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قدر دانستن شب قدر سرمقاله
سیدحسینخاتمیخوانساری۲

دین شب قدر شب بیداری دل
۷

ssweekly.ir

 سپاه پاسداران
نگهبان انقالب ملت است

سردار رسول سنایی راد
در گفت وگو با صبح صادق پرونده

۸-۹

غیررسمی
روایت هایی شنیدنی از سلوک امام خامنه ای جوان

۱۶

در هفته اخیر، شاهد آلودگی هوا در بیشتر مناطق کشور بر 
اثر وجود ریزگردها بودیم. حجم این مهمان تخریب گر به 
اندازه ای بود که تنها در تهران شــاخص به مرز 500 رسید 
که در اصطالح غیر قابل تحمل برای همه شــاخص های 
سنی بود. وضعیتی که پیش بینی می شود در روزهای آینده 
نیز ادامه دار خواهد بود؛ موضوعی که ســبب شده است تا 

مردم به دنبال چرایی آن باشند. 
بررسی ها نشان می دهد، دو عامل داخلی و خارجی علل 
اصلی وجود ریزگردها به مثابه بحران زیست محیطی است. 
در واقع رصد دقیق بحران ریزگردها از منشأ داخلی و خارجی 
نشان می دهد، در خوشبینانه ترین حالت ممکن 20 درصد 

عامل داخلی و 80 درصد نیز از منشأ خارجی بوده است.

رد پای ترکیه!

اکبر معصومی
کارشناس بین الملل

نگاه
۲

ثمانه اکوان
کارشناس بین  الملل

 متأثر از شــرایط و مقتضیات کشــور در بیش از یک دهه 
گذشته، به نظر می رسد جریان های سیاسی و منازعات آنها 
با یکدیگر نیز دچار تحول جدی شده است؛ به این ترتیب 
که برخالف گذشته، اکنون این جریان ها تنها بر سر یک یا 
چند مسئله سیاست گذارانه با هم اختالف ندارند؛ بلکه بر 
سر حوزه های بنیادین با هم اختالف نظر دارند که بر همین 

مبنا باید جریان شناسی سیاسی نوینی ارائه شود.
اعمال تحریم های فلج کننده و شــدت یافتن مشکالت 
اقتصادی ـ معیشــتی، چرایی و چگونگی حل مشکالت 
فزاینده را به مهم ترین مسئله کشور تبدیل کرد. این موضوع 
با نفوذ در الیه های عمیق تر فکری و اندیشــه ای، و اینکه با 
چه رهیافت و رویکردی می توان از این وضعیت برون  رفت.

تحول در منازعات
خرد

۱۱

تحریم ها علیه روسیه تاکنون اثرات خود در اقتصاد جهانی 
و به ویژه اقتصاد کشورهای غربی را نشان نداده است؛ اما به 
نظر می رسد این تحریم ها می تواند به عاملی برای افزایش 
تورم و رکورد اقتصادی در ایاالت متحده و سایر کشورهای 

اروپایی تبدیل شود.
ساز مان های اقتصادی در سراسر جهان هشدار داده اند 
حتی ایاالت متحــده نیز که از نظر مــواد غذایی و انرژی 
چندان وابستگی ای به روسیه ندارد، ممکن است به شدت 
تحت تأثیر قرار گرفته و تورم باال و بعد از آن رکود بزرگ را 
تجربه کند. تحریم ها به ویژه هرچه شدیدتر شود، به افزایش 
قیمت ها در زمینه های گوناگون، مانند انرژی و محصوالت 

غذایی که گندم از مواد متشکل آن است، بینجامد.

وسیه، رکود غرب یم ر تحر
جهان
۵

با دستور رئیس جمهور فهرستی از ابربدهکاران بانک های 
دولتی منتشر شد، موضوع انتشــار فهرست ابربدهکاران 
بانکی اگرچه به خودی خود در راســتای ایجاد شفافیت و 
فسادســتیزی بوده و بانک ها را از حاشیه امن عدم نظارت 
 شکی 

ً
مردمی و رســانه ای بر آنها خارج می کند؛ اما قطعا

نیست که انتشار فهرســت ابربدهکاران بانکی نه پایان راه 
است، نه به خودی خود مشکلی را حل خواهد کرد؛ بلکه 
حل ریشه ای وجود چنین پدیده ای را باید در مسدود شدن 
راه های تولد چنین پدیده ای جســت وجو کرد. اصل فساد 
رخ داده در این بین، نحوه اعطای این تســهیالت و چرایی 
و چگونگی تبدیل شــدن آنها به مطالبــات معوق و عدم 

بازپرداخت این منابع از سوی ابربدهکاران بانکی است. 

یک فهرست و چند سؤال

میثم مهرپور
کارشناس اقتصادی

جبهه
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مبارزان تمام 
تحت حمایت ما هستند

مبارزان تمام 
تحت حمایت ما هستند

هشدارفرماندهنیرویقدسسپاهبهصهیونیستها
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مصطفی قربانی
دکتری اندیشه سیاسی

راهبردهاراهبردها
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ماه مهمانی خداست و در این ماه انسان 
برای تقرب الی الله فرصت و زمینه های 
بیشتری دارد. رمضان ماه نزول دفعی قرآن است 
که همین دلیــل می تواند عامل شــرافت آن بر 
ماه های دیگر سال باشد. اوج رمضان لیله القدر 
است و یکی از شرافت های رمضان به این دلیل 
است که شــب قدر در آن قرار گرفته است. لیله 
القدر را خدای صادق که هیچ کس از او صادق تر 
نیست، برابر با یک عمر هشتاد و چند ساله قرار 
داده و می دانیم اینکه برتر از هزار ماه بیان شــده، 

چیزی حدود هشتاد و چند سال می شود.
در موضوع لیله القــدر باید گفت که نزول دفعی 
قرآن بر قلب رسول مکرم اسالم)ص( در این شب 
بوده اســت. قرآن کامل ترین و جامع ترین کتابی 
است که خداوند متعال برای هدایت و سعادت 
انسان فرستاده است و به وسیله آن هدایت انسان 
را صــورت داده، که او را از حیــات حیوانی به 
حیات انسانی رهنون کند. این نکته را باری تعالی 
رآَن 

ُ
ا الق

َ
در قرآن چنین بیان کرده اســت: »ِإَنّ ٰهذ

قَوُم ...«
َ
تی ِهی أ

َّ
یهدی ِلل

در عظمت قرآن ســخن بسیار اســت؛ اما اصل 
موضوع این نوشــته چیز دیگری اســت. تنها به 
همین بسنده می کنیم که در تعبیر مولی الموحدین 
با هم نشینی با آن، انسان به هدایت می رسد و از 
گمراهی دور می شود و انسان با وجود قرآن دیگر 

به چیزی نیازی ندارد. 
نکته دیگر از ویژگی های شــب قدر این است که 
در آن مالئکه و فرشــتگان الهی بر ولی خدا نازل 
می شــوند و مقدرات آن ســال را تقدیر و مقدر 
می کنند؛ یعنی این شب، شب برنامه ریزی افراد 

و امت هاســت و نام قدر را بر همین اساس بر آن 
نهاده اند. شبی که انسان می توانند راه صد ساله را 
یک شبه طی کند. باید عظمت این شب را درک 

کنیم. 
بر اساس لطف، مرحمت و عنایت الهی این شب 
در دهه آخر رمضان و در حدود یک ســوم پایانی 
این ماه قرار گرفته تا پس از اینکه دو دهه روزه داری 
و تمریــن بندگی و جالی روح انســان وارد این 
مهم ترین شب سال شود و بتواند مقدرات بهتری 

برای خود و امت رقم بزند.
با توجه به اهمیت این شب در این نوشتار کوتاه سه 
پیشنهاد مهم را برای شب قدر مطرح می کنیم تا 
بتوانیم از چنین فضا و لحظاتی، استفاده حداکثری 
ببریم. چرا که لحظه لحظه شب قدر قیمت دارد 
و ارزان فروشی و غفلت برای ما خسارت محض 

است.

اولیننکته؛
 شکر است. تشکر از خدا و سپاسگزاری از او که 
به ما عمر داد تا یک بار دیگر شــب قدر را درک 

کنیم. 
سپاســگزاری نتیجه اش این اســت که خداوند 
ِئن 

َ
نعمت را اســتمرار می دهــد و می افزاید: »ل

م...«
ُ
ک َنّ

َ
زید

َ َ
م ل

ُ
رت

َ
ک

َ
ش

اولین کار ما در شب قدر شکر است که با نماز و 
سجده آن را انجام دهیم. البته شکر هر نعمت سه 
جنبه دارد؛ دیدن نعمت و شــناخت آن، توجه به 
منعم و ادای حق آن. حق نعمت شب قدر استفاده 

حداکثری از این نعمت است.

دومیننکته؛
 شــب قدر شب پاکسازی گذشــته است؛ شب 
آشتی با خداست. به محضرش بگوییم پروردگارا 
نسبت به گذشته ما »شتر دیدی ندیدی« و از همه 
گناهان و لغزش هایی که ممکن اســت در طول 

این یک سال داشتیم، درگذر. به تعبیر دقیق تر توبه 
کنیم. توبه، یعنی بازگشت انسان فراری به سوی 
خدا و بازگشت به اصل و حقیقت انسانی. نکته 
ظریفی در مســئله توبه وجــود دارد؛ توبه توفیق 
می خواهــد، باید توفیق توبه را از خدا بخواهیم؛ 
چون در روایات داریم که اگر خدا نخواهد انسان 
توفیق به توبه پیدا نمی کند. از خدا بخواهیم بر ما 
توجه کند تا قوت و قدرت توبه را داشته باشیم. این 
پاکسازی در واقع آماده سازی جسم و روح برای 

نیل به اهداف مهم شب قدر است.

نکتهسوم؛
 در شــب قدر از خدا بخواهیــم که بعد از اینکه 
گذشــته ما را پاک کرد و توبــه را پذیرفت، آینده 
و عاقبت ما را هم خودش به دســت بگیرد. بنده 
توانایی ندارد که به تنهایی و با تکیه به خود در این 
مسیر مستقیم ثابت قدم باشد. تعبیر ظریفی است 
که می گوید: »کار را کــه کرد؟ آنکه تمام کرد«، 
از خدا بخواهیم تا اینجا که به ما توفیق داده تا در 
شب قدر در محضرش باشیم، از این به بعد را هم 
نا ال  از او بخواهیم خود او متکفل امر ما باشد. »َرَبّ

یَتنا«.
َ

 َهد
ْ
 ِإذ

َ
وَبنا َبْعد

ُ
ل

ُ
 ق

ْ
ِزغ

ُ
ت

در ایــن میان خداوند متعال ما را بی وســیله رها 
نکرده است و بر ســر راه ما ثقلین، یعنی قرآن و 

عترت را قرار داده است.
چه زیباست که در شب قدر کتاب خدا را بر سر 
می گیریم و به نام او پیامبــرش)ص( و یک یک 
اهل بیت)ع( پیامبر قسم می دهیم. همه اینها برای 
این است که در شب قدر بتوانیم به جایی برسیم 
و به گونــه ای از خدا بخواهیم که آینــده ما را در 
صراط مستقیم، بندگی خود و در مسیر اهل بیت 

عصمت و طهارت قرار دهد.
یک موضوع مهم شب قدر بحث دعاست. در امر 
دعا به نظر می رسد کیفیت و بهره وری بر کمیت 

باید غلبه داشته باشد.

کیفیت و بهره وری به تعبیری باال برندگی دعاست 
و از سویی شنیده شدن دعا. امیرالمؤمنین علی)ع( 
در دعای خضر نبی موســوم بــه دعای کمیل از 
دعایی که در درگاه الهی شنیده نمی شود، به خدا 

پناه می برد.
در واقع، آنجایی که ایجاد لذت معنوی کند باال 
رفته و ان شاء الله همه ما به جایی برسیم که لذت 
معنوی دعا و مناجات مان بر لذایذ دنیوی غالب 
شــود و دیگر دنیا برای مان جاذبه نداشته باشد و 

سبکبال شویم و آماده پرواز.
از این نکته هم غافل نباشیم که دعای مؤمنان برای 

برادران مؤمن هم در این شب اهمیت دارد.
قدر شــب های قدر را بدانیم. بعــد از مرگ در 
یوم الحسرت بیشترین حسرت برای تلف شدن 
اوقاتی از ایام الله است، چه زمان نایب، همچون 
شــب قدر که باید قدر می دانستیم و چه کارهای 
بزرگی که می توانســتیم انجام دهیم، اما غفلت 

کردیم.
در کنار اینها در شــب قدر به فکــر دیگران هم 
باشــیم. هم اطرافیان، هم ملت ایران و هم امت 
اسالم را دعا کنیم. دعا کنیم خداوند کمک کند 
تا اینجا که با نصرت خدا آمده ایم، از این به بعد 
هم این توفیق و نصرت الهی را داشته باشیم و دعا 
کنید بتوانیم امامت داری کنیم و در این انقالب با 
زمینه سازی برای ظهور مهیای ظهور امام زمان و 

تحویل پرچم به ایشان شویم.
از طرفی این نکته را هم باید بگویم در شب قدر 
هر کس ظرفی دارد که به طلب و گدایی ســوی 
خدا دراز می کند. باید این ظرف را به درستی و از 
سمت درست نگه داشت و از خدا طلب حاجت 
کرد؛ مانند بارانی که بر ســر همه می ریزند، آن 
کس که ظرف بزرگ تری دارد و ســمت ظرف را 
درست از باال به سوی آسمان گرفته، بهره بهتری 
می بــرد. مواظب اندازه و جهــت نگهداری این 

ظرف باشیم.

نگاه

حجت االسالم والمسلمین 
عبدالله حاجی صادقی

 نماینده ولی فقیه
 در سپاه

اکبر معصومی
کارشناس بین الملل

میثم مهرپور
کارشناس اقتصادی

قدر دانستن شب قدر

در هفته اخیر، شــاهد آلودگی هوا در بیشتر مناطق 
کشــور بر اثر وجود ریزگردها بودیــم. حجم این 
مهمــان تخریب گر به اندازه ای بود که تنها در تهران 
شاخص به مرز 500 رسید که در اصطالح غیر قابل 
تحمل برای همه شاخص های سنی بود. وضعیتی 
که پیش بینی می شــود در روزهای آینده نیز ادامه دار 
خواهد بود؛ موضوعی که سبب شده است تا مردم به 

دنبال چرایی آن باشند. 
بررســی ها نشــان می دهــد، دو عامــل داخلی و 
خارجی علل اصلی وجود ریزگردها به مثابه بحران 
زیست محیطی اســت. در واقع رصد دقیق بحران 
ریزگردها از منشأ داخلی و خارجی نشان می دهد، 
در خوشبینانه ترین حالت ممکن 20 درصد عامل 
داخلی و 80 درصد نیز از منشأ خارجی بوده است.

الف ـ عامــل داخلی: کاهش بارندگــی، افزایش 
درجه هوا و استفاده نادرست از منابع آبی کشور در 
دهه های اخیر سبب شده است، برخی از تاالب ها 
و دریاچه های کشــور خشک شــود. در اثر چنین 
وضعیتی ممکن است شــاهد وجود ریزدگردها در 
محدوده خاصی از کشــور باشــیم. برای نمونه، با 
خشک شدن بخشــی عظیمی از دریاچه ارومیه که 
یک بحران زیست محیطی به شمار می آید، شاهد 
وجود آلودگی زیســت محیطــی و ریزدگردها در 
شمال غرب خواهیم بود و این بحران در کل کشور 
خود را نشــان نخواهد داد. البته انتظار می رود که با 
سیاست های حمایتی دولت در آینده شاهد احیای 
کامل دریاچه ارومیه باشیم. نکته قابل توجه این است 
که عامل داخلی در بحــران ریزگردها تأثیرگذاری 

صد درصدی در کل کشور ندارد. 
بـ  عامل خارجی: دلیل اصلی آلودگی اخیر هوای 

کشــور چشــمه های گرد و خاک در شمال عراق و 
سوریه اســت. گزاره ها نشان می دهد، علت اصلی 
تولید گرد و خاک در عراق و ســوریه نیز مربوط به 
سدسازی کشــور ترکیه بر روی دو رود بزرگ دجله 

و فرات است.
کشور عراق و سوریه از جمله کشورهایی هستند که 
وابستگی شدیدی به رودخانه های بین المللی دارند؛ 
به گونــه ای که عراق باالی 70 درصــد از نیاز آبی 
خود در بخش کشــاورزی و حتی شرب را از طریق 
رودخانه فــرات تأمین می کند که بــا اجرای پروژه 
گاپ در ترکیه وضعیت این کشور به سمت افزایش 
خشکســالی و در نتیجه تبدیل شدن به منبع گرد و 

خاک برای کشورمان می شود.

 Bپروژه گاپ
از اوایل دهه 1970 ترکیه با اهداف گوناگون سیاسی، 
اقتصــادی، اجتماعی و امنیتی از جمله تالش برای 
ایجاد یک »هژمونی برتر« در منطقه، اجرای پروژه 
گاپ را آغاز کرد. این پروژه شامل احداث 22 سد 
و 19 نیروگاه برق آبی بر روی رودخانه های دجله و 

فرات و انشعابات آن است. 
  ترکیه   بهره  برداری   از   دو   سد   »آتاتورک« و   »ایلیسو« 
  را   در   سال  های   1992   و   2018   آغاز   کرد و   توانست 
  به  وسیله   ســد   آتاتورک   50   میلیارد   مترمکعب   آب 

  ذخیره   کند.
  پیش  بینی   می  شــود   با   بهره  برداری   از   سد   ایلیسو   که 
1/810   متر   طــول   و   135   متر   ارتفــاع   دارد، 10/4 
  میلیارد   مترمکعب   آب   دجله   را   ذخیره کند   که   نتیجه 
  مســتقیم   آن   کاهش   ورود   آب   به   کشورهای   همسایه 

  ایران خواهد بود.

 B تبعات سدسازی ترکیه
منطقه غرب آســیا از جمله مناطقی است که طبق 
ارزیابی های ســازمان ملل، با فقر مطلق آبی به ویژه 
در حوزه آب شــیرین روبه روست. بنابراین، بحران 

آبی یکی از انکاره های غیر قابل کتمان غرب آسیا در 
منطقه خواهد بود. اجرای پروژه گاپ در منطقه بدون 
توجه به عوامل زیست محیطی و کشورهای منطقه، 
یک اقدام غیر قابل قبول است و در عین حال تبعات 
امنیتی و زیست محیطی برای منطقه خواهد داشت.

ارزیابی ها نشــان می دهد، با اجرای پروژه گاپ در 
  حــال   حاضر،   ورود   آب   از   ترکیه   به   عراق   به شــدت 
  کاهش   یافته شده است و میزان آب ورودی به عراق 
به یک چهارم کاهش یافته است. کاهش بارندگی، 
استفاده نادرست از زمین های کشاورزی و مدیریت 
آب و به ویژه کاهــش آب ورودی از ترکیه به عراق 
و ســوریه باعث شده اســت در دو دهه اخیر شاهد 
خشک شــدن   دشت  ها   و   تاالب  های   سوریه   و   عراق 
  به  ویژه   تاالب   هورالعظیم   عراق باشیم. گفته می شود 
با افتتاح کامل سد ایلیسو 670 هزار هکتار زمین در 
عراق خشک خواهد شــد که بعد از خشک شدن 
زمین های کشــاورزی عراق، ریزگردهــا در ایران 
به صورت چشــمگیری افزایش پیدا می کند. البته 
بحران ریزگرد تنها بازخورد اقدام یک ســویه ترکیه 
نخواهد بود. بر   اساس   برآورد   سازمان  های   اروپایی 
  و   آمریکایــی،   با   اجرای   این   پــروژه   78 هزار   نفر   در 
  ترکیه   آواره   می  شوند  که این امر   می  تواند   به   گسترش 
  نزاع  های   قومی   در   ترکیه   منجر   شود.   همچنین   183 
  روستا   و   شــهر   کوچک   به   زیر   آب   فرو   می  رود   که   دو 
  شــهر   آن   قدمتی   12 هزار   ساله   دارند؛   معروف ترین 
  شهر   باستانی   این   ناحیه   »حسنکیف« )حصن کیفا( 

  نام   دارد. 

 B رژیم صهیونیستی تنها حامی
کشورهای غربی بعد از بررسی به این نتیجه رسیدند 
که این پروژه پیامدهای سنگینی در پی خواهد داشت 
و با آن مخالفت کردند. بنابراین   رژیم   صهیونیستی 
تنها حامــی ترکیه به شــمار می آید که   به وســیله 
  شــرکت  های   مهندسی  اش،   بخشــی   از   تکنولوژی 
  الزم   برای   اجــرای   این   پــروژه   را   در   اختیار   دولت 

  ترکیه   قرار   داده   اســت.   رژیم   صهیونیستی   که   برای 
  توسعه   کشاورزی   و   صنعتی   به   منابع   آبی نیاز   دارد   و 
  جهت   تأمیــن   آن   اقدام   به   حضور   پرهزینه   نظامی   در 
  کرانه   باختری   رود   اردن   و   تنش   با   لبنان   و   اردن   شده، 
  از   اجرای   این   پروژه   حمایت   کرده   است؛ زیرا     ارتقای 
  ظرفیت  های   آبی   دولت   ترکیه   به عنوان   دولتی   که   با   آن 
  روابط   گســترده   اطالعاتی   و   تجاری   دارد،   می  تواند 

  نیازهای   آبی   این   رژیم   را   تأمین   کند.   
از طرفی رژیم   صهیونیستی   با   حمایت   از   این   پروژه 
  شرایط را برای   تشــدید   اختالفات   میان   کشورهای 
  مســلمان   غرب   آسیا   به  ویژه   متحدان   منطقه  ای   ایران 
  فراهــم   می  کند.   هــدف   دیگر    صهیونیســت  ها   از 
  همکاری   با   ترکیه   در   اجرای   پروژه   گاپ   اســتفاده   از 
  ابزار   آب   در راستای   دستیابی   به   اهداف   منطقه  ای شان 
  اســت؛ بــرای   مثــال   در   ســال   2008   کــه   رژیم 
  صهیونیستی   قصد   داشت   با   وساطت   ترکیه   با   دولت 
  سوریه   وارد   مذاکره   شود،   دولت   ترکیه   را   مجاب   کرد 
  از   حربه   آب   اســتفاده   کند.   مقامات   آنکارا   نیز   تالش 
  کردند   بشار   اســد   را   با   مشوق  هایی   آبی   راضی   کنند 

تا   وارد   مذاکرات   سازش   با   رژیم   صهیونیستی   شود.

 Bچه باید کرد؟
اگرچه کشور ترکیه به عنوان کشور باالدست اقدام به 
چنین رفتاری کرده است و کشورهایی مانند عراق و 
سوریه و گاهی جمهوری اسالمی ایران را به عنوان 
کشور پایین دســت نادیده گرفته است، ولی انتظار 
می رود با فعال ســازی دیپلماســی آب، بخشی از 
بحران گاپ کاسته شود. ایجاد همگرایی بین سوریه 
و عراق برای جلوگیری از خشک شدن رودخانه های 
دجله و فرات و کشــورهای ارمنستان و آذربایجان 
برای جلوگیری از خشــک شــدن رودخانه ارس، 
اقدامی فوری است که وزارت امور خارجه و وزارت 
نیرو باید پیگیر آن باشند؛ موضوعی که تاکنون مورد 

توجه جدی قرار نگرفته است.

رد پای ترکیه!
واکاویدالیلبحرانزیستمحیطیدرمنطقه

   سرمقاله    

یک فهرست و چند سؤال

بــا دســتور رئیس جمهــور فهرســتی از 
ابربدهکاران بانک های دولتی منتشــر شد، 
موضوع انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی 
اگرچه به خــودی خود در راســتای ایجاد 
شفافیت و فسادستیزی بوده و بانک ها را از 
حاشیه امن عدم نظارت مردمی و رسانه ای بر 
 شکی نیست که 

ً
آنها خارج می کند؛ اما قطعا

انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی نه پایان 
راه است، نه به خودی خود مشکلی را حل 
خواهد کرد؛ بلکه حل ریشه ای وجود چنین 
پدیده ای را باید در مســدود شــدن راه های 
تولد چنین پدیده ای جست وجو کرد. اصل 
فســاد رخ داده در این بین، نحوه اعطای این 
تسهیالت و چرایی و چگونگی تبدیل شدن 
آنها به مطالبات معــوق و عدم بازپرداخت 
این منابع از سوی ابربدهکاران بانکی است. 
همان طور که رهبر معظم انقالب در واکنش 
به ماجرای عرضه سکه های پیش فروش در 
مدیریت دولت قبل و تولد پدیده هایی چون 
سلطان ســکه و... طی تذکری به مقامات 
دولتی فرمودند: »این قضیه دو طرف دارد، 
یک طرف آن فردی است که دریافت می کند 
و طرف دیگر آن کســی اســت که عرضه 
می کند. همه بیشتر به دنبال آن فردی هستند 
که ارز یا ســکه را گرفته است؛ در حالی که 
تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا 
سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است.« در 
ماجرای ابربدهکاران بانکی نیز عده ای بدون 
رعایت چارچوب های قانونی و بر اســاس 
روابط به جای ضوابط تســهیالت کالنی را 
در اختیار گروه های خاصی قــرار داده اند. 
بی شک در چنین وضعیتی کسانی که بدون 
مطالعــه و رعایت ضوابط ایــن منابع را در 
اختیار این افراد قرار داده اند، متهم ردیف اول 
هســتند. از این رو باید به حذف ریشه های 
وجــود این پدیــده پرداخــت. بخش قابل 
توجهی از دالیل پیدایش پدیده ابربدهکاران 
بانکی را باید در دو مسئله اصلی جست وجو 

کرد:
1ـ رعایت نکردن عقود شــرعی: اگر بانک 
این منابع را به عنوان تسهیالت و در راستای 
انجام فعالیت های اقتصــادی به این افراد و 
بنگاه ها داده باشد، طبیعی است که به عنوان 
وکیل مردم )به عنــوان صاحبان اصلی این 
منابع( باید بر فعالیت اقتصادی این افراد و 
بنگاه ها نیز نظارت داشــته و در سود و زیان 
حاصل شده از این فعالیت ها شریک باشد؛ 
اما با بررسی های دقیق تر مشخص می شود 
عمده تسهیالت دهی های کالن در کشور ما 
نه بر اساس ضوابط و در راستای حمایت از 
تولید؛ بلکه به افراد خاصی تعلق گرفته که با 
ماهیت و رسالت تعیین شده در پرداخت این 

تسهیالت مغایر است. 
2ـ وضعیت کالن اقتصــادی: بخش قابل 
توجهی از تســهیالتی کــه در اقتصاد ایران 
پرداخته می شــود، در راســتای تسهیالت 
و منابع جدید )Fresh Money( نیســت؛ 
بلکه تحت عنوان اهمال، زمان بازپرداخت 
تسهیالتی را که تســهیالت گیرندگان توان 
بازپرداخــت آن را ندارند )با انعقاد یا بدون 
انعقاد قرارداد جدید( تمدید می شــود. در 
واقــع در جامعــه ای که نرخ تــورم تفاوت 
محسوســی با نرخ بهره یا سود بانکی دارد، 
)علی الخصوص  گیرنده  تســهیالت  برای 
تســهیالت کالن( این صرفه وجود دارد که 
تسهیالت دریافتی خود را بازپرداخت نکند. 
در واقع ریشه تولد چنین ماجرایی را عالوه بر 
عدم هدایت تسهیالت به سمت تولید و ارائه 
تســهیالت به افرادی بر اساس روابط خود 
به این منابع دست یافته اند، باید در راستای 
مشکالت و ســاختارهای کالن اقتصادی 

کشور دانست.

   نیم نگاه    
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دیدگاه

دوم اردیبهشت سالروز تشکیل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی به منظور حفاظت از انقالب 
و دســتاوردهای آن است؛ نهادی که در ابتدا 
تنها متشــکل از گروه های مسلح انقالبی با 
تسلیحات بســیار محدود بود و به تدریج به 
یکی از پایه های امنیت کشــور در حوزه های 

گوناگون تبدیل شد. 
نکته مهم درباره ســپاه این است که این نهاد 
تنها یک سازمان نظامی صرف نیست؛ بلکه 
هم اکنون به مقری مستحکم برای حفاظت از 

نیروهای انقالب اسالمی تبدیل شده است. 
سپاه در اوایل انقالب به منزله یک نهاد نظامی 
فاقد ساختار مدون نظامی در داخل خود بود 
و از ســوی دیگر همکاری نکردن بنی صدر، 
رئیس جمهور وقت بــا این مجموعه نظامی 
 دسترسی نیروهای سپاه 

ً
سبب شده بود عمال

به تجهیزات نوین بســیار محدود شود.  اما 
شکســت راهکارهای نظامی بنی صدر و در 
نهایــت برکناری او از ریاســت جمهوری و 
فرماندهی نیروهای مسلح زمینه را برای تبدیل 
شدن ســپاه به یک سازمان کالسیک نظامی 
فراهم کرد. تا امروز سپاه پایگاه عین االسد را 
در هم می کوبد، النه صهیونیست ها در اربیل 
را بمباران می کند و دشمنان ایران تاب تقابل 
با سبزپوشان انقالب اســالمی را در خلیج 
فارس ندارند. در ُبعد امنیت داخلی، سپاه با 
مقابله با شورش نظامی منافقین و انهدام تیم 
جاسوســی حزب توده گام هــای مؤثری در 
مقابله با توطئه های داخلی برداشــت که از 
مصادیق مهم توانمندی ســپاه در این حوزه، 
انهدام هســته رهبری ســازمان منافقین در 
19 بهمن ســال 1360 است.  افزون بر این، 
ســپاه در حوزه سازندگی و آبادانی کشور نیز 
قدم های بسیار مؤثری برداشته است. نمونه 
آن تشکیل قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء 
اســت که هم اکنون مشغول توسعه بسیاری 
از زیرساخت های بنیادی برای کشور است. 
یکی دیگر از مهم ترین اقدامات ســپاه بیمه 
کردن کشــور در مقابل خطرهای تحریمی 
است. نمونه بسیار آشکار آن توسعه پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس است.  در حوزه فرهنگ نیز 
سپاه از فعال ترین نهادهای کشور است. این 
نهاد انقالبی اقدامات فراوانی را در این حوزه 
تدارک دیده که شــاید مهم ترین آن توســعه 
اردوهــای راهیان نور به عنــوان یک راهبرد 
فرهنگی است. در حوزه فضای مجازی نیز 
سپاه دفاع از عرصه های مهم امنیتی را برای 
مقابله با توطئه های دشمن در دستور کار خود 
قرار داد و بسیاری از تالش های صورت گرفته 
برای انحراف نسل جوان کشور را بی اثر کرده 
اســت.  در زمینــه بصیرت افزایی عمومی و 
عبور دادن جامعه از فتنه های پیچیده طراحی 
شده در اتاق های فکری دشمنان ملت ایران، 
سپاه در وسط میدان قرار داشته است. جهاد 
رسانه و تبیینی سپاه در فتنه 88 و جنگ های 
رسانه ای سال های اخیر شاهدی روشن بر این 
مدعاســت. در حوزه پزشکی و امدادرسانی 
نیز کمک هــای فراوانی را به کشــور فراهم 
کرده که نمونه آن تالش برای درمان و مداوای 
بیماران کرونا و ســاخت واکسن کروناست.  
تمامی این اقدامات نشــان می دهد، سپاه تا 
چه اندازه در دفاع از کشور سهم جدی دارد، 
همین نقش دشمنان را مجاب کرده است که 
به تعبیر رهبر معظم انقالب لجن پراکنی علیه 
این نهادی مردمی و انقالبی را در دستور کار 

قرار دهند.
این ایستادگی نهاد انقالبی یادآور مقاومت 
حضــرت امام حســین)ع( و یارانش در 
صحــرای کربالســت. همــان معبود و 
پیشوایی که الگوی اصلی سپاهیان برای 
جهاد در مسیر اعتالی اسالم و انقالب و 

کشور است.

استوار همچون کوه
 روزنه  

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

مهدی رسولی
خبرنگار

سعید پورمالئی 
هریس

کارشناس سیاسی

   عکس و مکث   

داعشیان متمدن!/ این زن اوکراینی با گردن زدن سرباز روسی به روش 
داعشــی ها، روس ها را تهدید می کند. مدتی قبل این خوی وحشیانه از 
سوی همین اروپایی ها نکوهش می شد! اگه بلوند و چشم رنگی باشی، 

تو این دنیا هر غلطی می تونی بکنی!

چرا خشــونت رواج می دیــن؟!/ در حالی کــه زنان اروپایی بــه قهرمانان 
دنیای وحشی غرب تبدیل شده اند، این بانوی محجبه فلسطینی که این 
چنین غیرتمندانه در دفاع از ســرزمین خودش دســت به ســنگ شــده 

 است، در رسانه های غرب ترویج دهنده خشونت قلمداد می شود!

پاسخ به توطئه / در حالی که عده ای معلوم الحال تالش کردند با تعرض 
به کنســولگری ایران در افغانســتان، بین دو ملت ایران و افغانســتان 
فتنــه به پا کنند، مردم این کشــور با برپایی تجمعــات حمایت خود را از 

برادری همیشگی دو ملت اعالم کردند.

نکنه جهان ســومی و سیاه پوست بشــی!/ مارین لوپن، رقیب مکرون در 
انتخابات فرانســه، این چنین با اکراه و چندش  دســتش رو روی شــانه 
این فرد سیاه پوســت گذاشته که انگار ســیاهیش مسری هست! این 

آدم های عقب مانده برای ما ژست حقوق بشر می گیرند!

گرونه؟ همینه که هســت!/ در حالی که روغــن مایع تا چند وقت پیش 
زیــر یک یورو بــود، با اتفاقات اخیــر در اروپا، این محصــول در هلند به 
باالی 6 یورو رسیده است! در جواب اعتراضات مردمی هم صاحب مغازه 

نوشته: گرونه؟ حرف مفت نزن! زنده باد اوکراین!

رمضان و ســفره نعمت هایش/ به مناســبت والدت امام حسن مجتبی)ع( 
در یکی از محله های تهران، مردم میهمان ســفره ۱۰۰۰ متری سحری بودند 
و در حاشــیه آن مراســم جشن والدت امام حســن)ع( را برگزار کردند. از 
این سفره ها در این ماه هر افطار و سحر در یک گوشه شهرمان می بینیم.

