟
این مسئله قدری به خود ما و درس هایی که از برجام گرفته ایم، 
بســتگی دارد. ما باید این حقیقت را که دولت آمریکا به دنبال 
تعامل با ما نیســت، درک کرده و در سیاست ها و اقدامات مان 
لحاظ کنیم. یکی از مشــکالت ما این بوده که عده ای در داخل 
فکر می کردند آمریکا با توافق برجام می خواهد به نوعی به تعامل 
با ایران برســد که این تحلیل اشتباهی بود. باید متوجه این نکته 
شــد که آمریکا چه با ما توافق داشته باشد و چه نداشته باشد، از 
تحریم دست برنمی دارد؛ چراکه احساس می کند تحریم، ابزار 
فشار بر ایران است و هر توافقی هم که حاصل شود، نیاز است که 
تحریم وجود داشته باشد تا این توافق اجرایی شود. باید متوجه 
شــویم که در نهایت آمریکایی ها به دنبال سرنگونی جمهوری 
اســالمی هســتند و این موضوع، هدف اصلی دموکرات ها و 
جمهوری خواهان است. باید متوجه شویم که راه حل برون رفت 
از مشکالت کشــور، معطل نکردن کشــور و اقتصاد کشور و 
شــرطی نکردن اقتصاد کشــور به فالن توافق با آمریکاســت. 
مقامات دولت آقای رئیســی این جمله را زیاد تکرار می کنند و 
امید داریم که این را در عمل هم نشان دهند. برجام، درس های 
متعددی داشــته که اگر آنها را فرا بگیریم و فراموش نکنیم و به 
آنها توجه کنیم، بسیاری از مشکالت حاشیه ای که داشته ایم، در 

عمل برطرف خواهد شد. اقتصاد کشور نباید معطل توافق باشد 
و برای حل مشکالت کشور باید راهکارهای دیگری اندیشید. 
هیچ مشــکلی با مذاکره و حتی دادن امتیاز به طرف غربی حل 
نمی شود؛ منتها باید این مسئله را متوجه باشیم و بفهمیم که چه 

کاری انجام دهیم.

 BBBB در مذاکراتی که قرار است در آینده انجام شود، به  
نظر شما ایران چطور و چگونه عمل و رفتار کند تا 
مسائلی که در این چند سال اخیر در روند مذاکرات 
به وجود آمده، به وجود نیاید و ایران از یک موضع 

قدرت باالتر در مذاکرات حاضر شود؟
باید به درس هایی که برجام داده اســت، توجه کنیم که یکی از 
آنها این اســت که زمانی آمریکایی ها سیاســت خود را تغییر 
می دهند که متوجه شوند سیاست قبلی شکست خورده است و 
متوجه شــوند که با ادامه سیاست قبلی، ایران  نه تنها ضعیف تر 
نمی شود، بلکه قوی تر هم می شود. آمریکایی ها زمانی به سمت 
مذاکره آمدند که متوجه شــدند ایران غنی ســازی را در داخل 
کشــور متوقف نمی کند و در حوزه هسته ای هم توانمندی هایی 
پیدا کرده اســت که قبال نداشته و قدرت هسته ای ایران افزایش 
پیدا کرده است. آمریکایی ها گفتند توافقی انجام دهیم که سرعت 
هســته ای ایران را کند کند، به عبارتی برجام برای همین ایجاد 
شد که سرعت برنامه هسته ای ایران کند شود و عالقه مند بودند 
که در نهایــت آن را متوقف کنند. درس دیگری که برجام دارد، 
این اســت که هر چقدر ایران قوی تر شود و چون طرف مقابل 

فقط زبان زور را متوجه می شــود، در نهایت به ســمت اصالح 
سیاســت های غلط خود می رود. درس دیگر برجام این است 
که متوجه شــویم موضوع رفع تحریم ها، بــه این راحتی اتفاق 
نمی افتد؛ چون آمریکایی ها به نگه داشتن تحریم ها عالقه دارند. 
یکی از مشــکالت در مذاکرات وین، این بود که می خواستند 
تعــدادی از تحریم های جمهوری اســالمی را کــه غیرقانونی 
و خالف برجام بــود، نگه دارند. این در حالی اســت که همه 
تحریم های آمریکایی غیرقانونی اســت، چراکه به کشورهای 
ثالث فشار می آورد و خالف قوانین بین الملل است. از این رو به 
جای هدف قرار دادن رفع تحریم ها، باید خنثی کردن تحریم ها 
هدف باشد و ابزارهایی را باید پیدا کرد که تحریم ها را خنثی و 
بی اثر کند. آینده، آینده مثبتی است،چون آمریکا کشوری رو به 
افول است و دست و پا می زند تا جای خود را در دنیا حفظ کند. 
در واقع، چون کشور رو به افولی است و مشکالت متعدد داخلی 
و خارجی دارد، اگر چند ســال دیگــر مقاومت ایران ادامه پیدا 
کند، اصوال صورت مسئله پاک می شود؛ یعنی آمریکا اصوال در 
جایگاهی نیســت که بتواند با استفاده از ابزار تحریم به اهداف 
خود برسد که البته این حرف، فقط صحبت ما نیست؛ حدود ۱۰ 
روز پیش وزارت خزانه داری آمریکا که مسئول اجرای تحریم ها 
و مدیریت تحریم های آمریکاســت، در گزارشی اعالم کرد که 
اســتفاده زیاد از ابزار تحریم، این ابزار را در درازمدت از دست 
آمریکایی ها خارج می کنــد. در حال حاضر، خود آمریکایی ها 
معتقد هســتند تحریم ها، آمریکا را دچار چالش کرده و متوجه 

شده اند که جایگاه شان در دنیا مانند قبل نیست و یکی از دالیل 
فرار مفتضحانه آنها از افغانستان، متوجه شدن همین مسئله بوده 
است. آمریکایی ها ۲۰ سال پیش به افغانستان آمدند و این کشور 
را اشغال کردند و تصور می کردند می توانند آن را مدیریت کنند 
و به سمتی که می خواهند ببرند؛ در حالی که بعد از گذشت ۲۰ 
ســال و هزینه چند تریلیونی و کشته شدن چندهزار آمریکایی و 
چندصدهزار افغان، مجبور شدند مفتضحانه از آنجا فرار کنند. 
دولت بایدن می دانســت که با چنین رفتاری، آبروی آمریکا در 
دنیا خواهد رفت، اما چاره دیگری نداشتند؛ از این نظر آمریکا 
در حال از دســت دادن جایگاه قدرت خود در دنیاست و خود 
آنها متوجه این موضوع شده اند. این رفتارها و مسائلی که عنوان 
می کنند، در نهایت آمریکا را تضعیف خواهد کرد و آن قدرتی 
که آمریکا بر اساس آن سعی می کرد به اهداف خود برسد دیگر 
وجود نخواهد داشت تا کشورهایی مانند ایران را بخواهند تحت 

فشار قرار دهند.

 BBBB در واقع شکست پروژه فشار به ایران و ایران هراسی  
از ســوی آمریکا، به معنای پایان دادن به امپراتوری 

آمریکا و ابرقدرتی آمریکا خواهد بود؟
یکــی از دالیل افول آمریکا، انقالب اســالمی و موفقیت ایران 
در مقاومِت مقابله با آمریکاست؛ جمهوری اسالمی ایران، تنها 
کشوری است که توانسته است اینطور در مقابل آمریکا مقاومت 
کند و آنها نتوانســتند به اهداف خود  برسند که همه اینها نشان 

می دهد آمریکایی ها جایگاه خود را از دست داده اند.

یکاست انقالب اسالمی یکی از دالیل افول آمر
فواد ایزدی، کارشناس روابط بین الملل در گفت وگو با صبح صادق

در تقویم جمهوری اسامی ایران، روز 13 آبان ماه روز مبارزه با استکبار نام گذاری شده است که یادآور حماسه های تاریخی اتفاق افتاده در این روز است. آمریکا و کشورهای مستکبر جهان همواره علیه کشورهای مظلوم و حامی عدالت و صلح جهانی مبارزه کرده و تا جایی 
که توانسته اند علیه آنها فشار و تهدید و تحریم داشته اند. یکی از سیاست های فشار حداکثری علیه نظام جمهوی اسامی ایران، تحریم های ظالمانه و غیربشری آمریکا نسبت به ایران بوده است، اما این کشور نمی توانست پیش بینی کند دشمنی با ایران باعث قدرتمندتر ظاهر 

شدن ایران نسبت به قبل در منطقه و جهان خواهد شد و این خود آمریکاست که رو به افول و نابودی می رود. در همین خصوص با فواد ایزدی، کارشناس مسائل منطقه گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

در طول عمر با برکت انقاب اسامی، استکبار جهانی با محوریت ایاالت متحده آمریکا همه توان خود را در 
جهت ضربه زدن به جمهوری اسامی گذاشته است؛ از این رو رفتاری از آمریکا سراغ نداریم که در آن توطئه 
علیه انقاب اســامی ایران وجود نداشته باشد. راه اندازی جنگ نیابتی و پشتیبانی از صدام، ناامن سازی 
کشــور از طریق منافقین و ســایر نفوذی های داخلی، تاش برای انزواســازی ایران از طریق اجماع سازی 
بین المللی، اعمال شدیدترین تحریم های تاریخ بشری و... تنها نمونه کوچک و آشکاری از استکبار جهانی 
علیه جمهوری اسامی بوده است. با بررسی نتایج دشمنی های آمریکا و غرب، به خوبی متوجه می شویم که تمام توطئه های استکبار در ضربه زدن نهایی به ایران، با 
شکست روبه رو شده است. حال در وضعیت فعلی با وجود آنکه اکثریت مردم از استکبار جهانی تنفر و حس خیانت و توطئه دارند، دشمن در آخرین حربه خود برای 
ضربه زدن به ایران، در تاش است از بستر مذاکره وارد شود. اگرچه اصل مذاکره مورد تأیید همگان است، اما نیت شوم آمریکا در مذاکره که به اعتراف اندیشکده ها و 
نخبگان آمریکایی در راستای تهی سازی قدرت همه جانبه ایران طراحی شده است، مورد پذیرش جامعه داخلی )با تجربه هشت سال مذاکره در دولت روحانی( نیست. 
به نحوی که در مذاکرات برجامی، ایران همه تعهدات خود را طبق 15 بار تأییدیه آژانس انرژی اتمی انجام داد؛ ولی آمریکا به تعهدات خود عمل نکرد! اجرای یک 
طرفه برجام باعث شده بود که استکبار همواره به دنبال توطئه ای جدید باشد و روز به روز بر جسارت و دشمنی خود می افزود. با مصوبه انقابی مجلس، اجرای یک 
طرفه برجام متوقف شد و جلوی زیاده خواهی آمریکا و غرب گرفته شد. البته با همه این تفاسیر و تمام دشمنی های آمریکا و کشورهای مستکبر، جمهوری اسامی 
ایران بیش از پیش قدرت مندتر شده است. حال که بستر مذاکره همچنان مورد تأکید قرار می گیرد، باید جمهوری اسامی از قدرت بازدارنده خود برای مهار اهداف 

شوم و استکباری آمریکا و متحدانش استفاده کند. به همین منظور با دکتر مصطفی خوش چشم، کارشناس مسائل بین الملل گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید:

زهراظهروند
خبرنگار

اکبرمعصومی
دبیر گروه پرونده
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سیاست
۱0

یکی از آثار سوء حکمرانی صدها ساله 
پادشاهان ظالم بر ایران زمین، سرقت 
اموال عمومی و در اختیار گرفتن ثروت کشور از 
سوی خاندان های سلطنتی بود که نتیجه ای جز فقر 
و گرسنگی و فالکت برای مردم به همراه نداشت. 
تصرف هکتارهــا هکتار زمین هــای مرغوب، 
ســاختن کاخ های متعــدد در بهتریــن و خوش 
آب وهواتریــن مناطق کشــور، در اختیار گرفتن 
خروارهــا طال و جواهر رنگارنــگ و قیمتی و... 
گوشــه ای از ماجــرای تلخی اســت که بخش 
عمــده ای از صفحات ســیاه تاریــخ را به خود 
اختصاص داده است. اوج این غارتگری را باید در 
خاندان پهلوی مشــاهده کنیم که روی پادشاهان 
زیاده خواه سلســله های گذشــته را سفید کردند! 
رضاخــان در دوره پادشــاهی اش بــر کشــور، 
زمین های بســیاری را در سراســر ایران، به ویژه 
اراضی پر رونق مازندران تصاحب کرد؛ به گونه ای 
که در اواخر سلطنت حدود 7۰۰۰ روستا به نام او 
ثبت شده بود. وی در زمان برکنار شدن از سلطنت 
در ســال ۱32۰، متمول تریــن و ثروتمندتریــن 
زمین دار ایران بــود و حدود 2۰۰ میلیون دالر در 
حساب های بانکی اش ذخیره پولی داشت. وی در 
پایان سلطنت خود، سرمایه ای حدود سه میلیون 
پوند و بیش از سه میلیون اگر )هر اگر برابر با ۴7 
۴۰ متر مربع اســت( زمین به ارث گذاشت. این 
 در استان حاصلخیز مازندران 

ً
زمین ها که عموما

واقع شــده بــود، از طریــق مصادره مســتقیم، 
فروش های اجباری و طرح ادعاهای مشــکوک 
مبنی بر تعلق زمین ها به امالک ســلطنتی، که در 
ســده گذشته مرســوم نبود، به دســت آمده بود. 

فرزندان او همین راه را در پیش گرفتند و بر تجمیع 
احمد علــی  گماشــتند!  همــت  جواهــرات 
مســعودانصاری، از خویشاوندان فرح پهلوی در 
کتــاب خاطرات خود که تحت عنــوان »پس از 
سقوط« از سوی مؤسسه مطالعات و پژوهش های 
سیاسی منتشر شده است، درباره خروج جواهرات 
سلطنتی از کشــور می نویسد: »موقع ترک وطن، 
شاه و خانواده اش مقدار زیادی از جواهرات خود 
را به همراه آوردند. از جمله شــاه به همراه اثاثیه 
خود چهار جعبه جواهرات آورد. استوار شهبازی، 
که همراه خانم دیبا، مادر فرح جواهرات را برای 
امانت سپردن به بانک ســوئیس برده بود، به من 
گفت که جواهرات در چهار جعبه بزرگ، هر یک 
به اندازه نیم قد انسان بود. البته این جواهرات خود 
شــاه و فرح بود، و  اال واالحضرت ها جواهرات 
خود را به طور جداگانــه ای آورده بودند. به ویژه 
اشــرف، که پیش از اوج گیری انقــالب از ایران 
خارج شده بود سر فرصت عمده جواهرات خود 
را از ایران خــارج کرده بود. هم چنین ملکه مادر 
هم، که حدود یک سال قبل از انقالب به لندن آمده 
بود، بیشتر جواهرات خود را در همان زمان همراه 

آورده بود.«

دزدان جواهر
   دهلیز    

 یکی از سناریوهایی که در آستانه برگزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری دهم از سوی جریان اصالح طلب 
و همســو با محافل و رســانه های خارجی و معاندان 
نظام کلید خورد، سناریوی تشکیک و ایجاد شائبه در 
ســالمت انتخابات بود. طرح این سناریو البته پیش 
از این هم در اردوگاه اصالح طلبان ســابقه داشــت. 
در جریان انتخابات هشــتمین دوره مجلس شورای 
اســالمی، ســناریویی با عنوان »ضــرورت نظارت 
بین المللی بر انتخابات ایران« با هدف تشــکیک در 
ســالمت انتخابات رقم خورد. همگام با فضاسازی 
محافــل خارجی، گروهــک غیر قانونــی »نهضت 
آزادی« با صدور بیانیه شش ماده ای، با تأکید بر اینکه 
»حــق دادخواهی در محاکم قضایــی صالح ملی و 
جــواز همکاری های ملی و بین المللــی نیز در زمره 
حقوق شناخته شده شهروندان قرار دارد. از جمله این 
همکاری ها نظارت بین المللی بر انتخابات محسوب 
می شود«، خواســتار نظارت بین المللی بر انتخابات 
شــد. متعاقب آن، مصطفی تاج زاده، عضو مشترک 
سازمان مجاهدین انقالب و حزب مشارکت، پس از 
نام نویسی در محل وزارت کشور، به تردید در سالمت 
انتخابات اشاره کرد و گفت: »امیدوار هستیم که در این 
انتخابات همه گرایش ها بتوانند حضور داشته باشند و 
انتخابات چنان ســالم برگزار شــود که کسی به فکر 
دعوت از مراجع بین المللی برای نظارت بر انتخابات 
نباشــد و این امر صد درصد به عملکرد اصول گرایان 
بســتگی دارد کــه فــارغ از نظــارت بین المللی، آیا 
حاضرند انتخابات ســالم برگزار کنند یا خیر؟« این 
اظهارات بی اســاس و مضحک که بــرای هم قطاران 
وی نیز قابل تحمل نبود، با واکنش تند برخی، از جمله 

موسوی الری، محمدرضا عارف و... روبه رو شد.
در آســتانه انتخابــات ریاســت جمهوری دهم، 
اظهارات برخی از اشــخاص و حتی نامزدها فضای 
ســالم انتخابات را به ســمت تردید و تشکیک سوق 
داد. یکی از پیشگامان و میدان داران این عرصه مرحوم 
اکبر هاشمی رفســنجانی بود که در مراسم سی  امین 
سالگرد قانونگذاری در مجلس شورای اسالمی که در 
آذرماه سال ۱387 برگزار شد، گفت: »مردم هیچ گاه 
ضد انقالب نمی  شوند و اگر احساس کنند، رأی شان 

جور دیگری خوانده می  شود و تأثیرگذار نیست و نیز 
احســاس کنند نمی  توانند نقش خــود را به خوبی در 
جامعه ایفا کنند، حضورشــان ضعیف می  شود.« وی 
چند ماه بعد در اردیبهشــت ماه سال ۱388، یک ماه 
مانــده به انتخابات در خطبه هــای نماز جمعه تهران 
اعالم داشت: »باید به طور جدی تالش شود تا سالمت 
انتخابات برای مردم مشخص شود تا با خیال راحت 
بروند و  رأی دهند. بیانات رهبری بسیار آرامش دهنده 
بــود. نمی خواهم بگویم که غیر از این اســت؛ اما در 
تبلیغاتی که  می شود، ضرورت دارد که عالیم روشنی 