غیرعامل و  مغرض  منتقدان 

یکی از سیاســت های غرب بسترسازی معیارهای 
تفرقه در جهان اسالم است تا اتحاد و همبستگی و 
همگرایی میان مسلمانان را از بین ببرند. برای این 
منظور تاکنون نقشه های متعددی کشیده و راه های 

مختلفی را پشت سر گذاشته است.
بــزرگ نمایــی از اختالفات جزئــی، ظهور و 
بروز ادیان ســاختگی، تولد گروه هــای تکفیری و 
تروریســتی، همچون داعش با نام اســالم، مطرح 
کــردن تفاوت دوملــت و... از جمله فعالیت هایی 
است که برای مخدوش کردن چهره اسالم و کاهش 

اثرگذاری دین همه گیر اسالم در دنیا بوده است.
پیروزی انقالب اســالمی ایران و تأکید رهبران 
انقالب اسالمی بر اهمیت وحدت بین جهان اسالم 
با توجه به آیات قرآن، فرامین حضرت حق و ســیره 
رسول اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع(، نگرانی استبداد 

و استعمار جهانی را برای پیوستن سایر کشورهای 
اسالمی به این نهضت فراگیر اتحاد اسالمی افزایش 
داده اســت. طی چهل وســه ســال بعد از پیروزی 
انقالب اســالمی فعالیت های گوناگونــی برای از 
همپاشی هرچه بیشتر انســجام، همدلی، اتحاد و 
همراهی جهان اســالم با یکدیگر در دســتور کار 
دنیای غرب قرار گرفته اســت. نمود این موضوع را 
می توان در سال های اخیر با افول قدرت آمریکا و از 
هم پاشیدن هژمونی قطب بزرگ قدرت در جهان، 
یعنی آمریکا مشاهده کرد. خروج نیروهای آمریکایی 
از عراق و به تازگی از افغانســتان دامنه فعالیت های 
آنها را به شــکل غیر مستقیم با استفاده از جاهالنی 
که نام مسلمان را یدک می کشند، به شدت افزایش 

یافته است.
دنیای غرب کــه هرازگاهی تــالش می کند تا 
مسلمانان منطقه را به جان هم بیندازد، موضوعی که 
در خصوص مسلمانان عراق و اختالف افکنی بین 
آنها و مردم ایران بارها دنبال کرده است؛ اما به نتیجه 

خاصی نرســیده، امروز در افغانستان و با استفاده از 
مهاجران این کشور در ایران دنبال می کند.

در واقع، وجود مریم رجوی و مریم سما، تالش 
دشمن و منافقین را برای ایجاد اختالف بین ایران و 

افغانستان دو چندان کرده است. 
گزاره ها نشــان می دهــد، با خــروج آمریکا از 
افغانستان بخشی از بدنه تربیت شده آمریکا به کمپ 
منافقین در آلبانی منتقل شــدند. ایــن افراد اکنون 
گروه های رسانه ای مشترک ایرانی ـ افغان تحت امر 
آمریکا به وجود آورده و با پمپاژ شایعات قصد جاری 

کردن خون دو ملت از سوی یکدیگر را دارند. 
مدیریت این گروه را مریم ســما، عضو ســابق 
کمیسیون روابط خارجی و رهبر جریان ایران ستیزی 
در مجلس نمایندگان افغانستان برعهده دارد. البته 
وظیفه مریم ســما صرفا در شــرارت مجازی باقی 
نماند؛ چنان که همین چندی پیش بود که او در آلبانی 
به همراه 500 هزار دالر جعلی بازداشــت شد. به 
گفته پلیس آلبانی، مریم سما قصد داشته است این 

مقدار پول را به حســاب فردی در افغانستان حواله 
کنــد؛ از این رو حمله به کنســولگری ایران نیز در 
هرات یک برنامه از قبل طراحی شده بود که منافقین 
با این اقدام قصد داشتند آتش اختالف بین دو کشور 
شــعله ور کنند. سیاستی که با شکست روبه رو شد؛ 
ولی نشان از تالش شبانه روزی منافقین دوکشور در 
ایجاد اختالف بین برادران افغانستانی و ایرانی دارد. 
این در حالی است که مردم افغانستان به خوبی 
می دانند جمهوری اســالمی ایران سال هاســت به 
مهاجران افغانی هم تراز مردم خود خدمات گوناگون 

آموزشی، بهداشتی و... فراهم کرده است. 
از سوی دیگر ملت مسلمان ایران جانفشانی های 
برادران افغان را دردفاع مقدس و در جنگ با داعش 
از یاد نمی بــرد. دفاع جانانه فاطمیــون از حرمین 
شریفین نشان  می دهد، دشمن مایل به برجسته کردن 
قرابت های بین مردم ایران و افغانستان و همدلی آنها 
نیست. آنچه برای دشمن مهم است، برجسته کردن 

خطوط سیاهی است که خود آفریننده آن است.

دسیسه علیه دو ملت
منافقینپشتپردهایجاداختالفبینایرانوافغانستان

سال 1401 در حالی آغاز شد که دولت سیزدهم به 
ریاست آقای رئیسی قوه مجریه را در اختیار داشت 
و پس از هشت ســال دیگر از دولت مورد حمایت 
اصالح طلبان خبــری نبود. حــدود 9 ماه پیش در 
انتخاباتی که در خردادماه برگزار شد، اصالح طلبان 
نتوانستند اعتماد اکثریت جامعه را کسب کنند و این 
چنین بود که نامزد جریان رقیب سیاسی آنان بر مسند 

قدرت نشست. 
طی ماه های اخیر، این جریــان در محاق بود و 
فرصت چندانی برای خودنمایی نداشــت، به ویژه 
آنکه دولت نوپا توانست در فرصتی کوتاه در برخی 
عرصه ها موفقیت هایی کســب کنــد؛ از جمله بر 
ماجرای کرونا فائق آید و حتی در عرصه دیپلماسی 
موفقیت های حائز اهمیتی کســب کرد و این امر تا 

حدودی دهان منتقدان را بسته نگه داشت.
با آغاز سال جدید، به تدریج اصالح طلبان جان 
گرفته اند و خود را برای مواجهه جناحی ـ سیاســی 
با دولت آمده می کنند. از یک سو آنان چشم انتظار 
ثبت خطا و ناکامی در عملکرد دولتند تا آن را بستری 
بــرای همگرایی اردوگاهی خود فراهــم آورند. به 
همین دلیل اســت که با صراحت اعالم می دارند: 
 
ً
»اگر دولت رئیسی به همین رویه ادامه دهد تا تقریبا
شش ماه آینده بدنه اجتماعی اصالح طلبان منسجم 

می شود، اما اگر دولت موفق شود، ترمیم این رابطه 
قدری عقب خواهد افتاد.« در این مسیر امیدوارند 
که برنامه هــای تحولی ـ اصالحی دولت رئیســی 
نتیجه بخش نباشــد، تا بار دیگر میــدان دار فضای 

سیاسی کشور شده و خود را ناجی معرفی کنند. 
از دیگر ســو رویکرد انتقادی بــرای مواجهه با 
دولت جدید را اتخاذ کرده اند و قلم به دستان شــان 
بار دیگر در حال گرد آمدن هستند. در همین راستا، 
روزنامه »هم میهن« به پشتیبانی و زیرنظر غالمحسین 
کرباســچی و با حضور برخی اصالح طلبان مانند 
عباس عبدی، احمد زیدآبادی، افشــین امیرشاهی 
و جواد روح به عنوان اعضای شــورای ســردبیری 
کار خود را به زودی آغــاز خواهد کرد. اقدامی که 
بی ارتباط با انتخاباتی نیست که در کمتر از دو سال 

آینده در اسفندماه 1402 رقم خواهد خورد.
در همین زمینه، نظریه پرداز مشهور اصالح طلبان 
قلم به دست گرفته و طی یادداشتی دولت سیزدهم 
را »دولــت آماتور« نامیده اســت کــه می خواهد 
اوضاع کشــور را ســامان دهد! وی مدعی است: 
»مســئله امروز ایران آن اســت که دولــت از کادر 
تهی شده اســت و همزمان ضد کادر و کادرپروری 
عمل می کند. به طور دقیق تر از زمان دولت مهرورز 
تا امروز، روند بی بازگشــت کادرزدایی آغاز شــده 
است. اکنون، تصویر کابینه مستقر در دولت سیزدهم 
تجسم چنین وضعیتی است و زمانی که به تحوالت 
درون وزارت خانه هــا و دســتگاه های اداری نظری 

بیفکنیم، وضعیتی به مراتب وخیم تر را فهم می کنیم؛ 
وضعیتی برخالف انباشت عقل و تجربه.«

اولین نکته که درباره این نوشتار می توان گفت، 
آن است که نویسنده آشکارا تحقیر و توهین به دولت 
منتخب مردم را هدف قرار داده است. این در حالی 
است که در بخش عمده ای از انتصاب دولت کسانی 
 سالیان متمادی است در 

ً
به قدرت رسیده اند که اتفاقا

حوزه تخصصی خود مشــغول به خدمت بوده و از 
مهارت الزم بــرای اداره زیرمجموعه برخوردارند. 
در این بین، به کارگیری برخی چهره های نوظهوری 
که پیش از این کمتر نام آنها را شــنیده بودیم برآمده 
از منطق کارآمدسازی مبتنی بر چرخش نخبگان و 

جوان گرایی است. 
در کنار این نکته باید یــادآوری کرد که در طول 
هشت سال حکمرانی دولت مورد عالقه و حمایت 
اصالح طلبان نیز شاهد به کارگیری افرادی بودیم که 
در پایان کار کارنامه ضعیفی از خود به جای گذاشتند 
که حتی مورد انتقاد حامیان شــان قرار گرفتند؛ اما 
در آن زمان آقای حجاریان و دوستان شــان ترجیح 
می دادند که سکوت اختیار کرده و از تعبیر »دولت 
آماتــور« اســتفاده نکنند! اما حال کــه عمر دولت 
منتخب مردم هنوز یک ســال نشده است، توپخانه 

خط تخریب و تحریف آغاز به کار کرده است.
نکته قابل مالحظه دیگر آن است که روند مذکور 
اگر مطابق با واقع باشــد، روندی است که در طول 
هشت سال گذشته از سوی دولتی دنبال شده است 

که با حمایــت تمام قد آقای حجاریان و دوســتان 
هم اردوگاهی شــان رخ داده اســت. اصالح طلبان 
در طول چهار دهه گذشــته بسی بیشــتر از رقیب 
سیاسی شان سکان حکمرانی و مدیریت در دستگاه 
اجرایی را بر عهده داشــته اند و امروز باید پاسخگو 
باشند که چرا نتوانسته اند در سطوح میانی الیه ای از 
کارشناسان و متخصصان کارکشته را تربیت کرده و 

آنان را در جایگاه کارشناسی تثبیت کنند! 
از سوی دیگر، اذهان عمومی در طول چهار دهه 
گذشــته خاطرات حکمرانی این جریان سیاسی را 
فراموش نکرده است و به خوبی به یاد دارد که چگونه 
این جریان پس از دســتیابی به قــدرت با تغییرات 
اتوبوسی، کارشناســان زبده و متعهد دستگاه های 
مختلف را با نگاهی جناحی و سیاسی تغییر داده و 
به جای ایشان، مدیران هم جناحی و هم حزبی خود 
را به صدر قدرت رسانده اند که حاصل آن وضعیت 
موجودی اســت که مورد انتقاد آقای حجاریان قرار 

گرفته است. 
اظهارات فــوق هرچند با حقیقــت امر فاصله 
دارد، امــا فراموش نباید کرد که توجه به این ادعاها 
)و فرض را بر صحت تعابییر گذاشتن( ما را به این 
حقیقت راهنمایی می کند که چنین مباحثی باید فارغ 
از تعلقات جناحی و سیاسی و مبتنی بر منافع ملی 
دنبال شود که حاصل آن اجماعی عمومی بین تمامی 
نخبگان کشور برای تثبیت عقالنیت و انباشت عقل 

و تجربه در مدیریت کشور خواهد بود.
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   پنجره    

کودتای نرم در پاکستان

رویکــرد عمران خــان، نخســت وزیر 
پاکســتان به ویژه در سیاســت خارجی 
می تواند پشــت پــرده کودتــای نرم در 
پاکســتان را نمایان کند. عمران خان که 
به احساسات و گرایشات ضدآمریکایی 
شهرت دارد، در ســال 1996 به عرصه 
سیاست پا گذاشــت و حزب »تحریک 
انصاف« را تأســیس کــرد. وی در مقام 
رئیس حزب تحریک انصاف در ســال 
2002 و در انتخابــات عمومی انجمن 
ملی پاکستان که از میانوالی، محل تولد 
خود در این انتخابات شرکت کرده بود، 
توانست نخستین کرسی را کسب کند. 
پیش از انتخابات سال 2018 پاکستان، 
عمران خان با شــعار پاکســتان نوین به 
عرصه رقابت ها پا  گذاشت و کمپین خود 
را با وعده مبارزه با فساد و تغییر بنیادین در 
ساختار سیاسی پاکستان به راه انداخت. 

وی 45 روز پــس از ســفر به مســکو و 
دیدار با پوتین در حالــی از قدرت کنار 
گذاشته شد که بنابر اعالم او و رسانه های 
پاکستان، نامه های مکتوب و تهدیدآمیز 
آمریکایی ها درباره لزوم رأی عدم اعتماد 
به او موجود اســت. پس از آنکه »عارف 
با  پاکســتان  رئیس جمهوری  علــوی« 
موافقت به پیشــنهاد عمران خان دستور 
انحالل پارلمــان را صادر کــرد و بعد 
از انحــالل کابینه خواســتار برگزاری 
انتخابات زودهنگام شــد، دادگاه عالی 
پاکستان حکم داد که مانور عمران خان 
مغایر با قانون اساســی اســت و دستور 
داد پارلمان تا بار دیگر تشــکیل و رأی 
عدم اعتماد طبق برنامه انجام شود. این 
جلسه باالخره هفته گذشته برگزار شد و 

عمران خان را عزل کرد.
با وجود اینکه مخالفان اتهاماتی از جمله 
ســوء مدیریت اقتصادی کــه نتیجه آن 
افزایش تورم و ریاضت اقتصادی بود به 
وی نســبت داده بودند، ولی واقعیت امر 
این اســت که مهم ترین عامل برکناری 
نخســت وزیر همراهی نکــردن وی با 
بود.  آمریکا در منطقــه  سیاســت های 
پیــش از ســفر عمران خان به روســیه، 
آمریــکا چندین بار تالش کــرده بود با 
جلب رضایت وی یــک پایگاه نظامی 
در پاکســتان ایجاد کند؛ چرا که پس از 
شکســت وخروج از افغانستان، حضور 
نظامی خود را در منطقه از دســت داده 
بــود؛ برای همیــن به حضــور در یک 
کشور پیرامونی برای دســت اندازی به 
منطقه نیاز داشت. مخالفت عمران خان 
سبب شد آمریکا فشار مضاعفی به این 
کشــور وارد کند و از تنها حربه خود در 
مواجهه با کشــورها، یعنی تحریم روی 
میز نخست وزیر اســتفاده کند. آمریکا 
بــرای حضور در منطقه و رقابت با چین 
تمایل داشت پایگاه نظامی در پاکستان 
داشته باشد تا از طریق آن بتواند پهپادهای 
خود را بر منطقه و افغانستان پرواز دهد. 
همچنین آمریکا انتظار داشت تا در جنگ 
بین روســیه و اوکراین، ضمن همراهی 
پاکستان با آمریکا در تحریم های اعمالی 
علیه روســیه مشــارکت کند که از نظر 
واشــنگتن هیچ یک از این موارد محقق 
نشــد. راهبردی کــه آمریکایی ها برای 
ســرنگونی عمران خان از آن اســتفاده 
کردند، چنــد وجه داشــت. نارضایتی 
اقتصادی مردم، یارگیری داخلی از میان 
حزب هــای مخالف تحریــک انصاف 
و اســتفاده از همراهی نخبگان سیاسی 
موافق با سیاست های غرب در پاکستان 
که مجموع این اقدامات منجر به کودتای 
نــرم و به تبــع آن منحل شــدن دولت 

عمران خان شد.

راهبرد

علی احمدی 
خبرنگار

هشدارها و  راهبردها 
صبحصادقبیاناترهبرمعظمانقالبدردیدارباکارگزاراننظامراتبیینمیکند
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وامیدوارکنندهترینبخشســخنرانرهبرمعظمانقالباسالمیبهنظرمیآید.اینبیانرهبرفرزانهانقالب،ازیکپشتوانهعقلیوتجربینیزبرخورداراست.دولتو
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جدیگرفتنغروروانفعال از توصیه های رهبر حکیم انقالب اسالمی، ۱
تأکید بر مراقبــت از افتادن به وادی پرمخاطره غرور، 
انفعال و خسته شدن از ایستادگی در مسیر حق است. 
این تذکر رهبر معظم انقالب گویای یک واقعیت تلخ 
در کشــور و خاصه در بین سیاســت مداران به شمار 
می آیــد؛ برای نمونه، یکی از مصادیقی که هم اکنون 
جلوی چشــم جامعه قرار دارد، رفتارهای عجیب و 
غریب یکی از رؤســای جمهور سابق است که برای 
اولین بار رهبر حکیم انقالب در سال 1385 درباره آن 
تذکر جدی دادند. ایشان بیان داشتند، ما خودمان باید 
مواظب باشیم حرف هایی که در تمجید و ستایش ما 
می زنند باور نکنیم، ما نگاه می کنیم به درون خودمان، 
نگاه می کنیم می بینیم نقص های ما، مشــکالت ما، 
کمبودهای مــا، فریب نخوریم. ایــن فریب خوردن 
انســان را در دام، دام غرور و گرداب غرور می اندازد، 
آن وقت دیگر انسان نجات پیدا نمی کند، اگر خودش 
 رهبر معظم انقالب در سال 

ً
را بد برآورد کرد. مجددا

1388 در دیــدار با هیئت دولــت، عارضه ای را که 
امروز برای رئیس جهمور ســابق مشکالت اساسی 
ایجاد کرده اســت، هشــدار دادند. ایشان فرمودند: 
مغرور نشوید، که اگر خدای نکرده غرور به سراغ ماها 
آمد، آن وقت انحراف ها و انحطاط های گوناگونی را 
در پیش پای خودمان خواهیم دید. مراقب باشــید، 
 بعد از 

ً
این از آن دام های بزرگ شیطان است. معموال

پیروزی های بزرگ، خطرهای بزرگ وجود دارد.
در دیدار اخیر رهبر فرزانه انقالب با کارگزاران نظام 
بار دیگر ایشان همان هشدارهای گذشته را به صورتی 
دیگر مطرح کردند و تأکید داشــتند انفعال »مقدمه 
سقوط درونی و اجتماعی و کاری« انسان خواهد بود 
و با ایجاد توهم و بزرگ بینی، فرد مســئول را از مردم 

دور می کند.
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کارگزاران نظام نکته دیگری را به بحث گذاشتند و آن، 
موضوع تاب آوری اقتصاد کشور در برابر تحریم های 
ظالمانه و بی ســابقه بود. در این زمینه نکته اساســی 
آن اســت که هیچ کارشناســی بر این باور نیست که 
تحریم هــای ظالمانه آمریکایی ها علیــه ملت ایران 
فاقد اثرگذاری بوده اســت؛ اما خوب اســت در نظر 
آورده شــود که هدف حداقلی آمریکایی ها به ویژه در 
دوره ترامپ از اعمال فشار اقتصادی علیه جمهوری 
اسالمی ایران، فروپاشی اقتصاد ایران بوده است. جان 
بولتون در کتاب خاطرات خود بــا عنوان »اتاقی که 
در آن اتفاق افتاد«، از گفت وگوها و جلسات در کاخ 
سفید پرده بر می دارد و بیان می کند، زوال اقتصاد ایران 
با به حداکثر رساندن تحریم ها در دستور کار مقامات 
آمریکا قرار گرفته است. بولتون در صفحه 453 کتاب 
خود در این باره می نویســد، به این نتیجه رســیدیم، 
تحریم ها باید درســت اعمال شــود و برای این کار 
تصمیم گرفتیم فشار علیه ایران باید گسترده، سریع، 
سخت گیرانه و غیر منتظره باشد. بولتون در ادامه برای 
اینکه نشــان دهد تا آنها چه اندازه بر این عقیده خود 
جدی هســتند، از اقدام خصمانه دیگر آمریکایی ها 
پرده گشایی می کند و ابراز می دارد که آمریکا تصمیم 
گرفت با تجربه اقدامات بوش پدر علیه عراق پس از 
حمله صدام حســین به کویت، با طراحی و اجرای 
عملیات های نظامی علیه نفتکش های ایرانی، مانع از 
فروش نفت ایران از طریق دور زدن تحریم ها شوند؛ 
کاری کــه در ســال های 1397 و 1398 چندین بار 
علیه نفتکش های ایرانی صورت گرفت. نقطه نهایی 
سیاســت فشــار فزاینده آمریکایی ها علیه ایران نیز 
فروپاشی نظام جمهوری اسالمی بود. همان گونه که 
در صحبت های رهبر معظم انقالب به مصداق هایی 
از آن اشاره شد و محاســبات غلط صدام حسین در 
ماجرای حمله به ایران و نیز آن دلقک آمریکایی اشاره 

شد.
در همین زمینه »جان بولتون«، نماینده اسبق آمریکا 
در سازمان ملل متحد در نشست گروهک تروریستی 
منافقیــن در پاریس از لفاظی هــای خصمانه دولت 
»دونالــد ترامپ« رئیس جمهور آمریــکا علیه ایران 
اســتقبال کرد و گفت، انقالب اسالمی ایران نباید به 
جشن چهل ســالگی اش برسد. وی همچنین گفت، 

نتیجــه تصمیم فعلــی دولت ترامپ بــرای بازبینی 
سیاســت هایش در قبال ایران باید این باشــد که این 
کشور نتواند پیروزی چهل سالگی انقالبش را جشن 
بگیرد. بولتون گفت: »نتیجه این بازبینی در سیاست 
و آنچه بســیاری از ما در ایاالت متحده به سمت آن 
حرکت می کنیم باید تشخیص این باشد که انقالب 
سال 1979 آیت الله خمینی تا جشن چهل سالگی اش 
داوم نخواهد آورد.« پیش از این، »رکس تیلرســون« 
وزیر خارجه آمریکا در یک نشســت استماع مقابل 
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در پاسخ به 
سؤال یک نماینده گفته بود که دولت ترامپ سیاستش 
را کار با مخالفان داخلی در ایران برای تغییر نظام این 

کشور قرار داده است.
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ایــران در منطقــه از دیگر موضوعاتی بــود که رهبر 
فرزانه انقالب در دیدار اخیر با مسئوالن نظام ذهن ها 
را متوجــه آن کردند. معظم له ابراز داشــتند که توان 
الهام بخش ایران در منطقه جمهوری اسالمی را به یک 

نمونه جذاب در میان ملل منطقه تبدیل کرده است.
»مایکل ایزنشــتات« تحلیلگر شــناخته شده امور 
نظامی و امنیتی آمریکا در مقاله ای با عنوان »استراتژی 
فرهنگی جمهوری اســالمی ایران در خاورمیانه« با 
بررسی اثرگذاری آینده ایران در منطقه، معتقد است، 
فرهنگ راهبــردی جمهوری اســالمی در منطقه نه 
بی تحرک و ثابت و نه انعطاف ناپذیر اســت. او ادامه 
می دهد، از سال 2011 شرایط ایران تغییر یافته است. 
ایاالت متحده آمریکا در آینده با یک ایران جســور و 
با اعتماد به نفس روبه روســت که سرشــار از حس 
بی ســابقه تأثیرگذاری و قدرت به علت موفقیتش در 
توســعه نفوذ منطقه ای خود و همچنین نقش مهم در 
کمک کردن به متحدان خود اســت. فقط طی چند 

سال ایران این چنین تغییر یافته است:
1ـ از یک کشور نگران از محاصره استراتژیک از سوی 
آمریکا در بعد از حمله به افغانستان )2001( و عراق 
)2003 ( به کشور محاصره کننده عملی دولت های 

متخاصم تبدیل شده است.
2ـ از کشــوری که به صورت راهبــردی تنها بود، به 
رهبر منسجم ترین بلوک منطقه ای معروف به »محور 

مقاومت« تبدیل شده است. 
3ـ از یــک دولت مورد اتهام در بخش هســته ای به 
یک دولت در آستانه هسته ای شدن تبدیل شده است 
که وضعیت وی مورد تأییــد اعضای اصلی مجتمع 

بین المللی قرار گرفته است.
اقتصادبدوننفت

در نشســت اخیــر رهبر معظــم انقالب 4
اسالمی با مدیران کشور، ایشان با اشاره به کشورهایی 
که بدون نفت از رشد اقتصادی برخوردارند، افزودند، 
نفت حدود صد سال است که همچون ماده ای مخدر، 
 عالج 

ً
اعتیاد سختی در کشور ایجاد کرده که باید حتما

شــود. البته اگر همان روزی که اقتصاد بدون نفت را 
مطرح کردیم، اجرا می شد امروز کشور وضع متفاوتی 

داشت.
جالب اســت بدانیم که اولین بیانــات رهبر معظم 
انقالب اسالمی در خصوص اهمیت اقتصاد و جنگ 
اقتصادی دشــمن، بر خالف تصــور اولیه مربوط به 
ســال های اخیر و افزایش خصومت های آمریکا در 
مقطع اخیر نمی شود و رهبر حکیم انقالب در اولین 
روزهای آغــاز رهبری خــود)1368/3/24( بر این 
موضــوع مهم تأکید کردند. صراحــت بیانات رهبر 
انقالب به نحوی است که مخاطب در نگاه نخست 
تصور می کند که این اظهارات مربوط به همین ماه ها و 

سال های اخیر است.
سومین نقطه  امید آنها واقعیت های دشوار اقتصادی و 
مشکالت مردم است، که آنها سعی می کنند این نکته 
را به اثبات رســانند که باالخره مشکالت اقتصادی 
گریبان دســتگاه را خواهد گرفــت و نظام جمهوری 
اسالمی را به بن بست خواهد رساند و مردم را دچار 
سردی و خمودی خواهد کرد!... من برخالف بعضی 
از تحلیل ها، احتمال می دهم که دشــمن برای اینکه 
مردم را از ادامه این راه و این حضور مأیوس و پشیمان 
کند، حّتی مشکالت جدید اقتصادی را بر ما تحمیل 
کند. هیچ بعید نیســت مشــکالتی را برای فروش 

نفــت، تهیه  مواد اولیه و کاالهــای ضروری به وجود 
آورد، تا فشــار را بر مردم زیاد کند. دولت و مجلس و 
مسئوالن باید دست به دست هم دهند و بهترین راه ها 
و موفق ترین شیوه ها را جست وجو کنند، تا مشکالت 
اقتصادی مردم کم شود؛ نمی گویم به کلی از بین برود؛ 

چون در کوتاه مدت، چنین چیزی میسور نیست.
جهتگیریخوبدیپلماسیکشور رهبر معظم انقالب با اشاره به جهت گیری ۵

خوب دیپلماســی کشــور تأکید کردند که وزیر امور 
خارجه و مسئوالن مذاکره کننده گزارش های دقیقی 
را بــه مراکز داخلی می دهند. نقد و اظهار نظر درباره 
عملکــرد آنها هم ایــرادی ندارد، به شــرط اینکه از 
ســوءظن و بدبینی به دور باشــد و همچنان که بارها 
گفته ام موجب تضعیف عناصر میدان و ناامیدی مردم 

نشود.
با در نظر گرفتن اقتضائــات و تحوالت روز، یکی از 
مهم ترین بخش هــای بیانات رهبــر معظم انقالب 
اسالمی تأیید حرکت دیپلماسی کشور و نیز تمجید 
از تیم مذاکره کننده و اقدامات صورت گرفته از سوی 
آنها بود. در مقطع کنونی، ملت ایران در جنگ پیچیده 
 
ً
ترکیبی دشــمن قرار گرفته اســت. جنگی که دقیقا

ذهنیت ها و محاسبات را نشانه رفته است؛ جنگی که 
امید و اعتماد مردم را هدف قرار داده است. هر چند 
هنوز خبر قطعی از اعالم احیای توافق هســته ای در 
دست نیست، با این حال باید دقت کرد که ناخواسته 
در مســیر کمک به طراحی دشمن عمل نکرد. اینجا 
دقیقا همان نقطه ای است که رهبر معظم انقالب افراد 
را از ایجاد فضای بدبینی و ناامید کردن مردم بر حذر 

داشتند. 
در اینجا تأکید آن است که نباید مردم را دچار نگرانی 
و اضطــراب کرد و البتــه از طرف دیگــر هیجان و 
خوشحالی کاذب نیز نباید به جامعه تزریق کرد. در این 
باره در 25 خرداد 95 رهبر معظم انقالب فرمودند: 
برجــام موافقانی دارد و مخالفانــی؛ به نظر من، هم 
موافقان و هم مخالفان، هر دو در بیان نظرات خودشان 
مبالغه می کننــد؛ اغراق گویی می کنند؛ هم موافقانی 
که از برجام تمجید می کنند سخنان شــان اغراق گونه 
است، هم مخالفانی که انتقاد می کنند مبالغه می کنند 
و گاهی اغراق می کنند. به نظر من هیچ کدام جا ندارد. 
بله، برجــام یک نقاط مثبتی دارد، یک نقاط منفی ای 

دارد؛ یک محّسناتی دارد، یک معایبی دارد.
دارای   

ً
حقیقتــا هســته ای  مذاکــرات  موضــوع 

پیچیدگی های خــاص خود اســت و امکانات تیم 
جدید مذاکره کننده نیز محدود و مشــخص. بایستی 
در نظر داشته باشیم که تیم مذاکره کننده از طرف نظام 
مأموریت پیدا کرده که برجــام را احیا کند، نه اینکه 
توافق جدیدی خلق شــود. برجامــی که به فرمایش 
رهبر فرزانه انقالب ضعف ها و قوت هایی دارد و حتی 
اشــکاالت آن اساسی به ذهن می رســد؛ با این حال 
هیــچ گاه نظام به فکر خروج از آن نیفتاد و حتی رهبر 
معظم انقالب در 19 دی ماه سال 1399 بیان داشتند 
که اگر طرف مقابل به تعهدات برجامی اش برگردد، 
ما نیز به تکالیفی که برجام برای مان معین کرده، پایبند 

خواهیم بود.
در این میان، نکته با اهمیت آن است که در این مقطع 

با الهام از تجربه تلخ گذشته، تالش تیم مذاکره کننده 
دولت جدید بر اجرای قاعده راســتی آزمایی و اخذ 
تضامین قابل اتــکا و در نهایت انتفاع اقتصادی ایران 
استوار شــده اســت. بنابراین در این مرحله نباید با 
اطالعات ناقص مردم را دچار بی اعتمادی و القای این 
نکته کردکه خیانتی جدید در حال شکل گرفتن است و 
در نهایت القای این گزاره که ما شکست خورده ایم. در 
اینجا تأکید آن است که توأم با واقع بینی و عقالنیت و با 
محاسبه همه ابعاد موضوع، در این زمینه سخن گفت. 
اینکه تاکنون جمهوری اســالمی با وجود فشارهای 
سنگین تبلیغاتی دشمن حاضر به پذیرش توافق نشده 
نیز به دلیل اصرار مقامات مسئول و تیم مذاکره کننده بر 

رعایت خطوط قرمز بوده است. 
اعترافآمریکاییهابهشکست رهبر معظم انقالب با ابراز خرســندی از ۶

مقاومت هیئت مذاکره کننــده در مقابل زورگویی ها 
و زیاده خواهی ها گفتند، طــرف مقابل که بدعهدی 
کرد و از برجام خارج شــد، االن احساس درماندگی 
و بن بســت می کند؛ اما نظام اسالمی که با اتکای به 
مردم از مشکالت زیادی عبور کرده، از این مرحله هم 
عبور خواهد کرد. همچنین ایشان تأکید کردند، اینکه 
آمریکایی های مغــرور به حتصر اعتراف می کنند که 
فشار حداکثری علیه ایران شکست خفت بار خورده، 

موضوع بسیار مهمی است که نباید فراموش شود.
در ایــن باره باید به تحلیلی اشــاره کــرد که »کنث 
کاتزمن« از چهره های شناخته شده و مطرح در محافل 
تصمیم سازی در این رابطه منتشر کرده است. کاتزمن 
در گزارشی که ابعاد سیاست دفاعی و راهبردی آینده 
ایران را بررســی می کند، به صراحت اذعان می کند 
آمریکا در مقابل ایران شکست خورده است. اعتراف 
وی به عنوان یک صاحب نظر ســطح اول آمریکایی 
در این زمینه می تواند واقعیت های خارجی فراوانی 
را نشان می دهد، از نگاه بسیاری مغفول مانده است. 
کاتزمن به صراحت ادعــا می کند، تاکنون هیچ یک 
از راهبردهای ایاالت متحده نتوانسته نفوذ منطقه ای 
ایران را کاهــش دهد. این موضوع به خوبی نشــان 
می دهد، جایگاه منطقه ای ایران تا چه اندازه در دوره 
اخیر رشــد و نمو داشته اســت. کاتزمن این نکته را 
نیز بیان می دارد، گزارش های مقامات آمریکا نشــان 
می دهد، فشــار حداکثری آمریــکا از نظر راهبردی 
موجب تضعیف ایران و موجب کاهش نفوذ منطقه ای 

این کشور نشده است.
 هم ماحصل امنیت منطقه ای 

ً
امنیت داخلی ایران قطعا

ایران در محیط پرتنش و پرآشــوب غرب آسیاست و 
هم بر فراز و فرود آن مؤثر اســت. جمهوری اسالمی 
ایــران مبتنی بر یــک تدبیر عقالیی و کارشناســانه 
توانسته اســت خاکریز دفاعی خود در برابر دشمنان 
ایران به فرسنگ ها بیرون از مرزهای کشور منتقل و با 
ائتالف سازی و صورت بندی جبهه مقاومت الگوهای 
جدید از امنیت و ترتیبات امنتی منطقه ای را به نمایش 
بگذارد و در این حوزه به اذعان دوســت و دشمن در 
بهترین شکل ممکن قرار دارد. بنابراین، کارنامه نظام 
اســالمی در زمینه سیاست خارجی و امنیت و اقتدار 
منطقه ای در آینده نیز با ثبات و اطمینان بیشتر از پیش، 

و در خدمت منافع ملی کشور حرکت خواهد کرد. 

عزیز غضنفری
عضو شورای

 سیاست گذاری  صبح صادق
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سیاست
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نفرت آمریکا از ونزوئال  همه پرسی به  ورود مایک پنس احترام 

 عضویت فنالند و سوئد
 در ناتو!

 
روزنامه »فایننشــال تایمز« گزارش داده 
اســت، به دلیل حمله روسیه به اوکراین، 
اکنون احتمال پیوســتن فنالند و ســوئد 
به پیمــان آتالنتیک شــمالی، ناتو جدی 
شــده اســت و می تواند ظرف چند هفته 
 آینــده یا تابســتان ســال جــاری نهایی

 شود.
همزمــان بــا قــوت گرفتــن ایــن 
احتمال، مقامات ایــاالت متحده اعالم 
کردنــد عضویت این دو کشــور، محور 
گفت وگوهای وزیران خارجه کشورهای 
عضو ناتــو با مقامات دو کشــور اروپای 

شمالی در هفته گذشته بوده است.
در همین حال، به نظر می رسد مقامات 
این دو کشور خواهان پیوستن همزمان به 
ناتو و در حال بررســی ابعاد این تصمیم 
هســتند. رهبر حــزب »دموکرات های 
سوئد« که دومین حزب بزرگ اپوزیسیون 
ســوئد به  شــمار می رود، روز شنبه، 20 
فروردیــن در مصاحبه ای اعــالم کرد در 
پیوستن  برای  فنالند  صورت درخواست 
به ناتو، حزب او نیز از عضویت کشورش 
حمایــت خواهد کرد. پشــتیبانی حزب 
دموکرات های ســوئد از ایــن تصمیم به 
معنای تغییــر اکثریــت پارلمانی به نفع 
پیوســتن ســوئد به ائتالف خواهد بود. 
این در حالی اســت کــه کاخ کرملین با 
اشــاره به اینکه اقدامات پیمان آتالنتیک 
شمالی »ناتو«، در جهت تشدید تنش ها 
و افزایش احتمــال مواجهه بین دو طرف 
اســت، اعالم کرد احتمال پیوستن سوئد 
 و فنالنــد به ناتو، ثبــات اروپا را تضمین 

نخواهد کرد.

صادرات مهاجران!

»پذیتــی پاتل« وزیر کشــور انگلســتان 
که نامش در فهرســت سیاســتمدارانی 
اســت که به دلیل رســوایی پارتی گیت، 
مجبــور به پرداخــت جریمه شــده اند، 
ســعی دارد با اقــدام علیــه مهاجران در 
 انگلستان راهی برای نجات سیاسی خود

 بیابد. 
او به تازگی در سفر به روآندا قراردادی 
با دولت این کشور امضا کرد که مهاجرانی 
که از طریق دریا به انگلســتان می روند، 
در مدتی کــه منتظر برگزاری دادگاه برای 
تعیین تکلیف مهاجرت خود هستند، در 
روآندا مســتقر شوند و حق نداشته باشند 

وارد خاک انگلستان شوند. 
بر اســاس قانون جدید پناهجویان که 
در دانمارک نیز قرار اســت اجرایی شود، 
بدون توجه به اینکه پناهجویان اهل کجا 
 هســتند، به یک کشــور ثالث دور منتقل

 می شوند.

جهان

پیشخوان

جهان

رئیس جمهــور ونزوئال با یــادآوری تالش آمریکا بــرای کودتا در 
کاراکاس گفت، نفرت ایاالت متحده از ونزوئال کماکان ادامه دارد. 
»نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال گفت: »اسناد از طبقه بندی 
خارج شــده از ســازمان اطالعات مرکزی ایاالت متحده )سیا( و 
پنتاگون نشــان می دهند این اقدامات توسط کاخ سفید برنامه ریزی 
شده و مورد حمایت قرار گرفته است.«رئیس جمهور ونزوئال تصریح 
کرد: »حمایت ایاالت متحده از کودتا هنوز مانع از بسیج شهروندان 
برای دفاع از انقالب و خنثی کردن تالش بی ثبات کننده نشده است.« 
مادورو یادآور شد: »تظاهرات جناح راست ونزوئال و سرنگونی او از 
قدرت از طریق کودتای نرم برنامه ریزی شده از سوی واشنگتن بود.«

نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با بیان اینکه قصد ندارد به 
کی یف سفر کند، گفت، شبه جزیره کریمه را روسی می داند. پس از 
مخالفت »مارین لوپن« نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با 
اعمال تحریم بر واردات انرژی از روسیه، او اکنون الحاق شبه جزیره 
کریمه به روسیه را به رسمیت شناخت. به نوشته وبگاه »ریانووستی«، 
این رهبر حزب راست گرای افراطی »اجتماع ملی« گفت: »تاریخ 
را نمی توان بازنویســی کرد. یک همه پرسی در کریمه برگزار شد، 
روسی بود و مردم تصمیم گرفتند 

ً
کریمه 26 سال اوکراینی بود، قبال

دوباره با روســیه متحد شــوند.« لوپن که برای رقابت با »امانوئل 
مکرون« به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رفته است.

به نوشــته روزنامــه »نیویورک پســت«، »مایک پنــس« معاون 
رئیس جمهور سابق آمریکا در جریان سخنرانی به میزبانی »دانشگاه 
ویرجینیا« در پاســخ به پرســش دانشــجویان در زمینه حضور در 
انتخابــات ریاســت جمهوری 2024 گفت: »شــما را در جریان 
خواهم گذاشت.« معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا پیش از این 
نیز از احتمال حضور در انتخابات خبر داده و به شبکه خبری »فاکس 
نیوز« گفته بود، این احتمال را رد نمی کند. پنس ممکن اســت در 
رقابت های میان دوره ای انتخابات ریاست جمهوری نبرد سختی با 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور سابق آمریکا داشته باشد. ترامپ به 

طور رسمی هنوز نگفته است که نامزد این انتخابات خواهد شد.

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

تحریم ها علیه روســیه تاکنون اثرات خود در اقتصاد 
جهانی و به ویژه اقتصاد کشورهای غربی را نشان نداده 
اســت؛ اما به نظر می رســد این تحریم ها می تواند به 
عاملی برای افزایش تورم و رکورد اقتصادی در ایاالت 

متحده و سایر کشورهای اروپایی تبدیل شود. 
ســاز مان های اقتصادی در سراســر جهان هشدار 
داده انــد حتی ایاالت متحده نیز که از نظر مواد غذایی 
و انرژی چندان وابســتگی ای به روسیه ندارد، ممکن 
اســت به شــدت تحت تأثیر قرار گرفته و تورم باال و 
بعــد از آن رکود بزرگ را تجربه کند. تحریم ها به ویژه 
هرچه شدیدتر شود، به افزایش قیمت ها در زمینه های 
گوناگون، مانند انرژی و محصوالت غذایی که گندم از 
مواد متشکل آن است، بینجامد. بنا بر گزارش روزنامه 
آمریکایی واشــنگتن پســت، »مأموریت بایدن برای 
مجازات روسیه... به زودی می تواند با تالش ها برای 
کنترل قیمت قبل از انتخابــات میان دوره ای ماه نوامبر 

کنگره در تضاد باشد.«
روز سه شنبه هفته جاری )23 فروردین ماه(، وزارت 
کار ایاالت متحده اعالم کرد، تورم سالیانه در این کشور 
در ماه مارس به 8/5 درصد افزایش یافت که باالترین 
رقم از سال 1981 است. قیمت های مصرف کننده در 
ایاالت متحده در ماه مارس )سومین ماه میالدی( پس 
از افزایش 7/9 درصدی در ماه قبل )فوریه، دومین ماه 

میالدی(، 8/5 درصد افزایش یافت.
تحریم های انرژی از سوی کشورهای اروپایی علیه 
روسیه در شــرایطی اعمال می شــود که روزنامه های 
ایتالیایی، اتحادیه اروپا و همچنین اوکراین را به سیاست 
دوگانه در این زمینه متهم کردند و گفتند در شرایطی که 
اوکراین همچنان از روســیه انرژی وارد می کند و خط 
لوله انتقال انرژی روســیه به اروپا از طریق اوکراین نیز 
همچنان فعالیت می کند، اجبار کشورهای اروپایی به 

تحریم انرژی روسیه مصداق بارز دورویی است. 
اما رئیس جمهور اوکراین همچنان اصرار دارد در 
شــرایطی که خود، از روسیه گاز می خرد، کشورهای 

اروپایی دیگر این کشــور را تحریم کننــد. او در این 
زمینه گفت: »اتحادیه اروپا می تواند این کار را بکند و 
باید با تمامی ابزارآالت از جمله نفت، تحریم تمامی 
 چند بانک محدود اقدام به 

ً
بانک های روسی و نه صرفا

چنین کاری کند. ضرب االجل های خاصی باید برای 
تمامی کشــورهای اتحادیه اروپا برای امتناع واقعی یا 
حداقل محدودیت چشم گیر در مصر گاز و نفت روسیه 

تعیین کند.«
رئیس جمهــور اوکرایــن در ادامه افــزود، برخی 
کشورهای اتحادیه اروپا هنوز نمی توانند تصمیم گیری 
کنند که حداقل خرید منابع انرژی روســیه را محدود 
کنند و توضیح داد: »صدها شــرکت و بانک اروپایی 
هنوز حاضر به رد همکاری با بازار روسیه نشده اند و در 
عین حال در واکنش به درخواست ها برای توقف تأمین 

مالی فدراسیون روسیه، آشکارا بی احترامی می کنند.«
در همین حال، پنج مؤسسه آلمانی پیشرو در زمینه 
مطالعات اقتصادی پیش بینی خود را از رشد بزرگ ترین 
اقتصاد اروپا در ســال 2022 به دلیل بروز پیامدهای 
جنــگ در اوکراین کاهش دادند و بــرآورد کردند که 
اقتصاد آلمــان در پی توقف صادرات انرژی روســیه 

گرفتار رکود اقتصادی در سال آینده میالدی شود.
این مؤسســه ها پیش بینی خود از رشــد اقتصادی 
آلمان در ســال 2022 را  مبتنی بــر پیش فرض ادامه 
وضع موجود از 4/8 به 2/7 درصد کاهش دادند و رشد 

اقتصادی سال 2023 را نیز 3/1 درصد برآورد کردند.
بــا این حال، آنهــا بر پایه ســناریوی بدبینانه قطع 
ناگهانی صادرات انرژی روسیه از جمله گاز به آلمان، 
پیش بینی کردند که رشد اقتصادی آلمان در سال 2022 
به 1/9 درصد افت کند و در سال 2023 نیز بزرگ ترین 

اقتصاد اروپا معادل 2/2 درصد کوچک تر شود.
این پنج مؤسســه مطالعات اقتصــادی همچنین 
اعالم کردند، مطابق بررسی آنها توقف عرضه انرژی 
روســیه منجر به افت انباشــته 220 میلیارد یورویی 
)238 میلیارد دالری( تولید ناخالص داخلی آلمان در 

سال های 2022 و 2023 خواهد شد.
در همیــن حال، استراتژیســت های بانک آمریکا 
در یادداشت هفتگی هشــدار دادند، اقتصاد کالن به 
سرعت در حال نزول است و می تواند اقتصاد ایاالت 

متحده را به سمت رکود سوق دهد.

هر زمان اتفــاق و حادثه ای مرتبط با ســالح در 
آمریــکا روی می دهد و یک فرد مســلح به روی 
مردم آتش می گشــاید، رسانه ها و اعضای حزب 
دموکرات دوباره به یاد ایجاد قوانینی برای کنترل 

سالح در ایاالت متحده می افتند. 
حادثــه اخیر در مترو نیویورک که در آن فردی 
مسلح با ماســک ضد گاز و بمب های دودزا، به 
مردم حمله کرده و با اسلحه 16 نفر را نیز زخمی 
کرد، حادثه ای مهم در تاریخ این شهر خواهد بود؛ 
حادثه ای که می تواند تالش ها برای کنترل سالح 
و ایجاد قوانین محدودکننده را با همراهی سیاسی 
بیشتری روبه رو کند. نکته جالب در این زمینه این 
اســت که چند روز پیش از این حادثه، بایدن قرار 
بود از قانون جدیدی برای مقابله با سالح در آمریکا 
رونمایی کند.  هدف از قانون جدید، محدود کردن 
و جلوگیری از اشاعه »سالح های نامرئی« است؛ 
سالح هایی که دست ساز هستند و شماره سریال 
ندارند. بایدن در راســتای سیاست محدود کردن 

ســالح گرم همچنین خواســتار حمایت بیشتر 
سازمان ها و نهاد های درگیر در مبارزه با خشونت 
در کشــورش است و درصدد است سفارش تهیه 
نخســتین گــزارش جامع در خصــوص قاچاق 
ســالح در ایاالت متحده پس از سال 2000 را 
به نهاد های ذی ربط ارائــه کند. با این حال، گفته 
می شود رئیس جمهوری آمریکا قرار نیست هیچ 
اقدام مهم و عمده ای برای سخت گیرانه تر کردن 
قوانین حمل سالح، از جمله بررسی بیشتر سوابق 
دارندگان یا پایان فروش سالح هایی را که اغلب در 
کشتار موسوم به قتل های جمعی استفاده می شود، 

مطرح کند.
رئیس جمهوری آمریکا پیشتر اعالم کرده بود، 
به شــدت خواهان ممنوع شدن حمل سالح های 
تهاجمی است. وی اواسط ماه فوریه طی سخنانی 
به مناسبت ســالگرد تیراندازی در دبیرستانی در 
ایالت فلوریدا از کنگره خواسته بود، قانون حمل 

سالح را بر پایه »عقل سلیم« اصالح کنند.

   تحلیل      گزارش    

رئیس ســرویس مخفی »فیدل کاســترو« رهبر 
انقالبی کوبا زمانی برآورد کرده بود که آمریکایی ها 
634 بار تالش کرده اند او را ترور کند. آمریکایی ها 
روش های متعددی را برای ترور کاسترو امتحان 
می کردند؛ از ســیگارهای انفجــاری گرفته، تا 
جاسازی بمب در مسواک و تالش برای استفاده 
از قرص های ســمی. وجود یــک دولت انقالبی 
در کوبا که تنها 90 مایل با ساحل فلوریدا فاصله 
داشت، برای حکومت آمریکا قابل پذیرش نبود.
اما مسئله ای که درباره آن اطالعات کمتری وجود 
دارد، همکاری انگلیــس با عملیات های آمریکا 
برای ترور کاسترو در اوایل دهه 1990 است. یک 
سند وزارت خارجه انگلیس که به مدت شش دهه 
محرمانه بود و به تازگی در آرشیو اسناد ملی آمریکا 
منتشر شــده، آشــکار می کند   انگلیس در ترور 

کاسترو با سیا هماهنگ بوده است.
نوامبــر 1961، »تومــاس بریملــو« یکی از 
دیپلمات های ارشد انگلیس در واشنگتن با یکی از 

همکارانش به نام »آالن کالرک« به مقر سیا رفت 
تا با مقامات این ســازمان دیدار کند. سند مذکور 
نشان می دهد، مقام سیا در آن جلسه بعد از خوش 
و بش های اولیه از کالرک پرسیده است آیا سر به 
نیست کردن فیدل کاسترو در داخل خود کوبا هم 

پیامدهایی خواهد داشت یا خیر؟
برگزاری آن جلسه و پرسش این مقام سیا نشان 
می دهد، انگلیسی ها مخالفتی با طرح آمریکا برای 
ترور کاسترو نداشته اند. کالرک به مقام سیا پاسخ 
داده است: »رائول کاسترو، نامزد جایگزینی فیدل 
است و اگر زمان کافی به او داده شود جای فیدل را 
پر خواهد کرد.« کالرک در اظهارات مستقیم تر 
گفته است: »اگر قرار است فیدل ترور شود درباره 
اینکه انتقال قدرت بــه صورت آرام اتفاق خواهد 

افتاد، یقین کمتری وجود دارد.«
این سند، پرسش های جدیدی را درباره میزان 
اطالع بریتانیا از تالش های مخفیانه واشنگتن برای 

براندازی نظام کاسترو پیش می کشد.

 ترور فیدل کاسترو
اسنادهمکاریانگلیسباسیا

 سالح های نامرئی
قانونحملسالحودردسرادامهداربایدن

وسیه ر یم   تحر
 رکود غرب

پیامدهایجنگاوکراین
دراقتصادجهانکمکمنمودارمیشود
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سیاست
۶

غلبه بر چالش ها

»اقتصــاد مقاومتی« مفهومــی در جهت 
مقاوم سازی و ترمیم ساختارها و نهادهای 
فرسوده و ناکارآمد موجود در نظام اقتصادی 
ماست. مفهومی که با واژگانی چون حمایت 
از تولید ملی، اتخاذ سیاســت های پولی و 
ارزی متناســب، اصالح الگوهای تولید و 
مصرف، تصحیح سیاســت های گمرکی، 
مالیاتــی و بازرگانی و... کــه از ابزارهای 
مهم تحقق آن هســتند، معنــای عملیاتی 
می یابد. از دیدگاه سیستمی، هر سیستمی 
تحــت تأثیر مخاطــرات، محدودیت ها و 
اختالالتی)تهدیــدات خارجی( قرار دارد 
که برای مقابلــه و مقاومــت در برابر این 
اختــالالت، باید اجزای خارجی و داخلی 
و نوع تأثیرگــذاری آنها بــر روی یکدیگر 
به خوبی شناســایی و بررســی شود که در 
ایــن زمینه بازخورد مثبت و منفی در نظریه 
سیستم ها مطرح می شــود. بازخورد منفی 
به این معناســت کــه تمامــی تهدیدها و 
مخاطرات خارجی را خنثی کرده و سیستم 
اقتصاد را مانند گذشــته و بدون آنکه در آن 
تغییری حاصل شود، جلو ببریم. بازخورد 
مثبــت نیز به این معناســت کــه پویایی و 
تحوالت )داخلی و خارجی( سیســتم را 
دریافت کرده و با اطالعات به دســت آمده 
و پیش نگــری تحــوالت آینــده برنامه ای 
در ســازگاری با آن تنظیم کنیم. مهم ترین 
اقدامات برای غلبه بر چالش های اقتصادی 

کشور در وضعیت فعلی عبارتند از:
الــف ـ هر قدر مــردم، روابط و مناســبات 
اقتصادی و سیاســی را بهتر درک کنند و هر 
قدر بیشتر به طور داوطلبانه از منافع شخصی 
و گروهی خود به نفــع قابلیت کارکرد نظام 
اقتصــادی صرف نظر کنند، سیاســت های 
اقتصــادی دولت عملکرد بهتــری خواهد 
داشــت. ب ـ این انتظار از دولت وجود دارد 
که به منزله متولی سیاســت های اقتصادی 
کشــور در کشــمکش گروه هــای ذی نفع 
بی طرفانه رفتار کــرده و اهداف اقتصادی را 
از طریــق هماهنگی تحقق بخشــد. ج ـ از 
دولت انتظار می رود سیاست ها و تصمیمات 
اقتصــادی خود را )مالیات هــا، چارچوب  
مخارج دولتی، نرخ های بهره، ارز، استهالک 
و حتی تدوین قوانین، مقررات و آیین نامه های 
اجرایــی و...( را بــا رعایــت ویژگی های 
شــفافیت، قابلیت اجرایی، ثبات، امنیت، 
اطمینان و آرامش بخشی به محیط اتخاذ کند.

از سوی دیگر، عده ای گمان می کنند افزایش 
قیمــت و میزان صادرات نفــت و به تبع آن 
درآمدهای نفتی در شرایط فعلی مشکالت 
اقتصادی کشــور را حل کرده و شــرایط را 
بهبود می بخشــد. در حالی که بر اســاس 
تجربه، افزایش درآمدهــای نفتی، همواره 
موجب تورم و افزایش واردات و در نهایت 
ســرکوب تولیدات داخلی شده است؛ چرا 
که افزایش این درآمدها ســبب افزایش پایه 
پولی و افزایش نقدینگی در کشور می شود. با 
افزایش درآمدهای نفتی، افزایش عرضه ارز 
در داخل کشور رخ داده و این امر موجبات 
کاهش ارزش نسبی ارز و در نتیجه افزایش 
واردات، کاهش صادرات و در نهایت رکود 
و تضعیف تولیدات داخلی را رقم می زند؛ 
از این رو سیاست تعیین نرخ ارز در ایران طی 
دهه های گذشته، به گونه ای بوده که با افزایش 
درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و 
پایین نگه داشتن نرخ ارز، دولت ها به دنبال 
ارزان تر کردن واردات )کنترل تورم( بوده اند؛ 
به گونه ای کــه در دوره های وفور درآمدهای 
نفتی سیاست تک نرخی ارز را اعمال کرده 
و وقتی دچار محدودیت شده ایم، سیاست 
چند نرخی را اجرا کرده ایم؛ روند اشتباهی 

که باید اصالح شود.

بازار

یادداشت 

بهترین راه برای کاهش وابســتگی بودجه به درآمد های نفتی، 
تغییر نوع درآمد های دولت اســت. سیاست اصلی این برنامه  
در اوایــل دهه 90 در قالب سیاســت های اقتصاد مقاومتی از 
سوی رهبر معظم انقالب مطرح شد. یکی از مؤلفه های اقتصاد 
مقاومتی توجه به اقتصاد دانش بنیان بوده است. یکی از پایه های 
اساســی برای رســیدن به اقتصاد دانش بنیان جوانان هستند؛ 
ما نسبت به دیگر کشــور های جهان از جمعیت تحصیل کرده 
بیشــتری در رشــته های مختلف علمی برخوردار هستیم و به 
کارگیری اســتعداد این جوانان می تواند قرار گرفتن در مسیر 

اقتصاد دانش بنیان را برای ما هموار تر کند.

جوانان کارگیری  به 
منهای نفت

به گزارش فارس، روند افزایشــی قیمت کاالهای اساســی در 
بازارهــای جهانی همچنان ادامه دارد. طبق گزارش ســازمان 
خواروبار کشــاورزی ملل متحد، شاخص قیمت مواد غذایی 
12/6 درصــد در ماه مارس باالتر از ماه قبل از آن بوده اســت. 
در روزهای گذشته، قیمت گندم، خوراک دام، دانه های روغنی، 
کاکائوو... همه افزایشی بودند. قیمت گندم 33 دالر در یک روز 
افزایش قیمت داشــت و هر بوشل از این محصول راهبردی به 
قیمت 1058 دالر فروش رفت. نرخ ذرت نیز رشد 10 دالری 
داشت. به نظر می رسد، بخش عمده ای از این افزایش قیمت ها 

متأثر از درگیری در اوکراین و روسیه باشد. 

گندم گرانی 
شاخص

صورت  سود و زیان  جامع  دربرگیرنده  کلیه  درآمدها و هزینه های  
شناسایی  شده ، اعم از تحقق  یافته  و تحقق  نیافته  است . سود یا 
زیان  خالص  دوره  مالی  به عنوان  اولین  قلم  در صورت  ســود و 
زیان  جامع  انعکاس  می یابد. این  به معنای  آن اســت  که  مانده 
نهایی صورت  ســود و زیان  دوره ، یکی  از اقالم  صورت  ســود 
و زیــان  جامع  اســت. از طرفی صــورت جریان های نقدی، 
منابع عمــده دریافت های نقدی و همچنیــن مصارف عمده 
پرداخت های نقدی یک واحد تجاری را برای یک دوره زمانی 
معیــن گزارش کرده و می تواند اطالعــات مفیدی در رابطه با 

توانایی واحد تجاری در ایفای تعهدات مالی خود ارائه کند.

صورت سود و زیان جامع
افزوده

میالد شکری
خبرنگار

یکی از اهــداف اصلی و شــاید اصلی ترین هدف 
تحریم های آمریکا علیه اقتصاد ایران کاهش و حتی 
به صفر رســاندن صادرات نفتی کشورمان بود. این 
موضوع، طی ســال های گذشــته اهمیت صادرات 
غیرنفتــی را به منزله یکی از راه های کســب درآمد 
پایدار در کانون توجهــات قرار داد؛ به گونه ای که با 
شروع تحریم های ناشــی از خروج آمریکا از برجام 
در ســال 1397 روز به روز ضرورت این امر بیشتر 
احساس می شد. یکی از اهداف دولت سیزدهم در 
کنار پیگیری مذاکرات برای رفع تحریم های ظالمانه 
آمریکا علیه ایران، خنثی ســازی اثر تحریم هاست. 
بر همین اســاس، دولت ســیزدهم از همان ابتدای 
روی کارآمدن، توســعه دیپلماســی اقتصادی برای 
افزایش صادرات غیر نفتــی را یکی از اهداف خود 
اعالم کرد. چنانچه ســال گذشــته 122 میلیون تن 
کاالی ایرانــی بــه ارزش 48 میلیــارد دالر صادر 
شــد که این میزان 14 میلیارد دالر بیشــتر از سال 
1399 بود. تالش های دولت ســیزدهم سبب شد 
تا متوســط صادرات غیرنفتی در هفت ماه نخست 
دولت سیزدهم 4 میلیارد و 328 میلیون دالر در ماه 
باشد، درحالی که در هشت سال دولت های یازدهم 
و دوازدهم مجموع صادرات غیرنفتی کشــور 300 
میلیارد دالر بود که متوســط ماهانه آن 3/1 میلیارد 
دالر می شــود. این اعداد نشــان دهنده این واقعیت 
است که متوسط ماهانه صادرات غیرنفتی در دولت 
سیزدهم 38 درصد بیشتر از متوسط ماهانه صادرات 
غیرنفتی در دولت های یازدهم و دوازدهم بوده است. 
صبح صادق در گفت وگویی با محمدنبی حسنی پور، 
سفیر اســبق ایران در کشــورهایی، مانند دانمارک 
و ســریالنکا نقش فعالیت هــای وزارت خارجه و 
دیپلماسی اقتصادی در حوزه افزایش صادرات غیر 

نفتی را بررسی کرده است.

 BBBBمهمترینموضوعیــاهدفاصلیدر
گســترشواولویتدهیبهدیپلماسی

اقتصادیچیست؟
 دلیل توجــه و اهمیت به موضــوع روابط 

ً
اصــوال

خارجی و دیپلماســی در حوزه اقتصــاد که همان 
»دیپلماســی اقتصادی« نامیده می شود، نقش آن در 
موضوع صادرات و واردات اســت. در دیپلماســی 
اقتصادی در حوزه صادرات ما به دنبال این هســتیم 
که میــزان صادرات مان افزایش یابــد. برای اینکه 
صادرات مان افزایش یابد، نیازمند این هســتیم که 
اطالعات دقیقی از کشــورهای هدف داشته باشیم. 
افــزون بر این، مزیت های خودمــان را نیز بدانیم تا 
بتوانیم از این مزیت ها در صادرات اســتفاده کنیم. 
یا حتی مزیت های کشــورهای هدف را نیز بدانیم 
تا از این مزیت ها به نفع خودمان بهره برداری کنیم. 

در واقع، باید به دنبال این باشــیم که افزایش میزان 
صادرات مان بر اســاس مزیت های مان باشد. برای 
نمونه، یکی از دالیلی که توســعه روابط اقتصادی و 
صادرات و واردات با کشــورهای همســایه توصیه 
می شــود، وجود همین مزیت هاســت. از آنجا که 
صادرات کاال به کشــورهای همســایه هزینه های 
حمل ونقل کمتری دارد، همین موضوع می تواند یک 
مزیت برای ما به شمار  آید. به هرحال، فاصله مکانی 
و جغرافیایی ما با همســایگان مان بسیار کم است؛ 
ضمن اینکه هم می توانیم بازارچه های مرزی را با این 
کشورها داشته باشیم و هم می توانیم کاالهای مان را 
با پول های ملــی دو طرف مبادله کنیم؛ برای نمونه، 
می توانیم کاالهای مختلــف را با پول ملی عراق و 
ایران میان این کشور مبادله کرده و به استفاده از سایر 
ارزها نیازی نیســت. این یک مزیــت و امتیاز برای 
ماست. ضمن اینکه شرایط دور زدن تحریم ها را نیز 
برای ما فراهم می کند. ما 15 کشور همسایه داریم که 
از این 15 کشور، برخی از آنها مانند روسیه و پاکستان 
 همیشه تقاضای 

ً
جمعیت های باالیی دارند، طبیعتا

کاال و خدمات متناســب با جمعیت هر کشــوری 
تعریف می شود، حتی کشورهایی مانند کویت و قطر 
که جمعیت کمی دارند؛ اما چون درآمد سرانه باالیی 

دارند، باز تقاضای کاالی قابل توجهی دارند. 

 BBBBبرخــیازمواقعکاهشیــککاالدر
داخلکشوریاافزایشقیمتآنکاال،به
موضوعصادراتارتباطدادهمیشود.
برایاینموضوعبایدتدبیریاندیشید؟
 صادرات باید به گونه ای باشــد که بازارهای 

ً
طبیعتا

داخلی از آن لطمه نبینند. تنها راه موضوع نیز تولید 
صــادرات محور اســت. اینکه ما بیاییــم نیازهای 
 منجر به ایجاد تشویش 

ً
داخلی را صادر کنیم، طبیعتا

و بی نظمی در بازارهای داخلی شــده و مردم آسیب 
می بینند. مسئله مهم دیگری که دولت باید روی آن 
متمرکز شود، مسئله قراردادهای همکاری است. اگر 
قراردادهای همکاری ما با سایر کشورها، قراردادهای 
بلندمدت باشــد، به نفع ماســت. اگر قراردادهای 
بلندمدت داشته باشــیم، می توانیم از این قراردادها 
استفاده کنیم. به هرحال روابط تجاری و صادرات و 
واردات به تدریج سبب می شود نوعی وابستگی بین 
ایران و کشــورهای دیگر به وجود بیاید که عالوه بر 
منافع اقتصادی، منافع دیگری را نیز برای ما به همراه 
خواهد داشت. برای نمونه، وقتی به عراق برق صادر 
می کنیم، عالوه بر منافع اقتصادی خوبی، وابستگی 
ایجاد می شود که این وابستگی به لحاظ امنیتی برای 
 صادرات گاز ما به 

ً
ما مثبت و مطلوب اســت یا مثال

ترکیه عالوه بر منافع اقتصادی، حاشیه امنیتی را نیز 
برای ما ایجاد می کند.

 BBBBشمابهدرآمدســرانهباالیکشورهای
منطقهمااشارهکردید.ایندرآمدسرانه

باالچهمنافعیبرایاقتصادمادارد؟
برای نمونه درآمد ســرانه قطری ها 100 هزار دالر 
اســت. این رقم درآمد سرانه بســیار باالیی است. 

لذا عــالوه بر اینکه این درآمــد نیازمند تأمین کاال 
و خدمات اســت، ما می توانیم از ســرمایه آنها نیز 
اســتفاده کرده و آنها را برای ورود سرمایه شــان به 
ایران تشــویق کنیم. در واقع با استفاده از دیپلماسی 
عمومــی، فرصت هــا و امکانات کشــورمان را از 
طریق ســفارتخانه ها و رایزنان بازرگانی مان و البته 
رسانه های آن کشورها اعالم و اطالع رسانی کنیم. 
این اقدامات ســبب می شود ما بتوانیم سرمایه های 
خارجــی را جذب کنیم. نکته دیگری که در جذب 
ســرمایه گذاری خارجــی اهمیــت دارد، موضوع 
تضمین اســت، باید تضامینی به سرمایه گذار داده 
شود که وقتی ســرمایه اش وارد کشور می شود، این 
اطمینان وجود داشــته باشد که ســرمایه وی زمان 
خروج از کشور امکان خروج خواهد داشت. عالوه 
بر صادرات غیر نفتی، موضوع مهم دیگر مســئله 
گردشگری اســت؛ ما باید گردشگری را گسترش 
 یک امکان و ظرفیت برای 

ً
دهیم. این موضوع واقعا

اقتصاد ایران است.

 BBBBازجملهمشکالتیکهدرحالحاضربا
آنمواجههستیموبهاصطالحازموانع
رشــدصادراتغیرنفتیمابهشــمار
میرود،بهچهمواردیمیتواناشــاره

کرد؟
یکــی از مشــکالتی که مــا در حال حاضــر با آن 
مواجه هســتیم، مســئله بندرهای ماســت. برای 
نمونه، حجمی از کاالها وارد بنادر ما می شــوند؛ 
اما در همان بنادر می مانند. به هرحال برخی از این 
کاالهای وارداتی خاصیت واســطه ای دارند؛ یعنی 
در تولید و صادرات نیز نقش دارند. اگر قرار باشــد 
کاالها در بنادر باقی بمانند، این موضوع برای مان به 
مشکل تبدیل می شود. به هر حال، هر کاالیی یک 
تاریخ انقضا و زمان مشــخصی برای مصرف دارد 
و ممکن است دچار فســاد شود. دومین مشکل ما 
شرایط اقتصادی کالن و مباحث داخلی اقتصادمان 
اســت. به هر حال، وضعیت صادرات ما به اقتصاد 
داخلی ما متصل است؛ زیرا کاالیی که می خواهیم 
صادر کنیم، باید در داخل کشــور تولید شود. وقتی 
 توان صادرات 

ً
نتوانیم کاالیی تولید کنیم، طبیعتــا

نیز نخواهیم داشت. برای توسعه صادرات باید 
اشکاالت سیستم داخلی اقتصادمان را حل کنیم 
چون در این صورت است که می توانیم تولید را 

افزایش دهیم. اگر مشــکالت داخلی اقتصادمان 
را حــل نکنیم، در تولید کاال و به تبع 

آن صــادرات نیز به مشــکل 
می خوریــم. بــرای نمونه، 
اگر یادتان باشــد ما سیب 
زمینی را تولیــد و صادر 
کردیم، اما این صادرات 
دلیل  خورد.  برگشــت 
برگشــت خــوردن این 
ایرادات  سیب زمینی ها 
داخلی اقتصاد ماست. 

وقتی سیســتم داخلی اقتصاد مــا عملکرد خوبی 
نداشته باشد، در نتیجه کاالهای صادراتی ما نیز با 
مشکالتی مواجه خواهند شد. وقتی کاالی ایرانی 
به کشــوری صادر می شــود؛ اما بــه دلیل رعایت 
نکردن استانداردها و بعد از بررسی کیفیت برگشت 
می خورد، این اتفاق نه تنها منجر می شود بازار را از 
دست دهیم؛ بلکه به اعتبار اقتصاد و صادرات ایران 

نیز لطمه می زند.
مسئله دیگر درباره کشــورهای همسایه،  موضوع 
بلوک ســازی است. ما در حال حاضر اکو، دی 8 و 
سازمان های مشــابه را در میان کشورهای همسایه 
داریــم. موضوع دیگر، بحــث ارتباطات ترانزیتی 
 
ً
است. ما امکانات خوبی در این حوزه داریم، مثال
خیلی از کشورهای شمال ما اطراف شان بسته است 
و با هیچ جا ارتباطی ندارند. می توانیم کاالهای مان 
را از چابهار به افغانستان منتقل کنیم. کریدور شمال 
بــه جنوب و کریدور شــرق به غــرب را داریم که 

می توانیم از آن استفاده کنیم. 
اینکــه چــرا مــن روی رفــع اشــکاالت داخلی 
اقتصادمان تأکید دارم، به دلیل این اســت که اگر ما 
اشــکاالت داخلی و کالن اقتصادمان، مانند وجود 
بخشنامه های متعدد، تورم ساختاری، عدم هدایت 
 این 

ً
نقدینگی بــه تولید و... را رفع نکنیــم، طبیعتا

موارد تأثیر خودش را در تولید و به تبع آن صادرات 
خواهد داشــت. به هرحال، مــا تورم های باالیی 
داریم، این تورم باال به هرحال ثبات اقتصادی ما را 
از بین می برد. تا زمانی که این تورم باشــد نمی توان 
به جهــش صادراتی فکر کــرد. دومیــن اقدام در 
شاخص های اقتصاد داخلی، بی ثباتی ارزی است. 
این موضــوع، ثبات در تصمیم گیری هــا را از بین 
می برد. مشــکل مهمی که ما داریم، این است که 
نرخ ارز در کشــورمان غیر واقعی است. وقتی نرخ 
ارز واقعی نباشد، به این معناست که یا به کشورهای 
دیگر رانت می دهیم یا به صادرکننده خودمان رانت 
می دهیم که هر دو حالت اشتباه 

است.