برای سالمت انتخابات نشان داده شود.« 
مهدی کروبی، رئیس حــزب اعتماد ملی و نامزد 
انتخابات نیز در آستانه انتخابات اعالم کرد: »این روزها 
نشانه هایی دیده می شود که حرکت های خودسرانه ای 
انجــام می گیرد. این را تأکیــد می کنم و می گویم این 
بار بعد از نماز صبــح نخواهم خوابید و از اول صبح 
با گزارش گیری از تمامی ســتادها در ســطح کشور، 
اوضاع را رصد و دنبال می کنیم چنانچه تا ساعت ١١ 
صبح خبرهایی از تقلب در آرا بدهند، آن وقت می دانیم 
چه اقدامات مقتضی را در برابر تقلب های انتخاباتی 
انجام دهیم و اجازه نخواهیــم داد اعالم این موضوع 
به ساعات بعدازظهر کشیده شود، بنابر این مسئوالن 
با دقت زیاد مراقب باشــند تا آرای مردم در صحت و 

سالمت کامل شمارش و اعالم شود.« 
این اظهــارات در حالی دنبال می شــد که رهبر 

حکیم و فرزانه انقالب اســالمی خیلــی زود متوجه 
خط انحرافی ایجاد شــده در انتخابات شد. معظم له 
در روز اول فروردین ماه ســال ۱388 در بیانات خود 
در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علی بن 
موسی الرضا)ع(، از این سناریو پرده برداشتند و خطاب 

به نامزدهای انتخابات دهم فرمودند:
»مبــادا نامزدها در اثنــای فعالیت های انتخاباتی 
خودشان جوری رفتار کنند و حرفی بزنند که دشمن را 
به طمع بیندازند. رقابت ها را منصفانه کنند، حرف ها 
را منصفانه کنند، از جاده  انصاف خارج نشــوند... . 
انتخابات به فضل الهی و به حول و قوه الهی انتخابات 
سالمی اســت. من می بینم بعضی ها در انتخاباتی که 
دو ســه ماه دیگر انجام خواهد گرفت، از حاال شروع 
کرده اند به خدشــه کردن. این چه منطقی است؟ این 
چه فکری اســت؟ این چه انصافی اســت؟ این همه 
انتخابات در طول این سی سال انجام گرفته است ـ در 
حدود سی انتخابات ـ مســئوالن وقت در هر دوره ای 
 متعهد شــده اند و صحت انتخابات را تضمین 

ً
رسما

کرده اند، و انتخابات صحیح بوده اســت؛ چرا بیخود 
خدشه می کنند، مردم را متزلزل می کنند، تردید ایجاد 

می کنند؟«
سخنان رهبری هرچند برای بخشی از جامعه آگاه 
کننده و بصیرت افزا بود، اما جریان اصالحات تنها به 
سناریویی می اندیشید که برای موفقیت در انتخابات 
چیده بود! لذا فضاســازی های اصالح طلبان با شدت 

و حدت فراوانی دنبال می شد و آنها با همه توان برای 
تردید در افکار عمومی و بی اعتمادی و روی برگردانی 
مردم از رقیب سیاسی شان تالش می کردند! در همین 
راستا »محسن آرمین« سخنگوی سازمان مجاهدین 
نیز وارد میدان شــد و ابراز داشت: »از مراجع تقلید 
می خواهیم نظر خود درباره حکم شرعی دست بردن 
در آرای مردم را به  صراحت اعالم کنند تا با اعالم نظر 

آنها، جلوی تخلف در انتخابات گرفته شود.« 
حقیقت آن است که ســازمان مجاهدین یکی از 
پیشگامان و طراحان ســناریوی تشکیک در سالمت 
انتخابات بود. این سازمان در بیانیه ۱388/۱/2۱ خود 
که به عنوان اعالم حمایت از نامزدی میرحسین موسوی 
منتشــر کرد، تصریح می کند: »سالمت انتخابات به 
 
ً
شدت به مخاطره افتاده است؛ به طوری که دیگر تقریبا
اعتمادی به آمارهای انتخابات از جمعیت واجد حق 
رأی گرفته تا آرای شرکت کنندگان و تا آرای کاندیداها 

وجود ندارد.« 
محمد سالمتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقالب 
اســالمی هم مدعی شد: »ما نگران آرا هستیم و آن را 
بارها در جریان انتخابات اعــالم کردیم و اینکه یک 
حزب به شکل گسترده نمی تواند بر جریان برگزاری 
انتخابات نظارت کند، یک ضعف محسوب می شود؛ 
اما متأسفانه همه ابزارها در دست جناح رقیب است.«  
حتی طیف محافظــه کار اصالح طلبان نیز برای 
تکمیل جورچین وارد میدان اظهار نظر شــد و همین 
ادعاها را تکرار کرد. برای نمونه، سیدحسین مرعشی، 
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، تصریح کرد: 
»مردم باید اطمینان داشته باشند که رأی  شان درست 
خوانده می  شود تا پای صندوق رأی بیایند. باید بدانند 
هرچــه آنان می  خواهند، همان اتفاق می  افتد و امانت 

حفظ خواهد شد.«
ســیاه ترین کالم را عفــت مرعشــی، همســر 
هاشمی رفسنجانی در روز انتخابات در پای صندوق 
رأی و در جمــع خبرنگاران زد! وی که رســما اعالم 
کرد به میرحسین موسوی رأی داده است، گفت: »اگر 
تقلب شود، از مردم می خواهم با حضور در خیابان ها 
واکنش نشــان دهند، امــا در صورتی که تقلب انجام 
نشود، مطمئن هستم که میرحسین موسوی رأی خواهد 

آورد.«  
اینگونه  هیزم بــرای آتش فتنه و طرح دروغ بزرگ 

تقلب در انتخابات فراهم شد!

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب

 دولت موقت 
و تسخیر النه جاسوسی

روز دهم آبــان بود که حضرت 
امــام خمینی)ره( به مناســبت 
سال  دانش آموز  شــهدای  بزرگداشــت 
۱3۵7 پیامی صادر کردند و در این پیام به 
دانش آموزان، دانشــگاهیان و محصلین 
علوم دینی تاکید کردند که آمریکا را وادار 
به اســترداد شاه مخلوع نمایند. این تأکید 
امام)ره( کافی بود تا جمعی از دانشجویان 
دانشــگاه ها به این جمع بندی برسند که 
بســیاری از حــوادث تلــخ آن روزهای 
انقالب و کشــور از جمله غائله آفرینی در 
کردســتان و جــوالن دادن گروهک های 
چپ و راست و آنهایی که پسوند »خلق« 
را یدک می کشیدند، محصول برنامه ها و 

سیاست های آمریکایی هاست.
 آخریــن فتنه آمریکایی اســتقبال آنها 
از شــاه ایران و عدم اســترداد آن به ایران 
بود که خشــم ملــت ایران را بــه همراه 
داشت! در این وضعیت بود که جمعی از 
دانشــجویان پیرو خط امام)رع( در چند 
دانشــگاه پایتخت، در عصر روز ۱3 آبان 
تصمیم گرفتند با تصرف چند ساعته آنجا، 
به عنوان اهرم فشــاری برای استرداد شاه 
عمل کنند! آنها پس از ورود به سفارتخانه 
خیلی زود فهمیدند که مکان تصرف شده، 
سفارتخانه نیســت؛ بلکه النه جاسوسی 
آمریکایی هاست! وقتی گزارش وضعیت 
سفارتخانه به حضرت امام)ره( داده شد، 
ایشان طی سخنانی فرمودند: »آن مرکزی 
که جوان های ما گرفتند ـ آن طور که اطالع 
دادند ـ  مرکز جاسوسی و مرکز توطئه بوده 
اســت.« این حادثه در سیاست داخلی و 
خارجی جمهوری اسالمی اثر عمیقی بر 

جای گذاشت:
۱ـ اولین ضربه به جریان غرب گرا بود که 
برخی از اعضای دولت موقت را شــامل 
می شد. آنها اعتبارشان نزد افکار عمومی 
به شــدت آســیب دید و فضای عمومی 
کشور کامال در جهت مخالفت با راهبرد 
محافظه کارانه دولت موقت قرار گرفت و 
پیش از هر چیز به انــزوای دولت موقت 
کمک کرد و باعث شد مهندس بازرگان، 
نخست وزیر دولت موقت در روز ۱۴ آبان 

استعفایش را تقدیم امام کند.
2ـ اولین ســندی که از النه جاسوســی 
بیرون آمد، مربوط به عباس امیرانتظام بود 
که نشــان می داد وی با سفارت آمریکا در 
ارتباط بوده و تقاضای ارتباط گیری مستقیم 
با جاسوسان ســفارت آمریکا در خارج 
از ایران را داشــته است. او آن زمان سفیر 
ایران در »استکهلم« بود. دانشجویان هم 
از کل سفرای کشــورهای اسکاندیناوی 
دعوت کردند که برای مشــورت به النه 
جاسوســی بیایند. تا امیرانتظام پایش را 
در داخل سفارت گذاشت، او را دستگیر 
و در ساختمانی پشت سفارت بازداشتش 
کردند. وی در دادگاه محاکمه و به حبس 

ابد محکوم شد. 
3ـ اسناد بســیاری از افراد که چهره ملی 
به خودشــان گرفته و مدعی انقالبی گری 
بودند، در النه جاسوســی به دست آمد و 
افشا شــد. به خصوص از طرفداران دکتر 
مصدق، مثل ابوالحسن بنی صدر که از وی 
به عنوان مأمور سیا یاد شده بود. بنی صدر 
در آن هنگام وزیر اقتصاد و دارایی دولت 
موقت بــود. از افراد دیگــری چون متین 
دفتری نوه دختری مصدق،  خســروخان 
قشقایی )که در خارج از ایران به عضویت 
ســازمان ســیا در آمده بود(،  حسن نزیه، 
 رحمت الله مقدم مراغــه ای و غیره... نیز 

اسنادی به دست آمد. 

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

مروری بر مفاسد دربار رژیم دیکتاتور پهلوی
پیمان »ورسای« پیمانی اســت که در تاریخ 
28 ژوئــن ۱9۱9، با حضور 27 کشــور میان 
دولت های پیروز در جنگ جهانی اول و آلمان 
شکســت خورده در تاالر آیینه کاخ ورسای در 
پاریس بسته شــد. این پیمان یکی از مهم ترین 
پیمان های صلح تاریخ است که به جنگ جهانی 
اول بین امپراتوری آلمان و متفقین خاتمه داد. 
البته درگیری هــای رزمی با انعقاد آتش بس ۱۱ 
نوامبر ۱9۱8، حدود هشــت ماه پیش به اتمام 
رســیده بود. این پیمان بــه امضای دولت های 
بریتانیا، ایاالت متحده، فرانســه، ایتالیا و ژاپن 
از یک طرف و امپراتوری آلمان در طرف دیگر 
رســید. تصمیمات نهایی به وسیله چهار نفر 
از رؤســای نمایندگی های رسمی قدرت های 
بزرگ، یعنی »ژرژ کلمانســو« نخســت وزیر 
فرانســه، »دیویــد لوید جرج« نخســت وزیر 
ویلســون«  وودرو  »تومــاس  انگلســتان، 
رئیس جمهور آمریکا و »اورالتدو« نخست وزیر 
ایتالیا اتخاذ می شــد و نمایندگی ژاپن فقط در 
مورد مســائل خاور دور مورد مشــورت قرار 
می گرفت. در این مذاکرات، انگلستان بیش از 
هر چیز خواهان فروپاشی نیروی دریایی آلمان 
بود که به مقصود خود رســید. فرانسه به دنبال 
ضعیف نگه داشــتن آلمان و گرفتن تضمینی 
بابت عدم تهاجــم دوباره آلمــان و همچنین 
دریافت غرامت بود. اما آمریکا به آینده قدرت 
خود در نظام بین الملل می اندیشید و خواهان 

ایجاد نظمی براساس قدرت جامعه ملل بود.
پیمــان ورســای از ۱۰ ژانویــه ۱92۰ بــه 
مرحله اجرا گذاشته شــد؛ یکی از مهم ترین و 

جنجالی ترین مفاد این معاهده، ماده 23۱ بود 
که مقرر می داشــت آلمان باید مسئولیت خود 
و متحدانــش بابت ایجاد تمامی آســیب ها و 
خسارات دوران جنگ را بپذیرد. گفتنی است، 
این مــاده بعدها به عنوان مــاده »گناه جنگ« 

مشهور شد.
این پیمان توانست امپراتوری آلمان را خلع 
ســالح کرده و بخش گســترده ای از خاک و 
تمامی مستعمراتش را از آن گرفته و مجبور به 
پرداخت غرامت به متفقین کند. در سال ۱92۱، 
مبلــغ کل این غرامت هــا ۱32 میلیارد مارک 
طال ارزیابی شــد که معادل ۴۴2 میلیارد دالر 
آمریکا در ســال 2۰2۱ است. در زمان امضای 
معاهده، برخی اقتصاددانان، مانند »جان مینارد 
کینــز« پیش بینی کردند که ایــن معاهده بیش 
 یک 

ً
از حد خشــن و ســختگیرانه و اصطالحا

»صلح کارتاژی« اســت و مبلغ غرامت آنقدر 
باالست که نتیجه معکوس خواهد داشت. این 
دیدگاه ها از آن زمان تــا کنون موضوع مباحثه 
مورخان و اقتصاددانان اســت. از سوی دیگر، 
برخی چهره های برجسته جبهه متفقین، مانند 
»مارشال فردیناند فوش« از ارتش فرانسه معتقد 
بودند این معاهده بیــش از حد به آلمان ارفاق 
کرده اســت! مشکالت ناشــی از این معاهده 
منجر به انعقاد پیمان »لوکارنو« شد که روابط 
بین آلمــان و دیگر قدرت های اروپایی را بهبود 
بخشید. گاهی معاهده ورسای را علت جنگ 
جهانی دوم دانسته اند، چرا که شرایط آن باعث 
ایجاد بیزاری و نفرت در آلمان و قدرت  گرفتن 

حزب نازی شد.

   حافظه    

 پیمان مهار متجاوز
قراردادی بین دولت های پیروز جنگ جهانی اول

انتخاباتتاریخ سالمت  در  تشکیک 
انتخابات ریاست جمهوری دهم و صف آرایی جریان های سیاسی  ـ ۷
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سیاست
۱۱

از حجت االســالم محمود امجد که 
سال های قبل علم روشــنگری را به 
دســت داشــت و به بصیرت افزایــی در نظام 
جمهوری اســالمی مددرسانی می کرد، انتظار 
می رفــت که در ماجرای فتنه ســال ۱388 هم 
همچون گذشته هدایت گر دانشجویان و جامعه 
مخاطب خود باشد؛ اما متأسفانه چنین اتفاقی 
رخ نــداد و او از ســران فتنه دفــاع کرد. عمده 
نزدیکان محمــود امجد ریشــه و دلیل اصلی 
گردش مواضع وی را به فرزندش، یعنی محمد 
امجد نســبت می دهند. محمد امجد در سال 
مهــدی  بــا  نزدیکــی  ارتبــاط   ۱388
هاشمی رفسنجانی و روح الله زم داشت. محمود 
امجد در جریان انتخابات ریاســت جمهوری 
ایران در سال ۱388 درباره محمود احمدی نژاد 
که منتخب مردم بود، گفته بود: »اگر امام بود این 
شــخص را عزل می کرد.« ادعای استاد دیروز 
اخالق)!( درباره رفتار احتمالی امام خمینی)ره( 
دور از نظر بود؛ چرا که امام راحل با وجود آنکه 
بعدها قســم یاد کرد که با ریاست جمهوری بی 
صدر موافق نبوده اند، اما چون انتخاب مردم بود 
وی را تأیید و تا آخر حمایت کردند و تا زمانی که 
اسناد نقش بنی صدر در شکست عملیات های 

نیروهای مســلح در جنگ منتشر نشد، و 
مجلس بر بی کفایتی سیاسی وی را نداد، 

دست نگه داشتند و فرمان عزل بنی صدر 
را صادر نکردند. شیخ امجد در 

دربــاره  قولــی  نقــل 
با  میرحسین موســوی 

قاطعیــت تمام گفت: 

»من به صداقت آقای موسوی یقین پیدا کرده ام و 
اگر همه کره زمین غیر این را بگویند، من از یقین 
خود دست برنخواهم داشت.« حال این سؤال 
مطرح اســت کــه وی چطــور تا ایــن حد به 
میرحسین موســوی یقین پیدا می کند که حتی 
حاضر نیست ادله و مدارک سازمان های مسئول 
نظام اســالمی و شهادت مؤمنان درباره خبط و 
خطای آشــکار موســوی در قانون شــکنی و 
اتهام زنی به نظام را بپذیرد؟ چگونه اســت که 
اســتادی که روزگاری بصیــرت و تحلیل یاد 
مریدان و جوانان می داد، چشم بر روی تعریف و 
تمجید مقامات و رسانه های دشمنان از موسوی 
می بندد و بر خالف معیار امام که توصیه به عمل 
خالف رفتار دشمنان داشت، حرکت می کند؟ 
جای تعجب و حیرت دارد که امجد دیکتاتوری 
میرحسین در مقابل رأی اکثریت مردم و ایستادن 
او در برابر قانون را ندید، ولی از خطای احتمالی 
یک سرباز در برخورد با آشوبگران بر  آشفت! و به 
نشانه اعتراض درس اخالق خود را تعطیل کرد. 
البته درس اخالق با چنین استادی برگزار نشود 
بهتر اســت؛ امــا تناقــض رفتاری اســتاد در 
چشم پوشــی از تحرکات و دندان تیزکردن های 
دشــمنان انقالب در فتنه 88 و حمایت 
بی منطق از ســران فتنه کــه منافقان و 
قاتالن هزاران انسان بی گناه پشت آنها 
پنهان شده بودند، سبب ریزش طرفداران 
وی شــد. محمود امجد قدرت تشخیص 
خود را به حلقه اطرافیان خود و پسرش 
محمد واگذار کرده بود و افکار آنها 

را فریاد می زد. 