اقتصادی دیپلماسی  هدف 
افزایش صادرات است

علی اکبر نیکواقبال
اقتصاددان

محمدنبیحسنیپور،سفیراسبقایراندردانمارکدرگفتوگوباصبحصادق
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  جزای نیکوکاری
 در همین دنیا

 انسانی که خلیفة الله است، باید صفات 
خدایی را در زندگی خود ظهور و بروز دهد 
و خدایی عمــل کند. او باید تجلی دهنده 
صفات خالق بی منتها باشد؛ زیرا خداوند 
این صفات را در وجود بندگان قرار داده و 
در عمل آن  را می خواهد. پس انسان ها به 
هر میزان که بتوانند این صفات را متجلی 
کنند، رتبه، پاداش و مقام الهی می گیرند. 
یکــی از صفات الهی »احســان کردن« 
است. خداوند خودش احسان کننده است 
و از انسان ها می خواهد به یکدیگر احسان 
کنند. آیات فراوانی در قرآن آمده است که 
به انســان دستور می دهد به احسان کردن 
و نیکوکاری. واژه »احســان« از ریشــه 
»ُحسن« به معنای زیبایی و نیکی است در 
مقابل زشتی و بدی، که در قرآن در سه معنا 

به کار رفته است:
ل و نیکی به دیگران،

ّ
  1ـ تفض

 2ـ انجام و ســر و ســامان دادن به امور و 
کارها به وجه نیکو و کامل 

 3ـ انجام اعمال و رفتار صالح؛
 خداوند در مقابل احسان کردن انسان ها 
به آنها احسان می کند و بهترین پاداش را 
برای شــان در نظر می گیرد و می فرماید: 
ِإال اإلْحَســاُن«؛   َجَزاُء اإلْحَســاِن   

ْ
»َهل

نیکوکاری  نیکــوکاری، جــز  آیا جزای 
اســت؟ )الرحمن/60( خداونــد به طور 
شــفاف و صریح انســان ها را به احسان 
 
ْ
کردن مکلف می کنــد و می فرماید: »َوِإذ
َه 

َّ
وَن ِإال الل

ُ
ْعُبد

َ
 ال ت

َ
 َبِنی ِإْسَراِئیل

َ
اق

َ
َنا ِمیث

ْ
ذ

َ
خ

َ
أ

َیَتاَمی 
ْ
َوال ْرَبی 

ُ
ق

ْ
ال َوِذی  ِإْحَساًنا  ْیِن 

َ
َواِلد

ْ
َوِبال

اِس ُحْســًنا«؛ یاد  وا ِللنَّ
ُ
ول

ُ
َمَســاِکیِن َوق

ْ
َوال

کنید که از بنی اســرائیل پیمان گرفتیم که 
جز خداوند را نپرســتید و به پدر و مادر و 
خویشاوندان و یتیمان و بینوایان نیکی کنید 
و با مردم به زبان خوش ســخن بگویید.
 همه ما فکر می کنیم 

ً
)بقره/83( مطمئنــا

که احسان کردن در زندگی، یعنی انسانی 
به انسان دیگری احسان کند یا در نهایت 
به یک موجود زنده، امــا در برخی آیات 
مثال هایــی وجود دارد کــه به نیکو کردن 
انسان به انسان دیگر اشــاره ندارد؛ بلکه 
یک رفتار معنوی را در نظر دارد. در آیه 7 
سوره سجده در مورد خلقت آمده است: 
ُه«؛ کسی که 

َ
ق

َ
ل

َ
ْیٍء خ

َ
 ش

َّ
ل

ُ
ْحَسَن ک

َ
ِذی أ

َّ
»ال

هر چیز را که آفرید، نیکو آفرید. خداوند 
هر چیزی که آفریده، نیکو آفریده و انسانی 
که می خواهد تجلی دهنده صفات خدایی 
باشــد، باید هر کاری که انجام می دهد و 
هر چیــزی را که ایجاد می کند به نیکویی 
و خوبی ایجاد کند و بهترین شکل و وجه 
را برای آن در نظر بگیرد. با این اســتدالل 
اگر انســان می خواهد حیات الهی داشته 
باشــد، باید تمــام کارهای خــود را در 
زندگی به نیکویی انجام دهد و جلو ببرد. 
همچنین پروردگار عالم اجر محسنین را 
فراموش نمی کند و همان طور که حضرت 
ِإَنّ 

َ
ِق َو َیْصِبْر ف ُه َمْن َیَتّ یوسف)ع( گفت: »ِإَنّ

ُمْحِســِنیَن«؛ هر کس 
ْ
ْجَر ال

َ
َه ال ُیِضیُع أ

َّ
الل

تقوا و صبر پیشه کند خدا اجر نیکوکاران 
را ضایع نگذارد.)یوسف/90(

 البته قســمتی از جزای احســان در 
همین دنیــا به او داده می شــود. خداوند 
جزای انســان نیکــوکار را در همین دنیا 
عطا می فرماید و به او جایگاه و رتبه باالی 
معنوی یا مادی می دهد. همان طور که در 
ِکَتاَب 

ْ
ْیَنا ُموَسی ال

َ
مَّ آت

ُ
قرآن آمده است: »ث

ْحَســَن...«؛ ســپس به 
َ
ِذی أ

َّ
ی ال

َ
َماًما َعل

َ
ت

موســی کتاب دادیم برای اینکه ]نعمت 
خــود را[ بر آنان که نیکــی کردند کامل 

کنیم... .)انعام/154(

محمد زارعی
کارشناس علوم دینی

مرحوم عالمه سیدمحمدحسین طباطبائی: هر روز صبح که از 
خواب بیدار می شوید، قصد جدی کنید که هر عملی که پیش 
آید، رضای خدا)عز اســمه( را مراعات خواهم کرد. آن وقت 
در هر کاری کــه می خواهید انجام دهید، نفع آخرت را منظور 
خواهید داشــت و همین حال را تا شــب، وقت خواب ادامه 
خواهیــد داد. وقت خواب، چهار ـ پنــج دقیقه ای در کارهایی 
کــه روز انجام داده اید، فکر کــرده و یکی یکی از نظر خواهید 
گذرانید، هر کدام مطابق رضای خدا انجام یافته، شکر بکنید 
و هر کدام، تخلف شده »استغفار« بکنید و این رویه را هر روز 
ادامه دهید. این روش اگر چه سخت و در ذائقه نفس تلخ است، 

ولی کلید نجات و رستگاری است.

دین

آیه

 خداونــد دســتورات دینی اش را بــا روش های 
گوناگون به انسان ابالغ کرده است، از ساده گویی 
تا اشاره. دستوراتی که گاهی شامل عموم بندگان 
اســت و گاهی شــامل افراد خاصی که بیشــتر 
می خواهند در امر دین داری جلو بروند و معرفت 
بیشتری کسب کنند. کســانی که طالب معرفت 
بیشتر هستند، هرچه در این مسیر پیش می روند، 
آگاهی شــان از رموزی که خداوند در آیاتش قرار 
 مانند مسائل علمی و 

ً
داده، بیشــتر می شود. دقیقا

فنی که برای برخی افراد حد یقف ندارد و هرچه 
بیشتر مطالعه و کار می کنند، باز هم می خواهند از 

علم یا تخصص بیشتری بهره مند شوند.
 شــب های قدر برای برخی بنــدگان خدا که 
می خواهند به معرفت بیشتری دست پیدا کنند، 
قرار داده شده است. وقتی به آیات و روایات درباره 
شــب قدر توجه می کنیم، می بینیم این حالتی که 
خداوند از بندگان می خواهد فقط شــامل حال 
کسانی می شود که اشتیاق فراوانی برای حرکت 
در مسیر معرفت و لقای پروردگار خود دارند، نه 

هر کسی که خود را مسلمان معرفی می کند.
 شــاید همه ما یکــی از آداب شــب قدر را 

بیــداری و دوری از خواب بدانیم؛ اما این شــب 
برای اهل معرفت بیداری دل را به همراه دارد که 
هدفی متعالی است. بناست در شب قدر دل مان، 
قلب مان و روح مــان را از خــواب غفلت بیدار 
کنیم، از دل مردگی و روزمرگی فاصله بگیریم و به 

خودمان و خدای مان بیشتر توجه کنیم. 
»قدر« در لغت به معنای اندازه و اندازه گیری 
است و »تقدیر« نیز به معنای اندازه گیری و تعیین 
است؛ اما معنای اصطالحی »قدر«، عبارت است 
از ویژگی هســتی و وجود هــر چیز و چگونگی 
آفرینــش آن و به عبارت دیگر، انــدازه و محدوده 

وجودی هر چیزی »قدر« نام دارد.
 بندگان خدا باید در این شــب اول قدر خود 
را بدانند و قدر حالتی که  در آن هســتند و خدایی 
که با تمام مهربانی و فضل و برکتش با آنها مواجه 
شده اســت و دنبال فرصتی می گردد تا بندگان را 
به نهایــت باال ببرد و آنهــا را در مقام مخلصان و 
صدیقان قرار دهد. خداوند می خواهد انسان ها با 
خیال راحت به درگاه او روی بیاورند و بدون آنکه 
به پرونده پر از گناه خود فکر کنند و به  دلیل شرم 
بیش از حد از درگاهش دور شــوند به پرونده ای 
 پاک که خدای شــان قلم عفو بر آن کشــیده فکر

 کنند.
 آیا می شــود که بنده گنهکار به آسانی بتواند 
گناهان خــود را پاک کند؟ اگر این فرصت ایجاد 
 که می شود و 

ً
شــود چه زمانی بهتر اســت؟ اوال

دوما خالق بی همتا شــب های قــدر را برای این 
آمرزش ویژه قرار داده است. وقتی امام کاظم)ع( 
می فرمایند: »هر کس  شــب  قدر غسل کند و تا 
طلوع ســپیده شــب زنده داری نماید، از گناهان 
خود بیرون می رود.« یعنی یک فرصت ویژه برای 

بندگان ویژه! 
در روایات آمده اســت: »حضرت موسی)ع( 
بــه خداوند عرض کرد: خداونــدا می خواهم به 
تو نزدیک شــوم، فرمود: قرب من از آن کســی 
است که شب قدر بیدار شــود، گفت: خداوندا 
رحمتــت را می خواهم، فرمــود: رحمتم از آن 
کسی است که در شب قدر به مسکینان رحمت 
کند: گفت: خداوندا جواز گذشــتن از صراط را 
از تو می خواهم فرمود: آن، از آن کســی است که 
در شــب قدر صدقه ای بدهد. گفت خداوندا! از 
درختان بهشت و از میوه هایش می خواهم، فرمود: 
آنها از آن کســی است که در شب قدر تسبیحش 
را انجام دهد گفت: خداوندا! رهایی از جهنم را 
می خواهم، فرمود: آن، از آن کســی است که در 
شب قدر استغفار کند: گفت خداوندا خشنودی 
تو را می خواهم، فرمود: خشنودی من از آن کسی 

است که در شب قدر دو رکعت نماز بگذارد.«
 شرط قرب خداوند بیداری است، اما نه فقط 
بیداری چشــم، بلکه بیداری قلب و روح، شرط 
اینکه مشــمول رحمت خداوند شویم این است 
که خودمان رحم کنیم، انصاف داشــته باشــیم، 

ببخشیم، راحت از اشتباه دیگران بگذریم، آسان 
بگیریم، از ضعفا دســت گیری کنیم، به یاد خدا 
باشــیم و در برابر گناهان مان از خداوند غفران و 

آمرزش بخواهیم. 
در کل انسانی که در زندگی به دیگر انسان ها 
اهمیــت می دهــد و مشــکالت و دغدغه های 
آنان برایش مهم اســت، در شب های قدر بیشتر 
می توانــد به خدا نزدیک شــود. همــه این امور 
برمی گردد به بیداری دل، زیرا کســی که دل مرده 
باشد، نمی تواند نســبت به دیگر مخلوقات خدا 

رحم و مروت داشته باشد. 
حاال ســؤال اساسی این اســت که چه کسی 
می تواند دل خود را زنــده کند و زنده نگاه دارد؟ 
در پاسخ باید گفت، کسی که از ورودی قلب خود 
مراقبت می کند. شخصی به حضرت امیرمؤمنان 
علی)ع( عرض کرد: »شــما چگونه به این مقام 
رسیدید؟« حضرت فرمودند: »جلوی در خانه دل 
نشستم و غیر خدا را راه ندادم.« اینکه می گویند: 
»قلب حرم خداســت، در حرم خدا غیر از خدا 
را راه ندهیــد.« یعنی پاســداری از قلب و روح؛ 
شــب قدر شب نزول قرآن اســت، همچنین این 
شب ها مصادف شده با ضربت خوردن و شهادت 
حضرت علی)ع( و نمی تواند معنایی داشته باشد 
جز آنکه قــرآن و علی)ع( ممــزوج در یکدیگر 
هستند و به هیچ وجه نمی توان این  دو را از یکدیگر 

جدا و هر یک را بدون دیگری درک کرد.

 شب قدر شب بیداری دل 
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

َما« یعنی همین یک  در آیه55 ســوره مائده، »ِإَنّ
حرف اســت و دوتا مطلب نیست. یک واقعیت 
و حقیقت اســت. چیزی به آن اضافه نمی شود و 
ُه« 

َّ
ُم الل

ُ
ک َما َوِلُیّ هیچ چیزی از آن کم نمی شود. »ِإَنّ

سرپرست حقیقی، واقعی، برحق و شایسته شما 
که شــما را راهنمایی می کند و مورد محبت قرار 
می دهد، خداست. »الله« یعنی وجود مبارکی که 
مســتجمع جمیع صفات کمال است. این معنی 
»الله« است؛ چون »الله« در فارسی معادل ندارد 
و این »خدا« هم که در ترجمه های قرآن یا دعاها 
نوشــته اند، از تنگی قافیه بوده است، وگرنه خدا 
معنی »الله« نیســت. معنی »الله«، ذات جامع 
همه صفات کمال است که نمی توانستند آن را در 
زیرنویس ترجمه قرآن ها و دعاها بیاورند و به  علت 
محدودیت، کلمه »خدا« را در ترجمه گذاشته اند.
 خــدا به معنی مالک و صاحب اســت 

ً
اصال

و به معنی »الله« نیســت؛ اینکه می گویند لغت 
»خدا«، یعنی وجود مقدســی که خودش آمده، 
مگر نبوده کــه بیاید؟ خود ایــن معنی هم غلط 
اســت! وجود مقــدس او ازلی و ابدی اســت؛ 
چنان که امیرالمؤمنین)ع( در دعای کمیل به ما یاد 

لین« این کلمه »اول« به معنای  وَّ
ْ

 ال
َ

ل وَّ
َ
داده اند: »یا ا

اول عددی نیســت. ای ابتدای هر ابتدایی در این 
عالم که قبل از تو ابتدایی نبوده اســت. »َو یا آخَر 
ِرین« ای منتهایی که بعد از تو منتهایی وجود 

َ
اآلخ

ندارد. این تعلیم امیرالمؤمنین)ع( است. پس ولّی 
و سرپرست، کارگردان، ولّی تکوین و تشریع شما، 

ذات مستجمع جمیع صفات کمال است. 
ُه« همــان والیتی که خدا بر شــما 

ُ
»َوَرُســول

دارد، رسول او هم بر شــما دارد. این »واو« همه 
 علیه است، 

ٌ
والیت پروردگار را که در آیه معطوف

ُه« اســت. 
ُ
به معطوف انتقال می دهد که »َرُســول

این یعنی، والیت پیغمبر بر جامعه انسانی ارزنی 
از والیت پــروردگار کم ندارد و به همان کیفیتی 
که پروردگار ولّی شماســت، به همان کیفیت نیز 
پیغمبر ولّی شماســت. در حقیقت، اگر شما از 
والیت پروردگار روی برگردانی، جهنمی  بودنت 
حتمی اســت؛ اگر از والیت رسول الله)ص( هم 
روی برگردانی، به همان صورت جهنمی بودنت 

حتمی است. پیغمبر)ص( چه عظمتی دارد! 
ِذیَن آَمُنوا« اینجــا دوباره خداوند بخش 

َّ
»َوال

سوم را با »واو« به بخش بعدی وصل کرده است؛ 

یعنی والیت من و والیت رسول الله یک حقیقت 
است. خداوند ذات را نمی گوید، اشتباه نشود! اما 
 کامِل مؤمنی 

ِ
والیت دیگر، والیت آن انسان جامع

اَة 
َ
ک وَن الَزّ

ُ
َة َوُیْؤت

َ
ال ِذیَن ُیِقیُموَن الَصّ

َّ
است که »ال

َوُهــْم َراِکُعوَن« برپادارنــده نماز تا لحظه 
مرگش اســت. »ُیِقیُموَن« فعل مضارع 
اســت که در اینجا بر اســتمرار داللت 
دارد. عالوه بر نماز، زکات نیز می پردازد 
کــه زکات پرداختنش هم در حال رکوع 
تحقق پیدا کرده اســت. حاال شــما به 
 سراغ کتاب اهل ســنت، چه تفسیری و 
چه کتاب های روایتی شان برو و ببین این 

آیه را به چه کسی معنا کرده اند! همه 
آنهایی که باانصاف بوده اند، 

در تفسیر قرآن و کتب 
روایتی شان گفته اند 

که این آیه در حق 

علی بن ابی طالب، امیرالمؤمنین)ع( نازل شــده 
است.

 اتصال والیت امیرالمؤمنین)ع( به والیت پیامبر)ص( و خداوند
   منبر    

 برنامه روزانه
سلوک

مستحدثات استنباط   
راهنما

حجت االسالم استاد محمد عندلیب همدانی: آنچه ما در فقه 
 
ً
به عنوان مســائل مســتحدثه و نوپدید فقهی می نامیم، طبیعتا
به صــورت معمولی روایت و آیه ای که مســتقیم مربوط به این 

مسئله باشد، نداریم. 
یا باید ســراغ اطالقــات و عمومــات رفت کــه آن خود 
بحث اصولی مســتقلی می طلبــد یا در وقتی که دســت مان 
از همه جا کوتاه شــد ســراغ اصول عملیه برویــم...؛ ولی در 
این بین آنچه بر آن تأکید دارم، این اســت که در مســائل غیر 
تعبــدی فقه می توان با اســتناد بــه عقل و ارتــکازات عقال و 
 با استشــهاد به اصول کلی شــریعت راه را مقــداری هموار 

کرد. 

 پرداخت معوق
احکام

گفتاریازاستادشیخحسینانصاریان

پرسش: اگر وســایل و چیزهای مورد نیاز زندگی، مانند ماشین، 
موتور و فرش که خمس آن داده نشده است، فروخته شود، آیا پس 

 پرداخت شود؟
ً
از فروش باید خمس آنها فورا

پاسخ: وسایل ذکر شده اگر جزء احتیاجات زندگی بوده و از درآمد 
بین ســال آن را تهیه کرده است و در سال بعد به فروش رفته است 
پول فروش آن خمس ندارد؛ ولی اگر وسایل را با پولی که سال بر آن 
گذشته بدون ادای خمس تهیه کرده، باید خمس پول خرید آنها را 
)با محاسبه تنزل ارزش پول( بدهد، هرچند آن وسایل را نفروشد و 
اگر حساب سال نداشته و نمی داند که به هنگام صرف پول در خرید 
مایحتاج، آیا سال خمســی بر آن گذشته یا نه، در مورد پول خرید 

آنها بنابر احتیاط واجب باید با یکی از نمایندگان ما مصالحه کند.
اجوبةاالستفتائات،س987
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پرونده

سپاهپاسدارانانقالباسالمیبیشازچهاردهه،یعنیبهقدمتانقالباسالمیدرراستایاهدافنظامدرعرصههایگوناگون،ازعلمیونظامیتااقتصادیوسیاسی
وبهویژهامنیتیورودکردهودستاوردهاوموفقیتهایریزودرشتیکسبکردهاست.همینمهمسببشدهاستتاایننهادهمیشهدرصحنهخاریبرچشمدشمنان
ایننظاموملتباشدوازهیچگونههجمهوسیاهنماییعلیهسپاهفروگذارنکنند.درهمینزمینهباسرداررسولسناییراد،معاونسیاسیدفترعقیدتیـسیاسیفرمانده

کلقواگفتوگوییداشتیمکهدرادامهمیخوانید.

 

 فلسفه تشکیل سپاه

 
بین المللی  اسالمی ساختار  انقالب  پیروزی 
را در ابعــاد گوناگون فکــری و جغرافیایی را 
به هــم زد. در چنین وضعیتی، تالش برای از 
بین بردن یا تغییر مســیر انقالب از آرمان های 
اساسی خود، اولویت کشورهای غرب و شرق 
در بیرون و جریان های لیبرالی و ســهم خواه 
در داخل کشور قرار گرفت. حال حفاظت از 
انقالب اسالمی و دســتاوردهای آن در برابر 
تهدیدهــا و خطر های داخلــی و خارجی به 
یکی از دغدغه هــای اصلی نیرو های انقالبی 
تبدیل شد و نیرو هایی برای پیشبرد انقالب و 
حراست از دستاورد عظیم ملت ایران تشکیل 
شده است؛ اما همچنان ضرورت وجود یک 
نهاد منســجم و هم افزایی بیشتر در این مسیر 
احساس می شد؛ از این رو جمعی از نیرو های 
انقالب در اواخر فروردین سال 1358 در قم، 
با حضرت امام)ره( دیدار و رهبر کبیر انقالب 
اســالمی در این جمع از ایده تشکیل سپاه و 
دستور تشکیل یک سازمان منسجم و مکتبی را 
صادر کردند. به امر حضرت امام خمینی)ره(، 
شــورای انقالب با صدور اطالعیه ای در روز 
دوم اردیبهشــت ســال 1358، تأسیس سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی را اعالم می دارد. 
ارزیابی ها از کارنامه درخشان سپاه از زمان 
تأســیس تاکنون، نشان می دهد سپاه نگهبانی 
موفق و ســربلند برای انقالب اسالمی، امین 
و وفادار به امامین انقالب، فدایی مردم ایران، 
پشتیبان مستضعفان جهان و دشمن مستکبران 
عالم بوده است و با توجه به روحیه انقالبی و 
شــهادت گونه، هیچ گاه در این مسیر منحرف 

نخواهد شد. 
البتــه در این مــدت نیز برخی بــه دنبال 
شــبهه افکنی در خصوص زیر ســؤال بردن 
جایگاه ســپاه نیز برآمدند و بــا وجود ارتش، 
فلسفه وجودی ســپاه را نیز زیر سؤال بردند؛ 
اما تأمل در اطالعیه شورای انقالب اسالمی 
و همچنین اصل 150 قانون اساســی، نشان 
می دهد ســپاه فلســفه ای متفاوت از ســایر 
نیرو های مسلح کشور دارد؛ اگرچه در بسیاری 
از امور با آنان همکاری دارد و حسب شرایط به 
آنان کمک می کند. در اطالعیه تأسیس شورای 
انقالب در دوم اردیبهشــت ســال 1358، از 
عبارت »پیشبرد امر عظیم انقالب اسالمی« 
برای بیان فلســفه، مأموریت و وظایف سپاه 
استفاده شده است. در اصل 150 قانون اساسی 
نیز جایگاه ســپاه در ســاختار حقوقی نظام 
اسالمی به وضوح مشــخص شده است. در 
این اصل آمده است: »سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی که در نخســتین روز های پیروزی 
انقالب اسالمی تشکیل شد، برای ادامه نقش 
خود در نگهبانی از انقالب و دســتاورد های 
آن پابرجــا می ماند. حــدود وظایف و قلمرو 
مسئولیت ســپاه در رابطه با وظایف و قلمرو 
مســئولیت نیرو های مسلح دیگر، با تأکید بر 
همــکاری و هماهنگی برادرانــه میان آنها به 
وسیله قانون تعیین می شود. بنابراین می توان 
گفت که فلسفه وجودی سپاه«، »پاسداری« از 
انقالب اسالمی است؛ بر همین اساس گفته 
می شود سپاه ماهیت چندبعدی برای عمل در 

تمام صحنه ها و عرصه ها دارد.

پیش درآمد 

گروه پرونده
صبح صادق

 پاسداران
ایران اسالمی
نگاهی به دستاوردهای سپاه

به بهانه سالروز تأسیس
 این نهاد انقالبی

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

 BBBBسپاهپاسداراناززمانتشکیلتابهامروز
باچههدفیتشکیلشــدهوتاکنونچه
کارکردهایسیاسی،علمی،نظامیوبه

ویژهامنیتیداشتهاست؟
هســته های اولیه سپاه پاســداران انقالب اسالمی را 
جوانانی در راستای دفاع از انقالب و احتمال اقدامات 
ضــد انقالبی از ناحیه باقــی مانده های رژیم طاغوت 

پهلوی تشکیل دادند. 
از میان این چند مجموعه با فرمان امام به شــورای 
انقالب اســالمی در ســال 1357 و بالفاصله بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی، سپاه شکل گرفت و در سال 

1358 سامان گرفت و رسمیت یافت.
اگر بخواهیم فلسفه وجودی تشکیل سپاه را خالصه 
کنیم، باید بگوییم همانطور که در قانون هم به آن اشاره 
شــده، نگهبانی از انقالب اسالمی و دستاوردهای آن 
مهم ترین دغدغه تشــکیل سپاه اســت که اگر بگویند 
بزرگ تریــن دســتاورد انقالب چیســت، می گوییم 
نظام جمهوری اســالمی. لذا نگهبانــی از انقالب و 
دستاوردهای آن فلسفه وجودی ســپاه است که برای 
پیشبرد آن به تناســب تهدیدات تغییراتی هم در سپاه 

اتفاق افتاده است.
شاید در مراحل اولیه تصور این بود که یک سازمان 
موقت نظامی و انقالبــی برای دفاع از انقالب کفایت 
کند و باقی به سایر سازمان های نظامی واگذار شود؛ اما 
ناآرامی هایی در سراســر کشور از سیستان تا کردستان 

رخ داد و سپس جنگ تحمیلی آغاز شد.
ایــن اگرچه در ویترین قرار داشــت، امــا اربابان 

فرامنطقــه ای او اعم از شــرق و غرب و کشــورهای 
منطقه ای که نگران صدور انقالب بودند و وابستگی به 
قدرت ها تحت تأثیر تحریک قدرت های فرامنطقه ای 
جنگ هشت ســاله ای علیه ما شکل گرفت، سپاه هم 
به تناسب تهدیدات جدید توسعه پیدا کرد؛ به گونه ای 
کــه از یک نیروی انقالبی برای جنگ شــهری و دفاع 
در مقابل شورش های احتمالی ضد انقالب ما شاهد 
شکل گیری نیروهای سه گانه سپاه در زمان جنگ هستیم 
که با ورود ســپاه به عملیات آبی و دریایی موضوعیت 
پیدا کرد و سپس نیروی هوایی سپاه برای پاسخ گویی به 
تهدیدات هوایی دشمن آن را توسعه داد. در پی جنگ 
شهرها و نفتکش ها و ضرورت پاسخگویی به حمالت 
موشکی سپاه تشکیل شد که امروز توسعه پیدا کرده و 
یکی از ارکان بازدارندگی نظام به حساب می آید و اینها 
نشان از تغییر در وضعیت نبرد و شکل گیری تهدیدات 

جدید است. 
همانطور که بعد از جنگ با پذیرش قطعنامه 598 
و خروج از جنگ واحد مهندســی سپاه پایه تشکیل 
قرارگاه های سازندگی برای رفع محرومیت ها و جبران 
خرابی های ناشی از جنگ بود. کما اینکه با شروع نوع 
جدیدی از تهدید، یعنی تهاجم فرهنگی ســپاه به این 
عرصه ورود پیدا کرد و بــا جنگ اطالعاتی و امنیتی 
که ســرویس های جاسوســی علیه نظام و برای نفوذ 
راه اندازی کردند، ســازمان اطالعات سپاه راه اندازی 
شد. لذا امروز سپاه یک نیروی چند بعدی است که هم 
بعد نظامــی دارد و هم بعد اطالعاتی، هم فرهنگی و 
هم عمرانی و سازندگی و در پاسخگویی به تهدیدات و 

همچنین برآوردن میراث های راهبردی کشور و ارتقای 
سطح توسعه شکل گرفته است.

در واقع سپاه امروز پشتوانه ای است برای نظام در 
پاســخگویی به نوع نیاز راهبردی و پاسخگویی به هر 

نوع تهدید بالفعل و بالقوه. 

 BBBBمهمتریــنکارکردســپاهراهمتوضیح
بدهید.

سپاه در واقع یک بازو برای نظام است که پاسخگوی 
نیازهاســت و برای مقابله با انواع تهدیدات آمادگی 

دارد.
نیروهای این نهــاد از درجه باالیــی از اخالص 
و تعهــد مکتبی و والیت مداری یــا به عبارتی هویت 
مکتبی و ایدئولوژی برخوردارنــد. این نهاد از همان 
شروع از مردم برخاسته و در عین حال میان قشری که 
دارای تخصص و تحصیالتی بودند و دارای ابتکار و 
خطرپذیری و در واقع یک هویت جهادی هوشمند و 
مقتدر که در ابعاد مختلف دارای کارکردهایی اســت 
برای پاســخگویی به نیازهاست. همانطور که عرض 
کردم اگرچــه در مراحل اولیــه کارکردهای نظامی 
پررنگ تر بود؛ اما به موازات آن امروز توان اطالعاتی 
و فرهنگی و عمرانی به گونه ای است که می توان ادعا 
کرد برای پاسخگویی به نیازهای راهبردی و حتی در 
حوادث طبیعی، مانند ســیل در چند ســال گذشته و 
زلزله، سپاه ثابت کرد که یک نیروی چند بعدی است 
و توان طراحی و ورود به صحنه را در شرایط دشوار و 
حل مسئله با عملیات هوشمندانه و خروج از آن را با 

بیشترین بهره وری و کمترین هزینه دارد.

 BBBBچراامروزســپاهدرمرکزهجوموهدف
دشمناست؟

دلیل اینکه این روزها سپاه آماج تهاجم ترکیبی سنگین 
دشمن اســت و در عرصه جنگ روانی و رسانه ای به 
دنبال بی اعتبارسازی سپاه هستند، قدرت سپاه و ترس 
سپاه از جایگاه و توان سپاه اســت. همانطور که ترور 
فیزیکی ســردار ســلیمانی را برای ضربه به این توان 
دنبال می کنند، امروز دنبال ترور شــخصیت ســپاه و 
فرمانده های سپاه هستند. در واقع، استیصال دشمنان 
در صحنه مواجهه مستقیم، آنها را به صحنه استفاده از 
شیوه های کثیف جنگ روانی علیه سپاه سوق می دهد 
که به ناتوانی آنها در مقابله با ســپاه و ترس آنها از این 
بازوی مقتدر نظام جمهوری اسالمی ایران برمی گردد. 

 BBBBدرحوزههایعلمیونظامیهمســپاه
ورودداشتهاست؛دستاوردهایشدراین

زمینههاچیست؟
سپاه در اولین فرصت توسعه علمی خودش را با توسعه 
دانشگاه امام حسین)ع( و پژوهشکده ها و مجموعه های 
پژوهشــی و تحقیقاتی مختلف از جملــه در عرصه 
نظامی دنبال کــرد و امروز اگر در فنــاوری نظامی ما 
شاهد پیشــرفت توان پهپادی، موشکی و شناورهای 
سپاه هستیم، این حاصل سرمایه گذاری سپاه در عرصه 
علمی و اســتفاده از فناوری پیشرفته و نیروهای جوان 
و تحصیل کرده اســت؛ به گونه ای که حتی ما شــاهد 
نوعی مزیت در این عرصه برای سپاه هستیم و در واقع 
رقابت پذیری ما در این عرصه ها را نشان می دهد که این 

سرمایه گذاری مؤثر و نتیجه بخش بوده است.

این روزها توافق هسته ای و ادامه نتیجه بخش مذاکرات 
به سپاه پاســداران گره خورده اســت؛ وقتی آمریکا 
بی هیچ دلیل منطقی و قابل قبولی این نهاد راهبردی و 
بازوی توانمند کشور را تنها به دلیل حمایت از تمامیت 
ارضی کشور در فهرست گروه های تروریستی دنیا قرار 
می دهد، امری که جای پرسش های مهمی را در ذهن 
باز می کند و تنها یک پاســخ برایش متصور است و 
آن، اینکه ســپاه این نهاد ارزشمند انقالب موجبات 
ترس و وحشت ابرقدرت جهانی است. هجمه های 
بی پایان دشــمنان داخلی و خارجی و به ویژه آمریکا 
بــه این بازوی قدرتمند ملت ایران و قرار دادن ســپاه 
در فهرست گروه های تروریستی، توجه افکار عمومی 
و محافل داخلی و خارجی را متوجه ســپاه پاسداران 
به عنوان ثمره ارزشــمند انقالب اســالمی و نگهبان 
قدرتمند آن کرده است. نگاهی به ساختار و عملکرد 
سپاه پاسداران به عنوان نهادی با کارکردهای متنوع و 
اهمیت راهبردی آن در درک چرایی توجه دوســت و 

دشمن به این نهاد کم نظیر ضروری است. 

 Bفرمان امام و تشکیل سپاه
سپاه پاســداران انقالب اسالمی در دوم اردیبهشت 
ســال 1357 پس از پیروزی انقالب اســالمی به  
فرمان امام خمینی)ره( پس از بحث ها و جلساتی با 
دولت موقت تشکیل شد و اساسنامه آن به تصویب 
شورای انقالب رســید. در جریان تأسیس شورای 
انقالب دولت موقت سکان اداره کشور را به دست 
داشــت و رئیس دولت موقت نیز تأکید داشت که 
اگر می خواهد مجموعه ای با عنوان سپاه پاسداران 

تشکیل شود، باید زیر نظر دولت باشد.
اما نیروهای انقالبی تأکید داشتند این مجموعه 
باید زیر نظر والیت فقیه باشد. بنابراین اولین حکم 
شورای فرماندهی سپاه، از سوی شورای انقالب و 
با تأیید امام صادر شد. به این ترتیب، سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی به عنوان نهادی مکتبی و انقالبی در 
آغاز پیروزی انقالب اسالمی شکل گرفت تا بتواند 
از انقالب در مقابل تهدیدها و توطئه های دشمنان 
دفاع کند.  وظایف کلی سپاه اندکی بعد به این شرح 

اعالم شد:
1ـ کمک بــه اجرای امور انتظامی، امنیتی و کنترل، 

تعقیب و دستگیری عناصر ضد انقالب؛
2ـ مبارزه مســلحانه علیه جریان های مسلح ضد 

انقالب؛
3ـ دفاع در برابر حمالت و اشغالگری های عوامل یا 

قوای بیگانه در داخل کشور؛
4ـ همکاری و هماهنگی مؤثر با نیروهای مســلح 

جمهوری اسالمی مطابق آیین نامه های مربوطه؛
5ـ تربیت و آموزش اخالقی، ایدئولوژیک، سیاسی و 

نظامی کادرهای سپاه؛
6ـ کمک در اجرای دســتورات شــورای انقالب 

اسالمی و دادگستری دولت جمهوری اسالمی؛
7ـ حمایت از نهضت های آزادی بخش و حق طلبانه 
مســتضعفان جهان تحت نظارت رهبری انقالب 

اسالمی؛
8ـ مشورت و استفاده از نیروهای انسانی و تخصصی 
سپاه به هنگام بروز بالیا و حوادث غیرمترقبه و کمک 
به پیشبرد طرح های عمرانی دولت به منظور استفاده 
هر چه بیشتر از نیروی ســپاه به دنبال فعالیت های 
گسترده ســپاه در مبارزه با گروهک ها و عناصر ضد 
انقالب و پس از آن حضور چشــمگیر در جبهه ها. 
فرمان تشکیل نیروهای زمینی، هوایی و دریایی سپاه 
پاســداران هم در 26 شهریور 1364 از جانب امام 

راحل صادر شد.

 Bاز حفظ تمامیت ارضی تا نخبه پروری
کارکردهای ســپاه از زمان تشــکیل تاکنون حفظ 
تمامیت ارضی به خصوص در دوران دفاع مقدس، 
نوسازی و سازندگی اقتصادی با محوریت قرارگاه 
خاتم االنبیاء، شکل بخشــیدن به عمق استراتژیک 
نظام با هدایت بسیج، تقویت فرهنگ انقالبی و خلق 

الگوی مدیریت جهانی، حفاظت از اساس انقالب 
با حضور در عرصه امنیت ســازی و بازدارندگی و 

نخبه سازی و نخبه پروری است.
حاال چهار دهــه و اندی از زمان تشــکیل این 
قوای نیرومند می گذرد و ســپاه حاال با پنج نیرو در 
همه عرصه های نظامی فعال اســت و البته بیرون از 
این حوزه نیز به فعالیت های عمرانی می پردازد و در 
اقتصاد کشــور نقش دارد. البته برای رسیدن به این 
نقطه فرازونشیب های زیادی پشت  سر گذاشته شده 

که هشت سال جنگ تحمیلی در صدر آنهاست. 

 Bمرزبانی
مرزبانان ســپاه امروز در مرزهای کشــور به منظور 
پاســداری از تمامیت ارضی کشــور در کنار دیگر 
نیروها جان بر کف دســت گرفته انــد و در مقابل 
متجاوزان و دشــمنان از کشور دفاع می کنند. ایران 
بیش از 6000 کیلومتر با کشــورهای افغانســتان، 
پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، ارمنستان، جمهوری 
آذربایجان و عراق مرز مشــترک )خشــکی( دارد. 
همچنیــن دارای 2700 کیلومتر مرز آبی در دریای 
خزر، خلیج فارس و دریای عمان است که همه آنها 

به دست نیروهای غیور پاسداری می شود.

 Bسازندگی
نوسازی و سازندگی به ویژه در مناطق محروم و کم 
برخوردار و کمک به رونق و توسعه آن مناطق از دیگر 
کارکردهایی است که امروز سپاه پاسداران بر عهده 
دارد؛ اما در کنار محرومیت زدایی از ســوی قرارگاه 
خاتم االنبیاء، ســپاه پروژه های سازندگی بسیاری، 
از جمله سدســازی و ساخت پاالیشگاه های مورد 
کشور را بر عهده گرفت. »جواد منصوری« نخستین 
فرمانده ســپاه در مصاحبه ای گفته اســت: »آیا این 
کارهــا به راحتی از عهده دیگران بر می آمد؟ اگر بر 
می آمد چرا دولت به سپاه مراجعه کرد؟ به چه دلیل 
 ســپاه وارد جریان ســازندگی شد؟ شما فکر 

ً
اصال

 نه. ولی 
ً
می کنید که سپاه عاشق سدسازی بود؟ یقینا

خب، دولت چون نیاز داشــت سپاه اعالم آمادگی 
می کرد و آنها تأیید می کردند. آرام آرام از پروژه های 
کوچک شروع شد تا پروژه های بزرگ. حتی بخش 
بزرگی از پروژه های وزارت نفت توســط ســپاه به 
انجام رسید. سؤال من این است که سپاه به صورت 
اختصاصی چه نفعی از ساخت پاالیشگاه می برد؟ 
دلیلش این بود که شرکت های خارجی نمی ساختند 
و اگر هم پروژه ای را می گرفتند، بدقولی می کردند و 
پروژه را به انجام نمی رســاندند؛ ولی سپاه گفت که 
ما نیروهای انقالبــی توانمند داریم و از این قابلیت 
برخورداریم که از داخل و خارج کشور نیروی های 
متخصص جذب کنیم. بســیج مهندسین، بسیج 
اساتید و بسیج پزشکان سازماندهی شد و اینها آمدند 

کارهای بزرگی در کشور کردند.«
امروز سپاه سد می ســازد، پهپاد و موشک و پل 
و بندر می ســازد در طرح های عمرانی مشــارکت 
می کند؛ نخبه ها را جذب و کارهای بزرگ تحقیقاتی 
از ساخت سرم و واکسن تا نانو دارو و پهپاد و موشک 
می سازد و همین امر سبب شــده است این نیروی 
مقتدر و مدافع منافع نظام، خاری باشــد بر چشم 

دشمنان این مرز و بوم. 

 Bبهره سخن
ســپاه از زمان تشکیل در اردیبهشــت سال 1357 
تاکنون دستاوردهای بسیاری کسب کرده و توانسته 
مســیر ســربلندی ایران و ایرانی را با موفقیت طی 
کند. از سدسازی تا پل و پاالیشگاه و کمک رسانی 
در بالیای طبیعــی و محرومیت زدایــی از مناطق 
کم برخوردار و پرتاب موشــک و ساخت واکسن 
در کنار حفاظت و پاســداری از میهن، همه و همه 
کارکردهایی اســت که سبب شــده دشمنان چشم 
دیدن این نیروی مقتدر را نداشــته باشند و هر روز 
هجمه و حمله ای تازه برای تخریب این نهاد خادم 
کشور فراهم کنند. حاال هم سپاه را در فهرست سیاه 
تروریست ها قرار داده اند تا با فشار به ایران بتوانند به 

مقاصد شوم خود برسند.

پاسداران  سپاه 
است ملت  انقالب  نگهبان 

سرداررسولسناییراد
معاونسیاسیدفترعقیدتی-سیاسیفرماندهکلقوادرگفتوگوباصبحصادق

سربلندی مسیر 
ازحفاظتازتمامیتارضیتاپایثابتدرکمکرسانی

احمد رجایی
خبرنگار
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سپاه پاســداران انقالب اســالمی یکی از نهادها و 
ظرفیت های راهبردی انقالب و نظام اسالمی است. 
این نهاد مقدس، در حالی که کشــور ایــران قبل از 
انقالب اســالمی و در دوران ستمشــاهی در عرصه 
نظامی همه چیزش به بیگانگان وابسته بود و مستشاران 
آن را اداره می کردند، با توکل به خدا و ژرف اندیشی 
حضرت امام خمینی)ره( متولد شــد و در طول 43 
سال نقش آفرینی های عظیم و سرنوشت سازی را رقم 

زده است. 
ســپاه پاســداران، با هدف صیانت از انقالب و 
دســتاوردهای آن، حفظ نظام جمهوری اســالمی 
ایران، مقابله با تهدیدهای پیش روی انقالب، تأمین 
امنیت و منافع ملی و کمک به دیگر نهادهای دفاعی 
و امنیتی کشــور و با در نظر گرفتن ضرورت هایی از 
قبیل بازدارندگی، قدرت افزایی، تولید قدرت مازاد، 
اقتدار مبتنی بر جنگ نامتقارن با مدیریت بحران ها و 
با راهبرد فرصت محور توانسته است تهدیدات را از 

محیط امنیتی داخلی و خارج نزدیک خود دور کند.
بازدارندگی نوعی سیاســت پیشگیرانه است که 
هزینه های آن بسیار کمتر از هزینه های دفاع در مقابل 
دشمن اســت. بازدارندگی، بازیگر مقابل را متقاعد 
می کند که تجــاوز نظامی نه تنها هیچ نتیجه ای در بر 
ندارد؛ بلکه هزینه های زیادی را تحمیل می کند. در 
بازدارندگی، بیش از آنکه منابع قدرت سخت افزاری 
تعیین کننده باشند، فرآیندهای روانی مؤثرند و دشمن 
از نظر روانی در وضعیتی قرار می گیرد که اجازه تجاوز 

و اقدام نظامی یا امنیتی را به خود نمی دهد. 
مهم ترین مؤلفه بازدارندگی یک کشور در عرصه 
منطقه ای و بین المللی، »قدرت« اســت. واحدهای 
سیاســی از طریق اســتفاده از ظرفیت های داخلی 
اقدام بــه »قدرت زایی« می کننــد و »قدرت افزایی« 
 از طریق اســتفاده از قابلیت ها و ظرفیت های 

ً
عمدتا

بیرونی صورت می گیرد. تولید تجهیزات دفاعی نوین 
)موشک های بالستیک دوربرد یا قاره پیما، زیردریایی، 
هواپیماهای پیشرفته بدون سرنشــین و...(، افزایش 
ســطح آمادگی دفاعی )مهــارت و توانایی نیروهای 
نظامی و افزایش روحیه حماســی در آنها( و تقویت 

انسجام درونی، از مصادیق »قدرت زایی« است.

الف:قدرتسختافزاری

خودکفایی و دستیابی به تجهیزاتی که توان بازدارندگی 
در مقابل تهاجمات را داشــته باشــد، مانع از حمله 
مستقیم دشمن به کشور می شــود. تجربه ارزشمند 
دفاع مقدس، دید مناسبی از نقش تجهیزات گوناگون 
نظامی در صحنــه نبرد واقعی ایجاد کــرد. این دیِد 
مناسب همراه با امکانات علمی و فناوری کنونی کشور 
و همچنین توان اقتصادی، نقــش مؤثری در تدوین 
نقشه راه تسلیحاتی کشور داشته است. در سا ل های 
اخیر و با گســترش انواع تهدیدهای نظامی و مقابله 
قاطعانه جمهوری اسالمی با آنها، هوشمندی طراحان 
این نقشه راه  نمایان شد. در جنگ های امروزی با این 
توانمندی که برای ما حاصل شده است، در واقع قادر 
خواهیم بود با اســتفاده از این نوع موشــک ها که در 
مرحله نهایی قابلیت مانورپذیری باالیی دارد، اهداف 
متخاصم را در برد و مسافت هزار و 450 کیلومتری 

نقطه زنی کنیم و مورد اصابت قرار دهیم.

 B قدرت موشکی 
موشــک و هواپیما دو ابزار نظامی به منظور تخریب 
اهداف در عمق خاک دشمن هستند؛ اما تفاوت های 
موجود باعث شــده موشــک مهم ترین ابزار دفاعی 
تاکنون شناخته شود. سپاه پاســداران به تنوع باالیی 
از موشک های بالســتیک، نظیر موشک خیبرشکن 
با ویژگی متمایز مانورپذیری به منظور عبور از ســپر 
موشکی، موشــک دزفول با ویژگی استفاده از رنگ 
جاذب امواج راداری، بزرگ تر شدن قسمت سوخت، 
بالک هــای پایدارســاز و بســیاری از ویژگی هــای 
تاکتیکی، موشــک ذوالفقار با ویژگی دارای کالهک 
جداشــونده، افزایــش برد موشــک، کاهش امکان 
ردیابی و کاهش احتمال اصابت موشک های پدافندی 
دشــمن، موتور قدرتمنــد، پرتابگــر دو فروندی و 
بســیاری دیگر...، موشک حاج قاسم با ویژگی عبور 
از سامانه های پدافند ضد موشکی، موشک فاتح مبین 
بالســتیک تک مرحله ای با قابلیت ســر جداشونده، 
موشک رعد 500 با ویژگی خاص استفاده از الیاف 
کربن در ســاخت بدنه، کاهش سطح مقطع راداری 
موشک و عبور از سد سامانه های دفاع موشکی دست 
یافته است. موشک فاتح 313 بالستیک تک مرحله ای 
با قابلیت سر جداشونده، موشک های سّجیل، عماد، 
قدر، خرمشــهر، قیام، خلیج فارس و هرمز ُبردها و 

قدرت تخریب های متفاوتی دارند. بیشــتر آنها دقت 
نقطه زنی دارند یا دارای امکان تعقیب امواج راداری 

هستند.

ب:قدرتنرمافزاری

پس از پیروزی انقالب اسالمی، جمهوری اسالمی 
حمایت از ملت های مظلوم منطقه را در دســتور کار 
خود قرار داد. کمک به حزب الله لبنان، جنبش های 
آزادی بخش فلسطینی، حمایت از مسلمانان بوسنی 
در مقابل صرب ها، حمایت از مردم مظلوم بحرین، 
سوریه، یمن و عراق نمونه هایی از این کمک ها و ایجاد 
و تقویت جبهه مقاومت از سوی سپاه پاسدران انقالب 
اسالمی است. در واقع، ســپاه قدس با یک رویکرد 
هوشمند و راهبردی توانسته است ضریب مقاومت را 
در منطقــه افزایش دهد و هزینه آمریکا را برای ضربه 

زدن به کشورهای مظلوم به شدت باال ببرد. 
سپاه می تواند اراده خود را به آمریکا تحمیل کند.

تقابل شش ساعته دریایی سپاه با ارتش تروریستی 
آمریکا برای بازپس گیری محموله نفتی سرقت شده 
کشورمان در ســال گذشته در یک شــرایط جنگی 
 می توان از آن به منزله جنگ 

ً
صورت گرفت و عمــال

نیــم روزه ایران و آمریکا یاد کــرد. میزان توان نظامی 
کــه آمریکایی هــا بــرای بازپس گیــری نفتکش در 
دریای عمان طی دو مرحله به صحنه آوردند، نشــان 
می دهد آنها بــرای مأموریت واقعی جنگی به میدان 
فرستاده شده و در یک صحنه حقیقی جنگی مجبور 
به عقب نشینی شدند. واقعیت این است که حوادثی 
همچون منهدم کردن گلوبال هاوک، موشــک باران 
عین االسد، توقیف نفتکش انگلیس، ارسال مقتدرانه 
نفتکش های نفتی ایران به لبنان و بازپس گیری محموله 
نفتی ایران از دست نیروهای دریایی آمریکا، در حال 
ایجاد محاسبات راهبردی جدیدی در منطقه و جهان 
اســت. این حــوادث به ظاهر چند ســاعته در حال 
شــکل دهی آینده نظم جدید منطقه در خلیج فارس 
است. ســپاه در تقابل دریایی اخیر با آمریکا وقتی در 
حال فراری دادن ناوهای سنگین وزن نظامی آمریکا 
از دریای عمان بود، در اصل یک تصویر راهبردی را 
نیز به نمایش گذاشــت؛ تصویر ابر قدرتی که در ذیل 
راهبرد انتقام سخت ایران، ناوهای آن محکوم به فرار 

کردن از خلیج فارس خواهند شد.

 B قدرت اطالعاتی
پس از آنکه ســپاه پاسداران در واکنش به ترور سردار 
سلیمانی و ابومهدی المهندس در بامداد روز 18 دی 
ماه 1398 پایگاه آمریکایی عین االسد در استان االنبار 
عراق را با 13 موشــک بالستیک زمین به زمین قیام و 
فاتح 313 هدف قرار داد، آمریکایی ها سعی داشتند 
تلفات و خســارات وارد شده به این پایگاه را مخفی 

کنند.
در ابتدای این گزارش خبرنگار بی بی سی در کنار 
گودال حاصل از اصابت یکی از موشک های سپاه قرار 
گرفته و می گوید، فرماندهان آمریکایی به او گفته  اند که 
موشک های سپاه با دقت تمام به اهداف خود اصابت 
کرده اند. ایــن اعتراف نیروهــای آمریکایی در کنار 
تصاویر ماهواره ای منتشر شــده از پایگاه عین االسد 
نشان دهنده قدرت و دقت موشک های بالستیک زمین 
به زمین سپاه است که سبب شده تا دشمن نیز به این 
قدرت معترف باشد. در حالی که پیشتر ادعا می شد 
این موشک ها دقت های ادعایی ایران را ندارند. حتی 
بی بی سی پیش از این درباره دقت نداشتن موشک های 

ایران گزارش ویژه منتشر کرده بود!
در بخش دیگری از این گزارش خبرنگار بی بی سی 
از فرمانده پایگاه می پرســد که اگر آنها از حمله ایران 
خبر داشــته اند، چرا موشــک های ایران را رهگیری 
نکرده اند؟ فرمانده پایگاه عین االســد در پاســخ او 
می گوید: من قــادر به صحبت درباره تصمیماتی که 
در رده های باالتر گرفته می شــود، نیســتم. این نوع 
 شناخت کافی 

ً
پاسخگویی نظامیان آمریکایی که حتما

از قدرت نظامی کشورشــان در عرصه های مختلف 
دارند، نشــان می دهــد آنها می خواهنــد بر ضعف 
سامانه های دفاع هوایی ارتش آمریکا به نوعی سرپوش 
گذاشــته و با طفره رفتن از پاسخ به پرسش خبرنگار 
حقیقت را کتمان کنند. جالب اســت بدانیم در این 
عملیات سپاه پاســداران از کالهک های پالسمایی 
برای موشک های خود استفاده کرد که جاذب امواج 
راداری بوده و آمریکایی ها قادر به رهگیری آنها نیستند. 
چه اینکه در طول این عملیات آمریکایی  ها حتی یک 
تیر هم به سمت موشک های ایرانی شلیک نکردند. 
پس از عملیات سپاه، وحشت بر سر پایگاه عین االسد 
سایه گسترده و آمریکایی ها از ترس حمالت مجدد به 
این پایگاه در یک ترس و اضطراب مداوم قرار دارند؛ 
سایه ای که به نظر می رســد تا زمان خروج آمریکا از 

منطقه از سر آنها برداشته نشود.

بررســیهاوارزیابیهادرحوزههایمختلف
نشــانمیدهــد،محــوررســانههایغرب
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جمهوریاسالیایران،هرنهادیاسازمانیکهبا
روحیهانقالبیگریبرایپیشبرداهدافعالیه
جمهوریاســالمیایرانتالشمیکند،مورد
تخریب،تالشبرایتضعیفو...دشمنقرار
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حفظنظاماسالمیموردهجمهاستکبارجهانی
وضدانقالببودهاســتوازطرقمختلف
محورعبریـعربیـغربیســعیکردهاست
روحیهجانبرکفســپاهدردفاعازحقملت
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مردمیوابعــادکارکــردیآندرذیلدکترین
سیاســتهای ناکارآمدی پرداخــت. اقتدار
آمریکاعلیهجمهوریاسالمیکهدرحوزههای

اقتصادی،امنیتی،سیاسی،فرهنگیطراحیو
اجرامیشود،موجبعصبانیتغرببهویژه
آمریکاازسپاهشدهاست.براینمونه،میتوان
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سپاهرامنجرشده،استراتژیتهاجمیدرقالب
جهادتبیینومعنویتافزاییبودهکهتوانســته
توطئههایدشــمندرقالبعملیاتروانیرا
خنثیکند.شایدبتوانعلتاصلیهجمهغرب
نسبتبهســپاهرادرمدیریتایننیرویمقتدر
دردورزدنتحریمودرنتیجهرشــداقتصادی
کشــورنامبرد.متأســفانه،عالوهبردشمنان
خارجی،دشمنانداخلینیزبانیتهایآلوده
ضمنســاختجورچینذهنیمنفی،سعی
درالقایمحدودســازیسپاهبهمیدانرزمویا
سیاهنماییبهجهتفعالیتاقتصادیانتفاعی
آنکردهاند.درصورتیکهطبققانوناساسیدر
زمانصلحباتأکیدبربهرهگیریازظرفیتهای
تولیــدیمیتوانازنیروهاینظامیاســتفاده
کــرد.درحــوزهاقتصادیکــیازعرصههای

موفقیت،عرصهســازندگیبودهاست.پس
ازجنگتحمیلیبخشــیازظرفیتمهندسی
ســپاهدراینحوزهورودکرد.تشکیلقرارگاه
سازندگیخاتماالنبیاءتبلوراصلیاینتالش
بودهاست.انجامطرحهایعظیمیهمچون
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ســپاهدرعرصهاقتصادبودهاست.تجهیزات
اطالعاتــی،نظامی،امنیتیونیرویانســانی
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اقداماتمسلحانهضدانقالبومعاندین)گروه
فرقانومجاهدینخلــق(ازجملهتهدیدات
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ثباتوتثبیتقدرتبازدارندگیکشــورشده

است.

توصیه توصیههشت  هشت 

ایستاده در برابر دشمن
نگاهیبهدالیلتهاجمهمهجانبهدشمنبهسپاهنگاهیبهدالیلتهاجمهمهجانبهدشمنبهسپاه

مهدیه شادمانی 
خبرنگار

 قدرت ملی 
 شیرین زارع پور

خبرنگار
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سیاست
۱0

ســاختار قــدرت در دوران پهلــوی 
متناســب با ماهیت یکه تازانه خود، 
نهادهایی برای بســط قدرتش آفریده بود که به 
ابزارهای اعمال حاکمیت خاندان پهلوی و دربار 
بدل شده بودند. از جمله این مجموعه ها می توان 
بــه بنیــاد پهلوی اشــاره کــرد. این بنیــاد از 
معروف تریــن نهادهــای حکومتــی در دوره 
سلطنت پهلوی است که در سال 1337 به طور 
رســمی فعالیت خود را در پوشــش یک مرکز 
خیریه آغاز کرد؛ امــا در واقع محلی برای زد و 
بندهای اقتصادی شخص شاه و خانواده سلطنتی 

بود.
 یک  بنیاد خیریه  بود و چند 

ً
بنیاد پهلوی  ظاهرا

کار هم  مانند کمک  هزینه  به  دانشجویان  خارج  
از کشــور، احداث  چند خانه   مســکونی  برای  
معلوالن ، تأمین  پوشاک  و اطعام  فقرا و... انجام  
می داد؛ ولی  در واقع  همه   این  ظاهرسازی ها  برای  
پوشش  دادن  به  اقدامات  اقتصادی  شاه  و خانواده   
وی  بود. بنیاد با سرمایه گذاری  در کارخانه های  
سیمان ، قند، بیمه ، بانک ، کشتیرانی ، هتل سازی ، 

خانه ســازی ، کازینوهای  قماربازی  و 
کاباره ها سود سرشاری  را عاید 

خانواده   پهلوی  کرد.
بنیاد پهلوی  با اســتفاده  از 
موقعیت  و اقدامات  غیرقانونی  
در مــدت  کوتاهی  توانســت  

صاحب  یا سهام  دار بیش  از ده ها 
بانک  و شرکت  سرمایه گذاری ، 

شرکت  بیمه ، ده ها هتل  و کازینو، 
ده ها شرکت  تجاری ، شرکت های  

ساختمانی  و صنعتی  و شــرکت های  کشت  و 
صنعت  شود. عاقبت  چنان  شد که  بنیاد در سال  
1352 توانســت  یک  ساختمان  50 طبقه  را در 
نیویورک  خریداری  کنــد. با اوج گیری انقالب 
اسالمی، سوءاســتفاده های مالی بنیاد پهلوی 
آشکارتر شــد و دربار نیز کوشید آن فسادهای 
مالی را کماکان سرپوشــیده نگاه دارد. بخش 
فارسی رادیو صدای ملی در 27 شهریور 1357 
با اشــاره به مراودات پنهانی شرکت ملی نفت 
ایران و بنیاد پهلوی، بخشــی از این فسادهای 

مالی را افشا کرد.
حقیقت آن است که رژیم پهلوی در پوشش 
امور خیریه به کســب ســود توجه داشت؛ به 
گونه ای که فساد مالی موجود در این نهادهای به 
 عیان شده بود. مینو صمیمی 

ً
ظاهر خیریه کامال

از کارگزاران رژیم پهلوی در کتاب »خدمتگزار 
تخت طــاووس« معتقد اســت: »آنچه تحت 
عنوان امور خیریه توسط دربار انجام می گرفت 
فی  الواقع چیزی بیش از یک نمایش نبود... هر 
کدام از ســازمان های خیریه  موجود در کشور 
تحت سرپرستی یکی از اعضای خانواده  
سلطنتی قرار داشت و چون این گونه 
به صورت  می بایســت  سازمان ها 
غیرانتفاعــی اداره شــوند، لذا در 
ظاهر امر به نظر کســی که به عمق 
مســائل آگاه بود، خانواده  سلطنتی 
بشردوستانه   احساســات  خاطر  به 
خود وظایف بس دشــوار و سنگینی 
به عهده داشت. در حالی که حقیقت 

غیر از این بود.«

نمایشی یه های  خیر
   دهلیز    

جریان های ضدامام که ایشان را حتی امروز پس از 
گذشت سه دهه از ارتحال امام راحل، به قانون شکنی 
و عبور از قانون و تصمیمات فراقانونی متهم می کنند، 
خط متعلق به جریان های سیاسی بودند که در عمل 
هیچ گاه تقیدی به قانون جمهوری اســالمی نشان 
ندادنــد و همواره تالش داشــتند بــا ایجاد هرج و 
مرج اهداف سیاســی خود را دنبال کرده و با ایجاد 

بی ثباتی، نظام نوپای انقالبی را متزلزل کنند. 
ایادی امروز این جریان ها تالش دارند چهره ای 
خالف قانون از امام)ره( ارائه دهند. برای نمونه، در 
یکی از نوشتارهای منتشر شده در بی بی سی فارسی 
این گونــه ضدانقالب به حضرت امــام)ره( حمله 
می کند و پروژه تحریف دهه 60 کلید می خورد: »او 
خود را به هیــچ قرارداد و یا تعهدی پایبند نمی  داند 
و گویا که شانی »فعال مایرید« برای خویشتن قائل 
اســت. در واقع آیت الله خمینــی به ضرورت  های 
قرارداد اجتماعی وقعــی نمی  نهد و توجه نمی  کند 
که بر اســاس وعده  ها و تعهدهایی که در برابر مردم 
اعالم کرده، به قدرت رسیده و نمی  تواند به صورتی 

یک طرفه این تعهدات را نادیده بگیرد. 
قرارداد اجتماعــی ـ خالف حکم فقهی فقیه که 
نیازی به موافقت مقلد ندارد ـ دو سویه است و یک 
طرف، بــدون توافق طرف دیگر، نمی تواند که مفاد 
آن را نادیــده بگیرد. فقیهان حکمــی می  دهند، و 

مقلدان از آن تقلید می  کنند. اگر فقیه حکم فقهی اش 
را تغییر دهد، مقلدانش نیــز از حکم جدید تقلید 
خواهند کرد. اما در قرارداد اجتماعی، مردم از فقیه 
تقلید نکرده انــد. آیت الله خمینی قرار خود با مردم 
را همچون فتوای فقهی  اش می دانست که از دیروز 
تا امروز می توانــد تغییر کند و فردا نیز چیز دیگری 

باشد..« )1395/9/16(
این در حالی بود که رفتارهای حضرت امام)ره( 
آنقــدر دقیق و متعهدانــه و در چارچوب قانون بود 
که در همان ســال های پر هیجان ســال 1358 نیز 
موردی خالف منافع ملت ثبت نشد. از آن سو میزان 
کارشکنی این جریان های مدعی آنقدر زیاد بود که 
حتی صدای جریان های سیاسی مستقل از خط امام 
نیز بلند شــده بود! برای نمونه، نهضت آزادی که در 
این مقطع زاویه زیادی با خط امام داشت، در شرح 
وضعیت کشــور در ماه های ابتدایی پس از پیروزی 

انقالب اسالمی می نویسد:
»موضع گیری های سیاســی و اجتماعی که در 
 عناصر جوان و بی تجربه تر 

ً
میان عناصر و مخصوصا

جناح مارکسیستی در ایران مشاهده می شود، سبب 
شــده که یک نوع بدبینی و سلب اعتماد در جامعه 
مذهبی و مسلمان ایران ایجاد شود و این ضربه اش 
را به ســایر افراد مارکسیست باتجربه و با احساس 
مسئولیت خواهد زد، که خود سرانجام به نفع کشور 

و جامعه و ملت نیست. 
هرج و مرجی که این گروه در درون کارخانجات 
و بخــش تولیدی ایجاد کرده و ســطح تولید را در 
جامعه ما پایین آورده تا بدانجا که راندمان کارهای 
کارگــران را به میزانی کــه در دوران نظام طاغوتی 

وجــود داشــت، که تازه آن هم نســبت به ســطح 
بین المللی و نسبت به کشورهای عقب مانده ای مثل 
ترکیه بسیار پایین بود، رسانیده است، مسئولیتش به 
عهده کیست؟ کشوری که تولید نداشته باشد و نتواند 
دست به تولید مستقل کشاورزی و صنعتی بزند به 
چه چیز متکی خواهد بود. به نفت؟!  به اســتعمار و 

کمک خارجی؟!« )1358/3/27( 
از جملــه چهره های پرادعایی کــه خط امام را 
بــه بی قانونی متهم می کرد و همــواره با فرافکنی و 
پروپاگاندا افکارعمومی را فریب می داد، ابوالحسن 
بنی صدر بــود کــه در دوران 17 ماهه ریاســتش، 
خــود را مقید به رعایــت قانون نکــرد و اقدامات 
زیاده خواهانــه فراوانی از او ثبت شــده اســت. او 
تاب تحمل هیچ نظر مخالفی را نداشــت و با آنها 
به شــدت برخورد می کرد. برای نمونه، می توان به 
ماجرای انتخاب مرحوم حجت االسالم سیدهادی 
خسروشاهی به عنوان سفیر ایران در واتیکان اشاره 
کرد. خسروشاهی در مصاحبه ای در مواجهه با این 
پرسش که »آیا بنی صدر از صدور حکم سفارت شما 
 در واتیکان اســتقبال کرد؟« ماجرا را شرح می دهد 

و می گوید:
»نمی دانم آقای بنی صدر با حکم ســفارت من 
موافق بود یا نه؟ ولی اســتوارنامه مرا هم مانند بقیه 
ســفرا امضا نکرده بود تا اینکــه روزی حاج احمد 
آقا به من که در »قم« بــودم، زنگ زد و گفت: آقای 
بنی صــدر با شــما کار دارد؟ و بعد از دفتر ایشــان 
کسی با من تماس گرفت که نمی دانم آقای موسوی 
گرمارودی یــا کس دیگری بــود، و گفت که آقای 

بنی صدر می خواهد شما را ببیند!

 در »قم« هستم هر 
ً
من در پاســخ گفتم که فعال

وقت به تهران آمدم، خدمت شــان می رسم!... ولی 
تماس گیرنده از دفتــر وی گفت که یک کار فوری 
دارند و من دو ســه روز بعد به دیدار ایشان در دفتر 
ریاست جمهوری رفتم... سخت پریشان و عصبانی 
بود و پس از احوالپرسی سردـ مانند همیشه ـ گفت: 
»شما این استوارنامه را کی برای من آوردید که من 
امضا نکردم؟ رفســنجانی در جلسه ای در خدمت 
امام گفت که من استوارنامه شما را امضا نمی کنم!« 
گفتم: اســتوارنامه را که خود ســفیر خدمت آقای 
رئیس جمهوری نمی آورد، اداره تشــریفات وزارت 
خارجه به دفتر شما می فرستد و من از تاریخ ارسال 
آن خبر ندارم؛ اما می دانم که مانند بقیه استوارنامه ها 

امضا نکرده اید!
گفت: من مال شــما را امضا می کنم، ولی بقیه 
را امضا نخواهم کرد! من ماشــین امضا نیستم که 
دیگران دستور دهند و انتخاب کنند و من فقط امضا 

کنم.
مــن گفتم کــه باالخــره ایــن جــزء وظایف 
رئیس جمهوری نیست که سفیر را انتخاب کند، بلکه 
طبق قانون اساسی، او استوارنامه افراد معرفی شده 
را باید امضا کند! )این ماده بعدها در برنامه اصالح 
قانون اساســی مورد تجدیدنظر قرار گرفت و تغییر 

یافت(
آقای بنی صدر عصبانی شــد و گفت: چه معنی 
دارد که رئیس جمهوری ندانسته و نشناخته افراد را 
به عنوان سفیر خود به این کشور و آن کشور بفرستد.. 
من شــما را می شناسم و امضا می کنم، ولی بقیه را 

امضا نخواهم کرد..«

تقویم انقالب

همسویی با توطئه 
آمریکایی ها

در مباحث قبل به چگونگی توطئه 
آمریکایی ها علیه ایران اشاره شد، 
موضــوع دیگر در داخل کشــور با تجاوز 
آمریکایی هــا هم صدایــی داشــت و آن 
گروهک های سیاســی مسلح که مرتب به 
ناامنی ها در کشــور دامن می زدند، ســتاد 
عملیاتی خودشان را در دانشگاه ها مستقر 
کرده بودند. این گروه ها در طول سال 1358 
مزاحمت های فراوانی برای استادان و سایر 
دســتگاه های اجرایی بودند؛ به گونه ای که 
اتاق ها و محل انجام کار اداره دانشگاه  را در 
اختیار گرفته بودند و به سازمان رزم و ستاد 
پشتیبانی و عملیاتی تبدیل کرده و در نقاط 
ورودی ها سنگر ایجاد کرده بودند. وضعیت 
دانشگاه ها از راه های گوناگون به امام راحل 
گزارش می شد و حضرت امام خمینی)ره( 
در پیام نوروزی سال 1359 روی آن انگشت 
گذاشتند و به موضوعات مختلف کشور و 
اوضــاع فرهنگی و اعمــال نفوذ بیگانگان 
اشاره کردند. ایشان در بند یازدهم پیام خود 
بر ضــرورت ایجاد »انقالب اساســی در 
دانشــگاه های سراسر کشــور« و »تبدیل 
دانشگاه به محیطی سالم برای تدوین علوم 
اســالمی« تأکیــد کردند. پیــرو این پیام، 
دستگاه های مسئول،  استادان و  دانشجویان 
به ندای امــام)ره( لبیک گفتند. شــورای 
انقالب با حضرت امام)ره( دیدار کردند و 
بر پاکسازی دانشگاه ها و پایگاه های سیاسی 
و نظامی وابســته به بیگانگان تأکید شــد. 
شورای انقالب در تاریخ 1359/1/29 طی 
اطالعیه ای مقرر کرد که دانشگاه ها باید از 
ســتاد عملیاتی،  نظامی و امنیتی گروه های 
سیاسی خارج شــوند و در این راستا، یک 
مهلت سه روزه داد تا تمامی گروه ها بساط 
گروهی، نظامی و امکانات شــان را جمع 
کنند و دفاتر تشکیالت شــان را برچیده و 
هرچه زودتر از دانشــگاه ها خارج شوند تا 
محیط تحصیل و درس و بحث فراهم شود. 
در ادامــه شــورای انقــالب مقــرر کرد، 
امتحانات دانشــگاهی باید تــا 14 خرداد 
1359 بــه پایــان برســد و از 15 خرداد 
دانشــگاه ها تعطیل شــده و هرگونه اقدام 
استخدامی و مانند آن در دانشگاه ها متوقف 
می شود تا نظام آموزشــی کشور براساس 
موازین انقالب اســالمی طرح ریزی شود. 
این بیانیه شورای انقالب با واکنش های تند 
در  مســتقر  مســلح  گرو هک هــای 
ساختمان های دانشگاه ها روبه رو شد و در 
برابر درخواست شــورای انقالب موضع 
گرفتند و فضای دانشگاه ها را به خشونت و 
درگیری و کشــمکش تبدیــل کردند و بر 
فعالیت های حزبی در داخل دانشــگاه ها 
اصــرار  ورزیدند. تــا اینکــه در روز دوم 
اردیبهشت ســال 1359 بساط تشکیالتی 
گروهک های مسلح در دانشگاه ها برچیده 
شــد و پیروزی بزرگی بــرای انقالب رقم 
خورد. نکته قابل توجه اینکه چند روز پس از 
این واقعه، گروهک ها در ســالن و محوطه 
ورزشی شهید شــیرودی تجمع کردند، به 
گونه ای که روز عملیات نظامی آمریکایی ها 
تمام چراغ های این مجموعه تا صبح روشن 
بوده است تا هنگام ورود نیروهای آمریکایی   
گرا داشــته باشــند و هم نیروهای شان در 
آدرس هایی که در اختیارشــان قــرار داده 
بودند، مستقر شوند. به نظر می آید جریان 
گروهک های سیاســی مســلح مستقر در 
دانشگاه ها در انتظار ورود نیروهای عملیاتی 
آمریکایی بودند که از خودشــان مقاومت 
نشان می دادند. در واقع، تعطیلی دانشگاه ها 
حامل دستاوردهای بســیاری بود که خود 

بحث جداگانه ای می طلبد. 