   فراز و فرود محمود امجد  ـ ۳

واگذاری قدرت تشخیص!

   ریزش ها    

به جز نفوذ ســیدمهدی هاشــمی و 
باندش در بیت آقای منتظری، لیبرال ها 
و منافقین نیز با مالحظه نقاط ضعف او، برنامه 
نفوذ و تحت تأثیر قرار دادنش برای تقابل با نظام 
و رهبری را در دستور کار خود قرار داده بودند. 
در این زمینه مجتبی ســلطانی در کتاب »خط 
سازش؛ سرشــت و سرگذشت نهضت آزادی 
ایران«)۱396( نقل قولی از دکتر ابراهیم یزدی، 
دبیرکل سابق نهضت آزادی در خصوص سابقه 
روابط او با آیت الله منتظری کرده که بیان کننده 
 توجــه جریان های لیبــرال به بیــت منتظری 

است: 
»وقتــی که آقای منتظری امام جمعه شــد، 
ایشان به من گفت شما باید این کار ]یادداشت 
برداری مسائل سیاسی طول هفته[ را برای من 
انجام بدهید، گفتم ایراد ندارد. به همین دلیل 
پنج شــنبه هر هفته همدیگر را می دیدیم و من 
مطالب را می گفتم و ایشان یادداشت می کرد. 
زمانی هم که قائم  مقام ]رهبری[ بودند، بسیار 
با ایشــان در تماس بودم... هر هفته نبود، ولی 
 هفته ای یک بار برگزار می شد... وقتی 

ً
حدودا

از قائم مقامی نیز عزل شــدند، ما باز هم با هم 
 در تمام مراحل، 

ً
ارتباط داشــتیم... ما تقریبــا

با ایشــان رابطه داشــتیم، چه قبــل و چه بعد 
از ســمت قائم مقامی... ]آقــای منتظری[ به 

تفسیر و تحلیل های سیاسی ما اعتقاد داشتند. 
با گذشــت زمان، ارتباط ما بیشــتر و عمیق تر 
شد.«)ســلطانی، ۱397: 82( ارتباط ابراهیم 
یزدی به طــوری بود که آقای منتظری نامه های 
خصوصی بین خود و امام خمینی)ره( را برای 
او افشا می کرد. اگرچه وقتی حضرت امام این 
موضوع را به او یادآوری کرد، او انکار کرد؛ در 
حالی که بعدها ابراهیم یزدی در مصاحبه ای در 
سال ۱393 گفت: »بعد از عملیات معروف به 
مرصاد دستور اعدام زندانیان بر موضع مانده، 
صادر شد، ایشان ]منتظری[ طی یادداشت هایی 
به ایشــان ]امام خمینی[ اعتراض می کنند. در 
ســفری به قم در دیداری که با ایشــان داشتم، 
ایشان مکاتبات ]بین خود و امام[ را دادند به من 
خواندم. نظرم را پرسیدند.«)روزنامه روزان، 9 

)۱393/8/
با وجود این، نفوذ لیبرال ها در بیت منتظری 
پــس از دســتگیری مهدی هاشــمی و باند او 
افزایش یافت و تدابیری که امام برای جلوگیری 
از نفوذ آنها به کار بســتند، متأسفانه با شکست 
روبه رو شــد و در نهایت امام بــه دلیل تبدیل 
شدن آقای منتظری به آنتی تز انقالب از طریق 
نفــوذ لیبرا  ل ها و منافقیــن در فروردین ۱368 
فرمودند که ایشــان صالحیت رهبری انقالب 
را ندارند.)موســوی خمینی، همــان، ج 2۱: 
33۰( اگرچه فرجام عملیات نفوذ بر آیت الله 
منتظری و در بیت او ناکامی در هدف های غایی 
نفوذگران بود، امــا این دام همچنان پیش روی 
شخصیت های نظام و انقالب قرار دارد و باید 

صیانت کرد. 

چهره پنهان سیاست  ـ 1۹

انقالب! علیه  تقابل سازی 

   آفاق    

خرد

سیاست نامه

سیدمحمدکاظم یزدی-10

 قاعده مصلحت

تعریف ساده »فقه سیاسی« عبارت است 
از »پاســخ ها و مســائلی که دین اسالم 
نسبت به مسائل حقوق اساسی و مفاهیم 
سیاسی و حقوق بین الملل ارائه می دهد.«۱

به عبارت دیگر، اندیشه سیاسی فقیهان 
بخشی از اندیشه سیاسی اسالم است که 
تالش می کند به مشــکالت و مقتضیات 
زمانــه مبتنی بــر اصول کلی اســالمِی 
مســتنبط از فهم و برداشت های عالمان 
و اندیشمندان مســلمان پاسخ دهد. فقه 
سیاســی در میان علوم اســالمی جایگاه 
ویــژه ای دارد و مشــتمل بــر »مجموعه 
قواعد و اصول فقهی اســت که عهده دار 
تنظیم روابط مســلمین با خودشان و ملل 
غیرمسلمان عالم بر اساس مبانی قسط و 
عدل بوده و تحقق فالح و آزادی و عدالت 
را در سایه توصیه عملی می داند.«2 آنچه 
به اندیشه سیاســی اندیشمندان و فقهای 
مسلمان اعم از شــیعه و سنی چارچوب 
و جهــت درســت می دهــد، قواعد فقه 
سیاسی اســت که در اندیشه همه علما و 
فقهای شــیعه، از جمله اندیشــه سیاسی 
محّمدکاظم یزدی« می توان آنها را 

ّ
»سید

دنبال کرد. یکی دیگر از مهم ترین قواعد 
فقه سیاســی اندیشه ســیدیزدی »قاعده 

مصلحت« است. 
قاعده مصلحت یا حفظ مصلحت را 
می توان یکی از قواعد فقهی دانســت که 
فقیه بر اساس آن عمل کرده، حکم شرعی 
را اعالم می کند. گفتنی است، مواردی که 
مصالح عمومی و جمعی یا مصالح عالی 
اقتصادی حکمی برخالف حکم اولیه یا 
ثانویه دارد، محل اعمال قاعده مصلحت 
است که این قاعده حکم را تغییر می دهد. 
این تغییرات اغلب بر مبنای مصالح عالی 
دین یا کشــور اســالمی یا مردم مسلمان 
صورت می گیرد؛ برای نمونه، اگر حکم 
اولیــه کمک به جائر را بر اســاس قاعده 
حرمــت اعانه بر اثم و عــدوان، حرمت 
بدانیــم، چنانچه مصالح عالی کشــور 
اسالمی چنین بطلبد که تمامی مسلمانان 
به کمک دولت جائر شــتافته تا کشور از 
حمله یا اشغال کفار نجات یابد، بر همه 
الزم اســت که بر اساس این مصلحت با 
تغییر حکم حرمت به وجوب، در جنگ 
شرکت کنند. بر همین اساس، سیدیزدی 
در جریان جنگ و اشــغال ایران به دست 
روس و انگلیس یا در جریان حمله نظامی 
انگلیس به عــراق حکم جهاد و کمک به 
حکومت وقت را صادر کــرد و حتی در 
جریان حمله انگلیس به عــراق به آحاد 
رؤسای قبایل عراق نامه نوشت و آنان را بر 
وجوب جهاد آگاه کرد. جالب اینجاست 
که برخی از این رؤسا با حکومت عثمانی 
حاکم بر عراق دشمنی و مخالفت داشته، 
مایــل به حضــور در جنــگ و کمک به 
حکومــت نبودند که ســید در نامه هایی 
جداگانــه آنــان را از مخالفــت بر حذر 
می دارد. در یکی از این نامه ها آمده است: 
»امروز میان حکومت و دیگر مسلمانان 
اختالفی نیســت، همه باید در برابر کفار 
دفاع کنند... مخالفت با حکومت در حال 
حاضر به مصلحت نیست.«3 واضح است 
که قلمرو قاعده مصلحت تا جایی است 
که اساس دین یا مصالح عالی کشور نابود 
نشــود. برخی دیگر از رفتارهای سیاسی 
ســید یزدی از قبیــل ارتبــاط مکاتبه ای 
با شــاهان ایران، ارتباط بــا عثمانی ها و 
حاکمــان عــراق و به حضــور پذیرفتن 
حاکمان انگلیسی را نیز می توان بر اساس 

قاعده مصلحت دانست.
 منابع در دفتر نشریه موجود است.

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی

به گفته  وزیر نفت، در زمستان امسال روزانه حدود 
2۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز خواهیم داشت. 
بر این اساس، ایران برای جبران این کسری، به دنبال 
خرید گاز از ترکمنستان رفته است. نکته عجیب در 
این بین آن است که ایران ۱۵ درصد کل گاز جهان را 
در اختیار دارد و پس از روسیه بزرگ ترین دارنده گاز 
است. با این حال، در اثر مصرف بی رویه  این نعمت 
خداداد، ایران اکنون به مرحله ای رسیده که مجبور به 

تأمین نیاز خود از طریق واردات شده است. 

 Bتوسعه رفاه با مصرف زدگی
در تحلیل این وضعیــت باید گفت، این امر گویای 
 بنیان های 

ً
مصرف بی رویه در کشــور است که اتفاقا

دارد. درواقع،  اقتصادی)ژئواکونومیکی(  فرهنگی ـ 
نتیجه  تالش ها برای ایجاد و توســعه  رفاه، از طریق 
مصرف زدگی اســت؛ بدون آنکه بــه پیامدهای آن 
اندیشــیده شــده باشــد. وضعیت حادث  شده در 
ارتباط بــا گاز را می تــوان در یک بافتــار و پدید ه  
وسیع تر دید که عبارت است از تغییر سبک زندگی 
و رواج مصرف گرایی یا مصرف زدگی در کشــور. 
در همین راســتا باید اشــاره کرد که ضریب رشد 
امکانات رفاهی در ســال های بعــد از انقالب در 
حالی در کشور رشد نمایانی داشته که در این میان، 
به فرهنگ مصرف توجه نشــده اســت. به عبارت 
دقیق تر، امکانات رفاهی در کشور توسعه پیدا کرده، 
اما فرهنگ اســتفاده از این امکانــات که در آن باید 
بر عناصری چون پرهیز از مصرف زدگی، پرهیز از 

اسراف و... تأکید شــود، ترویج نشده است. دقت 
در برخی آمارها، عمق مســئله را بــه طور دقیق تر 
ترسیم می کند. در حوزه  مصرف بنزین، در حالی که 
روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در کشور تولید 
می شــود، اما به همین میزان و در مواردی بیشتر از 
آن، روزانه مصرف می شود. طبق آخرین تخمین ها، 
ســرانه  مصرف بنزین در ایران سه برابر چین است. 
نتیجه  این وضعیت، عالوه بر آلودگی هوا، افزایش 
دمای هوا در ایران)بیش از متوسط افزایش جهانی(، 
تخریب منابع، به دلیل سرعت باالی بهره برداری از 
منابع نفت کشور و از سویی،  استفاده نکردن  دولت 
از منابع حاصل از صــادرات این کاالی راهبردی 
است؛ زیرا باتوجه به مصرف باالی داخلی، توانی 
برای صادرات باقی نمی مانــد. در مصرف آب نیز 
هر ایرانی به طور میانگین، روزانه ۴۰ لیتر بیشتر از 
متوســط جهانی آب مصرف می کند که نتیجه  آن، 
سرعت باالی تخریب اقلیم در ایران، تخریب منابع 
زیرزمینی آب و تهدید فراگیر فرونشســت زمین در 
سراسر کشور و احتمال محو برخی نقاط و شهرها 

در کشور است. 

 Bمصرف بی مسئولیت
این وضعیت، در اثر پدیده ای رخ داده که می توان از 
آن به »مصرف بی مسئولیت« تعبیر کرد؛ بدین معنا 
که شهروندان از امکانات موجود استفاده می کنند، 
اما نســبت به پیامدهــای مصرف خــود بی توجه 
هستند و دقت چندانی در استفاده بهینه از امکانات 
و منابع موجود نمی کنند. شــاید بتوان گفت، ریشه  
این عدم احساس مســئولیت در مصرف را باید در 
»کوتاه مدتــی جامعه ایران« جســت وجو کرد که 
اگرچه دیدگاهی قابل نقد است، اما در آن عناصری از 
واقعیت وجود دارد که قدرت تبیین برخی رفتارهای 

جمعی در جامعه ایرانی را دارد. بر این اســاس، در 
اثر نبود افق مندی، ضعــف آینده نگری، ضعف در 
داشتن نگرش همه جانبه و بلندمدت و... است که 
بی مسئولیتی در مصرف رشد کرده است. نتیجه  این 
وضعیت آن است که جامعه مصرف می کند و از آن 
هم لذت می برد، اما دقت نمی کند که با این مصرف، 
چه لطماتی بر آینده  نسل خود و کشور وارد می کند. 
البتــه اگر دقیق تــر به این قضیــه بنگریم، دلیل 
ریشــه ای تر آن بــه وفــور منابــع انــرژی در ایران 
برمی گردد، به گونه ای کــه ایران در مجموع از نظر 
داشــتن منابع نفت و گاز، رتبــه اول جهان را دارد. 
با ایــن حال، در اثر فرهنگ غلط بهره برداری از این 
منابع خــداداد، گویا اکنون ایــن نعمت ها در حال 
تبدیل شــدن به نقمت هستند. شــاید بتوان گفت 
مباحثی چون »نفرین منابع« که در اقتصاد سیاسی به 
عنوان پیامد ناخواسته  برخورداری از منابع خدادادی 
انرژی از آن نام برده می شــود، اکنون در حال بروز و 
ظهور در ایران هستند. این پدیده به زبان ساده بدین 
معناست که کشورهای دارای منابعی چون نفت و 
گاز، به حدی از این منابع استفاده می کنند که منابع 
آنها را نفریــن می کنند و رفته رفته نفرین این منابع، 
دامن آنها را می گیرد. در ارتباط با ایران باید گفت، به 
سبب ارتزاق از منابع عظیم نفت و گاز، در سال های 
متمــادی، بدون دقت در بهینه ســازی مصرف این 
منابع، از آنها مصرف می کردیم؛ زیرا آســوده خاطر 
بودیم که از منابع عظیم انرژی برخورداریم. در نتیجه  
این امر، این مصرف بی رویه و بی مسئولیت، اکنون 
به صورت یک فرهنگ در جامعه جاافتاده اســت، 
به گونه ای که اکنون ایران مجبور اســت برای تأمین 
گاز خود از ترکمنستان گاز وارد کند. گویا با استفاده  
بی رویه از منابــع گازی، هم اکنون نفرین این منابع، 

دامن ایران را گرفته است. 

 Bبیماری هلندی و پیامدهای آن
در همین راســتا باید اشــاره کرد که برخورداری از 
منابع خداداد انرژی پیامدهای متعدد دیگری دارد 
که در ادامه به دو پیامد مهم آن، در ارتباط با توســعه 
اقتصادی و وضعیت طبقاتی جامعه ایرانی)پیامدهای 
سیاسی( آن اشاره می کنیم. در ارتباط با توسعه، این 
امر به »بیماری هلندی« دامن زده اســت. بیماری 
هلندی به زبان ســاده به معنای تــالش برای ایجاد 
رفاه در شــرایط نبود ظرفیت هــای تولیدی الزم در 
داخل کشــور اســت. در این وضعیت، دولت ها با 
اتکا به پولی که از فــروش منابعی چون نفت و گاز 
به دســت می آورند، به منظور ایجاد رفاه در جامعه، 
به توســعه  واردات روی می آورند. مسلم است که 
این وضعیت، ضدصنعتی شدن، ضد رونق تولید و 
توسعه اقتصادی است. در سال های اخیر اگرچه به 
دلیل تحریم ها، بیماری هلندی به قوت گذشــته در 
ایران وجود ندارد، اما هنوز به طور کامل سایه  آن بر 

سر اقتصاد ایران از بین نرفته است. 
در ارتباط با تأثیر وابســتگی به درآمدهای نفتی 
بر وضعیت طبقاتــی جامعه ایران هم باید گفت، با 
اتکا بــه درآمدهای نفتی، از طریق بیماری هلندی، 
وضعیت رفاهی در جامعه رشد کرد و در این شرایط، 
طبقه متوسط رشد کرد، اما سؤال مهم این است که 
آیا این رشــد منجر به همراهی بیشتر طبقه متوسط 
با سیاســت ها و مالحظات کالن نظام شده است؟ 
یا بالعکس، ســویه های انتقادی و تغییرخواهی این 
طبقه را تقویت کرده است؟ »ِکوان َهریس« در کتاب 
»انقالب اجتماعی: سیاست و دولت رفاه در ایران« 
این سؤال را بررسی کرده و به این نتیجه  رسیده است 
که اتفاقــی که در ایران رخ داده، این مفروض نظریه 
دولت رانتیر را که این دولت ها با ایجاد رفاه می توانند 

رضایت جامعه را بخرند، زیرسؤال برده است.

بی مسئولیت بی مسئولیت مصرف   مصرف 
منابع ین  نفر و 

 برشی از پیامدهای رواج مصرف گرایی
 در حوزه منابع تجدیدناپذیر انرژی
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

دســتگاه ونتیالتور قابل حمل که 
بیمــاران دچار  نیازهای  از  یکی 
مشــکالت تنفســی اســت، به 
دســت متخصصان کشــورمان 
ســاخته شد. دســتگاه ونتیالتور 
قابل حمل ایران ساخت، به مدت 
2ساعت و نیم شارژ نگه می دارد 
و کارکرد خودکار آن به پزشــکان 
و امدادگران این امکان را می دهد 
تا به دیگر بیماران یا آسیب دیدگان 

سریع تر رسیدگی شود. این دستگاه از فناوری های هوشمند استفاده 
می کند و بنابراین، احتیاجی به کاربر حرفه ای ندارد؛ برای نمونه، 
سیســتم خودکار تشــخیص خطاها را دارد. ساخت این دستگاه 

حدود ۱ میلیون یورو صرفه جویی برای کشور داشته است.

 اکسیژن ایرانی!
ساخت دستگاه ونتیالتور 

بسیاری از شرکت های آمریکایی 
با وجود تحریم ها علیه شــرکت 
هواوی چین، موفق شدند مجوز 
فروش قطعات و فنــاوری به این 
شرکت را دریافت کنند. »هواوی« 
برندهای  بزرگ تریــن  از  یکــی 
گوشــی هوشــمند در جهان به 
حساب می آید که کاربران بسیار 
زیــادی دارد. طبق اســناد کنگره  
آمریکا، گویا دولت ایاالت متحده 

در بازه  زمانــی آبان ۱399 تا مهر ۱۴۰۰ بــرای فروش قطعات و 
فناوری به هواوی مجوزهایی به ارزش میلیاردها دالر صادر کرده 
است. آمریکا بارها این شرکت را زیر تحریم های خود برده است؛ 

اما گویا اسناد از شکست تحریم ها علیه هواوی خبر می دهند.

یم تحر شکست   
همکاری آمریکا با هواوی چین

بارها شده است که در روزهای 
پر مشغله آرزو کردیم که کاش 
یک دستیار یا حسابدار شخصی 
داشتیم که کارهای زمین مانده را 
انجام مــی داد؛ آرزویی که حاال 
به راحتی محقق شــده است. 
نرم افزار حسابدار شخصی یک 
بــرای مدیریت  نرم افزار کامل 
مخــارج و درآمدها به صورت 
حرفه ای اســت که می تواند در 

مدیریت مالی شخصی به شما کمک کند. برخی از امکانات 
نرم افزار حسابدار شخصی عبارتند از: امکان ثبت هزینه، ثبت 
تراکنش های پیامکی، امکان ثبــت درآمد، گزارش گیری های 

ماهانه و ساالنه و... .

شخصی حسابدار 
 شما یک دستیار حرفه ای دارید

 پدرام شمیرانی، کاربر فضای مجازی: 
 این رئیس جمهوری که من می بینم حتی 
مردم بیان وســط خیابــون اعتراض هم 
بینشــون حرفاشونو  میاد  بکنن، خودش 
بشــنوه. خداروشــکر که دوران لیبرال ها 
گذشــت. انتقاداتم ســر جاش، ولی این 

کارای امیدوارکننده رو خدا بیشتر کنه.

ســیدعلی موســوی، فعال رسانه ای: 
 پوشــش کامل خبری حمله ســایبری به 
سامانه هوشمند ســوخت از سوی صدا 
و سیما، بازدید ســرزده رئیس جمهور از 
وزارت نفت و جایگاه توزیع سوخت گواه 

تحوالت مدیریتی کشور است.

علی شــمخانی، دبیر شــورای عالی 
امنیــت ملی:  گرچــه خــط اول پدافند 
غیرعامــل با  حمله ســایبری به ســامانه 
ســوخت شکســت؛ اما خــط دوم آن با 
اقــدام هماهنگ و به موقع دســتگاه های 
اجرایی، امنیتی و رســانه ها، دشمن را در 
هدفش، یعنی به آشوب کشیدن  ایران ناکام 
گذاشــت. مدیریت هوشمند آبان ۱۴۰۰ 
نارســایی و نابســامانی آبان 98 را بیشتر 

برمال کرد.

ایمانی، فعال رسانه ای: دشمن  محمد 
بدتر از این نمی توانســت به نقشه »تکرار 
فتنه آبان 98« گند بزند. با اخالل سایبری 
در سامانه ســوخت، برای ملت و دولت 
ما زحمت درســت کرد؛ امــا از درایت، 
همدلــی و اهتمام همین مــردم و دولت 
تودهنی خورد. دشــمن خباثتش را نشان 
داد؛ اما آرزویش بر عکس از آب در آمد. 

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.

آرزو جلیل زاده، کاربر فضای مجازی: 
رضاشــاه که به پشــتوانه انگلیس قدرت 
گرفته بود، به این فکر نکرده بود که مهره ها 
تا زمانــی که دارای منافع باشــند ارزش 
دارند. مهره ای که به خاطر تغییر سیاست 
انگلیس بــرای از بین بــردن قدرت هاِی  
کوچک روِی  کار آمد و بعد از پایاِن تاریخ  

مصرفش تبعید شد.

مهدی خانعلی زاده، فعال رســانه ای: 
 تو ماجــرای هــک شــدن دوربین های 
زنــدان اوین، کدوم رســانه »محور« بود 
و تو ماجرای هک شــدن سامانه ی پمپ 
بنزین ها، کدوم رســانه؟ تبدیــِل »روابط 
عمومی« به »رسانه«، بزرگ ترین خدمتیه 
که دکتر جبلــی داره به »صداوســیما« 

می کنه.

سیدمحمود رضوی، مشاور رسانه ای 
رئیس مجلس:  اختــالل در جایگاه های 
ســوخت با سکوت رســانه می توانست 
بــه بحــران در کشــور ختم شــود؛ اما 
اطالع رســانی ســریع، صریح و برخط 
 صداوســیما، روایت غالــب و اصلی را 
 
ً
شکل داد و حتی برخی از نهادهای غالبا
محافظــه کار را وادار به اطالع رســانی 
کرد. استمرار این رویکرد اعتماد مردم به 

رسانه ملی را ترمیم خواهد کرد.

محمد سرشار، مدیر شبکه پویا:  صدا و 
سیما در اولین آزمون جدی پوشش خبری 
ماجرای اختالل جایگاه های ســوخت، 
موفق تر از ماجراهای مشابه عمل کرد. این 
بار خبرنگاران به ســرعت مشکل بزرگ 
مردم را روایت کردند و از مدیران توضیح 
خواســتند. امیدوارم این تحول روزبه روز 
ادامه یابد و  رســانه ملی بتواند مرجعیت 

خبری را دوباره به دست آورد.

   نکته گرام   

یکی بخر دو تا ببر، 7۰ درصد تخفیف آخر فصل، 
جمعه شگفت انگیز، حراج سیاه، 8۰ درصد تخفیف 
ویژه شما و...، جمالتی است که این روزها همه ما 
حداقــل یک بار با آن مواجه شــده ایم. پیامک  های 
فروش زمین در شمال کشور با تخفیف و به صورت 
اقســاط بلندمــدت، حراجی یک برنــد خاص با 
9۰ درصد تخفیــف و... گاه و بیگاه تلفن  همراه ما 
را بــه صدا در می  آورد. کــم و بیش همه صفحات 
اینســتاگرام و کانال های ایتا، تلگرام، سروش و... 
مملو از پیام های تبلیغاتی اســت که مخاطب را به 
خرید ترغیب می کند. از دمنوش های الغری گرفته 
تا شکستن طلســم و فروش پوشاک و طالع بینی و 
مشاوره و تقریبا از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را می توان 
در فضای شبکه های اجتماعی برای خرید یافت! اما 
آیا باید به چنین تبلیغات و شیوه های جذب مشتری 
توجه کرد؟ آیا همه برای فروش کاال و خدمات خود 
 فروش 

ً
در فضای مجازی راســت می گویند؟ اصال

کاال در فضــای مجازی چــه مخاطراتی می تواند 
داشــته باشــد؟ روزگاری که ســایت های مطرح 
فروش دیجیتال کشــور هنوز به غول خرده فروشی 
کشــور تبدیل نشــده بود، در حدود ۱۵ سال پیش، 
تنها بســتر خرید و فروش کاال و خدمات حضور 
فیزیکی در بازارها بود. بازارهای سنتی هر شهری، 
محلی بود تا کاسب ها کاالهای خود را به مشتریان 
 
ً
عرضه کنند و در کنار آنها کاسب های محل، تقریبا

خرده فروش های برخط فعلی بودند که فروش کاال 
و رفــع نیاز مردم، تنها یکی از کارکردهای آنها بود. 

با حضور دیجی کاال و موفقیت این استارتاپ در آن 
زمان، رفته رفته پای دیگر خرده فروشی های برخط به 
زندگی مردم باز شد تا جایی که دیگر در حال حاضر 
شاید خیلی از مردم آخرین باری را که برای خرید به 

مغازه ای رفته اند، به یاد نداشته باشند!
با رونــق گرفتــن کار فروشــندگی در فضای 
مجازی، مانند همیشه فرهنگ سازی و در این مورد 
بیشتر آگاه ســازی مردم مورد غفلت قرار گرفت و 
زمینه ســاز حضور ســودجویان در این فضا شد تا 
جایــی که رئیس مرکز پیشــگیری پلیس فتا اعالم 
می کند کالهبرداری در فضای شبکه های مجازی و 
به خصوص اینستاگرام به معضل اول آنها تبدیل شده 
اســت! پیش از این خالی کردن حساب با فیشینگ 
و به دســت آوردن رمز دوم، بیشــترین قربانی را در 
فضای مجازی داشته است که با استفاده از رمز پویا 
با این موضوع مقابله شــد، اما اکنون کالهبرداری 
از مشتریان، مشکل عمده پلیس فتاست؛ مشکلی 
که تنها با توجه بیشتر خود کاربران فضای مجازی 
رفع خواهد شــد. در هنگام خرید برخط، اولویت 
بررسی امکان پرداخت درب منزل و بعد از رویت 
کاالست. اگر فروشنده ای به هر نحوی از پرداخت 
درب منزل طفره می رود، از خرید آن کاال منصرف 
شوید. البته در صورتی که به فروشنده اطمینان دارید 
و از یک فروشــگاه اینترنتی معتبر خرید می کنید و 
نه یک صفحه اینســتاگرامی، می توانید با بررسی 
مجوزهای فروش آن فروشــگاه، در صورتی که از 
اصالت فروشنده مطمئن شــدید، پرداخت را قبل 
از دریافت انجام دهید. امــا حتی در هنگام خرید 
از فروشــگاه های معتبری، ماننــد دیجی کاال هم 
چنیــن کاری نکنید و هنگام تحویــل کاال وجه را 
پرداخت کنید، زیرا بارها دیده شده است که کاالیی 
را خریده ایــد و مبلغ آن را پرداخــت کرده اید، اما 

محمد صالح نادری
دبیر گروه رسانه

موضوع از زمانی شــروع شــد که در اوایل سپتامبر 
)شهریور( نشریه »وال استریت ژورنال« مجموعه ای 
از گزارش ها را بر اســاس ده ها هزار سند داخلی که 
یک افشاگر به نام »فرانسیس هاگن« به این روزنامه 
داده بود، منتشر کرد. »اسناد فیس بوک« نامی است 
که به این ســندها داده شــده است و نشان می دهد، 
فیس بوک تا چه اندازه از آسیب هایی که پلتفرم هایش 
به همه چیز وارد می کننــد، از مداخالتش در روند 
واکسیناســیون تا نابود کردن عــزت نفس دختران 
نوجــوان، آگاه بوده اســت. فیس بوک عامل پخش 
اطالعات غلط در این مدت بوده اســت و بســتری 
برای پراکنده کردن ســخنان نفرت آمیز شده است. 
مردم حتی از فیس بوک بــرای فروش اعضای بدن 
انسان اســتفاده می کردند. اســناد فاش شده نشان 
می دهد، این شــرکت تالش زیــادی برای متوقف 

کردن از  این دســت موارد نداشته است و در برخی 
 تحقیقات داخلی را مســکوت کرده 

ً
مــوارد، عمدا

است که نشان می دهد چقدر شبکه های اجتماعی 
ســمی شده اند.  فیس بوک پس از اینکه به این موارد 
متهم شــد، اعالم کرد که هر روز تیم هایش باید بین 
محافظت از آزادی مردم برای ابراز احساسات خود 
و ایجاد مکانی امن برای دیگران، تعادل ایجاد کنند! 
در واقع این شرکت آزادی را به امنیت دیگران ترجیح 
می دهد. مدتی بعد یکــی از خبرنگاران »نیویورک 
تایمز« اعالم کرد، افشاگر اســناد فیس بوک اعالم 
کرده است برخی از موارد جدیدی را که این شرکت 
به عدم واکنش درست در قبال آنها متهم است، منتشر 

می کند. برخی از این موارد را در ادامه می آوریم.
۱ ـ فیس بــوک در بازه انتخابات آمریکا به انتشــار 
شایعه ها توجهی نمی کرده است. این شرکت بارها 
شــکایت ها در مورد پست های سیاســی مملو از 
اطالعات نادرست را نادیده گرفته است که منجر به 
پیروزی فردی خاص شده و انتخابات را خط دهی 

کرده است.

2ـ فیس بــوک به طــور معمول در هنــگام اجرای 
خط مشی های خود برای افراد معروف استثنا قائل 
می شود. تصمیمات نهایی با شخصیت های سیاسی 
در واشــنگتن که فیس بوک تحت تأثیر آنهاســت 
هماهنگ خواهد بود. بــرای نمونه، در اعتراضات 
جرج فلویــد، هماهنگی کاملی با افراد سیاســی 

باالدستی و فیس بوک وجود داشت.
3ـ مارک زاکربرگ در برابر خواسته های سانسور در 
ویتنام ســر تعظیم فرود آورده است. در سال 2۰2۰ 
مــارک زاکربرگ پس از اینکه حزب کمونیســت 
مسئول این کشــور از او خواسته بود، موافقت کرده 
اســت که لفاظی های انتقادی از دولــت ویتنام را 
سرکوب کند. زاکربرگ با این استدالل که محروم 
کردن مردم ویتنــام از فیس بوک به طور کامل برای 
آزادی بیان بدتر از سانسور آنهاست، از این تصمیم 
دفاع کرد. )این در حالی است که فیس بوک با ادعای 
آزادی بیان در بســیاری از نقاط جهان پســت های 
انتقادی و دروغ علیه حکومت های مخالف دولت 
آمریکا را حذف نمی کند و حتی برای بهتر دیده شدن 

اپوزوسیون های آن حکومت ها، تالش می کند.(
۴ـ فیس بوک به مکانی برای خرید و فروش و قاچاق 
انسان تبدیل شــده وبرای خرید و فروش برده های 
جنسی در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و با وجود 
اطالع مدیران این شرکت راهکاری برای حل این 
موضوع ارائه نمی شود. وضعیت آنقدر بد شده است 
که اپل تهدید کرده است فیس بوک و اینستاگرام را از 

فروشگاه نرم افزاری خود خارج خواهد کرد.
۵ـ فیس بــوک اجــازه می دهد کــه محتواهایی با 
موضــوع نفرت پراکنی علیه اعراب بــه راحتی در 
بسترهایش پخش شوند. گزارش ها نشان می دهد، 
تنها ۴۰ درصد پست های نفرت انگیز علیه اعراب 
به وســیله هــوش مصنوعی فیس بوک شناســایی 

می شوند.
6ـ فیس بــوک اجــازه داده اســت کــه محتوای 
نفرت انگیز ضد مســلمانان در سراسر هند پخش 
شــود. هنگامی که اعتراضات مذهبی در هند باال 
گرفت، این شرکت واکنشی به پست های ضد دینی 

در این کشور نشان نمی داد.

رایان رابرت
خبرنگار

 اسناد فیس بوک

کردم؟ حراجش 
 نگاهی به شیوه های تبلیغاتی خرده فروشی های برخط 

و جوالن سودجویان

بعد از مدت ها، ســفارش شما لغو شده است و در 
صف بازگشت پول قرار گرفته اید! بنابراین همیشه 

پرداخت را آخرین مرحله قرار دهید.
جذب تخفیف های 7۰ـ8۰ درصدی شدن یکی 
دیگر از تله  هایی اســت که برای شما ممکن است 
گذاشته شــود. هیچ فروشنده عاقلی کاالی خود را 
با چنین تخفیفی نخواهــد فروخت! تخفیف های 
دروغیــن و قیمت گذاری های نادرســت، یکی از 
شــگردهایی اســت که فروشــندگان برای جذب 
خریــداران انجام می دهند. حتــی اگر کاالی یک 
میلیون تومانی را 2۰۰ هزار تومان بخرید و به دست 
شما برسد، خواهد دید که آن قدرها هم نمی ارزد و 
اسیر تخفیف های دروغین شده اید. چنین ترفندهایی 
در فروشندگان معتبر پوشاک بسیار دیده می شود و 
در کنار آن بسیاری از صفحات مجازی و کانال های 
تلگرامی با همیــن ترفند، مشــغول کالهبرداری 
هستند! تخفیف های زیاد شاید از عهده یک فروشگاه  
معتبر با زنجیره تأمین گسترده به دلیل خرید عمده آن 
هم در برخی از زمان های خاص از سال بربیاید، اما 
یک صفحه اینستاگرامی که انبار قوی ای ندارد و... 
توان چنین تخفیفی را نخواهد داشت و باید نسبت به 
چنین خریدهایی حساس باشید. همانطور که رئیس 
مرکز پیشگیری پلیس فتا می گوید، پنیر رایگان در تله 
 موش است و هیچ فروشنده ای حاضر نیست کاالیی 
را زیر قیمت اصلی آن بفروشــد، بنابراین نسبت به 
پولی که با زحمت به دست آورده اید، حساس باشید 
تا طعمه کالهبرداران فضای مجازی نشوید. یکی از 
نکات مهمی که همیشه باید در ذهن داشته باشید، 
این است که هیچ چیز ارزانی روی زمین نمی  ماند! 
اگر پیامکی دریافت کرده اید که چند هزار متر زمین 
زیر قیمت به صورت اقساط در بهترین نقطه شمال 
کشور به فروش می رسد، مطمئن باشید اگر زمینی 
ارزشمند بود، برای فروش آن به تبلیغ نیاز نمی شد! 