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

مروریبرمفاسددرباردیکتاتوریپهلوی
در ســال 1495 و در جریان سفر دوم 
کریســتف کلمب بــه قــاره آمریکا، 
سرخ پوستان به عنوان برده به اسپانیا برده شدند و 
بســیاری از آنها در راه جان ســپردند. کریستف 
کلمب بعدها در کتاب خود نوشت: »بگذارید به 
نام پدر، پســر و روح القدس همــه برده هایی که 

می توانیم بفروشیم را به اسپانیا بفرستیم.«
جست وجوی کلمب به دنبال طال در هائیتی 
ناموفق بود. زمان بازگشت فرا رسید و مجبور بود 
کشتی هایی را که روانه اسپانیا می شدند، پر کند. 
بنابراین در سال 1495 میالدی به هجوم بزرگی 
دست زد و در نتیجه آن 500 نفر را به بند کشید و 
به اسپانیا فرستاد. در طول سفر 200 نفر از بومیان 
مردند و باقی افراد که زنده به اسپانیا رسیدند، برای 
فروش به مقامات محلی کلیســا سپرده شدند. 
کلمب کــه گفتارش سرشــار از واژگان مذهبی 
بود، بعدها نوشــت: »بیایید به نام تثلیث مقدس 
به فرستادن همه بردگانی که قابل فروش هستند، 

ادامه دهیم.«
بردگان بی شــماری در اسارت جان باختند. 
کلمب کــه ناامیدانه تالش می کرد نشــان دهد 
سفرهایش سودمندند، مجبور شد وعده هایش را 
با پر کردن کشتی ها با طال جبران کند. در ناحیه ای 
از هائیتی که کلمــب و افرادش تصور می کردند 
طال زیاد باشــد، دستور دادند هر فردی که باالی 
ســیزده ســال دارد، برای شــان طال جمع کند. 
بومیانی که حاضر نمی شــدند برای اسپانیایی ها 

طال بیاورند، سر خود را از دست می دادند.
مأموریت غیرممکنی بــر دوش بومیان نهاده 
شــده بود. تنها طالی آن منطقه، تکه های خاک 

طالی رودخانه ها بــود. آنها چــاره ای جز فرار 
نیافتند. اســپانیایی ها با سگ به دنبال شان گشتند 
و آنهــا را کشــتند؛ زندانیان را اعــدام کردند یا 
سوزاندند. آراواک ها که در برابر سالح، شمشیر، 
نیزه و اســب سربازان اســپانیایی تاب مقاومت 
نداشتند، به کمک سم به خودکشی دسته جمعی 
اقدام کردند. در آغاز جست وجوی طال به دست 
اسپانیایی ها 250هزار سرخ پوست در »هائیتی« 
زندگــی می کرد. بعــد از دو ســال در اثر قتل یا 

خودکشی، نیمی از آنها جان باختند.
وقتی به وضوح روشــن شــد طالیــی باقی 
نمانده است، مردم بومی به بردگان امالک بزرگ 
اسپانیایی ها مبدل شدند. در این مرحله نیز به دلیل 
کار زیاد و سوء رفتار اربابان، هزاران نفر جان خود 
را از دست دادند. با رسیدن سال 1550 میالدی 
تنها 500 سرخپوست بومی در جزیره باقی ماند. 
یک قرن بعد، دیگر بشری از نژاد آراواک بر روی 

آن سرزمین نفس نمی کشید.
فاتحان طمــاع و درنده خوی اســپانیایی در 
ســرزمین مکزیک و پرو، رفتاری وحشیانه پیش 
گرفتند و با حرص و آز بســیار در جست وجوی 
طال بودند. رفتار فاتحان ســتمگر، هم در موقع 
جنگ و هم پس از فتح، وحشــیانه و زشت بود. 
بومیان آمریکا را مجبور کردند که بدون اجر و مزد 

برای آنها کار کنند. 
وقتی در سال 1492، کریستف کلمب، جزیره 
سن دومینک را کشف کرد، در آن جا بیشتر از یک 
میلیون نفر ساکن بودند، اما از این جمع، پس از 
هفده سال فقط سیزده هزار نفر از بومیان مانده و 

بقیه به دست فاتحان اسپانیایی تلف شده بودند.

   حافظه    

قتل عام به  نام مسیح
نگاهیبهجنایاتکریستفکلمبدرهائیتی

قانون شکنان تاریخ
انحصارگرا

مروریبرعملکردمخالفانخطامامدردهه1360

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ
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 متأثر از شــرایط و مقتضیات کشور در بیش از یک 
دهه گذشــته، به نظر می رســد جریان های سیاسی 
و منازعــات آنها با یکدیگر نیــز دچار تحول جدی 
شــده اســت؛ به این ترتیب که برخالف گذشــته، 
اکنون این جریان ها تنها بر ســر یک یا چند مسئله 
سیاست گذارانه با هم اختالف ندارند؛ بلکه بر سر 
حوزه هــای بنیادین با هم اختالف نظــر دارند که بر 
همین مبنا باید جریان شناســی سیاسی نوینی ارائه 

شود.

 B تحریم و دو رهیافت
اعمال تحریم های فلج کننده و شدت یافتن مشکالت 
اقتصــادی ـ معیشــتی، چرایــی و چگونگی حل 
مشکالت فزاینده را به مهم ترین مسئله کشور تبدیل 
کرد. این موضوع با نفوذ در الیه های عمیق تر فکری 
و اندیشــه ای، و اینکه با چه رهیافــت و رویکردی 
می توان از ایــن وضعیت برون  رفت، موجب ایجاد 
شــکافی جدی میان نخبگان و جریان های سیاسی 
شــد؛ به این ترتیب که در پاسخ به این مسئله کالن، 
نخبگان و جریان های سیاسی به دو دسته »برون گرا« 
و »درون گرا« تقسیم شدند؛ دسته اول، علت العلل 
مشکالت کشور را تحریم های خارجی می دانستند 
و بنابراین، تنها راه ممکن برای حل مشکالت را در 
خارج از کشور و از طریق رفع تحریم های ضدایرانی 
جست وجو می کردند. دسته دوم نیز برخالف اذعان 
به مشــکالت کشــور و اثرات تحریم ها، تحریم  را 
 بخشــی از مشکالت کشــور می دانستند و 
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بنابراین، رفع چاره مشــکالت کشــور را نه در رفع 
تحریم، بلکه در کاربســت و اعتماد به ظرفیت های 

داخلی می دانستند. 

 B عزیمت نقطه منازعه 
به ماهیت و آینده انقالب

با باال گرفتن منازعه  درون گرایــان و برون گرایان در 
زمینه حل مشــکالت کشور، به تدریج منازعه میان 

آنها بر سر حوزه های بنیادین و حساسی، چون ماهیت 
و آینده  انقالب اسالمی نیز سوق یافت؛ به این ترتیب 
که بن مایه  استدالل برون گرایان برای حل مشکالت 
کشــور آن بود که چون امکان حل مشکالت کشور 
بدون رفع تضییقات و تحریم های بین المللی وجود 
ندارد، پس الجرم برای حل مشکل در حوزه روابط 
خارجی کشور باید داعیه های انقالبی و به طور کلی، 
افق تمدنی انقالب اســالمی را کنار گذاشــت و به 
هضم و ادغام در نظــام بین الملل روی آورد. این در 
حالی بــود که بخش دیگری از نخبگان، با اذعان به 
تضییقات بین المللی و مشکالت داخلی، حل و رفع 
آنها را در گرو تضمین ماندگاری انقالب اسالمی در 
دو ســاحت حقیقی و حقوقی می دانستند. می توان 
ادعا کرد، دســته اول نخبگان، آگاهانه یا ناآگاهانه و 
خواسته یا ناخواسته، تئوری ترمیدوری انقالب ها را 
پذیرفته اند و دسته دوم نیز، معتقد به تکامل انقالب 

اسالمی تا تحقق تام اهداف آن هستند. 

 B  شاخصه های دسته بندی 
جریان های سیاسی و راه حل های آنها 

با توجه به آنچه گفته شــد، می توان به شاخصه ها و 
تقسیم بندی جریان های سیاسی  برای  ضابطه هایی 
کشور نائل شد که در اینجا با برخی از دسته بندی ها 

آشنا می شویم: 
1ـ نوع راه حل جریان های سیاسی برای برون رفت از 
وضعیت موجود و حل مشــکالت کشور. براساس 
این معیار یا ضابطه، دو نــوع جریان داریم: جریان 

درون گرا و جریان برون گرا.
2ـ نوع نگاه و تحلیل آنها نســبت به ماهیت و آینده 
انقالب اســالمی. براســاس این ضابطه نیز دو نوع 
جریان در کشــور وجــود دارد: جریان ترمیدوری و 

جریان تکاملی.
مواجه شدن کشــور با تحریم های به اصطالح 
»فلج کننــده« دنیــای غــرب و وجــود برخــی 
سوءمدیریت ها و غفلت های داخلی، که کشور را با 
برخی معضالت روبه رو کرد، سبب طرح ایده حل 
معضــالت با نگاه به بیرون و به ویــژه از طریق رفع 
تحریم ها از سوی برخی دولتمردان و نخبگان شد. 
درواقع، در وضعیت مذکور، دو دیدگاه برای حل  و 
 رفع معضالت پیش رو مطرح شد؛ دیدگاهی که چاره 

مشکالت کشور را در برقراری ارتباط با دنیای غرب، 
تنش زدایی، اعتمادسازی، چند جانبه گرایی، تعامل 
 سازنده با دنیا، گسترش حوزه مشارکت خارجی در 
اقتصاد کشــور و... می داند. در برهه پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، این دیدگاه ابتدا در دولت موقت و 
سپس در دولت سازندگی و با حاکمیت دیدگاه های 
تکنوکراتیک در این دولت مطرح شد و در سال های 
اخیر نیز بروز و ظهور آن در رویکرد و رهیافت دولت 
یازدهم و دوازدهم برجســته شــده اســت. دیدگاه 
دیگر نیز معتقد اســت، با نگاه به درون و شکوفایی 
ظرفیت های بی شمار درونزای داخلی، در عین حفظ 
ارتباطات و تعامالت با دنیای خارج و دوری گزیدن 
از انزواگرایی در نظام بین الملل، می توان مشکالت 

موجود را حل کرد. 
به طور دقیق تر باید گفت، با تشدید تحریم های 
ضدایرانی و قرار گرفتن ایران ذیل فصل هفتم منشور 
ســازمان ملل و آثار و پیامدهای وخیم تحریم ها بر 
اقتصاد و معیشــت مردم، کیفیت تالش برای رفع 
تحریم ها و به تبع آن، حل مشکالت کشور و نیل به 
توسعه  اقتصادی، به مهم ترین محور منازعه  نخبگان 
سیاســی در برهه  1400ـ1392 تبدیل شد و سایر 

حوزه های مورد منازعه را نیز متأثر کرد. 
منازعــه پیرامون ایــن موضوع به ایــن ترتیب 
صورت بندی شد که نخبگان حاکم در دولت تدبیر 
و امید، برای رفع تحریم هــا، قائل به بازی برد ـ برد 
بــا غرب بودند و حل و رفع تحریم ها و مشــکالت 
اقتصاد ایران را از طریق مذاکره با قدرت های غربی 
جســت وجو می کردند. در این راســتا، آنها به طور 
طبیعی بر اعتمادسازی، تنش زدایی و تعامل سازنده 
با دنیا تأکیــد می کردند؛ اما جریــان رقیب آنها، با 
بی اعتمادی به طرف های غربی، مخالف گســترش 
و توســعه  تعامل با آنها بود و در همین راستا، بر حل 
مشکالت اقتصادی و به ویژه رفع تحریم ها، از طریق 
اتکا به ظرفیت های داخلی و اجرای سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی تأکید می کرد. در همین راستا، آنها 
معتقد به پرهیــز از یک جانبه گرایی غرب محور در 
سیاست خارجی و متعادل کردن سیاست خارجی، 
از طریق توسعه  روابط با کشورهای شرقی و همسایه 

بودند.
به طــور دقیق تر باید گفت، نخبــگان حاکم بر 

دولت، ارتباط با جهان توســعه یافته را شرط الزم و 
کافی توســعه تلقی می کردند و از این رو، چاره  کار 
توســعه کشــور را بین الملل گرایی و نگاه به بیرون 
می دانســتند. به عبارتی، چون اینان، جهانی شدن 
را یکسره فرصت تلقی می کنند و معتقدند پذیرش 
الزامات جهانی شــدن و سیاســت گذاری و رفتار 
بر مبنای ایــن الزامات نه یک انتخــاب و گزینش، 
بلکه جبر و تحمیلی اســت که شرایط موجود بر ما 
بار می کند، بنابراین، چاره  توســعه کشور را نیز در 
پذیرش نســخه های بیرونی و استفاده حداکثری از 
ظرفیت های خارجی می دانستند. درواقع،  چون اینان 
معتقدند در مقابل جهانی شدن چاره ای جز تسلیم 
نیســت،  پس نگاه به بیرون را نســخه توسعه کشور 
می دانند. این در حالی اســت کــه جریان رقیب، با 
وجود اهمیت دادن به ارتباط و تعامل سازنده با دنیا، 
آن را علت تامه برای پیشرفت کشور نمی داند، بلکه 
معتقد به درون زایی بــوده و ارتباطات بین المللی را 
 به منظور تقویــت ظرفیت های درونی تجویز 
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می کند. به عبارتی، برای پیشــرفت کشور معتقد به 
اولویت بخشیدن به ظرفیت های درونی است.

درواقع، کانون عمده منازعه در این دوره پیرامون 
این موضوع بود که با توجه به مشــکالت کشــور، 
جمهوری اسالمی ایران باید در نظام جهانی ادغام 
شــود و پیامدهای آن را بپذیرد و بــه تعبیر دقیق تر، 
ساحت عرفی پیدا کند یا اینکه با اتکا به ظرفیت های 
داخلی و در عین حفظ هویت انقالبی  خود، می تواند 
مشــکالت موجود را حل کند. انتخاب هر کدام از 
این مســیرها، انقالب، جمهوری اسالمی و ایران 
را در مســیر متفاوتی قرار می داد و آینده ای متفاوت 
را بــرای آنها رقم مــی زد. به همین دلیــل، در این 
دوره، بیش از هر زمان دیگری، رهبری نظام درگیر 
منازعه های نخبگان سیاســی شــد. رهبری نظام، 
نهادهای حاکمیتی و اصول گرایــان با طرفداری از 
راهبــرد دوم، انقالب اســالمی را تکاملی تعریف 
می کردند، امــا در مقابل، عمــده  اصالح طلبان و 
اعتدالی ها، با انتخاب مسیر اول، انقالب اسالمی را 
ترمیدوری تعریف می کردند و ادغام یا هضم در نظام 
جهانی را مدنظر داشتند. در چند شماره متناوب در 
آینده سایر ضابطه های تقسیم بندی جریان ها تشریح 

خواهد شد.

 پس از حدود ســه سال ستون بررسی و 
مطالعه ریزش هــای انقالب به پایان راه 
خود رسید. البته روند ریزش ها به تعبیر رهبر حکیم 
انقالب اسالمی تمام شدنی نیست؛ همان طور که 
رویش های انقالب هر آن تازه می شود و به مراتب از 
حیث کمیــت و کیفیت رویش هــای تازه انقالب 
نســبت به ریزش هــای آن واجد جایــگاه بهتر، 
امــام  هســتند.  بیشــتری  و  ارجمندتــر 
خامنه ای)مدظله العالی( روند ریزش ها و رویش ها 
در یک حرکت اجتماعی از جمله انقالب اسالمی 
را روندی طبیعی می دانند؛ اما آنچه را مهم تر از آن 
می شمارند، این است که انسان ها از این روندها و 
رویدادها چه درس ها وعبرت هایی را باید بگیرند؟

همه مــا در معرض لغزش و تزلزل سیاســی، 
اخالقــی و اعتقــادی قــرار داریــم و ضــرورت 
خودمراقبتــی ایجــاب می کند هــر آن و در همه 
لحظات خــود را در بوته نقد بگذاریم و نســبت 
خودمان با انقالب را مرور کنیم. کسانی که در این 
ستون سرگذشت آنها را با اندوه بررسی کردیم، در 
یک نکته اشــتراک داشتند و آن، این بود که به رأی 
و نظر »خود« در دریافت مسائل و تحلیل روندها 
و رویدادها بســنده کردند و این آغازی برای روند 
جدایی، انحراف و زاویه گیری از انقالب و در واقع، 

پایاِن آنها شد. 
نکته کلیدی درس ها و عبرت های مرور شــده 
از ریزش های مورد بررســی،  این است که تا وقتی 
انســان ها به آیین و طریقه انتخاب شده خود باور 
و ایمان عمیق و فزاینده و روزآمد شــونده نداشــته 
باشــند، در لبه پرتگاه و لغزشــگاه و رقابت های 
غیرالهی ایســتاده اند و نباید از نفس خود و خطر 

فروغلتیــدن در آنهــا ایمن باشــند. چه ســوابق 
درخشــانی که به خاطر حب نفــس، حب دنیا، 
قدرت خواهی و قدرت طلبی و جاه و مال دوســتی 
و ... ضایع شد و چه انسان های بزرگی که با ادعاها 
و سوابق کم نظیری، چون هم نفس بودن و شدن با 
اماِم انقالب از ادامه مسیر انقالب و آرمان های امام 
و شهدا خسته شدند، بریدند، از نیمه راه برگشتند و 
سوگمندانه با ابراز پشیمانی از آن گذشته درخشان 
بر تتمه امید اخروی خــود هم چوب حراج زدند! 
»فاعتبروا یا اولی االبصار«! تنــدروی و کندروی، 
خارج از مســیر اعتدال حرکت کــردن و به جای 
حق بینی و حق خواهی، اسیر دوست، عبید مقام و 
جاه، بنده پول و مال و ذلیل اهل و عیال شدن را در 
این وارسی ها به نظاره نشستیم و در عوض عاقبت 
متقین و پایمردان انقالبــی را دیدیم که یا به عزت 
دنیوی و احترام ختم شد یا به عزت ابدی و شهادت. 
این دو مسیر پیش روی همه ماست و امروز اسباب 
نق زدن هــا و وارونه نمایی حقایــق و واقعیت های 
انقالب و نظام اســالمی در پرتــو جنگ ادراکی و 
شناختی به دور از پنهان کاری در دستور کار دشمنان 
برای تغییر مسیر ما بیش از پیش فراهم شده است 
 به مراقبت بیشتری نیاز است. مراقبت توأم 

ً
و قطعا

با شناخت حق و مالزم حق حرکت بدون گامی به 
پیش و به پس تنها ره نجات اســت. امروز حق، از 
سرچشمه زالل بیان و بنان رهبری می جوشد و نور 
وجود ایشان چون چراغی مسیر را روشن می کند. 
وظیفه ما تبیین این قبیل واقعیت هاســت تا راه گم 
نشود. ان شــاءالله در این ستون دقایق و ظرایفی از 
تبیین، ایــن فریضه فوری و قطعی با نگاه به کالم و 

مرام و رفتار امام خامنه ای خواهیم نوشت.

   ریزش ها    

 
اطالعات به معنای عام شامل هر گونه 
اخبار و دانســته هایی می شــود که در 
جامعه تولید و منتشر می شــود. یا هر چیزی که 
افراد در هر موقعیتی باید پیش از اخذ تصمیم از آن 
اطالع و آگاهی داشــته باشند. بنابراین، اهمیت 
اطالعات در چرخه محاســبات و ادراکات افراد 
امر کلیدی اســت و هر نوع دســتکاری در آن به 
صورت مستقیم بر تصمیم ها و تحلیل ها تأثیرگذار 
است. امروزه، با توجه به تکثر رسانه های ارتباط 
جمعی و سهولت دسترسی به این نوع رسانه ها، 
دســتکاری اطالعات و تولید اطالعات فریب به 
یکی از اهداف اساســی سرویس های اطالعاتی 
تبدیل شده است. محققان درباره فراوانی و تکثر 
اطالعات در عصــر انفجار اطالعات معتقدند، 
اگرچه در گذشــته هرچه اطالعات بیشــتر بود، 
مقاومت در برابر نفوذ صاحبان قدرت و سلطه هم 
مســتحکم تر می شــد؛ اما اکنون با فراهم شدن 
زیرســاخت های انتشــار حجم زیــاد اخبار و 
اطالعــات، قــدرت نوینــی را بــرای اختالل 
محاســباتی جامعه هدف در اختیار دولت های 
سلطه گر و سرویس های اطالعاتی آنها قرار داده 
است که موجب شکل گیری انواع جدید و ظریفی 
از براندازی شده است. به تعبیر پیتر پومرانتسف، 
در جهانــی زندگی می کنیم کــه در آن ابزارهای 
تقلب متنوع شــده اســت و با جهانــی مملو از 

تبلیغــات دروغین، جنگ های رســانه ای، هک 
کردن ها، جعل عقاید و چهره ها، اخبار دروغین، 
ارتش های سایبری و تبلیغات هدایت شده روبه رو 
هستیم. در عصر سرریز اطالعات آنچنان تحت 

نفوذ هستیم که خود متوجه آن نیستیم.
امروزه، رسانه های اجتماعی هیچ محدودیتی 
را بر ما تحمیل نمی کنند، هر یک از ما می توانیم در 
پست های فیس بوک مان یک نویسنده مدرنیست 
باشیم؛ اما این خوداظهاری در نهایت به صورت 
دیتــا در می آیــد. ادبیاتی که اســتفاده می کنیم، 
الیک ها و مطالبی که پست می کنیم، همه و همه 
به دست تحلیلگران دیتا می رسند و در نهایت در 
اختیار تبلیغات چیان و مشاورانی قرار می گیرند که 
ما را با کمپین های سفارشی هدف قرار می دهند، 
طوری که حتی خودمان متوجه نمی شــویم. در 
نتیجه، هرچه بیشتر خودمان را اظهار کنیم، قدرت 
کمتری خواهیم داشــت. این وضعیت مدلی از 
پروپاگانــدا را ایجاد کرده که با مدل قرن بیســتم 

بسیار متفاوت است.)پومرانتسف،1398/6/3(
رهبر معظم انقالب ریشــه این مســئله را در 
فقدان بصیرت می دانند و می فرمایند: »بصیرت، 
قطب نمای حرکت صحیح در اوضاع اجتماعی 
پیچیده امروز است، به گونه ای که اگر کسی این 
قطب نما را نداشــت و نقشــه خوانی را بلد نبود 
ممکن اســت ناگهان خود را در محاصره دشمن 
ببیند.« )بیانــات امام خامنــه ای در جمع مردم 
چالوس، 1388/7/15( در عملیات نفوذ ادراکی 
و روانی، دســت کاری اطالعات و اخبار شــیوه 
رایجی است که تکنیک های متعددی دارد که در 

شماره های آتی توضیح داده می شود.
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نقش اطالعات در نفوذ ادراکی

   آفاق    
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چرایی ناکامی مشروطیت

 بیشتر صاحب نظران، ناکامی مشروطیت در 
ایران را تا حد بسیاری قبول کرده اند. احمد 
کسروی به منزله مشــروطه پژوهی که خود 
شاهد حوادث آن عصر بوده، معتقد است: 
»جنبش مشــروطه خواهی بــا پاک دلی ها 
آغازید؛ ولی با ناپاک دلی ها به پایان رسید و 
دست هایی از درون و بیرون به میان آمد، آن را 
به هم زد و ناانجام گذاشت.«1 جان فوران نیز 
از آن با عبارت »انقالب های اجتماعی ناکام 
مانده یادکرده است.«2 به این ناکامی، تا بدان 
پایه توجه شده است که برخی پژوهشگران 
متأخر، تألیفات مستقلی را با همین عنوان 
صورت بندی کرده اند؛ برای نمونه، می توان 
به کتاب »مشروطه ناکام«  اثر علی رهبری یا 
»تجدد ناتمام روشنفکران ایران« غالمرضا 
گودرزی و مقاالت متعــددی در این زمینه 
اشاره کرد. بنابراین، در این نوشته با مفروض 
و مقبول انگاشــتن دیــدگاه دوم، در صدد 
هستیم به این سؤال مهم که »چرا مشروطیت 
در ایران ناکام بود؟«، از منظر مقایسه  نسبت 
Tradition� تمیان اندیشه ایرانی، یعنی سن
al( ( و مشــروطه اروپایی، یعنی مدرنیسم

modernism( ( پاسخی اجمالی بیابیم.

اگر به موضوع اصلی مشروطه در ایران، 
از منظر نسبت سنجی میان سنت و مدرنیسم 
نگاه کنیم، می توان پاســخی درخور، برای 
سّر ناکامی مشروطه در ایران به دست آورد. 
با انحراف تحمیلــی و البته آگاهانه نهضت 
مشروطه ایرانیان از سوی جریان روشنفکری 
و خانه نشین کردن رهبران دینی، مشروطه ای 
که میدان دار مطالبات عدالت خواهانه مردم 
ایران شد، چیزی جز بازنمایی و بازخوانی 
مبانی توسعه و مدرنیسم در غرب نبود که با 
مبانی دینی در دوگانگی ذاتی قرار داشــت. 
این مبانی دوگانه معرفتی و هستی شناســانه 
در زیست بوم مسلمانی و غربی است که دو 
دنیای متفاوت و بیشتر متباین را در ساحت 
اندیشه ایرانی و اندیشه غربی نمودار می کرد. 
دنیاهایی کــه ارتباط میان آنها، به ســادگی 
امکان پذیر نیست و رابطه میان آنها، اغلب 
نیز نمی تواند تفاهم آمیز باشد؛ زیرا هر یک 
از آنها بر مبانی و مبــادی تکیه  دارند که گاه 
بیــش از آنکه متمایز به نظر رســند، متباین 
می نمایند. این تباین تا آن اندازه گویاســت 
که اندیشــمندانی همچون زیگفرید و ویل 
 فهم متقابل را دشوار 

ً
دورانت برآنند که اساسا

می کند. همچنین است ناممکن بودن درک 
تعلقات قدسی، در اندیشه و حیات و نحوه 

نگریستن، در اندیشه ایرانی برای غربی ها. 
دو نمونــه از تمایز مبانــی و مبادی در 
اندیشه ایرانی و مشــروطه اروپایی، نسبت 
دین و سیاست و امر قدسی با امر واقع است. 
در مشروطه اروپایی، یکی از اصول بنیادین، 
تفکیک حــوزه دین از سیاســت و مداخله 
نکردن دیــن در آن اســت؛ درحالی که در 
اندیشه ایرانی،  منهای تمایزی که در مفهوم 
و جایگاه دولــت در نزد نحله های مختلف 
وجود دارد، به طورکلی از دیرباز تا به امروز، 
دیــن و دولت از یک مقولــه و حتی همزاد 
هم دانسته شــده اند. همچنین کانون اصلی 
معرفت اندیشه ایرانی »امر قدسی« است. 
امری که با اعتقاد به مبدأ هستی، یعنی خدا 
آغاز و در همه چیز و همه جا، جاری و ساری 
می شــود.3 در واقع، مشــروطه ای از دیگ 
پلوی بریتانیــا بیرون آمد که نه مبانی دینی و 
هستی شناســانه و نه نیازها و خواسته های 
ایرانی ها در آن دیده نشد و با تحدید و تهدید 
نقش علما و فقها، شکست نهضت در مسیر 

صعودی قرار گرفت. 
منابعدردفترنشریهموجوداست.

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

تحول در منازعات
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مصطفی قربانی
دکتری اندیشه سیاسی
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ریزشهاورویشهاادامهدارد
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همه ما کودکان بســیاری را در اطــراف خود دیده ایم 
که اگر رهای شــان کنیم، ســاعت ها با تلفن  همراه و 
کنســول های بازی، ســرگرم خواهند بود، حتی اگر 
این کودکان فرزندان خودمان هم نباشــند، برای آنها 
احســاس خطر کرده ایم! اینکه فردی در 10 سالگی، 
نیمی از روز را مشــغول بازی کــردن و بدون تحرک 
باشد، بسیار خطرناک است. در این مطلب بنا نداریم 
تهدیدات فرهنگی و حتی جســمی ای که این کودکان 
را هدف قرار داده اســت، بررسی کنیم. امروزه سبک 
جدید از بازی ها فراگیر شــده اند که مبتنی بر ارزهای 
دیجیتال هستند! البته پیش از این بازی ها، بازی هایی که 
خریدهای درون برنامه ای دارند، رایج شده بودند؛ اما 
این بازی ها چه هستند و چه خطری برای فرزندان مان 

می توانند داشته باشند؟
دنیای بازی ها روز به روز پیشــرفت می کند و دیگر 
ما با قارچ خور و شــلیک به اردک و شورش در شهر، 
روبه رو نیستیم! صنعت بازی سازی بسیار پول ساز است 
و شاید برای ما بازی کردن، وقت گذراندن باشد؛ ولی 
برای شــرکت های بزرگ، بازی ها منبــع درآمدهای 
سرشار هستند. در گذشته بازی سازان درآمد خود را از 
فروش بازی ها به دست می آوردند و با فروش های چند 
میلیون نسخه ای از بازی های شان، به سودهای هنگفتی 

می رسیدند، اما امروزه فرق می کند.
هر چند وقت یک بار خبری را می شنویم که حساب 
بانکی پدر یا مادری، خالی شده است و فرزند آنها تمام 
موجودی را صرف خرید زره و اسلحه در یک بازی کرده 
اســت! در یکی از جدیدترین خبرها، پسری 10 ساله 
مبلغ 50 میلیون تومان را بدون اطالع پدر و مادرش از 
کارت بانکی آنها برای خرید درون برنامه ای دریک بازی 

خرج کرده است! بازی های امروزی به رایگان در اختیار 
کودکان قرار می گیرند و با تمرکز بر ایجاد جذابیت زیاد 
و حتی اعتیاد، کودکان را وسوسه کرده و برای آزاد کردن 
مراحل و قوی تر شــدن در بازی، آنها را به سوی خرید 
واقعی ســوق می دهند. به همین دلیل الزم است بیش 
از پیش بر روی بازی هایی که کودکان مان در تلفن های 
همراه و کنسول ها انجام می دهند، نظارت کنیم. شاید 
بر اساس تجربه خودمان، فکر کنیم نهایت خطری که 
کودکان مان را در حین بازی تهدید می کند، خشونت 
 بازی ها باشد، اما این گونه نیست! بسترهای بازی های 
امروزه به یک فضای مجازی تبدیل شــده اند که در آن 
فرزندان مان حتی دوست های جدید پیدا می کنند و با 
یکدیگر بحث و گفت وگــو و... دارند. هر خطری که 
فکر کنیم در فضای مجازی ممکن است کودکان مان 
را تهدید کند، در بازی ها چند برابر است. اگر استفاده 
از فضاهای مجازی را به دلیل امکان همکالم شــدن 
آنها با افرادی که نه می شناسیم شــان، نه از نیت شــان 
خبر داریم و نه می دانیم چندسا ل شــان اســت، برای 
کودکان مان ممنوع کرده ایم، باید بدانیم که هنگام بازی 
کردن آنها هم نباید خیال مان راحت باشــد. متأسفانه 
کــودکان در بســتر بازی های رایانه ای بــا محیط ها و 
رفتارهای نامناسب با سن شان آشنا می شوند و این یک 
تهدید بسیار بزرگ برای آنهاست. عالوه بر خریدهای 
 
ً
داخل بازی، تهدیــدات فرهنگی و محیط های تقریبا

مســموم این بازی ها که باید مراقب آن باشیم، امروز 
نوع جدیدتری از بازی ها درحال فراگیر شدن هستند. 
 