قبل از ورود به چنین معامله های بهتر اســت بدانید 
که نصف جرایم مالی، مربوط به کالهبرداری های 
فضای مجازی اســت.  اما یکی از خطرناک ترین 
جرم هایی که در بستر فروش برخط کاال رخ می دهد، 
فــروش کاالهای ممنوعه و ارائه خدمات غیرمجاز 
است. اعتماد به دمنوشــی که در یک هفته شما را 
۱۰ کیلو الغر کند، چیزی جز آسیب های جسمی 
برای تان نخواهد داشت. رفع طلسم و طالع بینی و 
سرکتاب و... نه تنها در فضای مجازی عایدی برای 
شما نخواهد داشت؛ بلکه به سمت چنین مواردی 
در دنیای واقعی رفتن هم نتیجــه ای در بر نخواهد 
داشــت و بسیاری از اســتادهایی که در اینستاگرام 
مشــغول باز کردن بخت افراد هستند، نوجوانانی 
چند ســاله اند که از اعتماد مردم سوءاستفاده کرده 
و از آنها کالهبــرداری می کنند. فضای مجازی که 
با شــیوع کرونا، یکی از اهرم های رفع بســیاری از 
نیازهای مردم بوده  اســت؛ به دلیل ناآگاهی مردم، 
متأسفانه به بستری برای جوالن سودجویان تبدیل 
شده است. فروش کاال و خدماتی که ممنوع است و 
کالهبرداری، از بیشترین علل آسیب دیدن کاربران 
اســت و تنها با رعایت خود کاربــران می توان آمار 
جرایم مربوط به کالهبرداری های اینترنتی را کاهش 

داد.
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سیاست
۱۳

صنعــت »انیمیشــن« کــه در زبان فارســی به آن 
»پویانمایی« گفته می شود، بیش از ۱۵۰ سال قدمت 
دارد؛ صنعتی که شاید سازندگان آن هم نمی دانستند 
کاری که می کنند تا این حد برای اقتصاد و فرهنگ 

کشورها مهم باشد. 
انیمیشــن هر چند این روزهــا مختص دنیای 
کودکان نیست، اما هنوز هم مخاطبان اصلی بازار 
انیمیشــن نوجوانان و به خصوص کودکان هستند. 
کودکانی که با کاراکترهایی جذاب، محو تماشای 
انیمیشــن می شــوند و گاهی »پانــدای کونگ فو 
کار« برای شــان از کاراکترهای حقیقی هم مهم تر 
می شــود؛ چرا که انعطاف و حرکات کاراکترهای 
کارتونی و انیمیشنی آنقدر زیاد و باالست که گاهی 
طنازی های شان هم در خاطر تک تک بچه ها نقش 

می بندد.
کارشناســان معتقدند، یکی از دالیل جذابیت 
انیمیشن برای کودکان این است که نگاه آنها به دنیای 
پیرامون شان انتزاعی و تخیلی است؛ بنابراین با هر 
آنچه با ذهن شان همخوانی بیشتری دارد، ارتباط بهتر 

و مؤثرتری می گیرند.
فرهــاد خوارزمی، روان شــناس بالینی فعال در 
حوزه کودک در مصاحبه ای گفته است: »کودکان در 
 غیرواقعی است، با 

ً
دنیایی که به نظر می رسد کامال

اسباب بازی های شان و یا با هم بازی  های شان مدام در 
حال نقش بازی  کردن هستند و با استفاده از قوه تخیل 
یک خودکار را به یک میکروفون تبدیل می کنند، آن 
را جلوی دهان شان قرار می دهند و وانمود می کنند 

که در حال مصاحبه کردن هستند.
 بنابرایــن با توجه  به ذهن خیال پــرداز کودکان، 
 طبیعی اســت که عالقه به تماشای انیمیشن 

ً
کامال

داشته باشند؛ چون آن دنیای انتزاعی و تخیلی که در 

انیمیشن ها وجود دارد، همان دنیایی است که کودک 
دوســت دارد آن را تماشا کند و حتی در آن زندگی 

کند.«

 B گام های افتان و خیزان 
با این اوصاف، حتما سازندگان انیمیشن هم به این 
مســئله توجه دارند و هر چند از نظر کمی و کیفی، 
تولید انیمیشــن  با گذشــته مانند آنچه در دهه  6۰ 
وجود داشــت، قابل مقایسه نیســت؛ اما همچنان 
تولیدکننــدگان پویانمایی، کــودکان و نوجوانان را 
مخاطب اصلی خود می دانند و برای آنها می سازند 

و تولید می کنند. 
از طرفی، این نکته هم مهم است که ذهن کودک 
برای پذیــرش هرگونه مطلبی آماده تر اســت و آن 
چیزی را هم که یاد می گیرد تا آخر عمر گوشه ذهنش 
نگه می دارد و سر بزنگاه، بخش عمده انتخاب های 
اصلی زندگی اش از همین آموزه هاست؛ بنابراین، 

تولید برای کــودک و نوجوان به خصوص در حوزه 
دیداری مانند کارتون و انیمیشن، نقش بی بدیلی در 
فرآیند یادگیری و تربیت پذیری کودکان و نوجوانان 

ایفا می کند. 
اما چند سالی است که مسئوالن فرهنگی البته به 
فاصله ای کامال ملموس و انکارناپذیر، تأثیرپذیری 
کودکان از انیمیشن در زندگی را پذیرفته اند و رشد 
 خوبی در ایــن زمینه داشــته ایم؛ به گونه ای 

ً
نســبتا

کــه احمدرضا نصری، کارگــردان فیلم پویانمایی 
»صفر در سفر« می گوید:  »انیمیشن ایران جایگاه 
خود را در دنیا پیدا کرده و بســیاری از کشــورهای 
بزرگ در ساخت انیمیشــن، خواهان انیماتورهای 
کشــورمان هســتند. خوشــبختانه انیماتورهــای 
ایرانی تســلط الزم و کافی را بر روی نرم افزارهای 
 ســاخت انیمیشــن دارنــد و از ایده هــای بزرگی 

برخوردارند.«

 B!به جوانان اعتماد کنیم 
با وجود پیشرفت های قابل تحسین در این حوزه در 
سال های گذشته، اما واقعیت این است که صنعت 
پویانمایی هنوز هم در کشور ما مهجور مانده است. 
این نکته ای اســت که نصری به آن اشــاره کرده 
و می گوید: »مشــکل کمبود بودجه و امکانات در 
انیمیشن سازی کشور هم وجود دارد، اما مهم ترین 
مشــکل این صنعــت در ایــران، عــدم اطمینان 
ســرمایه گذاران و تهیه کنندگان به انیماتورهاست. 
جایگاه حقیقی انیمیشن ایران بسیار باالتر از جایگاه 

کنونی آن است.« 
نباید فراموش کرد که اگر به انیماتورهای ایرانی 
اعتماد کافی وجود نداشته باشد یا اعتماد بدون بودجه 
و امکانات باشــد، بدون تعارف فرار مغزها در این 
حوزه بسیار جدی تر هم خواهد بود؛ البته به شیوه ای 
متفاوت از آنچه درباره فرار و مهاجرت مغزها سراغ 
داریم! با ایــن توضیح که فرد از کشــور مهاجرت 
نمی کند؛ اما از همین جا و در سرزمین مادری اش، 
به دلیل اعتماد نکردن و حمایت نکردن مسئوالن، 
نمونــه کارهایش را برای شــرکت های بزرگ دنیا 
می فرستد و با آنها از خانه خودش همکاری را کلید 
می زند و این یکی از بدترین اتفاقات حوزه انیمیشن 
است که در حوزه بازی های رایانه ای هم شایع شده و 
 دامن بازار این حوزه را 

ً
اگر جدی گرفته نشود، قطعا

بیش از پیش و بیشتر از دیگر حوزه ها خواهد گرفت.  
از سوی دیگر، نباید اقتصاد این حوزه پر رنگ و لعاب 
را فراموش کنیم ؛ اقتصادی که اگر جدی گرفته شود، 
می تواند عالوه بر اشتغال زایی، درآمدهایی غیرقابل 
تصور را نصیب کشور کند. مهم تر از همه این موارد، 
این است که وقتی انیماتورهای ایرانی دست شان باز 
 بخش عمده بازار به 

ً
باشد و حمایت شــوند، قطعا

جای اینکه در دست آمریکا و اروپا و ژاپن باشد، در 
دست تولیدات داخلی با پیام های فرهنگی داخلی 
خواهد بود و ایــن نکته، اهمیتش کمتر از تولیدات 
داخلی در حوزه های دیگر نیســت، چراکه به طور 
مستقیم با فرهنگ و هویت فرزندان مان ارتباط دارد.

فرهنگ

 فیلم کوتاه
 و آرزوهای بلند  

 

 سی وهشتمین جشــنواره فیلم کوتاه تهران 
درحالی به کار خــودش پایان داد که بیش 
از متــن و محتوای غنی، درگیر حواشــی 
شد. سرآغاز جشــنواره با اعتراض برخی 
از اهالی فیلم کوتاه تقاطــع پیدا کرد؛ این 
گروه از فیلمســازها مدعی بودند آثارشان 
کنار گذاشته شده و سانســور شده است، 
اما دبیر جشنواره این اعتراض ها را رد کرد 
و گفت، تعداد فیلم های متقاضی باال بود و 
ظرفیت پذیرش فیلم پایین؛ البته تأکید هم 
کرد که تعداد انگشت شماری از آثار به دلیل 
محتوای ضدخانواده و جامعه ســتیز کنار 
گذاشته شدند که از قضا صاحبان این آثار، 
معترض نشــدند. اما اتفاق غافل گیرکننده 
این دوره از جشنواره فیلم کوتاه، در مراسم 
اختتامیــه رخ داد؛ این بار رئیس ســازمان 
ســینمایی به جشــنواره معترض شد. در 
این مراســم، محمد خزاعــی به برگزاری 
جشنواره در یک پردیس سینمایی باشکوه 
و پــرزرق و برق و تبلیغ بیــش از حد این 
محل در مراسم پایانی جشنواره فیلم کوتاه 
انتقاد کرد و گفــت که با این وضعیت باید 
نام این رویــداد را به جشــنواره ایران مال 
تغییر داد! دربــاره آثار بــه نمایش درآمده 
باید گفت، متأســفانه عموم فیلم ها دچار 
محتوایی خنثی و بی مسئله هستند! به همین 
دلیل همــه خبرهای مربوط به جشــنواره 
فیلم کوتاه مربوط به حاشــیه ها بوده است. 
تکنیک زدگی و بازی بــا تصویر، بارزترین 
ویژگی فیلم های راه یافته به جشنواره فیلم 
کوتاه تهران بود. امــا در این آثار، به ندرت 
با یــک روایت تکان دهنده یــا فکر ناب یا 
حتی سوژه دغدغه مند مواجه بودیم. گویی 
جشنواره فیلم کوتاه در یک جزیره منقطع 
از این کشــور برگزار می شود! در فیلم های 
این جشــنواره از اولویت هــای فرهنگی و 
اجتماعی هم خبری نیست. واقعیت قابل 
انتقاد درباره جشــنواره فیلــم کوتاه تهران 
این است که این جشــنواره گعده ای برای 
پرورش فیلم ســاز مناســب جشنواره های 
خارجی است، نه هنرمند تراز ایران. انگار 
که بودجه و امکانات و فضا و زمان برگزاری 
جشــنواره فیلم کوتاه در این جهت صرف 
می شود که بناست برای اسکار، کن، برلین 
و... نیرو تربیت شــود. جای ســؤال است 
که اهداف و آرمان های انقالب اســالمی 
کجای جشنواره فیلم کوتاه تهران قرار دارد؟ 
همچنان که محل تعیین شده برای برگزاری 
این جشــنواره ـ پردیس ایران مال ـ افشاگر 
رویکردش اســت؛ یعنی یک پردیس دور 
افتاده از متن جامعه و در قلب یک مجتمع 
تجاری  که از روح و فرهنگ، تهی اســت؛ 
 نهاد متولی برگزاری جشنواره 

ً
چون اساسا

فیلم کوتاه تهران، یعنی انجمن ســینمای 
جوان، سیاستگذاری هویتمند و جهت گیری 
مماس با نیازهای فرهنگی کشور ندارد. این 
وظیفه انجمن سینمای جوان است که زمینه 
را برای کشــف اســتعدادهای دغدغه مند 
فراهم کند که حرف های تازه ای برای گفتن 
دارند؛ اما به دلیل محرومیت و مهجوریت، 
ساخت فیلم برای شان میسر نیست. این در 
حالی است که خیلی از جوانان خوش ذوق 
و با استعداد و برخوردار از دغدغه های ناب 
و اصیل سعی در ســاخت آثاری برخاسته 
از دِل هویــت و دردهــا و مطالبات مردم، 
پشت در های بسته مدیران عرصه فیلم کوتاه 
می مانند و کمتر فرصت خودنمایی می یابند. 
به نظر می رسد زمان خانه تکانی در انجمن 
سینمای جوان و جشنواره فیلم کوتاه تهران 
فرا رسیده است؛ جشنواره ای که بار دیگر به 
متن جامعه برگردد و طراوت و پویایی بیابد.

تاریکخانه

»من زینِب تو هستم« دربردارنده 
زندگی یکــی از ُحرهــای دفاع 
مقدس است که به قلم »معصومه 
محمــدی« و با روایــت خواهر 
شهید سعید نامدار، از سوی نشر 
27 بعثت روانه بازار کتاب شــده 
است.این کتاب، وفاداری و عشق 
خواهرانه را ترسیم کرده و زندگی 
خواهر شهیدی را طی هشت سال 
جنگ تحمیلی نشــان می دهد؛ 

خواهــری که در حق برادر بزرگ تر از خودش مادری کرد. »عالیه 
نامدار« با مفقودی دو برادرش در یک شــب، آسیب های عاطفی 
زیادی دید و به روال زندگی برنگشت. سال های سال رنج پرگنجی 

 پرگنج روحش را وسعت داد.
ِ

را متحمل شد، اما انتظار و این رنج

ینِب تو هستم من ز
روایتی از حر دفاع مقدس

    کتاب    

انتشارات »راه یار« دو کتاب »به 
اضافه مردم؛ ۱۰ اصل اساســی 
در کار فرهنگی« و »رسم جهاد؛ 
تجربه های کار جمعی در جهاد 
سازندگی، به روایت حسینعلی 
عظیمی« را بار دیگر منتشــر و 

روانه بازار کرد. 
به ترتیــب »مردم محوری«، 
»مشــارکت پذیری حداکثری«، 
»گروه محوری«، »هنرمحوری«، 

»عملیات محــوری«، »کار اجتماعــی به جــای کار جمعی«، 
»فرصت محــوری«، »مســجدمحوری«، »اولویت محوری« و 
»عدالت محوری«، عناوین فصول ۱۰گانه کتاب »به اضافه مردم« 

هستند.

به اضافه مردم
چاپ مجدد دو اثر پر فروش

فصل ســوم مجموعه تلویزیونی 
و  نویســندگی  به  »زیرخاکــی« 
کارگردانــی »جلیل ســامان« و 
تهیه کنندگــی »رضا نصیری نیا«، 
برای پخش در نوروز ۱۴۰۱ ساخته 
می شود. فصل نخست زیرخاکی 
در ماه مبارک رمضان سال ۱399 
پخش شــد که توانســت عنوان 
پربیننده تریــن مجموعه رمضانی 
را از آن خــود کند و فصل دوم این 

سریال نیز در خرداد امسال پخش شد.محصول مرکز سیمافیلم که با 
نگاهی متفاوت، داستانی را در دوران پیروزی انقالب اسالمی ایران 
و روزهای آغازین دفاع مقــدس روایت می کند اصلی ترین گزینه 

شبکه یک برای پخش در ایام نوروز ۱۴۰۱ است.

 سریال  

سیما عیدانه 
نوروز 1401 با زیرخاکی ۳

   کتاب   

در حالــی که کمتر از یک مــاه از انتصاب رئیس 
جدید رســانه ملی می گذرد، پخش سه گزارش 
خبری در بخش های مختلف خبری رسانه ملی 
در هفته های اخیــر، این نوید را می دهد که وعده 
دکتر پیمان جبلی برای اینکه رسانه ملی به معنای 
واقعی کلمه »صــدای مردم« شــود، به مرحله 
تحقق برسد. سکاندار جدید جام جم در نخستین 
مصاحبه اش بعد از دریافت حکم از رهبر حکیم 
انقالب، تأکید کرد، رســانه ملی در دوره جدید 

باید صدای کسانی باشــد که صدای شان شنیده 
نمی شود. حاال، پخش این ســه گزارش خبری 
متفــاوت را می توان به فال نیک گرفــت و آن را 
نشانه ای برای میدان داری واقعی و حرفه ای صدا 

و سیما در جریان اطالع رسانی به مردم دانست.
اولین گــزارش به ماجرای اســتخدام رانتی 
دختر یک نماینده مجلس در صنعت نفت مربوط 
می شــد که رســانه ملی در این مورد، همزمان با 
رســانه های دیگر و البته با صراحتی متفاوت از 
گذشــته، موضوع را واکاوی کرد و ضمن آنکه به 
نماینده مورد اشــاره هم فرصت داد تا از خودش 
دفاع کند، اما هشدارهای الزم را داد و مردم را هم 

با شفافیت در جریان موضوع قرار داد.
گــزارش دوم هم به ماجرای مشــاور معزول 
شــهردار تهــران مربوط اســت، پــس از آن که 
شــهردار تهــران دامــادش را به عنوان مشــاور 
منصوب کرد، رسانه ملی در گزارشی با یادآوری 
وعده های شــهردار پایتخت در زمان انتخابات 
ریاســت جمهوری، بدون رعایت مالحظات بی 

مورد پیشین، هشدارهای الزم را داد.
در نهایت، گزارش ســوم بــه ماجرای حمله 
سایبری به ســامانه جایگاه های سوخت مربوط 
می شود که در این مورد، رسانه ملی نه همزمان، 
 جلوتر از بقیه رسانه ها )در بخش خبری 

ً
که تقریبا

ساعت ۱۴ روز دوشــنبه ۴ آبان( به اطالع رسانی 
زنده، لحظه به لحظه و بدون شائبه سانسور درباره 
جزئیات ماجرا پرداخت  و نبض اطالع رسانی را 
در دســت گرفت. این رویکرد جدید و حرفه ای 
رســانه ملی در جریان اطالع رســانی به مردم، 
شــروعی مبارک و امیدبخش برای اعتماد بیش 
از پیش مردم به این رســانه و مرجعیت آن در بین 
تمام اقشار و سالیق جامعه ایرانی است و باید به 
همه بخش ها و تولیدات صدا و سیمای جمهوری 
اســالمی ایران، اعم از فیلم، سریال، مستند و...   
تسری پیدا کند تا رسانه ملی، خانه اول و آخر مردم 

در عصر اطالع رسانی باشد.

   برداشت    

 رسانه پیشتاز

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

حامد حسین عسکری
خبرنگار فرهنگی

آرش فهیم
منتقد سینما

 ساختن فردا با کودکان خالق
نگاهی به فرصت ها و چالش های صنعت پویانمایی

سه گزارش خبری و نشانه های تحول در رسانه ملی 
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سیاست
۱۴

جبهه

   یادداشت    

 نقل و نبات
برشی از کتاب ستاره های ماه منیر

حاال او مانده و یک قاب عکس قدی روی 
طاقچه که مدت هاست مونس و همدمش 
شــده. غروب به غروب که می شــود، غم 
فراق علی بدجور به دلش چنگ می زند. 
بغضی تلخ می شود و او را دلتنگ تر از قبل 
می کند. خاطرات علی را در کنج ذهنش 
مرور می کند و اشک می ریزد؛ اما امیدش 
به ناصر و مسعود است که جای خالی او را 

برایش پر می کنند.
تابوت ناصر و مسعود را که نشان شان 
می دهند، بی تاب می شوند و بی قرار. هنوز 
مبهوتند. انگار هنوز باورشان نشده. قدم به 
قدم که جلو می روند، مرحله ای از عمر آنها 

را به یاد می آورند؛ از کودکی تا به االن.
باالی ســر تابوت ها می ایســتند. خم 
می شــوند و بین دو تابوت می نشینند. تن 
خســته خود را روی تابوت ها می اندازند 
و آه می کشند. پارچه ها را کنار می کشند. 
ماه منیر یک نگاه به ناصر می کند و یک نگاه 

به مسعود. 
انــگار قلبــش طوری توی ســینه اش 
گداخته می شود که حرارت آن تمام بدنش 
را تاول تاول می کند. سرش را روی تابوت 
ناصر می گذارد و »محمدابراهیم« ســر 
روی تابوت مســعود می گــذارد. ماه منیر 
دســتش را روی صورت غــرق در خون 
ناصر می کشد. ســرمای بدن ناصر توی 
دســت هایش می خزد و به لرزه می افتد. 
مرتب چشــم می گرداند بــه تابوت. یک 
نگاه بــه صورتش می کند و یــک نگاه به 
قامتش. چادرش را می انــدازد روی بدن 
ناصر و خیره به او می شــود. به محاسنش 
دســت می کشــد. مدام »یا زینب« و »یا 
حســین« می گوید. دســت های ناصر را 
توی دســت هایش می گذارد و می بوید و 

می بوسد. 
پشت ســرش پدر بچه ها، دست های 
لرزانش را روی گلوی مسعود می گذارد؛ 
همان جا که چند روز پیش، ترکش خورده. 
صورتش را به صورت مسعود می چسباند 
و می بوســد. عطر مشــهدِی مســعود به 
مشامش می خورد. بهت زده به قد و قامت 
مسعود نگاه می کند و به خواب عمیقی که 
فرو رفته. با یک دســتش تابوت مسعود را 
می گیرد و با دست دیگرش تابوت ناصر را. 
محمدابراهیم به  سختی نفس می کشد. 
با هر نفسی که پس می دهد، قفسه سینه اش 
با درد، باال و پایین می شــود. در دل برای 
خودش روضه می خواند و اشک می ریزد. 
ماه منیر ســرش را به طرف مسعود کج 
می کند. تا نگاهش به صورت آرام مسعود 
می افتد، انگار به یکباره تمام وجودش از جا 
کنده می شــود. نمی داند چقدر باالی سر 
تابوت بچه هایش نشسته. دلش می خواهد 
ساعت ها، روزها و شاید هفته ها، همین جا 
کنار تابوت بچه هایش بنشیند. آنها را نگاه 
کنــد، در آغوش بگیرد، ببوید، ببوســد و 

حرف بزند.
ناله های مادرهایی که کنارش  صدای 
نشســته اند، بدجور عذابــش می دهد. با 
خودش می گوید: »خدا به دادشون برسه. 
خدا صبر حضرت زینب رو بهشون بده تا 

بتونن با این داغ جگرسوز کنار بیان.« 
می چرخد بیــن آنها و دلداری شــان 
می دهد. به آنها می گوید: »برای چی گریه 
می کنین؟ گریه نکنین. شهدا دوست ندارن 
شما گریه کنین. بچه هاتون شهید شدن و به 

مقام باالیی رسیدن.«
خانواده هایی که آنجا جمع شده اند، به 
حیرت می افتند از روحیه و صبر ماه منیر. 
چشم های شان گرد می شود، دهان شان باز 

می ماند و خیره به او می شوند.
ماه  منیر دوباره برمی گردد پیش شهدا. 
از داخل کیفش بسته ای نقل و چند شاخه 
گل برمی دارد و داخل تابوت ها می گذارد.

آخر چطور می شود شــما را از هم تشخیص داد؟ فرماندهان 
لشــکر چه گناهی کرده اند که نمی توانند بدانند کارشان را به 
مســعود خط شکن بسپارند یا به ناصر امدادگر؟ باز هم خدا را 
شــکر که بعد از مدتی ناصر خودسیانی تصمیم گرفت لباس 
پلنگی بپوشد و برادرش مســعود خودسیانی را با همان لباس 

خاکی معرفی کند... رحمت خدا بر آنها...

 ناصر  پلنگی
   قاب    

 BBBB ،کمی درباره کتابی که به تازگی نوشته اید  
بگویید...

کتاب »ستاره های ماه منیر« درباره زندگینامه شهیدان 
علی محمد، ناصر و مسعود خودسیانی است. زمانی 
که شــروع به مصاحبه بــا خانواده شــهیدان کردم، 
پدر خانــواده در قید حیات نبودنــد و به همین دلیل 
به خدمت مادر شــهیدان رفتم و ســاعات زیادی در 
گفت وگو با ایشان گذشت. همچنین از خانواده، اقوام 
و همرزمان شــان مصاحبه هایی گرفتم و شــکر خدا 
در قالب کتاب »ســتاره های ماه منیر« تدوین شد و در 

اختیار انتشارات سوره مهر قرار گرفت.

 BBBB شــهدای خودسیانی جمعی لشکرهای   
اصفهان بودند؟

»علی محمد« پســر اول خانواده معــروف به »علی 
چریک« بود که در دوران دبیرســتان این لقب را به او 
می دهند. در همان دوران دبیرســتان، آموزش نظامی 
را در سیستان و بلوچســتان دیده بودند و وقتی که از 
آنجا برگشتند، ســال آخر دبیرستان شان را گذراندند 
و در همان دوران، به همسن و سال های شان آموزش 
نظامی دادند و به همین دلیل لقب »علی چریک« را 
به او داده بودنــد. آقا »علی محمد« در دوران انقالب 
خیلی فعالیت داشت و در مبارزات انقالبی از طرف 
دبیرستان نقش مهمی ایفا می کرد. بعد از انقالب هم 
در بحث جهاد سازندگی کارهای مهمی را انجام داده 
 بود. وی یکی از مهم ترین افرادی بود که در شکل گیری 
و رونق بســیج شهر »درود« در اســتان لرستان و در 
کردســتان نقش مهمی ایفا کرد و در آن دوران همراه 
ســردار یدالله جوانی بــود. در ســال ۱3۵9 وقتی 
وارد جبهه شد، در ِســَمت دیده بانی »خط شیر« در 
شهرک دارخوین مسئولیت هایی بر عهده گرفت. آقا 
»علی محمد« در شبی که رزمندگان رزمایش داشتند 
و هنوز عملیات آغاز نشده بود، به شهادت رسید. گویا 
حاج حسین خرازی هماهنگ می کند تا آتش هایی را به 
سر دشمن فرضی بریزند و »علی محمد« هم در سنگر 
خودش در خط شیر و نزدیک ترین نقطه به بعثی ها بود. 
کارشــان در دیده بانی به نحوی بود که با شهید رسول 
زریــن )تک تیرانداز معروف( همراه می شــدند و به 
سنگرهای کمین می رفتند و برمی گشتند. در آن شب 
خمپاره ای اصابت می کند و پاهایش قطع می شــود. 
چند روز هم در بیمارستان های اهواز و شیراز بستری 
می شوند و متأسفانه بعد از چند روز تحمل جراحت 
و در نهایت به دلیل از کار افتادن کلیه های شان در 3۰ 

شهریور سال ۱36۰ به شهادت می رسد.

 BBBB پــس به معنایــی نیروی حاج حســین   
خرازی در تیپ امام حسین)ع( بودند... 
بعد از شــهادت آقاعلی محمد، برادران 

دوقلوی شان به جنگ می روند؟
بلــه. »ناصر« و »مســعود« در دوران انقالب هم در 
جریان کارهای برادرشــان بودند و بــرای نمونه، در 
پخش کردن اعالمیه ها در امامزاده عبدالله و محله شان 
نقش مهمی داشــتند. آنها در جهاد ســازندگی هم 
فعالیت داشتند و در مناطق محروم خدمت می کردند 
و حتــی درس می دادند و در کنــار کار فیزیکی،  کار 
علمی هم داشتند. در این زمینه مسعود وارد کردستان 
می شــود و فعالیت های مهمی را انجام می دهد. این 
دو برادر در جهاد ســازندگی کردستان فعالیت های 
فرهنگی زیادی داشــتند و در زمینه ارسال کتاب های 
مذهبی هم فعالیت می کردند. حــدود دو ماه پس از 
شهادت علی محمد، این دو برادر وارد جبهه می شوند. 
نکته  جالب این است که اینها ماه های زیادی به جبهه 
رفته بودند؛ اما در دیدار آخر و اعزام آخر، حاج خانم 
گفتند که من بی اختیار،  گلوی مســعود و چشم های 
ناصر را بوســیدم و آن دو بزرگوار از همین ناحیه ها به 
شهادت رســیده بودند. آقا ناصر جزء معاونان گردان 
امداد و انتقال لشــکر ۱۴ امام حســین)ع( بود و در 

 شهادت
دوقلوها    
وز در یک ر

 گفت وگو با نویسنده کتابی که راوی اش این روزها در میان ما نیست

از بعدازظهر به این طرف، سر رمضانعلی پناهی بدجور شلوغ 
شــده. یک صندلی وسط مقر گذاشــته و لحظه ای نیست که 
ماشین ریش تراش از دستش بیفتد. بیشتر رزمنده ها دور او جمع 
شده اند. به آنها گفته اند ممکن است حمله شیمیایی شود و باید 
موها و ریش های شان را کوتاه کنند. از چادر بیرون آمدم. وقتی 
رسیدم که ناصر خودسیانی موها و ریش هایش را کوتاه کرده و از 
روی صندلی بلند شده بود.  توی چادر، جعفر صابری دارد بر مو 
و ریش و دست های بچه ها حنا می گذارد. ناصر قبول نمی کند. 
همین طور که دست هایش را روی ریش هایش می کشد، به خنده 
می گوید: »دوست دارم ریش هام رو با خون خودم خضاب کنم. 
من حنای طبیعی خدا رو بیشتر دوست دارم.« جعفر می گوید: 
ه غیر از ِدفای دیگه س آقا جون. آق ناصر حتمی 

َ
»پنداری ای ِدف

رفِتنیه.« می پرسم: »از کجا می دونی؟«...
راوی:  رسول مینوتن

 خضاب با حنای الهی
   خاطره    

ایــن اولین باری اســت که کتابــی را پیش از انتشــار  معرفی 
 همین کتاب »ســتاره های ماه منیر« باعث شد 

ً
می کنیم. اصال

که ما به واســطه نویسنده اش خانم »مرضیه مولوی« با برادران 
خودسیانی و مادر این سه شهید آشنا شویم. حاال این کتاب به 
تأیید مسئوالن حوزه هنری اســتان اصفهان رسیده و به زودی 
چاپ و منتشر می شــود. تنها نکته عجیب این است که چرا تا 
به حال کتابی درباره این خانواده که سه شهید بزرگوار را تقدیم 
انقالب کرده اند، نوشته نشــده و اگر همت خانم مولوی نبود،  
شاید همین خاطرات هم قبل از اینکه به دست ما برسد، با مادر 

شهیدان به دیار باقی می رفت!

 قصه مادر سه شهید
   تازه ها    

»مرضیه مولوی« کارشناس ارشد تفسیر قرآن است و 
عالقه به شهدا او را به محله شهیدان در اصفهان کشانده 
تا خاطرات مادر شــهیدان خودســیانی را به نگارش 
درآورد. در ایام رحلت این مادر بزرگوار با این نویسنده 

گفت وگویی انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

میثم رشیدی مهرآبادی
دبیر گروه دفاع مقدس

بهداری کار می کرد. آقامسعود هم جزء خط شکن های 
گردان امام موســی بن جعفر)ع( بود. مادر شــهیدان 
می گفت که ناصر و مسعود خیلی به هم وابسته بودند. 
حتی در جبهه هم آنقدر دل شان برای هم تنگ می شد 
که با اینکه در دو گردان نزدیک هم بودند، برای هم نامه 
می نوشتند! وقتی عملیات بدر آغاز می شود، فرماندهان 
لشکر تصمیم می گیرند ناصر را  به خط مقدم نفرستند. 
مسعود در خط اول بود، اما نگذاشتند که ناصر برود. 
وقتی مســعود می رود،  ناصر خیلی بی تابی کرده و با 
اصرار و التماس به خط مقدم می رود. روز 2۱ اسفند 
۱363 حوالی صبح،  مسعود شهید شد و حوالی ظهر 

هم ناصر به شهادت رسید.

 BBBB...پس کنار هم نبودند که شهید شدند   
خیر؛ در تولد، اول ناصر و بعد مسعود به دنیا می آید؛ اما 
در شهادت،  جایشان عوض می شود. چیزی که در افواه 
پیچیده این است که در همان فاصله نیم ساعت که به 
دنیا آمده بودند، به شهادت رسیده اند که تحقیقات من 
نشــان می دهد چند ساعت با هم فاصله داشته اند، اما 
با انفجار و در خط مقدم عملیات بدر و در یک روز به 

شهادت می رسند.

 BBBB خانم مولوی! چرا دیر به ســراغ مادر این   
سه شهید بزرگوار رفتید؟

من در دانشــگاه معارف و قرآن و عترت علیهم السالم 
بودم که روبه روی منزل ایشان بود. من می دانستم اینجا 
مادر شــهیدان زندگی می کنند و با دوســتانم به طور 
اتفاقی به دیدارشان رفتم. یک بار کتاب را نوشتم، اما 
سطحش باال نبود. افرادی که پیگیر کار بودند کتاب را 
به حوزه هنری دادنــد و آنجا گفتند که باید قلم کار را 
تغییر بدهم و در قالب داســتانی بنویسم. برای نوشتن 
کتاب زندگی شهیدان خودسیانی در قالب داستانی به 
تحقیقات گســترده تری نیاز بود و یک سال و نیم دیگر 

کار تحقیقات تکمیلی طول کشید.

 BBBB اگر شما با مادر شهیدان خودسیانی آشنایی  
نداشــتید و کتاب را آغــاز نمی کردید، 
ناشران و نویسندگان دیگر به فکر تهیه این 

کتاب نبودند؟
وقتی که ســراغ این خانواده رفتــم،  گفتند کتابچه ای 
چاپ شده بود که البته من آن را ندیدم؛ اما خانواده شان 
از آن رضایت نداشــتند. همراه مــن هم افراد دیگری 
می خواستند کار کتاب را انجام بدهند؛ اما حاج خانم 

نظرشان این بود که من این کتاب را به نهایت برسانم.

 BBBB چطور شد که حاج خانم به رحمت خدا   
رفتند؟

سن شان باال بود و ناراحتی قلبی داشتند و اواخر چندین 
بار بستری شــدند. یکی دو ســال قبل حافظه خوبی 
داشتند و خاطرات را به خوبی بیان می کردند؛ اما مثل 
بقیه افراد با گذر زمان، خاطــرات  در ذهن او هم کم 

رنگ شد.

 BBBB ،و ذکر پایانی از مرحومه ماه منیر موحدی   
مادر شهیدان خودسیانی...

وقتی که خبر شــهادت فرزندان شــان را می شــنوند؛ 
هم خودشــان و هم همسرشــان حاج محمدابراهیم 
سجده شــکر به جا می آورند و دست شان را به سوی 
آســمان بلند می کننــد و می گویند این ســه قربانی را 
از مــا بپذیر! بعد از شــهادت دوقلوها هم به حضرت 
زهرا)س( متوســل می شــوند که اشک چشمان شان 
خشــک شــود و برای فرزندان شــان اشــک نریزند 
و همیــن طور هــم می شــود. خودشــان می گفتند:

»من کاری که برای عروشی شــان  می خواستم بکنم را 
موقع شهادت شــان کردم.« لذا سر تابوت شهدا نقل 
و شــیرینی می ریزند و خودشان شهدا را غسل و کفن 
می کنند و وارد قبر می شوند و پیکر را خودشان داخل 
قبر می گذارند. هر ســه فرزند آنها در 2۱ ســالگی به 
شهادت رســیدند و خانواده هیچ چشم داشتی از هیچ 

ارگانی نداشتند.