ً
اگر تجربه بازی کردن داشته باشید، می دانید که تقریبا

همه بازی ها بعد از یک مدت، یکنواخت می شــوند و 
مشتریان خودشان را از دست می دهند. برای حل این 
مشکل، شرکت های بازی  سازی به ساخت بازی های 
چند نفره رو آوردند، بعد از آن بازی هایی را ساختند که 
با استفاده از قابلیت های شبکه، افراد در نقاط مختلف 
دنیا می توانستند با هم بازی کنند و در نهایت روز به روز 
بازی ها را تعاملی تر کرده و تا اینکه امروزه حتی می توان 

با استفاده از بازی ها کسب درآمد کرد!
در این ســبک جدید از بازی ها که در حال فراگیر 
شدن هستند، بازی  ها مبتنی بر بالک چین و رمز ارزها، 
NFT و... هســتند. تمام این مفاهیم را در شماره های 

گذشــته توضیح داده ایــم. در این ســبک از بازی ها، 
کاربران می توانند درآمد داشته باشند و رمزارزهای به 
دســت آورده را در صرافی ها نقد کــرده و به پول رایج 
کشورشــان تبدیل کنند. فرض کنیــد که در یک بازی 
شــما با خرید یک حیوان خانگی به صورت NFT، آن 
را پــرورش می دهید، بزرگ می کنید و وقت صرف آن 
کرده و در نهایت بعد یک مدت، با مبلغی باالتر آن را 
به مشتری جدیدش می فروشید! شاید تعجب کنید که 
برخی از این حیوانــات خانگی تا 100 هزار دالر هم 

فروخته می شوند!
بازی های مبتنــی بر رمزارزها روز به روز بیشــتر 
می شــوند، آکســی اینفینیی، تتان آرنــا و... از جمله 
بازی هایی هستند که صرفا با بازی کردن و گذراندن 
مراحل، می توانید رمزارزهای مختص به آن بازی را 

به دست آورده و آنها را به پول تبدیل کنید. 
اینکه فرزند 10 ســاله شــما با بازی کردن و به دور 
از چشــم شــما، درآمد هنگفتی داشته باشــد، در آن 

سن کم، خطرهای بســیاری را برایش خواهد 
داشــت. جدا از نحوه خــرج کردن آن 
پول ها در دنیای واقعی که باید از سوی 
والدین حتما بر روی آن نظارت باشد، 
وسوســه کردن کودکان به بازی کردن و 
کسب درآمد، بسیار ناجوانمردانه است! 

این شــکل جدیدی از کــودک آزاری و 
کودکان کار است که اگر کودکی را سر یک 
چهارراه در حین فروش دســته گل ببینیم، 
برایش ناراحت می شــویم، امــا فرزندان 
ما کــه در حال بازی برای کســب درآمد 
هســتند، مصداق کودکان کار دنیای صفر 

و یک امروز هســتند و کسی به این جنبه از 

بازی ها اهمیت نمی دهد! متأسفانه امروزه بسیاری از 
والدین از بازی هایی که فرزندان شــان انجام می دهند 
خبر ندارند، بیشــتر والدین نمی دانند که کودکان شان 

برای پول درآوردن، بازی می کنند!
دنیــای بازی ها دیگر آن دنیــای پاک و معصومانه 
ســابق که تیله ها و هفت ســنگ ارکان آن بود، نیست! 
دنیای بازی ها، کودکان مان را به موجوداتی پول پرست، 
خشــن، بی انگیزه، بی هدف و... تبدیل خواهد کرد و 
ذهن کودک را نه تنها پرورش نمی دهد، بلکه تخریب 
هم می کند! اینکه فرزندان مــان بتوانند با تلفن همراه 
کار کنند و کارهایی را که ما بلد نیســتیم انجام دهند، 
از سر کنجکاوی آنهاست و 
سرشارشان!  هوش  نه 
در  اســت  بهتــر 
از  آنها  اســتفاده 
و  تلفن همــراه 
کنســول های 
دقت  بــازی، 
بیشــتری را به 

خرج دهیم.

مجازستانزندگی

   دانش بنیان       نرم افزار       پژواک    

دستگاه محرک »اولتراسوند« که 
در دانش و فناوری های پزشکی 
 
ً
کاربرد دارد و تا پیش از این، تماما
وارداتی بود با تالش پژوهشگران 
کشورمان به مرحله تولید رسید. 
این دستگاه کارکردهای بسیاری 
برای بدن دارد. با استفاده از این 
بافت های  در  می توان  دســتگاه 
را  دارو  هدف، عمــل جــذب 
سریع تر، بیشتر یا حتی مختص 

همان قسمت از بدن کرد. خدمت جدیدی که قرار است در آینده 
به این دستگاه افزوده شود، کارآیی آن در درمان و بهبودی سرطان 
است. تولید نمونه اولیه این دستگاه برای پنج نفر به شکل مستقیم 

اشتغال آفرینی داشته است.

بومی! اولتراسوند   
گامیبلنددرفیزیوتراپی

آیــا تنفــر افــراد از فیس بــوک بــرای 
زاکربرگ خطرناک اســت؟ اینکه یکی 
شناخته شــده ترین  و  ثروتمندتریــن  از 
افراد جهان باشــید، ممکن اســت شما 
و خانواده تــان را به هدفــی مهم تبدیل 
کند. این وضعیتی است که برای مارک 
زاکربرگ به وجود آمده است؛ به  گونه ای 
 که متا، شــرکت مادر فیس بوک، ســال 
گذشته 26/8 میلیون دالر برای محافظت 
از مدیرعامل خود و بســتگانش هزینه 

کرده است. گفته می شود، افزایش خصومت به شبکه  اجتماعی فیس بوک، یکی 
از دالیل مهم درمعرض  خطر بودن زاکربرگ بوده است. بسیاری از شهروندان 
آمریکایی به دلیل تأثیرات منفی شرکت متا )فیس بوک سابق(، تهدیدهای زبانی 

بسیاری را علیه زاکربرگ در فضاهای مجازی انجام می دهند.

ینه زاکربرگ!  هز
27میلیوندالربرایامنیتشخصی

در ایــن برنامه افــزون بر متن قرآن 
کریــم، ترجمه های قــرآن، منابع 
تفســیری، احادیــث تفســیری، 
فهرست موضوعی، اعالم و اسماء، 
آیات مرتبط و اعراب قرآن ارائه شده 
است. همچنین قابلیت های دیگری 
از قبیل جست وجوی محتوا، صوت 
قرآن و... برای کاربران فراهم شده 
اســت و کاربران می توانند پس از 
قطع ارتباط با شبکه، از متن قرآن، 

ترجمه های دانلود شــده و دو تفســیر و صوت قرآن کریم به صورت 
آفالین استفاده کنند. بخش های گوناگون نرم افزار قرآن همراه عبارتند 
از: نمایش متن قرآن کریم ، ترجمه و تفســیر و... با اســتفاده از این 

نرم افزار می توانید در معانی آیه های قرآن کریم بهتر تفکر کنید.

 قرآن نور
ترجمهوتفسیرقرآنکریم

محمدروحیزاده،کاربرفضایمجازی: توئیتر 
اکانت اســکات ریتر را بست؛ چون نوشته 
بود تعداد آدمایی که آمریکایی ها در الحدیثه 
عراق کشتند، از تعداد آدمایی که در بوچای 
اوکراین کشته شدند، بیشــتر بود! اگه شما 
اآلن این ســطح از آزادی بیان را درک کرده 
باشید، انگار چهار واحد درس آزادی بیان را 

با نمره عالی پاس شدید.

داوودگــودرزی،رئیسبازرســیشــهرداری

تهران: بازگشــت 1000 میلیــارد تومان به 
بیت المال؛ پروژه مشــارکتی در منطقه16 
که به دلیل مســائل حقوقی،12سال خارج 
از اختیار شهرداری و بدون هیچگونه آورده 
برای شــهرداری فعالیت می کرد، با ورود 
بازرسی و همکاری شــهردار منطقه، 59 
واحد تجاری و 221 پارکینگ این مجتمع 
بــه ارزش 1000 میلیــارد تومــان تحویل 

شهرداری شد.

محمدایمانی،فعالسیاســی:شــاهد آغاز 
دوران جدید در فلسطین اشغالی  هستیم. 
یک فرد به خیال اینکه فلســطینی است، به 
ضرب گلوله افسر صهیونیست از پا درآمد؛ 
اما معلوم شد یهودی اسرائیلی است! پلیس 
می گوید مقتول، »اسرائیلی بوده و به دالیل 
جنایی دســت به این اقدام زده. او مشــکل 
عقلی داشت و از تیمارستان فرار کرده بود«!

سیداحســانخاندوزی،وزیــراقتصاد: امروز 
بــرای اولیــن بــار در بانکداری کشــور، 
 بانک  های زیرمجموعــه  وزارت اقتصاد نام 
بدهکاران بدحســاب )بدهی باالی 100 
میلیارد تومــان( را در پایگاه خود منتشــر 
کردند. کاهش ســهم بانکی بدحساب ها، 
یعنی فضای بیشــتر برای تولیدکننده های 

خوش حساب و مردم خوش حساب.

ســعیدســعیدی،کاربــرفضایمجــازی:

 وطن پرست اصیل، یعنی آقا حمید نوری که 
سه ساله به خاطر اتهامات بی اساس منافقین 
تو انفرادی زندان های سوئده و زیرشکنجه ها 
حاضر نشــده کلمه ای علیه ایران بگه. این 
وطن پرســتی رو بذارید کنار پول پرســتی 
امثال ِابی و خیانت های مســیح علی نژاد و 
سلطنت طلبان و اصالح طلبایی که خواستار 

تحریم ایران شدند.

علــیبهــادریجهرمی،ســخنگویدولت:

 وصول مطالبات و تسویه بدهی کشورهای 
دیگر به دولت ایران، یکی از وظایف دولت 
 و در 

ً
و حقوق ملت است. اقداماتی که اخیرا

شرایط تحریم برای آزادسازی منابع ارزی و 
دریافت مطالبات سال های گذشته در برخی 
کشــورها صورت گرفته، در این چارچوب 

است.

علیرضاملوندی،کاربرفضــایمجازی: اگر 
روزی آنچه غــرب با تحریم های اقتصادی 
بر سر کشورهای مخالفش آورد سر خودش 
بیــاد، خواهید دید چطــور اون »تمدن« و 
»زیبایی های اخالقی« فرو می پاشــه. مردم 
کشــورهای موسوم به جهان سوم علی رغم 
وضعیت دردناکی که کشــورهای مرکز به 
اونها تحمیل کردن، بسیار شریف و متمدن 

و انسان هستن.

رضاآزاد،فعالسیاســیدرپاســخبهعباس

عبدیکهنوشــتهبود: »انتشــار اســامی ابر 
بدهکاران مشــکلی را حل نمی کند. چون 
دولت تصمیم به انتشــار گرفته. شــفافیت 
یعنی اینکه مردم حق دسترسی به اطالعات 
را داشته باشند. سؤال: چگونه بفهمیم که نام 
همه هســت؟ چرا بدهی را ندادند و بانک 
اقدامی بــرای گرفتن نکرده؟ چه کســانی 
پارتی آنان بوده اند؟ آیا رشــوه ای رد و بدل 
شده؟« نوشت: چرا همین کار به نظر شما 

ناقص را دولت روحانی انجام نداد؟

محمد صالح نادری    نکته گرام    
دبیر گروه رسانه

برنامه VLC به دالیلی، مانند رایگان و منبع باز بودن، 
از جمله محبوب ترین نرم افزارهای پخش فایل های 
صوتی و تصویری در ویندوز و سایر پلتفرم ها به شمار 
 میلیون ها کاربر به صورت روزانه 

ً
می آید که احتماال

از آن استفاده می کنند؛ اما حاال در گزارش جدیدی 
اعالم شده است، یک گروه هکر، بدافزارهای خود 
را روی آن مخفی کرده اند تا به سیستم کاربران نفوذ 
کنند.این گروه هکر چینی به نام »ســایادا« در حال 
استفاده از برنامه VLC در سیستم های ویندوز هستند 
و بدافزار مورد استفاده برای جاسوسی از دولت ها 
و ســازمان های مرتبــط را در آن مخفی می کنند. 
عالوه بر این، سایادا سازمان های خصوصی را هم 
مورد حمله قرار داده است! این گروه هکری تاکنون 
کاربران نقاط مختلفی از جهان مانند ایاالت متحده، 
کانادا، ترکیه، هند و ایتالیا را هدف خود قرار داده اند. 
درست مانند بیشتر هکرها از یک نسخه سالم برنامه 

استفاده شده و فایل مخرب را به آن وارد می کنند. 
سپس با اســتفاده از یک ســرور دسترسی از راه 
دور، گروه هکری می توانند به طور کامل سیستم 
را تحــت اختیار خود قرار دهند و با اســتفاده از 
ابزارهای هک خود دســتگاه های هدف را اسکن 
کرده و اطالعات الزم را دریافت کنند!  همانطور 
که خواندید، حتی نرم افزارهای پراستفاده در دنیا، 
مانند VLC هم از گزند هک در امان نیستند و این 
تفکــر که نرم افزاری چون معروف اســت و همه 
 اشتباه 

ً
اســتفاده می کنند، پس امن اســت، کامال

 برای نفوذ به سیستم های کاربران 
ً
اســت! اصوال

در گستره وسیع، باید از برنامه هایی استفاده شود 
که همه گیر هستند. متأســفانه، برنامه  هایی مانند 
VLC که رایگان هستند، در مراکز دولتی و اداری 

کشورمان بسیار پرمصرفند و رایانه های دولتی را 
در تیررس حمله قرار می دهند!

   رسانه      سایبر    

جنبه هــای ســواد رســانه ای بســیارند و تنها 
می توان فهرســت وار به برخی از آنها اشــاره 
کرد: درک ســاختار رســانه ها، درک اهداف 
برنامه ریزان و تولیدکنندگان محتوای رسانه ها، 
درک زبان تصاویر و تأثیرات ناخودآگاه آنها بر 
روی مخاطبــان، درک نحــوه ارائه مطالب در 
قالب های نوشتاری یا تصویری، درک استفاده 
رسانه ها از محرک های جنســی برای جذب 
مخاطبــان و فــروش کاال، درک این واقعیت 
 مقاصد و منافع صاحبان 

ً
که رســانه ها معموال

خودشان را دنبال می کنند، آگاهی از تحقیق و 
بررسی محتوای رسانه ها، آگاهی از شگردهای 
تولید برنامه ها به ویژه در دنیای دیجیتالی امروز، 
آگاهی از طــرق تولید و توزیع اخبار و باالخره 
درک ارتباط تنگاتنگ رســانه ها بــا نهادهای 

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی.

همه این واقعیات افراد آگاه به مسائل رسانه 
را به یاد نظریه مهم برجسته ســازی می اندازد. 
طبق این نظریه، این رسانه ها هستند که به مردم 
می گویند به چه چیزی فکر کنند و ممکن است 
در این میان موارد کم اهمیت در اولویت افکار 
عمومی قــرار بگیرند و بالعکس. پس هر آنچه 
 
ً
رســانه ها به عرضه نمایش می گذارند، اصوال
می تواننــد واقعی نباشــند. با تحصیل ســواد 
رسانه ای مخاطب می آموزد هر آنچه از رسانه ها 
انتشــار می یابد، دلیل مطابقــت آن با واقعیت 
نمی شــود. تحصیل سواد رســانه ای به همراه 
پیدایــش نگاه و تفکر انتقادی در افراد اســت. 
بنابراین، فرد می آموزد که عمیق و دقیق به ذات 
برنامه ها و نوشته ها و شنیده ها بیندیشد و آنها را 
نقد کند؛ از طرفی به نوعی رویارویی پیچیده با 

خروجی رسانه ها نیز دست یابد.

برجسته  سازی VLC امن نیست؟

دیجیتالی! کار  کودکان 
بازیهایامروزیچگونهفرزندانمانرابهاستثمارمیکشند؟
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سیاست
۱3

  این درد مشترک را 
درمان کنیم

»ملت  ایران و افغانســتان هوشیار باشند؛ 
دشــمن به دنبال فتنه اســت«؛ این تیتر و 
تیترهایی از این قبیل، چند روزی است که 
بیش از گذشته در رسانه های مان به چشم و 
گوش می خورد، به خصوص از زمانی که 
دو روحانی جهادگر در حرم مطهر رضوی 
به دســت یک شــخص تکفیری خارجی 
به شهادت رســیدند. بالفاصله پس از این 
حادثه، دشــمنان و رسانه های شان تالش 
کردند تا از این ماجرا سوءاســتفاده کنند و 
میان دو ملت ایران و افغانســتان را به هم 
بزنند؛ دو ملتی کــه در تاریخی نه چندان 
دور، هر دو متعلق به یک سرزمین بوده اند 
و حاال هم که مرزهای جغرافیایی آنها را از 
هم جدا کرده است، مشترکات فرهنگی، 

مذهبی و نژادی گسترده ای با هم دارند.
با این حال، همیشــه دشمنان در صدد 
هســتند دوستی ها را از بین ببرند و از قدیم 
هم گفته اند تفرقه بینداز و حکومت کن. با 
همین راهبرد شوم، دشمن در این چند روز 
تمام تالش خود را کرده تا ایران هراســی و 
افغان هراســی راه بیندازد و این اشتراکات 
را از بین ببــرد و با اتفاقاتی، مانند حمله به 
کنســولگری ایران در هــرات، دو ملت  را 
به جان هم بینــدازد؛ آن هم ملت هایی که 

همیشه با هم دوست و رفیق بوده اند. 
چه بســیار برادران افغان کــه در زمان 
جنگ تحمیلی کنــار هموطنان مان مقابل 
رژیم صدام ایستادند و برخی های شان جام 
شهادت نوشیدند و چه مهمان نوازی ها که 
ایرانیان در چهار دهه گذشــته از برادران و 
خواهران مهاجر افغان خود کرده اند که رنج 
اشغال کشورشان و گرد غربت بر چهره شان 

نشسته است. 
حاال هــم راه عالج این توطئه شــوم، 
میدان فرهنگ و هنر است که می تواند در به 
تصویر کشیدن روابط برادرانه و دوستانه دو 
ملت نقش فعال ایفا کند. همانطور که تا االن 
نیز هرگز ملت ایران نسبت به ظلم هایی که 
در تمام سال های گذشته بر ملت افغانستان 
رفته، بی تفاوت نبوده است؛ از رنج شهادت 
دختران مدرســه سیدالشــهدا)ع( گرفته 
که بر دل ها نشســت تا هشتگ »جان پدر 
کجاستی« و بســیاری فیلم های داستانی و 
مستند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
به این رنج پرداخته اند؛ اما شــاید وقت آن 
رســیده که تالش شــود تا این مشترکات 
فرهنگی بیش از پیش برجســته شــود. از 
تولیدات ســینمایی گرفته تا حوزه شعر و 

ادبیات و موسیقی.
در تمام این ســال ها، از طــرف ایران 
چهره هایــی، ماننــد رســول جعفریان و 
رضــا امیرخانــی و از طرف افغانســتان 
شــهید  رجایی،  محمدســرور  زنده یــاد 
سیدمحمدعلی شــاه موســوی گردیزی و 
محمدکاظم کاظمی و ده ها فعال فرهنگی 
شناخته و ناشــناخته ایرانی و افغان تالش 
کرده انــد تا ریشــه ها و پیوندهــای عمیق 
فرهنگی دو کشور را نشــان دهند و نقشه 
دشمن را برای دشمنی دو ملت نقش بر آب 

 هم خوش درخشیده اند. 
ً
کنند و انصافا

با این سرمایه فرهنگی مشترک، امروز 
وقت آن است که فعاالن فرهنگی و هنری 
خودجوش دو ملت از یک سو و رایزنی های 
فرهنگی دولت های ایران و افغانســتان از 
سوی دیگر، دست به کار شوند و با روایتی 
واقعی و هنرمندانه از این اشتراکات فرهنگی 
و به ویژه دشمنان مشترک دو ملت ایران و 
افغانســتان، هم فصل جدیدی از تولیدات 
فرهنگی را آغاز کنند و هم برای میان مدت 
و درازمدت، نقشه های شوم استعمار سیاه 

انگلیس و آمریکا را نقش بر آب کنند.

فرهنگ

یادداشت 

   کتاب       رسانه ملی    

زندگــی  از  مســتند  روایتــی 
اصحاب اباعبدالله الحسین)ع( 
در عاشورا از ســوی انتشارات 
شــهید کاظمی راهی بازار نشر 

شد.
این کتاب روایت مستقلی از 
اصحاب امام حسین)ع( به جز 
آنهاست. شهادت  تا  بنی هاشم 
اســتفاده از هفــت منبع معتبر 
درباره اصحاب عاشورایی برای 

نگارش این کتاب از ویژگی های روایت مستند »بینایی« است. 
بینایی روایتی مستند از زندگی اصحاب اباعبدالله الحسین)ع( 
در عاشــورا به قلم امین بابازاده در قطع رقعی و 144 صفحه از 

سوی انتشارات شهیدکاظمی منتشر شد.

یی بینا
روایتیاززندگیامامحسین)ع(

نمایشــگاه »مطلع نور« شــامل 
9 جلد نســخه خطی قرآن کریم 
افتتاح شده اســت که این نسخ 
خطی متعلق به سده های دهم تا 
ســیزدهم هجری قمری هستند 
و برای نخســتین بار در معرض 
دید عموم قرار گرفته اند. یکی از 
قدیمی  ترین نســخه های موجود 
در این نمایشــگاه بــه قلم »مال 
عالءبیک )عالءالدین( تبریزی« 

است که چهار قرن قبل به خط جامع نویس نگارش و تزئین شده 
است. عالقه مندان برای بازدید از نمایشگاه »مطلع نور« تا پایان 
ماه مبارک رمضان )13 اردیبهشت( می توانند همه روزه از ساعت 

9 تا 16 به مجموعه فرهنگی ـ تاریخی نیاوران مراجعه کنند.

نور مطلع 
نمایشنسخهخطیقرآنکریم

مجموعه نمایشــی و آموزشــی 
»خانه دوســت« به تهیه کنندگی 
رحمــان حاصلــی و کارگردانی 
محمد حســن زاده به عنوان ویژه 
برنامه رمضانی هر شــب ساعت 
18:35 بــه وقت ایران از شــبکه 
جام جــم پخش می شــود. این 
برنامه می کوشد در قالب طنز و به 
صورت غیرمستقیم نکات تربیتی 
و معنوی را بــه نوجوانان آموزش 

دهد. این مجموعه از چهار بخش نمایشی تشکیل شده است. در 
بخش پایانی »خانه دوست« پس از آیتم های نمایشی، دو مهمان 
با یکدیگر گفت وگو می کنند. ترکیــب مهمان های برنامه را یک 

کارشناس امور تربیتی و یک نوجوان نخبه تشکیل می دهد.

دوست خانه 
چالشهایدوراننوجوانی

   برداشت    

 میراث مرتضی
در میان چهره هایی که در 43 سال گذشته از عمر 
انقالب اسالمی تا امروز تالش کرده اند تا حرف 
جدیــدی در جامعه ایرانی بزننــد و راه جدیدی 
ترســیم کنند، آقا »ســیدمرتضی آوینی« تمایز و 
تفاوت خاصی با بقیه دارد. از این نظر که تعارف ها 
را بــا خودش و دیگــران کنار گذاشــته و به قول 
خودش، »از راه طی شده« با ما حرف زده است. 
بچه شــاه عبدالعظیم که معماری خوانده و فوق 

لیسانس گرفته و به گفته خودش، روزگاری ریش 
پروفسوری و سیبیل نیچه ای گذاشته و کتاب های 
منورالفکرهای آن روزگار را با خودش این طرف 
و آن طرف کشیده و آخر ســر، گم شده اش را در 
امام)ره( و پیام او پیدا کرده و بدون تعارف، عشق 

به او را فریاد زده و لکنت  زبان هم نگرفته است.
»سیدمرتضی« با همین سرمایه به دست آمده 
از »راه طی شــده« و با معرفتی که به راه امام)ره( 
پیدا کرده، وارد میدان هنر انقالبی شده و خودش 
می شود نماد هنر انقالب اسالمی. در این مسیر، 
وجه تمایز آوینی با خیلی های دیگر این می شود 

که حرف را صریح و روشــن می زند و به خاطر 
همین، هم از روشــنفکرهای لیبرال و غرب زده 
زخم زبان می خورد و هم از متحجرانی که بعدها 
دچار وادادگی شــدند؛ مانند همان هایی که او را 
به خاطر چاپ عکس یک جوان بوســنیایی روی 
جلد مجله »سوره« و به بهانه ضدارزشی بودن این 
عکس توبیخش کردند، اما بعدها خودشان شدند 

میدان دار شبهه در ارزش های انقالب!
آوینی بــه دلیل معرفت عمیقی کــه به مبانی 
اسالم و انقالب اسالمی پیدا کرد، حرفش را ُرک 
خت بودن »هنر غربی« را 

ُ
و پوست کنده می زد و ل

فریاد می زد و همین صراحت ناشی از معرفت و 
احساس مسئولیت، باعث ماندگاری آثار هنری و 
قلمی او شد؛ حاال امروز این میراث او پیش روی 
نســل جدیدی از اهالی هنر است که دغدغه هنر 
انقالبی و متعهد را دارند. میراث آوینی، فراتر از 
آثار اوست؛ میراث او همین مشی و مرامی است 
که گفته شــد؛ یعنی فهم عمیــق و دقیق از دین و 
پایه گذاری هنر بر مبنای دین و یک انقالب دینی. 
چیزی که هنوز هم خیلی ها از گفتن و اصرار بر آن 
و تولید هنری بر مبنای آن، خجالت می کشــند و 

دچار لکنت زبان می شوند.

ثنا مهدوی
خبرنگار فرهنگی

 ندا کرمانشاهی
خبرنگار فرهنگی

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

   نمایشگاه    

 اشغال مرگ بار
نگاهیبهسریالخاتون؛ساختهتیناپاکروان

چند ســالی اســت که سریال های شــبکه نمایش 
خانگی توانســته اند جای پــای خــود را در میان 
مخاطبان سریال دوست محکم کنند؛ سریال هایی که 
هر چند وقت یک بار پخش می شــوند و تاکنون نیز 
اکثر قریب به اتفاق شان برای جذب بیشتر مخاطب 
 زرد، پوچ و 

ً
از مؤلفه هایی استفاده می کنند که عموما

بی محتواست، از تجمالت زائد و سبک زندگی های 
نامتعارف و مخرب گرفته تا مطرح کردن مســائل 

جنسی و امثال آنها. 
به همین دلیل در تمامی این ســال ها که شــبکه 
نمایش خانگی سعی کرده است میدان را در دست 
بگیرد، ســریال های اندکی بوده اند که توانسته اند به 
جز جذب مخاطب، نظر کارشناســان و منتقدان را 
هم به خود جلب کنند. بدون تعارف، بیشتر این آثار، 
از مشــکالتی مانند فیلمنامه های ضعیف با طرح 
داستان هایی بی محتوا و دور بودن فضاهای داستان 
از آنچه در واقعیــت جامعه می گذرد، رنج می برند 
و در نهایت نیز در بســیاری از این آثار، مخاطبان از 
بدقولی صاحبان اثر و نیمه کاره رها کردن ســریال 

انتقاد کرده اند. 

 Bروایت تاریخ در بستر عاشقانه  
اما حاال پس از این همه سال و در میان آثاری که 
انگار فقط به دنبال جلب مخاطب به هر قیمت و به 
دست آوردن سرمایه از ساخت یک سریال بوده اند، 

ســریالی از سرگذشــت یک زن ایرانــی در دوران 
جنگ جهانی دوم و اشــغال ایران به دست متفقین 
ساخته شده که در مجموع توانسته است نظر مثبت 

مخاطبان و منتقدان را به خود جلب کند. 
»خاتون« سریالی 23 قسمتی است که برخالف 
بسیاری از سریال های شبکه نمایش خانگی و حتی 
سریال های تلویزیونی، بی خود و بی جهت ِکش داده 
نشــد. داســتان از جایی جذاب و در فضای بومی 
شمال کشور آغاز شده و توانسته از همان ابتدا با خط 
سیر خود، مخاطب را جذب کند. هر چند »خاتون« 
نیز از سوژه تکراری مثلث عشقی بهره می برد که در 
سال های اخیر آن قدر استفاده شده که دیگر تکراری 
اســت، اما با این حال حتی این مثلث عشــقی نیز 
در خدمت داســتان اصلی قرار می گیرد؛ داستانی 
که می خواهد جوانمــردی جوانان این مرز و بوم را 
در دوران اشــغال و قحطی و تجاوز دشمن به خاک 

کشور نشان دهد. 
برهه ای از تاریخ که کمتر در فیلم ها و ســریال و 
حتی در کتاب ها به آن توجه شده و همین باعث شده 

است تا بسیاری از جوانان و حتی افراد میانسال فقط 
جسته و گریخته چیزهایی در این مورد شنیده باشند. 
بنابراین سوژه »خاتون«، ســوژه ای مهم و غیرقابل 
گذشت اســت که برهه ای از تاریخ کشورمان را در 

قالب داستانی عاشقانه روایت می کند. 
اما واقعیت این اســت که ریزه کاری های وقایع 
مربوط بــه آن مقطــع از تاریخ کشــورمان، برای 
فیلمنامه نویس و کارگــردان آنقدر اهمیت ندارد که 
خوِد شخصیت خاتون مهم اســت؛ چراکه بعضا 
اشکاالتی در نمایش وقایع آن مقطع دیده می شود؛ 
اشــکاالتی کوچک اما مهم! بــرای نمونه، یکی از 
 همه حداقل 

ً
مهم ترین مســائل آن دوران که تقریبا

از زبان پدربزرگ هــا و مادربزرگ های مــان آن را 
شــنیده ایم، قحطی گسترده ناشی از اشغال کشور و 
غارت گندم و مواد غذایی از سوی سربازان انگلیسی 
 همین قحطی نیز مهم ترین دلیل 

ً
و روس است و اتفاقا

برای کارهای رابین هودی شخصیت »رضا فخار« و 
دوستانش می شود، اما هیچ نشانی چه در فیلمنامه و 
چه حتی در کارگردانی و فضاســازی کار از قحطی 

و رنــج مردم نمی بینیم! حتی کافه های شــهر به راه 
هستند، روشنفکرها به کافه می روند و قهوه و بستنی 
می خورند و این در حالی اســت که حدود نیمی از 
جمعیت ایران در آن زمان بر اثر قحطی جان باختند! 
اما در مجموع، روایت داســتان در بستر یک مقطع 
حساس و مهم از تاریخ کشورمان، نقطه قوت داستان 

این سریال است.

 Bدارای ضعف، اما قابل تحسین  
در هر حــال می توان به جرئت گفت، »خاتون« 
برخالف بیشتر سریال های شبکه نمایش خانگی، به 
صورت فکر شــده، حساب شده و با هدف سازنده 
و قابل تحسین ساخته شــده است و از همه مهم تر 
اینکه، »خاتون« برای مخاطــب خود احترام قائل 
است و سعی کرده داســتان را از موضوعی جذاب 
و عاشقانه شروع کند و با همان عشق که حاال وجه 
وطن پرســتی و مبارزه با دشمن به خود گرفته، پایان 

دهد.
شخصیت خاتون در طول سریال، نماد یک زن 
ایرانی اســت که نمی تواند بــه اتفاقات جامعه اش 
بی تفاوت باشــد، اما در پایان نماد یک ملت و یک 
کشور می شود؛ کشوری که مردانش برای پاسداشت 
و نگهداری از آن خــون دل می خورند و می میرند، 
امــا اجازه نمی دهند که دســت اجنبی به ناموس و 
مملکت شان برســد. این نماد به دل می نشیند و با 
همه کاستی ها و نقص هایی که سریال دارد، توانسته 
رضایت مطلوبی نسبت به دیگر آثار شبکه نمایش 

خانگی از خود به جا بگذارد.
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جبهه

   قبیله عشق    

   خبر    

افطار در آسمان 

محمد، عشــق پرواز داشــت و 
عاقبت هم پایش به کابین خلبان 
رسید. همین که دوره های آموزش نظامی را 
گذراند، درخواست انتقال به نیروی هوایی 
داد و به آرزویش رســید. در قدم بعد برای 
تکمیل دوره خلبانی و پرواز با هواپیماهای 
پیشرفته جت شکاری، به یک پایگاه هوایی 
در ایالت تگزاس آمریکا اعزام شد. محمد 
نوژه در بازگشــت به کشــور، به یکی از 
خلبانان زبده و شجاع پایگاه سوم شکاری 

همدان تبدیل شد.
انقالب تازه داشــت جان می گرفت که 
گروهک های ضدانقالب در نقاط مختلف 
آشــوب به  راه  انداختند تا بــه خیال خود با 
نقشه  خارجی شان،  حامیان  پشــت گرمی 
تجزیه ایران را به اجرا درآورند. شــهر پاوه، 
یکی از نقاطی بود کــه قربانی خیانت این 
افراد شد. روز 23 مرداد خبر رسید هواداران 
مســلح حزب دموکرات کردستان با انواع 
سالح ها به شــهر پاوه حمله کرده اند. پیام 

سقوط پاوه به مرکز فرماندهی مخابره شد.
ســرگرد محمد نــوژه ازجمله خلبانان 
پایگاه سوم بود که برای سرکوب این خائنان 
داوطلب شد و با اینکه می دانست مأموریت 
پرواز بر فراز پاوه محاصره  شده ممکن است 
بی بازگشــت باشــد، در پذیرش آن تردید 
نکرد. مرداد ماه آن سال با ماه مبارک رمضان 
مصادف شده  بود و همه مدافعان شهر پاوه 
از جمله خلبان نــوژه با زبان روزه به جنگ 
خرابکاران ضدانقالب رفته  بودند. عملیات 
با موفقیت انجام شد؛ اما هواپیما در هنگام 
انجــام گشــت های هوایی هدف آتشــبار 
عناصر ضد انقالب قرار گرفت و از کنترل 
خارج شــد و در ادامه به کوه اصابت کرد. 
هواپیمای خلبان شجاع پایگاه سوم شکاری 
در منطقه قشالق بین پاوه و روانسر سقوط 
کرد و ســرگرد خلبان محمد نــوژه در 25 
مرداد 1358 با زبان روزه به شهادت رسید.

 کنگره شهدای
 گردان روح الله

گردان روح الله از یگان های لشــکر 5 
نصر اســتان های خراســان به فرماندهی 
ســردار محمدباقر قالیباف در دوران دفاع 
مقدس بود. این گــردان در عملیات های 
والفجر 8، کربــالی 1، کربالی5 ، خط 
پدآفنــدی جزیره مجنــون، کربالی  10، 
بیت المقــدس 2 و 3 و... شــرکت کرده 
است.  رزمندگان پیشکسوت این یگان در 
راستای منویات رهبر معظم انقالب برای 
زنده نگه داشتن یاد شهدا با تشکیل ستاد 
یادواره شــهدای گردان، ضمن شناسایی 
و تشــکیل پرونده 223 شــهید گردان، 
زندگینامه، تمثال مبارک هر شهید و اسناد 
مربوط را جمع آوری کرده اند. ستاد یادواره 
گردان روح الله تاکنون یک یادواره استانی 
و تعــداد 12 محفــل انــس در زمان ها و 

مناسبت های مختلف برگزار کرده است.
گفتنی اســت، تاکنون بیش از پنج هزار 
اســناد دوران دفاع مقدس شــامل تصاویر، 
دلنوشــته ها و فیلم ها جمــع آوری و بایگانی 
فیزیکی و دیجیتالی شــده اســت. تاریخچه 
گــردان و مصاحبه هــا و نیز تدویــن کتاب 
زندگینامه شهدای گردان در حال انجام است.