 خبردرگذشــت وآسمانی شدن اسوه صبرو مقاومت، مادر شــهیدان واال مقام » علی محمد، 
ناصرو مسعود خودسیانی« همه دوســتان و همرزمان این شهیدان خدایی و تمامی عالقمندان 
 »حاجیه خانم ماه منیر 

ً
 و انصافا

ً
بــه آن خانواده انقالبی و والیتمدار را متأثرو داغدار نمود.  حقا

موحدی« در عصر ما با صبوری و مقاومتش و با جهاد تبیین و امید آفرینی اش زیستی زینب گونه 
داشت و از مصادیق بارز و برجسته آن، قلیل مومناتی بود که خداوند در قرآن کریم آنان  را »صّبار 
شکور« معرفی می کند. این شیرزن و مادر قهرمان ملت ایران که در حقیقت از مفاخر زنان جهان 
اسالم در زمان ما به حساب می آید، اینک آسمانی شده و با قرار گرفتن در حلقه فرزندان و برادر 
شهیدش، صدق وعده های الهی را با استقرار در موقعیت  » عند رّبهم یرزقون« به تماشا نشسته 
است . اینجانب همانند شما داغدار از دست دادن این مادر مهربان، انقالبی و والیی هستم ؛چرا 
که هر گاه در این قریب چهل ســال گذشته، توفیق زیارتش نصیب می شد،  با محبت مادرگونه 
اظهار می داشت: " شما برای من مثل علی هستید و ان شالله سالمت باشید و راه علی، ناصر و 
مســعود را ادامه دهید". البته این حس و حال متقابل بود و من هم به معنای واقعی کلمه، ایشان 
را همانند مادر خود دوست می د اشتم و به وجودش افتخار می کردم. ضمن عرض تسلیت این 
مصیبت به آن بیت معزی،  از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفوره علّو درجات و برای 
بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم. امید آنکه ماهم همانند این مادر وفادار به آرمان 

های انقالب اسالمی، تا اخرین نفس در مسیر والیت و شهدا ثابت قدم باشیم.

تبیین جهاد  عرصه  مجاهد 
پیام  معاون سیاسی سپاه  در پی درگذشت مادر شهیدان خودسیانی

 ویژه درگذشت مادر شهیدان خودسیانی
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09۱90000۳87۱/ از مســئوالن تشکر 

می کنیم که در مقابل توطئه دشــمنان که 
قصد داشــتند پمپ بنزین ها را تعطیل و 
کشور ر ا به آشوب بکشند، با درایت عمل 

کردند./ »احمدی« از اسالمشهر
به فروشگاه های   

ً
09۱۱000۴9۴۴/ لطفا

اتکا بیشتر نظارت شود و قیمت ها ارزان تر 
باشــد تا اجناس شان زودتر فروش برود. / 

»یزدانی« از نکا
09۱۴0002890/ چرا ستاد کل نیروهای 

مســلح زنان خانه دار نیروهای مســلح 
را بیمــه عمر)بازنشســتگی( حداقل با 
پرداخت مبلغی به حساب بیمه از طرف 

خود بیمه شونده اقدام نمی کند؟ 
کودک کــش  رژیــم   /09۱70008977

و جعلی صهیونیســتی ضمن گستاخی 
اعالم کرده است که بودجه ای برای اقدام 
خصمانه بــر ضد ایــران تخصیص داده 
است. گویا اشغالگران برای نابودی عجله 
دارند و می خواهند مرگ خود را 2۰ سال 

جلو بیندازند. 
رتبه بندی  قــراره  اگه   /09۱70000۴0۵

معلمــان یا همان همسان ســازی حقوق 
معلمان با استادان دانشگاه ها اجرا شود، 

چرا برای نظامیان اجرا نشود؟
09۱۳000۵۱۳0/ متأســفانه از زمانــی 

که بانک های انصار در بانک ســپه ادغام 
شدند، مشکالتی برای پاسداران به وجود 
آمده و در برخی موارد شــاهد رفتارهای 

نامناسب هستیم. 
09۱0000۳۴06/ باتوجه به قیمت باالی 

اجناس، شــارژ ماهیانــه کارت حکمت 
بسیار ناچیز است. 

09۱۴0006۱۱۴/ پــس از ادغــام بانک 

انصار با ســپه دیگر وام بدون سپرده برای 
کارکنان سپاه در مواقع ضروری پرداخت 

نمی شود. 
09۱20007۱۴2/ با ســالم، سند پروژه 

شهرک شــهید بروجردی واقع در منطقه 
۱۵ تهران بعد از گذشــت 2۰ سال هنوز 
از سوی بنیاد تعاون سپاه تحویل کارکنان 

نشده است. چرا؟
09۱۴000896۱/ محضر عزیزان صبح 

صادق، بابت پیگیــری و حل غذاخوری 
طرف قرارداد در شــهرک نصر تبریز، از 
عزیزان هفته نامــه صبح صادق بی نهایت 
تشکر و قدردانی می کنیم./»جهانگیری« 

از تبریز
روز  آبــان  ســیزده   /09200000879۱

مبارزه با استکبار، هرگز از ذهن مردم ایران 
پاک نخواهد شد و وظیفه همه ماست تا 
فرزندان مان و نســل جدید را با اقدامات 

ضد ایرانی شیطان بزرگ آشنا کنیم.
09۱20009027/ متأســفانه فروشــگاه 

اتکا هم تخفیــف عمومی و هم تخفیف 
 نصف کرده اســت. 

ً
حکمــت را تقریبا

ضمنــا تخفیف کاالهای اساســی مانند 
شــکر، روغن و... هم صفر شده است. 
محصوالت اتکا ماننــد رب و تن ماهی 
هم هیچ تخفیفی ندارد. ای کاش به جای 
افتتاح شعب جدید به فکر کاهش قیمت 

محصوالت بودند.
092۱0008828/ چــرا با وجود مصوبه 

ســتاد کل نیروهــای مســلح مبنــی بر 
مساعدت خانواده های دوقلو و چندقلو در 
خصوص اولویت داشتن کارکنان در پروژه 
مســکن، ســپاه نبی اکرم)ص( کرمانشاه 

همکاری الزم را نمی کند!

   روی خط    

 برای حل شدن مشکل مان
  از صبح صادق
 تشکر می کنیم

پنجمین اجالس سراسری اســاتید شبکه تربیتی 
صالحین بســیج با حضور اســتادان این شبکه و 
جمعی از مســئوالن  در تاالر قــدس حرم مطهر 

رضوی در  مشهد برگزار شد. 

 Bدر مقابل تک تک مردم مسئول هستیم
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی در 
مراســم آغاز این اجالسیه  گفت: »در اداره جمهوری 
اســالمی و کشــور، مردم را از عرصه های مختلف یا 
حذف یا دسته بندی کردیم و امروز برخی جوانان گمان 
می کنند اگر دوســت از جنس مخالف نداشته باشند 
امبل هستند و هویت آنها زیر ســؤال است آیا نباید با 
اینها حرف بزنیم؟ اینها فرزندان ما نیســتند؟ کارگری 
که دو نوبت کار می کنــد و در ماه چهار میلیون تومان 
حقوق می گیرد و مستأجر هم هست آیا می تواند زندگی 
کند؟ نباید حرف بزنیم؟ مردم تا کجا به خاطر محرم و 
صفر و خون امام حسین)ع( بایستند؟ هرچند که مردم 
ایســتادگی می کنند؛ ولی در تبیین و در اصالح کار و 
کمک هــم باید اقدام کنیم.« وی گفت: »جهاد تبیین، 
مهم اســت چون مردم، مهم هستند و آنها باید دین را 
حفظ کنند و در برابر حزب شیطان بایستند و هر کجا 
که اسالم آسیب دیده است به خاطر این بوده است که 

مردم حضور نداشتند.« 
قالیباف با بیان اینکه دشمن در دوران دفاع مقدس 
فهمیــد که نمی تواند از راه نظامی بــا ما وارد جنگ و 
موفق شــود، به همین خاطر تحریــف و تحریم و به 
عبارتی جنگ رســانه ای و اقتصادی را سازماندهی و 
اجرا کرد، عنوان کرد: »دشــمن امــروز در حال تغییر 
باور جوان هاست و ضعف های ما را به سرعت بزرگ  
می کند و اینجاســت کــه مجاهدت و جهــاد تبیین، 

مهم ترین کار است.« 
رئیس مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه امروز 
اولویت ما جنگ رسانه ای و شــناختی و اولویت دوم 
جنگ اقتصادی اســت، تصریح کرد: »امروز در فتنه 
رســانه اگر دقیق و هوشمندانه و با عقالنیت انقالبی و 
اخــالق بجنگیم، پاداش آن کمتــر از عملیات  دوران 
دفاع مقدس نیســت، در دوران دفــاع مقدس جنگ 
و تکلیف ما روشــن بود ولی امروز، دشــمن با سبک 
دیگری به جنگ ما آمده است.« وی خاطرنشان کرد: 
»امام خمینی)ره(، انقالب را با زور اسلحه به پیروزی 
نرساند؛ بلکه با کمک خدا و یاری مردم انقالب را پیروز 
کرد و ثبات این کشور و انقالب هم به خاطر این است 
که در قلب یکایک 8۰ میلیون نفر جمعیت کشور است 
پس اگر در دل آنها بودیم، راهبرد ما درست است؛ اما 
اگر قلب آنها همراه ما نبود، دچار چالش هستیم.« وی 
متذکر شد: »آمریکا و دیگر کشورهایی که داعش را به 
راه انداختند، هدف شان نابودی اسالم سیاسی و اسالم 
ناب بود، اما امروز انقالب و نظام اســالمی با حضور 

مردم پرقدرت تر از همیشه ایستاده است.«
قالیباف با بیان اینکه بسیج، باید نماد تبلور تشکل 
مردمی باشد و برای هر کاری که مردم نیاز دارند باید به 
بسیج نگاه کنیم، افزود: »یک الگوی دفاع مقدس داریم 
که برای بقای جمهوری اســالمی جواب داده است و 

نشان داده که الگوی موفقی است.«

 Bهدایتگری و اثرگذاری اخالص است
حجت االسالم والمســلمین احمد مروی، به عنوان 
دیگر ســخنران این مراسم گفت: »برگزاری اجالسیه 
سراسری اساتید شبکه تربیتی صالحین در کنار مرقد 
شریف امام هشتم)ع( زمینه گرفتن شفاعت اساتید از 
آن امام را فراهم می کند تا با دســت پر از کنار این قله 
معرفت و علم به مناطق خود بازگردند و مســئولیت 
ســنگین هدایت جامعه به ویژه نسل جوان را برعهده 

گیرند.«
وی بیان کرد: »وظیفه اساتید شبکه صالحین هدایت 
نســل جوان در برابر امواج سهمگین و فریبنده است و 
ممکن نیست که انسان در این مسیر، بدون هدایت ولی 

خدا، حضرت امام رضا)ع( به توفیق دست یابد.«
تولیت آســتان قدس رضوی به تشرف رهبر معظم 
انقالب به حرم مطهر رضوی اشاره و بیان کرد: »معظم 
لــه قبل از کرونا ســالی دو مرتبه به مضجع شــریف 
ثامن الحجج علی بن موسی الرضا)ع( مشرف می شدند 

و در مسیر تهران به مشهد بسیار پرنشاط و بشاش بودند 
و در مسیر برگشت به ســبب جدایی از امام رضا)ع( 
اشک از چشمان شان جاری می شــد.« وی ادامه داد: 
»زیــارت بارگاه منور رضوی بــه رهبر معظم انقالب 
نشاط و شادابی و جوانی می بخشید و تا مدت ها حال 
خوبی از این زیارت در جسم و روح شان باقی می ماند 
و در ایــن زیارت از امام رضــا)ع( برای هدایت الهام 
می گرفتند و هنگام بازگشت فقط غصه جدا شدن از آن 
حضرت را داشتند.«وی اظهار داشت: »بسیاری افراد 
باهوش و سیاستمدار هســتند، اما اثرگذاری مطلوب 
را بر جامعه در هدایتگری خــود ندارند، آنچه به این 
اقتدار و هدایتگری نقش آفرینی و تأثیر می دهد، داشتن 
اخالص و توجه به اهــل بیت عصمت و طهارت)ع( 

است.« 
حجت االســالم مروی با تأکید بر رعایت عدالت 
در گفتار و موضع گیری ها، افزود: »مگر می شود فردی 
مورد غضب خداوند متعال باشــد، اما بتواند در مسیر 
هدایت جامعه گام های درستی برداشته و موفق شود.« 
وی بیــان کرد: »وقتی کار برای خدا انجام شــود، 
همه موانع از مسیر برداشته می شود، در طول ۴3 سال 
گذشــته از انقالب، همه موفقیت های ایران اسالمی 
در نتیجه داشــتن اخالص بوده اســت و امروز نیز اگر 
اخالص و تقوا داشته باشیم، نفوذ کالم خواهیم یافت 
و کارمــان برای هدایتگری جامعــه همراه با موفقیت 

خواهد بود.« 

 Bقدرت ما مرهون یک انقالب است
ســردار سرلشکر پاســدار حسین ســالمی، فرمانده 
کل ســپاه در این مراسم با بیان اینکه اسالم در جنگی 
نابرابر بسط و گسترش یافت، افزود: »اسالم در مقابل 
قدرت های شــرور عالم که در منطــق نابرابری و یک 
جهالت نوین جهان را توصیف می کنند، در فضای یک 
جنگ چند بعدی و جهانی در محیطی نابرابر بسط یافته 

است.« 
سردار سالمی با بیان اینکه اسالم خیلی زود قلب ها 
را تسخیر کرد، اما جنگ های سختی اتفاق افتاد،گفت: 
»پس از پیامبر، یکایک ائمه)ع( هم برای عظمت اسالم 
جنگ کردند و نشــان دادند که این عظمت فروافتادنی 
نیست؛ اکنون قدرت های شیطانی در صورتی که بتوانند 
آن را در عبادات فردی خالصه کنند مشکلی ندارند، اما 
نمی پذیرند اسالم نظام سیاسی ایجاد کند و جغرافیای 

قدرتمندی داشته باشد و نقشه دنیا را تغییر دهد.« 
فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه ما باید صالحین را 
رشد و ارتقا بدهیم، افزود: »در این مسیر جلو بروید و 

هیچ گاه متوقف نشوید.«
سردار ســالمی خاطرنشان کرد: »امروز نام اسالم 
را در جهان با عزت و ذلت ناپذیری می بینید، این یک 
واقعه عظیم نیســت، بلکه اعظم اســت و این در هر 

مقیاسی یک حقیقت الهی است.« 
فرمانده کل ســپاه ادامه داد: »دشــمن رهبران به 
معنای واقعی فاســق، خطرناک، بی منطق و بی رحم 
دارد و روی جهان اسالم تمرکز کرده اند، قلب مرکزی 
این منطقه جهان اســالم، ایران است و قلب ایران امام 
خامنه ای)مدظلــه العالی( اســت.«  وی اضافه کرد: 
»دشمن قدرت خود را روی این منشأ حکمت و تدبیر 
متمرکز کرده و در مقابل دشمن، رهبر معظم انقالب 
میانه میدان ایســتاده اند و کوه آرامش هســتند و تدبیر 
می کنند، چگونه ایشــان توانســته اند این همه قدرت 
بسازند و صاحب راهبرد و سیاستی باشند که هیچ کس 
نمی توانــد آن را نابود کنــد؟«  وی تأکید کرد: »رهبر 
معظم انقالب با این قدرت کشــور را به پیش برده اند؛ 
عبور از بزرگ ترین تحریم اقتصادی دنیا کار دشواری 
است و فقط با نصرت الهی امکان پذیر است. رهبری 
مظهر حکمت الهی است و جهان به این حکمت غبطه 

می خورد.«
ســردار ســالمی با بیان اینکه قدرت، یعنی میزان 
تأثیــر بر اراده دیگران،گفت: »قــدرت ما مرهون یک 
انقالب است، باید همه جا ساختار قدرت ایجاد کرد 
و دست و پای دشمن را به باتالق فرو برد؛ اکنون شکر 
خدا این رهبر عزیز تنها نیســت و سپاهیان جان فدای 
بســیاری دارد.«  وی اضافه کرد: »ما در مقابل دشمن 
ایســتاده ایم و تربیت جوانان ضامن پیروزی ما در تمام 
میادین است، حوادث تلخ دیگر تکرار نمی شود، چرا 
که مردم صبر و شــکیبایی را بر کرنش و وابستگی به 

دشمن ترجیح می دهند.« 
سردار سالمی خاطرنشــان کرد: »اردوی جهادی 
تربیت ماســت، جهــاد در راه خدا تمریــن تربیت و 
تقواست، فرماندهان ما با این اعمال در پیشگاه خداوند 
قضاوت می شوند، غفلت نکنید و دشمن را دست کم 
نگیرید؛ چرا که او هنوز ایســتاده و نفس می کشد، در 
انتهای راه رسیدن به قله فشــار زیادی می آید، اما قله 

آنجاست.«

 B جامعه قوی و قدرتمند 
زیر بار سلطه نمی رود

حجت االسالم والمسلمین عبدالله حاجی صادقی در 
این اجالس گفت: »دشمن فهمیده باید جان انقالب را 
بگیرد و ارکان انقالب را بشکند و مهم ترین آن هویت 

دینی است و اینکه پیوند امت با والیت را بگیرد.«
وی ادامــه داد: »اگر هدایت هــای الهی امام)ره( 
و کارگردانی خدا نبــود، انقالب هم می رفت که بعد 
از امام گرفتار انحراف شــود؛ اما خدا نصرت کرد و 
نگذاشت بعد از امام)ره(  اتفاقی بیفتد که بعد از فوت 
خیلی از رهبران رخ می دهد و آن خطر گذشت و کسی 
آمد که ۴۰ سال است که افتخارش شاگردی امام)ره( 

است.«
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با بیان اینکه امروز با دو خطر ارتجاع مواجه هســتیم، 
افزود: »یکی از آنهــا خطر ارتجاع بعضی از فرزندان 
انقالب و ارتداد فکری، اعتقادی، شک و شبهه است 
که دشمنان دنبال این هستند که با القای شبهه، فضای 
غلــط مجازی، فتنه و تحریم نیروهــای انقالب را در 

صراط مستقیم خود از لحاظ فکری متزلزل کنند.«
نماینده ولی فقیه در ســپاه گفت: »ارتداد دوم در 
میدان عمل اســت که افراد را زمین گیر کنند تا نتوانند 
در میدان جهاد حضور یابند؛ مثال در رابطه با شوروی 
سابق، استحاله ایدئولوژیک و حمله اعتقادی کردند 
و در رابطه با انقالب هم دنبــال این امر و ترویج دین 
ســکوالر هستند، همان سکوالریســم که با انقالب 
اسالمی ایران سرنگون شد و در جهان به چالش کشیده 
شد و می بینیم که چگونه مقاله می نویسند، کتاب چاپ 
می کنند و برای احیای سکوالریسم صحبت می کنند و 
حتی در حوزه علمیه یک جریان دینداری غیرانقالبی 

از جنس تحجر و سکوالر ترویج می شود.«
حاجی صادقی افزود: »کار دیگر دشمن، تحریف 
دین و به کارگیری دین علیــه دین و ایجاد جنگ های 
نیابتی اســت؛ به طور مثال یکــی از نقش های جدی 
دشمنان در افغانستان همین است و برای داخل کشور 

ما هم جنگ نیابتی در نظر گرفته اند.«
نماینــده ولــی فقیه در ســپاه گفــت: »تضعیف 
مؤلفه های قــدرت در بخش های مختلــف از دیگر 
برنامه های دشمن است که اینها را نباید شوخی گرفت 
تا کسی بگوید موشــک برای چیست چون دشمنان 
می داننــد جامعه قوی و قدرتمند زیر بار ســلطه آنها 

نمی رود.«
حاجی صادقی افزود: »از دیگر اقدامات دشمنان 
ترویج و تبلیغ سبک زندگی غربی، تغییر آداب و رسوم 
و زندگی و فشــار اقتصادی و معیشــتی و بزرگنمایی 
دشــمن اســت و اینکه نمی توانیم با کدخــدا درگیر 

شویم.«
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
گفــت: »تضعیف نیروهــای انقــالب و ثابت قدم، 
تضعیف شریعت محوری و نسبت دادن نابسامانی های 
موجود بــه اینکه »دیــن کارآمدی نــدارد« از دیگر 
حربه های دشمن است و دشــمن در فضای مجازی 
تبلیغ می کند که نابسامانی های موجود به خاطر عمل 
کردن به شریعت و مشکالت، زیر سر دین و روحانیت 
اســت. همچنین تبلیغ می کنند که در دین شــما هم 
جریــان اصالح طلبی مارتین لوتری و اصالح در دین 

الزم است.«

 Bوضعیت سنجی حلقه های صالحین 
 در دستور کار است

سردار غالمرضا سلیمانی در این مراسم گفت: »شبکه 
تربیتی صالحین باید تکامل پیدا کند و تقویت شــود 
و امکانــات الزم را نیز به این امر اختصاص خواهیم 
داد.«  وی ادامــه داد: »در ســند راهبردی اعتالی ۱۰ 
ساله بســیج، تربیت هشت تا ۱۰ میلیون جوان مؤمن 

و انقالبی پای کار پیشران در نظر گرفته شده است.«
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: »همچنین 
بایــد یک و نیم میلیون نیروی کادر را توانمند کنیم که 
تاکنون در این زمینه تمرکز خوبی نداشــته ایم. شبکه 
صالحین زیر ســاخت اســت و بنای رفیعی باید در 
عرصه های مختلف نقش آفرینی بسیج روی آن ساخته 
شود.«  سلیمانی افزود: »وضعیت سنجی حلقه های 
صالحین هم در دستور کار است و نقاط ضعف و قوت 

به خوبی شناسایی شده است.«

قدرت ما مرهون انقالب است
 فرمانده کل سپاه

 در پنجمین اجالس سراسری اساتید شبکه تربیتی صالحین بسیج

گروه سپاه
صبح صادق

این همایش با رعایت همه پروتکل های بهداشتی برگزار شده است.

سرهنگ  پاسدار مصطفی برزکار، معاون سیاسی  نیروی زمینی سپاه
مصیبت وارده  را به شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض کرده و برای شما صبر و شکیبایی و برای آن مرحوم غفران الهی مسئلت می کنیم. 

معاونت سیاسی ـ هفته نامه صبح صادق
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ابراهیم  وار

در یکی از عملیات ها در شــهر 
حلــب در حالــی که دشــمن 
تکفیری با موشــک های بســیار پیشرفته 
ادوات زرهــی را به آتش می کشــید و به 
همین علــت هیچ تانک و نفربری جرئت 
مانور قدرت در آن عملیات را نداشت. به 
آقا »مهدی« اطالع می دهند که عده ای از 
رزمندگان فاطمیون زخمی شــده اند و به 
دلیل آتش سنگین دشمن و از جمله استفاده 
از موشــک های هدایت شونده تاو، امکان 
جابه جایی مجروحان وجــود ندارد. این 
و  تردیــد  بــدون  شــجاع  فرمانــده 
مصلحت اندیشــی های دنیوی سراغ یک 
نفربر می رود و با علم به اینکه ممکن است 
مورد اصابت موشــک قرار بگیرد و زنده 
زنده در آتش بسوزد، ابراهیم وار وارد آتش 
میدان دشمن می شود و تک و تنها به سراغ 
مجروحان می رود و همه آنها را یکی یکی 
ســوار نفربر می کند و به ســالمت بیرون 

می آید.
به نقل از همرزم 
شهید مهدی صابری

متولد ۱۴فروردین ۱368  مهدی صابری 
یکی از شهدای افغانســتانی مدافع حرم 
است. بیست و چهار سال بیشتر نداشت، 
امــا فرمانــده توانای گروهــان حضرت 
فاطمیون  نیروی مخصوص  علی اکبر)ع( 
بــود. در ماجرای گرفتن »تــل قرین« که 
اهمیــت فوق العــاده ای در از بیــن بردن 
کمربنــد حائــل رژیم صهیونیســتی در 
بلندی های جوالن داشــت، اواخر ســال 

۱393 به شهادت رسید.

 پروازم دهید

اگر شــما مــرا نبینید، خزان مــی وزد به 
گلستانم، پاییز می دود به بوستانم، جهنم 
می شود جهانم، شب می رسد به روزگارم، 
سرما می نشیند به استخوانم، اوهام می افتد 
به اعتقاداتــم، جهل می آید به ســراغم، 

می شوم سیاه، باطل، سوخته.
موالجانــم، بدون عنایت شــما یک 
ســرگرداِن مجنونم که فکر می کنم دارم 
زندگــی می کنــم و توهم می زنــم که به 
همه جــا رســیده ام، اما زیر زیــر زمینم. 
آقاجانم، حقیقت این است من بدون شما 

خالی خالی ام.
ای آفتاب مهربانی، طلوع کنید. بیایید 
و دست بکشــید روی زنجیرها و قفل ها 
و قفس های یخی اســتبداد و استعمار و 
استثمار و اســتبعاد که خودم برای خودم 
ســاخته  ام. طلوع کنید و بیاییــد و مرا از 

زمهریر دنیاپرستی پروازم دهید.

حسن ختام

   قبیله عشق    

حسن نوروزی
نویسنده

حضرت فاطمه)سالم الله علیها(: خداوند سبحان شرک را حرام گرداند تا آنکه همگان تن به ربوبّیت او در 
دهند و به سعادت نائل آیند؛ پس آن طوری که شایسته است باید تقوای الهی داشته باشید و کاری کنید تا با 
اعتقاد به دین اسالم از دنیا بروید. اطاعت و پیروی کنید از خداوند متعال در آنچه شما را به آن دستور داده 

یا از آن نهی کرده است؛ زیرا تنها علما و دانشمندان از خدای سبحان خوف و وحشت خواهند داشت.
ریاحین الشریعه، ج۱، ص۳۱2

 معرفت خداوندی
   صادقانه    

یک جوانه کوچک در ذهنت کافی است تا درختی تنومند با ریشه هاِی جاودانه در زندگی ات خلق کند؛ 
یک کار نیکو، یک اندیشه پاک و یک نگاه دقیق کافی  است تا دنیای دیگری بسازد و از پس آن نگرش های 
خالق، اندیشــه های پربار و کارهای نیکوی بسیار شکل بگیرد. به نداِی درونت گوش کن و امروز را به 

شکلی زیبا و سرشار بساز تا روزها از پی هم ساخته شوند.

 شکوفا شو
   صبحانه    

 شکوه و شجاعت
به بهانه سالروز صلح امام حسن)ع(

کلید کرب و بال در متانت حسن است
قیام آنکه به نی شد قیامت حسن است

سکوت مسئله سازش فراتر از درک است
که حفظ وحدت امت سیاست حسن است

نه با معاویه لبخند زد نه سازش کرد
به زیر سلطه نرفتن، ظرافت حسن است

به رغم مدعیانی که در پی صلح اند
زمان گواه شکوه و شجاعت حسن است

فقط سکوت حسن را شنیده اند انگار
وگرنه جنگ جمل هم عالمت حسن است
فقط نه اینکه به یادش دل من آشفته است

زمین... زمان... همه جا حرف غربت حسن است

معین  اصغری

من به این انقالب پابندم
به مناسبت روز دانش آموز

روز، روز شکوه باورهاست
عاشقی را دوباره تمرین کن

سبز شو در برابر دشمن
سرخ، خود را فدایی دین کن

روز زرین دانش  آموز است
دانش آموزی آفتابی باش

با تو ایران بهار می ماند
پس بمان سبز و انقالبی باش

باش »فهمیده«، بابصیرت، چون
قمریانی که بی ریا رفتند

مثل آنان که در چنین روزی
پر گشودند و تا خدا رفتند
سروهایی که در برابر حق

سجده کردند و رو سپید شدند
غزل سرخ عشق را خواندند
الله الله، همه شهید شدند

واژه واژه شدند جاری تا
واژگون شد خطوط استکبار

پای طاغوت را قلم کردند
و سرودی شدند معنادار

روزی از جنس روزهای خداست
قدر آن قدر لیله القدر است

برکاتش برای ما این روز
پر بها مثل غزوه بدر است
پس بیا تا توان به تن داری

حرمتش را بدار فرزندم
تا همیشه شعارت این باشد 

من به این انقالب پابندم

حنظله  ربانی

   کتیبه سبز    

دو روز از عملم گذشته بود و دکتر از روند 
درمان راضی بود؛ اما حالم چندان خوب 
نبود. از وقتی فهمیده بودم که من هم به جمع بیماران 
مبتال به سرطان پیوســته ام، امیدم را از دست داده 
بــودم و انگیزه ای بــرای کارهای معمــول روزانه 
نداشتم. دکتر بارها گفته بود که اگر خودم را نبازم، به 
سادگی به زندگی عادی ام برمی گردم، اما هیبت این 
درد من را گرفته بود. بچه ها فهمیده بودند و با وجود 
اطمینان خاطــر پدرشــان، بازهم نگــران بودند. 
 دخترم، سال اول دانشگاه بود، ولی مثل 

ً
مخصوصا

دختربچه هــا دنبالم راه می افتاد و می خواســت از 
تمامی مراحل درمانم ســر دربیاورد. شــب پیش 
اصرار داشــت که خــودش کنارم بمانــد و از من 
مراقبت کند. از دانشگاه رسیده بود و با کلی هیجان، 

از اســتاد و هم کالســی هایش تعریف کــرد. یاد 
روزهایــی افتادم که مهدکــودک می رفت و چقدر 
هیجان داشت. روزها چقدر زود می گذشتند و آن 
دختر کوچکم حــاال در قامت یــک دختر جوان 
مراقب مادرش بود. کلی امیدوارم کرد و از روزهای 
آینده گفت. به نظرم، آمده بــود تا آرامش را به من 
برگرداند و می دیدم که خــوب به وظیفه اش عمل 

می کند.
نیمه های شب درد امانم را برید. چشم هایم را 
باز کردم. فرزانــه روی تخت همراه، خوابیده بود. 
چند بار صدایش کردم و بیدار نشد. نگران شدم و 
با سختی از تخت پایین آمدم. دستم را به لبه تخت 
گرفتم با درد چند قدم به سمتش برداشتم. صدایش 
کردم، باز هم هیچ واکنشی نداشت. یک آن دردم را 
فراموش کردم و به ســرعت خودم را باالی سرش 
رســاندم. خودش را مچاله کرده بود و دستش سرد 
بود. پتو را رویش کشیدم و باز صدایش کردم. آنقدر 
خسته بود که حتی چشم هایش را باز نکرد. فقط زیر 
لب گفت: »مامان آب مــی دی؟« خنده ام گرفت. 

 آمده بود مراقبم باشــد. کشان کشان خودم را 
ً
مثال

به بطری آب رساندم و یک لیوان آب برایش آوردم. 
با همان چشم های بســته نشست و بدون وقفه آب 
را سرکشــید. یک آن به خودش آمد و از جا پرید و 

نگاهم کرد.
ـ وای مامان ببخشید من خواب بودم، چرا از جات 

بلند شدی؟
کمکم کــرد روی تخت دراز بکشــم و بعد از 
چند دقیقه ای دوباره به اصرار من خوابید. نگاهش 
کردم. من اینجا، با یک دختر که هنوز شوق کودکی 
دارد و دو پســربچه بازیگوش، چه می کردم. امید 
به زندگی من، همین ها بودنــد... به خاطر او و دو 
برادر کوچکترش باید با بیماری می جنگیدم. وقت 
ناامیدی و شانه خالی کردن نبود. فرزندانم هنوز به 
کمک و حمایتم نیاز داشــتند. درد کمتر شده بود و 
حس می کردم بدون آرام بخش هم می توانم تحمل 
کنم. دلم می خواست به خانه برگردم و هر سه شان 
را با تمام عشــق در آغوش بگیرم. حضور امشب 

فرزانه به من قدرت تازه ای برای مبارزه داد.

   داستان    

امید تازه

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

متا، آینده ای کابوس وار / فیس بوک اعام کرده است قصد دارد در جهت هماهنگ شدن با آینده و واقعیت مجازی، نام خود را به »متا« تغییر دهد، هرچند کارشناسان 
به آرمان شهری که مدیر فیس بوک از آن صحبت می کند، خوشبین نیستند./کارتونیست: محمد رفاعی از اردن

   تلخند    

صدیقه سادات شجاعی
مشاور خانواده

ولــع به مصرف شــیرینی جات بدون علت ایجاد نمی شــود. چون میل 
به شــیرینی همیشگی نیست و افراد تحت شــرایط خاصی این تمایل را 
بــروز می دهند. بنابراین برای رفع ایــن ولع باید علت را یافت و برطرف 
کرد. یکی از دالیل تمایل به شــیرینی، افت قند خون و تمایل به خوردن 
کربوهیدرات های ساده، مانند کیک و شــیرینی است که این موضوع را 
می توان با مصرف میان وعده رفع کــرد. کم آبی بدن یکی دیگر از عللی 
اســت که میل خوردن شیرینی جات را ایجاد می کند، پس به اندازه کافی 
آب بنوشید. در کنار نوشیدن آب کافی، خواب کافی هم داشته باشید؛ زیرا 
افرادی که خواب کافی ندارند یا تا پاسی از شب بیدار هستند به دلیل در 
اختیار داشتن وقت آزاد بیشتر و افزایش تولید هورمون های افزایش اشتها، 
تمایل بیشتری به خوردن شــیرینی دارند.  از دیگر علل میل به شیرینی، 
کمبود مینرال ها و ویتامین هایی مانند آهن، کرومیوم، کلسیم، منیزیم، روی 
و ویتامین ۱B اســت؛ اما یک راهکار ساده دیگر گنجاندن میزان پروتئین 
کافی  به رژیم غذایی روزانه اســت. وجود پروتئین کافی در رژیم غذایی 
با افزایش حس ســیری و جلوگیری از افت سریع قندخون مانع از تمایل 
به خوردن شیرینی می شــود. رژیم های بسیار کم کالری و شدید به مرور 
به دلیل محرومیت شــدید انرژی و کربوهیدرات ها باعث طغیان به میل 
شیرینی می شود. استرس و تنش های عصبی درست مانند مصرف باالی 
کربوهیدرات های ساده، از جمله دسرها، نوشابه و... عمل می کنند و ولع 
شما به شــیرینی را زیاد می کند. یادتان باشد که فعالیت بدنی مناسب و 

ورزش های روزانه در کنترل میل به شیرینی نقش مؤثری دارد. 

    سالمت    

نخور! شکر 
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه

پرسش: دو سال به دلیل کرونا روابط اجتماعی و دوستانه را به حداقل 

رساندیم، االن که صحبت بازگشایی مدارس شده، فرزندم به شدت از 

حضور در اجتماع می ترسد، چه رفتاری با او داشته باشم؟

پاسخ: پرسشگر عزیز! شیوع بیماری کرونا در کنار همه تهدیدهایی که برای 
سالمت انسان ها داشت، به بروز و تشدید برخی آسیب ها مانند مهارت های 
ارتباطی منجر شده، که باید برای این مهم راهکارهای اصولی اندیشید. این 
ترس از خانواده شروع شده، پس بهتر است از بستر خانواده شروع به اصالح 
کنیم. مهارت های ارتباطی توانایی هایی هســتند که با تمرین مداوم پرورش 
می یابند و شخص را برای روبه رو شدن با مسائل روزانه زندگی آماده می کند. 
متناسب با شرایط سنی فرزندتان ابتدا هیجان احساس شده فرزند خودرا درک 
کنید و به او بگویید همیشه کنار او هستید. از اضطراب درگیر شدن به بیماری 
بکاهید. با این کار به فرزندتان یاد می دهید که می توانند هر وقت الزم باشــد 
با والدین خود صحبت کنند و احساسات شان به رسمیت شناخته می شود و 
متوجه می شوند که تجربه کردن احساساتی، مانند غم یا نگرانی یا هیجاناتی، 
مانند ترس طبیعی ا ست. رعایت فاصله اجتماعی به معنای قطع ارتباط نیست 
و با حفظ اصول بهداشتی با افراد خانواده معاشرت کنید. از پیاده روی و ورزش 
در پارک های اطراف منزل تان شــروع کنید. محیط مثبت ایجاد کنید. حفظ 
خونسردی و ایجاد فضایی شاد و مثبت بسیار کمک کننده است. شما الگوی 
رفتاری فرزندان هســتید. مراقب ارتباطات اجتماعی خودتان باشید. شستن 
دســت ها و رعایت بهداشت را امری ســرگرم کننده کنید. از پیگیری اخبار 
منفی جلوگیری کنید. ارتباطات اعضای خانواده در منزل را مدیریت کنید تا 
 با 

ً
ارتباطات بیرون از منزل به دســت آید. در صورت حضور در مدرسه حتما

کادر مدرسه در این مورد صحبت کرده تا با درک صحیح کمک کنند.

   راه نرفته    

ارتباطی مهارت های 