ســردار »اســماعیل قاآنی« فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مراسم نخستین 
ســالگرد شهادت ســردار ســیدمحمد حجازی، 
جانشین ســابق نیروی قدس در تاالر وزارت کشور 
اظهار کرد: »شهید حجازی از شهدای برجسته نظام 
است که در همه دوره ها جزء جلوداران بود و در همه 

صحنه ها حضور داشت.«
وی ادامــه داد: »بــدون تردید برگــزاری چنین 
جلساتی، یاد و گرامیداشت همه شهدای واالمقامی 
است که برای حرکت انقالب اسالمی جان خود را 
فدا کردند؛ چه شهدای برجسته و قهرمانی همچون 
قاسم ســلیمانی، احمد کاظمی، حسین خرازی و 
عبدالله میثمی که همه جزء دوستان شهید حجازی 

بودند و چه سایر شهدای بزرگوار.«
ســردار قاآنی گفت: »شهدای مقاومت از درون 
قلب مقاومت که ایران اسالمی است و سایر شهدا 
و شــهدایی که در فلســطین قهرمان در ماه رمضان 
عملیــات انجام دادند، نشــان دادند که اســالم و 

فلسطین زنده است و راه شهدا استمرار دارد.«
وی خاطرنشــان کرد: »همه ملت خوب مطلع 
هســتند که برگزاری مجلس شهید عالوه بر تکریم 
و احترام به آن شــهید، مجلس برشماری عزت ها 
و نشــان دادن راه با عزت زندگی کردن با تأســی به 

شهداست.«
فرمانده نیروی قدس ســپاه گفت: »ما در وسط 
میدان مبارزه هستیم و ایران اسالمی جلودار مبارزه 
با استکبار و صهیونیسم است؛ ما باید استمرار این 

راه پرعزت و افتخار را دنبال کنیم.«
سردار قاآنی با اشاره به سخنان امام خمینی)ره(، 

گفت: »امام فرمودند که بدون هیاهوهای سیاســی 
و خودنمایی های شیطانی به جهاد برخیزید. شهید 
حجازی برجســتگی های بسیاری داشت. یک ُبعد 
ارزشی زندگی شهید حجازی که این مرد را اینقدر 
بــزرگ کرد، عمل بــه این جمله امام بود. شــهید 
حجــازی پرتالش و باتدبیر بــود. همچنان که امام 

خامنه ای در پیام شان به آن اشاره کردند.«
فرمانده نیروی قدس ســپاه بیان داشــت: »این 
مرد، مرد میــدان کار و تالش خالصانه و حاضر در 
همه صحنه های مورد نیاز بدون هیاهوهای سیاسی 
بود. شــهید حجازی مراتب مختلف مسئولیتی را 
در ســپاه طی کرده بود. رهبــری فرمودند که او در 
مســئولیت های بزرگ خدمت کرده و در همه آنها 

سربلند بوده است.«
وی اضافه کرد: »شهید حجازی هرکجا نیاز بوده 
پیدا کرده است. ایشــان در اوج مسؤلیت های بلند 
وقتی نیاز پیدا می شد، در عناوین پایین تر از عناوین 

بزرگش می ایستاد و کار می کرد.«
ســردار قاآنی گفت: »شهید حجازی زمانی که 
جانشین فرمانده نیروی قدس بود با همت و اخالص 
کار کرد؛ این شــهید جزء برجسته ترین چهره های 
مقاومت در کشور است. در اولین بمباران شیمیایی 
در خیبر، من به یاد دارم که ایشــان چگونه جبهه را 
اداره کرد. در دوره حدود 10 ســال فرمانده نیروی 
مقاومت بسیج بود. وقتی هم که به عرصه مقاومت 
بین الملل آمد، برای پشتیبانی از رزمندگان مبارزه با 
صهیونیسم به زیبایی و باتدبیر درخشید؛ به گونه ای که 
سیدحسن نصرالله ایشان را جزء چهره های باتدبیر و 

مرد متفکر کارآمد تلقی کردند.«

وی ادامه داد: »شــهدا با رفتارهایی که داشتند، 
اســتاد دانشــگاه شــهیدپروری نیز بودند. یکی از 
هنرهای شــهید حجازی شناســایی انسان های با 
اســتعداد و فراهم کردن زمینه های رشــد آنها بود. 
ایشان و ســردار سلیمانی انسان های بزرگی تربیت 
کردند که در سراسر عالم هرجا نیاز باشد، پرچمدار 
مقاومت هســتند. خط مقاومت ادامه دارد و رشد 

کرده است.«
فرمانــده نیروی قدس ســپاه با اشــاره به حمله 
رژیم صهیونیســتی به لبنان در سال 1982، گفت: 
»صهیونیســت ها در آن جنگ جنایات بی سابقه ای 
کردند؛ اما امروز قهرمانان عرصه مقاومت در لبنان با 
جلوداری سیدحسن نصرالله چنان سلطه ای بر این 
منطقه پیدا کرده که اسرائیل دیوار 6 متری و در برخی 
جاها ستون 30 متری زیر زمین ساختند تا کسی به 

آنها نفوذ نکند.«
 وی ادامه داد: »مردم مظاهر ناتوانی آنها و قدرت 
جبهــه مقاومت را که هر روز رو به رشــد اســت، 
می بینند؛ قهرمانــان و فرزندان فلســطین هرکدام 
زمینه هایی برای خود ایجاد کردند و عملیات هایی 
در درون سرزمین های اشغالی انجام دادند. سیستم 
پلیسی آنها در سرزمینی که پادگان است، نتوانست 
آنها را ببینــد. فرزندان فلســطین اینگونه عملیات 
کردند. شــهدای بزرگواری همچــون رعد حازم 
باصالبــت حرکت کردند و اقدام پاســخگویانه به 
جنایت صهیونیســت ها دادند. پــدر قهرمان حازم 
گفت همه فرزندان فلسطین اینگونه شهادت طلب 
هســتند. این مقاومت را امام در درون نظام راهش 
را نشــان دادند و رهبری همیــن راه را با جدیت و 
صالبت طی می کنند و از فرزندان خودشان در درون 

نظام و ماورای نظام حمایت می کنند.«
ســردار قاانی تأکید کرد: »ما به رژیم اشــغالگر 
قــدس گفته ایم کــه از هر گروه مبــارزی علیه وی 
پشتیبانی می کنیم و این پشتیبانی همچنان ادامه دارد؛ 
جوانان فلسطینی سرمایه های نهفته درون فلسطین 
و نســل چهار و پنج هســتند که تمام سرزمین های 
اشغالی را به هم ریختند. این جوان چند ساعت در 
سرزمین سراسر پلیســی حرکت کرد. این سیستم 
از 9 شــب تا نماز صبح نتوانست او را پیدا کند. در 
نهایت در مسجدی به او مشکوک شدند، اما خودش 

را تسلیم نکرد و مردانه جنگید تا شهید شد.«
وی خاطرنشان کرد: »یک جوان فلسطینی آنگونه 
اینهــا را به هم می ریزد. در نتیجه صهیونیســت ها 
کوچک تر از آن هستند که با نظام جمهوری اسالمی 

روبه رو شوند.«
سردار قاآنی گفت: »البته خودمان هم دست بسته 
نیســتیم. اگر به منافع این نظام در هر کجای عالم 
تعرضی صورت بگیرد، پاسخ جدی خواهیم داد. ما 

خوب می دانیم شما کجا هستید. در اربیل خیلی از 
کسانی که در کنارتان زندگی می کردند، نمی دانستند 

پایگاه شماست؛ اما تحت رصد ما بودید.«
وی بیان داشــت: »البته خودشــان هــم اقرار 
کردند که ایــران چگونه این پایگاه جنایتکارانه را با 
مالحظات امنیتی رصد می کنــد. بنابراین هرکجا 
 برخورد جدی با رژیم 

ً
که تشــخیص بدهیم، حتما

صهیونیستی می کنیم و آنها کوچک تر از آن هستند که 
با ما هماوردی کنند.«

فرمانده نیروی قدس سپاه خاطرنشان کرد: »اگر 
مالحظاتی می کنیم، مالحظات ماست نه از قدرت 
شماست. ما دارای فهم انقالبی هستیم و می دانیم که 
کی و کجا با شما برخورد کنیم. ما مالحظات انسانی 

داریم و مثل شما نیستیم.«
ســردار قاآنی بیان داشــت: »رژیــم رو به زوال 
صهیونیســتی که به حول و قوه الهــی هرچه زمان 
می گذرد، به این نابودی نزدیک تر می شــود، با این 
 
ً
دولت نیم بندی که دارد در حال سقوط است و حتما
به اضمحالل این رژیم ســرعت بخشیده می شود. 
برادرانی که ابراز رشادت می کنند، به این مسیر ایمان 
دارند. ما به شــهدای مقاومت و فلسطین و پدران و 
مادران شــان درود می فرســتیم. مقاومت امروز در 
سراسر دنیا گسترش پیدا کرده و هر کجا ظالمی به 
ممالک اسالمی تعرض کند، بچه مسلمان ها حضور 
دارند و جمهوری اسالمی از آنها حمایت می کند.«

وی در خصوص یمن نیز گفت: »بچه مسلمان ها 
هم جنگ و هم کشور را اداره کردند و امروز فرزندان 
جدید انقالب اســالمی ســالح های عمده ای که 
استفاده می کنند خودشان می سازند، موشک با برد 
بیشــتر از هزار کیلومتر و پهپاد بــا برد بیش از هزار 

کیلومتر می سازند.«
وی گفت: »رهبران نادان ســعودی باید بفهمند 
که با همــه امکانات هر روز عقب تــر رفته اند. این 
جنگ، جنگی نیســت که به نفع آنها باشد. توصیه 
رهبری معظم انقالب خیرخواهانه بود. اگر عقلی 
باشد، زودتر باید تمام کنند. این در حالی است که 
جنایت کاران جنایت کارزاده که از پشــتیبانی دیگر 
زیرساخت های  تمامی  برخوردارند،  جنایت کارها 
یمن را از بیــن بردند. ما مدارک مســلم قطعی از 

جنایات عربستان داریم.«
سردار قاآنی گفت: »آنهایی که سردار سلیمانی را 
ترور کردند تا خللی در جبهه وارد کنند، این فهم را 
نداشتند که هر قطره خون سردار سلیمانی انسان های 
بســیاری را جذب خود می کند. دیر نباشد که فتح 

قدس را ببینیم.«

هشدارفرماندهنیرویقدسسپاهبهصهیونیستها

تمام مبارزان
تحت حمایت ما هستند

   خاکریز    

یادیازسردارشهیدحاجحسینبصیر،قائممقاملشکر2۵کربال

 مجاهدت
از افغانستان تا ایران

حســین بصیر در شب شــام غریبان محرم سال 
1322 در فریدونکنار به دنیا آمد.

 Bمداح حماسی
به نقل از مادر شــهید: »تولــد او در غروب روز 
عاشورا )شب شام غریبان( بود و به خاطر همین 
ما نام او را حسین نهادیم و خدا می داند که محبت 
امام حســین)ع( در جان او خانه کرده بود و روی 
همین عالقه، از مداحان تراز اول شهر محسوب 
می شد و در دســته های سینه زنی روز عاشورا در 
همان ایام طاغوت، شعرهای او همه اش حماسی 
و انقالبی بود. در حقیقت حق امام حسین)ع( را 
در ایام اختناق با شعارهای حماسی حسینی، در 

حد توان ادا می کرد.«
حسین دوران تحصیالت خود را تا ششم ابتدایی 
نظام قدیم پشــت سر گذاشت و از آن پس به کار 
روی آورد و شــغل آهنگری را انتخاب کرد و تا 
مرحله اســتادی پیش رفت. دوران ســربازی را 

در پادگان »منظریه« تهــران زمانی آغاز کرد که 
نهضت امام خمینی)ره( مرحلــه پنهانی اش را 
طی می کرد. او هم به نوبه خــود به خیل یاوران 
گمنام امام پیوست. جلســات مذهبی زیادی را 
در زادگاهش تشــکیل داد و به مبارزه علیه رژیم 
شاهنشاهی رونق بخشــید. چند باری به زندان 
افتاد تا اینکه در ماه های پایانی سلطه رژیم پهلوی 
در شهر هسته های مبارزه و گروه های راهپیمایی را 
تشکیل و سازمان داد. بعد از پیروزی انقالب باز 
از پای ننشست؛ مبارزه با ضد انقالب و منافقین را 
آغاز کرد و در تشکیل انجمن های اسالمی شهر و 
روستا و مبارزه با منکرات و تشکیل دادگاه انقالب 
شرکت فعال داشــت. محرومیت زدایی از دیگر 

عرصه های حضورش بود.

 B مجاهدت در افغانستان
زمانــی که مردم مظلــوم، بی دفاع و بی ســالح 
افغانستان مورد هجوم ارتش شوروی سابق قرار 
گرفتند، حســین بی تابانه به آن دیار ســفر کرد تا 

تکلیف اسالمی خود را در قبال برادران هم درد و 
هم دین خویش به انجام برساند و مدتی را در میان 
مجاهدان افغانی، علیه رژیم شوروی مبارزه کرد و 
مبتنی بر عقیده پا را فراتر از مرزهای ملیتی نهاد و 
وارد مرزهای عقیدتی شد. مجاهدت های زیادی 

در کنار مجاهدان افغانستانی داشت.
بعد از بازگشت از افغانســتان روز هفتم شروع 
تهاجم سراســری ارتش بعــث وارد این عرصه 
شد و تا آخرین لحظه شهادت این لباس را از تن 

درنیاورد.

 B»سال 1۳6۳ شد »حاج حسین
نیروهای حاج حســین در آموزش ها و تمرینات 
قبل از عملیات همیشــه برتر و جلوتر از دیگران 

بودند.
»عملیــات والفجر8« آغاز شــد و بــا دالوری 
غواصان دریادل و خط شــکن لشــکر ویژه 25 
کربال این عملیات به پیروزی رسید و حاج حسین 
فرماندهی محور عملیاتی »فاو« لشکر 25 کربال 
شد و مأموریت دفع پاتک های سنگین دشمن را 
بر عهده گرفت و در همین مأموریت مجروح شد.

 برای 
ً
به  گواهی دریابان شــمخانی، »معمــوال

ســخت ترین عملیات ها لشــکر ویژه 25 کربال 
انتخاب می شد و وقتی حاج  بصیر فرمانده گردان 
بود از گــردان او و زمانی که فرمانده تیپ بود، از 

تیپ او استفاده می شد...« 
عملیات کربالی 1 در مهــران بود که خبر پرواز 

بردارش را در عملیات به او دادند.   

در »عملیات کربالی 8« قائم مقام لشکر ویژه 25 
کربال شد و در همان عملیات بهترین دوستانش 

شهید شدند.
 و او دلتنگ یاران. اوایل ســال 1366 در تدارک 
»عملیــات کربــالی 10« در ارتفاعات برفگیر 
»ماووت« به ســر می بــرد و شــب عملیات با 
اینکه سه شــبانه روز پلک هایش خواب را لمس 
نکرده بود، در مقابل توصیه فرمانده لشکر مبنی 
بر اســتراحت گفت: »من فرمانــده این محور و 
عملیاتم و باید در کنار بســیجیانم باشم تا از کار 
آنها و نحوه عملکردشان مطلع باشم تا ان شاءالله 

مشکلی پیش نیاید.« 
کربــالی حاج حســین همانجا بود و در شــب 
عملیات کربالی 10، دوم اردیبهشــت ماه سال 
1366 خمپاره ای بر ســنگر او فرود آمد و حاج 

حسین بصیر اوج گرفت تا آسمان.
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سیاست
۱۵ نمایندهولیفقیهدرسپاهدرهمایشمسئوالندفاتربررسیوتأییدمحتوایمحصوالتفرهنگی

یانه  وار  نفوذ می کند پاسدارانحراف مور

ســیوچهارمینمرحلهیارانــهحکمتبا
افزایشدوبرابریواریزشــدکــهمبالغبر
اســاستعدادافرادتحــتتکفلبههمان
نســبتقبلوباافزایشدوبرابریاستو
اولینواریزینیمهفروردینماهانجامشده

است.

به گزارش صبح صادق، ســازمان اتکا با اعالم 
این موضــوع که دو برابر شــدن مبلــغ یارانه 
حکمت به دارندگان حکمــت کارت پیامک 
شده، اعالم کرد: »در سال جدید نحوه و میزان 
تخفیفات مربــوط به خرید از فروشــگا ه های 
اتکا برای شاغالن و وابستگان )بازنشستگان( 

نیروهای مسلح تعیین شد.«
بر این اســاس، تخفیفات حکمت کارت 
خانواده نیروهای مســلح، برای تمامی کاالها 

لحاظ می شود و شــاغالن نیروهای مسلح از 
این پس می تواننــد از اعتبار تخفیف حکمت 
کارت به مبلغ 1/250/000 ریال که به تفکیک 
750/000 و 500/000 ریال اســت، استفاده 
کننــد. به این ترتیب، شــاغالن در صورتی که 
ماهیانه خرید بیش از 12/000/000 ریال داشته 
باشــند، می توانند از مجمــوع هر دو تخفیف 

برخوردار شوند. 
همچنین، بر اســاس اطالعات منتشر شده 
از سوی سازمان اتکا تمامی وابستگان نیروهای 
مسلح نیز می توانند از اعتبار تخفیف حکمت 
کارت به مبلغ 2/000/000 ریال که به تفکیک 
1/500/000 و 500/000 ریال است، استفاده 
کنند. وابستگان معزز در صورت خرید ماهیانه 
باالتر از مبلغ 12/000/000 ریال، می توانند از 

هر دو تخفیف برخوردار شوند.

  تغییر یارانه حکمت
وشگاه های اتکا  و تخفیفات فر

   جهت اطالع    

۳ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۰ ۰ ۳ ۳
سامانهپیامکیهفتهنامهصبحصادق

   روی خط    

  مشکالت کشور
  با تکیه به بسیج 

حل می شود

09۱20007۱42/ ساعت کار ماه مبارک 
رمضان در سپاه در تهران با ساعت فریضه 
نماز جماعــت و نمــاز اول وقت تالقی 
دارد، بهتر بود در ایــن ماه میهمانی خدا 
مسئوالن به این مسئله مهم هم قدری فکر 

می کردند.

09۱80008۶3۱/ آیا مــا ماهواره ای در 
فضا داریم، کــه درصورت نیاز بتواند کل 

مرز شرق یا غرب را رصد کند؟
صبحصادق:امروزهعمدهقدرتهای
مطرحاقتصادیونظامیجهان،چنین
مأموریتهایــیرابااســتفادهازتوان
پهپادیانجاممیدهند؛چونبهصرفهتر
استوپایشمرزهادرنیروهایمسلح
باپهپادبهراحتیدرحالانجاماست.

مشــکالت  تمــام   /09030000۱3۱
به دســت بسیج حل می شــود؛ مبارزه با 
گرانی و احتــکار، ایجاد نظم اجتماعی، 

فرهنگ سازی و... .

روشــنگر  بصیــرت   /09۱30004۱08
است و راه را به ما نشان می دهد، بصیرت 
قطب نماست. این گفته ناب حضرت آقا 
امام خامنه ای)حفظه اللــه( را باید با آب 

طال نوشت./ »رحیمیان« از شهرکرد

غاصــب  رژیــم   /09۱400089۶۱
صهیونیســتی، از تــرس عملیات هــای 
رزمندگان فلسطینی، همیشه در وحشت و 

اضطراب به سر می برد.

0939000002۶/ چرا خروج ســاعت 
12 کارکنان دوشنبه ها ستاد کل نیروهای 
مسلح در سایر یگان های نظامی اجرایی 

می شود؛ اما در سپاه اجرا نمی شود؟

اعمــال  نتیجــه   /092۱0008828
سنوات کارکنانی که با مدرک تحصیلی 
کارشناسی به استخدام نیروهای مسلح در 

آمده اند، به کجا رسید؟!

092۱0002400/ دلیل اجرا نشدن حق 
منطقه جنگی نیروهای مسلح چیست؟! 
چــرا نیروهای کشــوری از ایــن امتیاز 
برخوردار هستند، اما نیروهای مسلح هیچ 

امتیازی ندارند؟

09۱2000۵23۱/ بــه نظر می رســد، با 
گذشت چند ســال از عملیات های دفاع 
از حــرم، امروز نوبت تحلیــل و روایت 
عملیات های دفــاع مقــدس از حرم به 
فرمانده سیدالشهدای مدافعان حرم است.

09330000890/ بــا توجه بــه این که 
امام خامنه ای شهید سلیمانی را به عنوان 
مکتب مطرح کردند باید مکتب سلیمانی 
را نظریه پــردازی و ابعادشناســی کنیم. 
چــرا در این زمینه کوتاهــی می کنیم؟!/ 

»حسین پور« از قزوین

0933000۵4۱2/ با عرض تســلیت به 
مناسبت ایام شهادت حضرت علی)ع(، 
اول پاســدار اســالم در رکاب پیامبــر 
اعظم)ص( و گرامیداشت سالروز تاسیس 
سپاه پاســداران انقالب اســالمی، بر ما 
پاســداران واجب اســت که در مسیر آن 

بزرگواران گام برداریم.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در همایش مدیران و کارشناســان دفاتر بررســی و 
تأیید محتوای محصوالت فرهنگی سپاه  با تأکید بر 
اهمیت شناخت انحراف گفت: »انحراف به صورت 
موریانه ای نفوذ می کند و گاهی با آیات قرآن خود را 

مخفی می کند.«
صــادق،  صبــح  گــزارش  بــه 
عبداللــه  دکتــر  حجت االسالم والمســلمین 
حاجی صادقی  در این همایش تک بعدی شــدن را 
خطر بزرگ برشــمرد و افزود: »نباید در مسیر کار 
تبلیغی صرف تعبد یا فقط رشد علمی مدنظر باشد، 
بلکه همه جزئیات فکری ـ فرهنگی با نگاهی جامع 
باید شناســایی شوند تا تشخیص و فهم صحیح در 

خصوص محتوای تولیدات حاصل شود.«
نماینده ولی فقیه در سپاه در ادامه با تأکید بر لزوم 
باالبــردن کیفیت تولیدات محصــوالت فرهنگی 
خاطرنشان کرد: »اثربخشی و مفید بودن، باید معیار 

ارزیابی محصوالت باشد.«
دکتر حاجی صادقی با یادآوری دیداری که با رهبر 
معظم انقالب داشــته اند و با نقل مطلبی از ایشان 
مبنی بر اینکه محتوای آبکی )سطحی( نه تنها مفید 
نیســت؛ بلکه ضرر هم دارد، تصریح کرد: »کسی 
مجاز نیســت بابت محتوایی که در رشــد فکری و 

مهارتی نقشی نداشته باشد، ریالی هزینه کند.«
حاجی صادقــی  حجت االسالم والمســلمین 
خطاب به مدیران دفاتر تأیید محتوای محصوالت 
فرهنگی تأکید کرد: »از اینکه مســئوالن یا کسانی 
ناراحت می شــوند که شــما آثار غیر مفیــد را رد 

می کنید، به واکنش ها توجه نکنید و به تکلیف خود 
عمل کنید.« وی ضمن هشــدار در مورد انحراف 
از مسیر اصلی، بیان داشــت: »تولیدات سپاه باید 
ســالمت فکری، اعتقادی و مکتبی و علمی داشته 
باشند و ســایر آثار بیرونی نیز که مورد بهره برداری 
قرار می گیرد، باید با دین و شاخص ها انطباق داشته 
باشــد و شما باید قبل از تهیه و تولید محصوالت با 
مسئوالن فرهنگی و تولیدکنندگان تعامل داشته و آنان 
را به شاخص ها و معیارها مسلط کنید. همچنین در 
فرآیند تولید آثار نیز باید نظارت مؤثر صورت گیرد تا 

کار از مسیر اصلی منحرف نشود.«
نماینده ولی فقیه در ســپاه با اشــاره به الزامات 
ســخت افزاری و نرم افزاری برای بررسی و نظارت 
بر محتــوای فرهنگی افزود: »یکی از اشــکاالت 
برخی مدیران، کم اطالعی آنان از کار کارشناسی و 
ضعف در ارزیابی هاست؛ درحالی که همه مدیران 
در مرحلــه اول باید به اصــول علمی و تخصصی 
در حوزه کاری خود آشنا باشــند و در صورت نیاز 

توانمندی های الزم را کسب کنند.«
وی افزود: »شرایطی باید فراهم شود که اشراف 
اطالعاتی به تمام تولیدات ســپاه داشــته باشیم و 
حتی پیامک هــای فرهنگی تبلیغــی را باید دفاتر 
تأیید محتوای مطلع باشــند و با برقراری ارتباط با 
مراکز تولیدی سپاه به آنان اطمینان دهید که نظارت 
محتوایی مچ گیری نیست؛ بلکه کمک به اثربخشی 

و مفید بودن آثار است.«
حجت االســالم حاجی صادقی با تأکید بر لزوم 
شناســایی و ســاماندهی عناصر فرهنگی ســپاه و 

صاحب نظران در سایر ســازمان های مرتبط افزود: 
»مدیران تأیید محتوا باید در راستای مأموریت خود 
توانمند شوند و گفتمان سازی در این خصوص باید 

مورد توجه قرار گیرد.«
دکتر حاجی صادقی خاطرنشــان کرد: »الگوی 
سپاه همواره سیدالشهداء)ع( و نهضت ایشان بوده 
و سپاه پاسداران ابوالفضل)ع( انقالب است و درراه 

آرمان های آن، همه چیز خود را اهدا می کند.«
پیش از ســخنان نماینــده ولی فقیه در ســپاه، 
حجت االسالم جاللی، مسئول دفتر بررسی و تأیید 
محتوای محصوالت فرهنگی ســپاه در سخنانی با 
اشاره به سیر شکل گیری و تطور این دفتر، مؤلفه های 
آن را کار عاقالنه، عالمانه و ارزش مدارانه ذکر کرد و 

افزود: »مجموعه تأیید محتوا، سیستم ایمنی فکری ـ 
فرهنگی ســپاه است که از ورود شبه علم، تحریف، 

انحراف و آسیب های معنوی پیشگیری می کند.«
وی جمود، جهالــت و نفــاق را تهدید اصلی 
برشمرد و به اقدامات انجام شده برای مصون سازی 
تولیدات فرهنگی سپاه پرداخت و راه اندازی کانال 
گفتمان سدید و طراحی دوره های آموزشی ارتقای 
دانش و توانمندی مدیران و کارشناســان را در این 

راستا ذکر کرد.
در ایــن همایش که به صــورت ویدئوکنفرانس 
برگزار شد، تعدادی از مدیران استانی دفاتر بررسی و 
تأیید محتوای سپاه نیز نظرات و راهکارهایی را برای 

پیشبرد بهتر مأموریت این دفاتر اراده دادند.

سردارفدویگفت:»یکونیممیلیونبسته
معیشــتیازامروزبااجرایرزمایشکمک
مؤمنانهبیننیازمنداندرسراسرکشورتوزیع

میشود.«

سردار دریادار پاســدار »علی فدوی« جانشین 
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه سیزدهمین مرحله 
از رزمایش کمک مؤمنانه با توجه به ماه مبارک 
رمضان با اســتقبال مردم مواجه شــد، اظهار 
داشت: »مردم کمک کننده اصلی این موضوع 
هستند، اما ستاد فرمان اجرایی فرمان امام)ره(، 
آســتان قدس رضوی و کمیته امداد در این راه 
نقش اساسی داشتند و مجموعه سپاه نیز مسئول 

بسته بندی و پخش این کمک هاست.«
وی افزود: »ما در همه ماه ها میهمان خداوند 
هســتیم و غیر از این نیســت، اما این ماه یک 

میهمانی ویژه اســت و مردم در این ماه رغبت 
بیشتری به کمک به نیازمندان حس می کنند.«

دریادار فدوی گفت: »یک و نیم میلیون بسته 
معیشتی به مناسبت ماه مبارک رمضان و در ایام 
ســالروز میالد امام حسن مجتبی)ع( با اجرای 
رزمایش کمک مؤمنانه بین نیازمندان در سراسر 
کشور توزیع می شود.« جانشــین فرمانده کل 
سپاه در ادامه اظهار داشت: »قدرت جبهه کفر 
نیز قبل و بعد از انقالب قابل مقایسه نیست؛ هر 
چه سال ها از پیروزی انقالب گذشت، به قدرت 

انقالب افزوده و از قدرت جبهه کفر کم شد.«
وی ادامه داد: »پس از دالوری های دهه 60 
کسی جرئت نکرد به مرکز انقالب اسالمی چپ 
نگاه کند و یک تیر به عنوان جنگ به طرف ایران 
بزند؛ این به جهت عظمــت و قدرت انقالب 
اسالمی و دلدادگی مردم به این انقالب است.«

یع ۱/۵ میلیون   توز
بسته کمک معیشتی

   رخداد    

جانشینسازمانخدماتدرمانینیروهای
الکترونیکی »نســخهپیچی گفت: مسلح
بیمهخدمــاتدرمانینیروهایمســلحو
بحثپروندهســالمتالکترونیکیجامعه
هدفازاولاردیبهشــتمــاهبهصورت
کامــلدرمراکــزدرمانیاجرایــیخواهد

شد.«

دکتر امیر احمدی با اعــالم این خبر در جمع 
مدیران و کارشناســان بیمارســتان ها و مراکز 
درمانی نیروهای مسلح اظهار داشت: »آشنایی 
با ســامانه طراحی شــده و بررســی وضعیت 
موجود و چالش های احتمالی در بیمارستان ها 
و مراکز درمانی در حال انجام اســت تا پس از 
تشریح عملکرد و معرفی توانمندی های سامانه، 
بتوانیم با استفاده از تجربیات و ثبت پیشنهادها، 

نظرها و انتقادهای کاربران اصلی این ســامانه 
با کمترین ایراد و باالترین ســرعت این کار را 

اجرایی کنیم.«
معاون خدمات الکترونیک ســاخد هم در 
این جلســه گفت: »با توجه به ابالغیه ســتاد 
کل نیروهــای مســلح مبنی بر اجــرای طرح 
نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک تا اول 
اردیبهشت ماه سال کار آموزش عمومی استفاده 
از سامانه در حال انجام است و آزمون های رفع 

اشکال آن نیز انجام شده است.«
مهندس مشــفقی ادامه داد: »این ســامانه 
ســال گذشته توانسته اســت تأییدهای الزم را 
کســب و تســت های اولیه آن نیز انجام شده و 
ابتــدا به صورت وب راه اندازی می شــود و در 
 کوتاه ترین زمان نسخه API آن اجرایی خواهد 

شد.«

ونیکی  اجرای نسخه پیچی الکتر
از اول اردیبهشت 

   جهت اطالع    

رزمندگانمنطقهدومنیرویدریاییسپاه
یکفروندشــناور،حامل2۵0هزارلیترو
دریادالنپایگاهامامتجاســک۱30هزار
لیترســوختقاچــاقرادرخلیجفارسو

سواحلمکرانتوقیفکردند.

رزمندگان دریادل منطقه دوم و پایگاه امامت 
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
صبح روز جمعه گذشته موفق شدند یک فروند 
شــناور متخلف حامل 250 هــزار لیتر و یک 
شــناور دیگر 130 هزار لیتر ســوخت قاچاق 
را در آب های ســاحلی بندر عامری بوشهر در 
خلیج فــارس و بندر جاســک در دریای عمان 

توقیف کنند.
شناورهای متخلف به همراه خدمه های آن 
توقیف، دستگیر و برای تکمیل روند تحقیقات 

و سیر مراحل قانونی به مقامات قضایی محلی 
تحویل داده شدند.

در هفته اخیر، یگان های عملیاتی نیروی 
دریایی  سپاه پاسداران انقالب اسالمی موفق 
شدند با رصد و اشــراف اطالعاتی مؤثر در 
مجموع بیــش از 650 هزار لیتر ســوخت 
قاچاق کشــف، ضبط و شناورهای متخلف 
را توقیف و به مقامات قضایی محلی تحویل 

کنند.  
عملیات هــای توقیف قاچاق ســوخت در 
هفته اخیر از طریق یگان های عملیاتی شناوری 
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در منطقــه چهارم و پایگاه امامت جاســک و 
رزمندگان دریادل منطقه دوم نیروی دریایی سپاه 
و پایگاه دریایی امامت جاســک نیروی دریایی 

سپاه بوده است.

 توقیف محموله های
سوخت قاچاق در خلیج فارس

   رخداد    



دخلی به آن ندارد...

»جان بی جمال جانان میل جهان ندارد«
آتش فتاده در دل، آتش نشان ندارد

هر روز می شمارد ایام عمر رفته
چون کشتی شکسته یک بادبان ندارد
در دوره جوانی افسرده و ملول است
حتی ستاره ای در هفت آسمان ندارد

ده سال در پی اش بود تا همسری بگیرد
 از عقل و فکر و تدبیر، گویا نشان ندارد!

یک جا مالک خانه،  یک جا مالک ماشین
این خط فقر مطلق، زخم زبان ندارد؟

با قرض و قوله و وام، فرش و پتو خریده
از مبل و تخت بگذر، یک سایبان ندارد

با وام ازدواجش خانه اجاره کرده
با این حقوق ناچیز، تاب و توان ندارد
در خواب ناز هر شب، ماه عسل ببیند

بیچاره حالتی جز دیوانگان ندارد
با وعده های دولت امیدوار، اما

جیب وحساب خالی، دخلی به آن ندارد
علیعرفانی)شاعرباشی(
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صدیقه سادات شجاعی
مشاور خانواده

از ارشاد تا حسینیه ارشاد
آخرین زنــدان ســخت تر از قبلی ها بود، 
روزه داری ماه رمضان در زندان جسمش را 
فرسوده و معده  رنجورش را رنجورتر کرده 
بود. ضعف چشمش به سبب شکنجه های 
زندان بیشتر شده بود. محرم 1350 به سفر 
تبلیغی نرفت؛ اما جلســات تفسیرش به پا 
بود. برادرش سیدهادی هنوز آزاد نشده بود 
و ممنوع المالقات بــود و او همراه خانواده 
پیگیر سرنوشــت برادرش هــم بود و هم 
در تالش برای آشــتی دادن دکتر شریعتی 
و اســتاد مطهری. ســال ســخت 1350 
به روزهــای پایانی  نزدیک می شــد. دکتر 
شریعتی از او خواست زمینه بازگشت آقای 
مطهری به حسینیه ارشاد را فراهم کند. از 
او خواســته بود خود او پیش قدم شود و در 
حسینیه سخنرانی کند تا اعتصاب روحانیون 
برای سخنرانی در حســینیه شکسته شود 
و بعــد زمینه  حضــور اســتاد مطهری و 
دیگــران را فراهم کند. آقــای خامنه ای و 
دکتــر شــریعتی رابطه نزدیکی داشــتند؛ 
رابطه ای که صمیمیتــش مانع انتقاد کردن 
از برخی اندیشــه های دکتر نبود. بسیاری 
از روحانیون از ســتایش دکتر آغاز کردند و 
بعدها به تخطئه شــدید دکتر رسیدند؛ اما 
آقــای خامنه ای از ابتدا معتــدل بود. جواد 
منصوری می گوید سال 1350 که به منزل 
آقای خامنه ای در مشهد رفتم، ایشان گفتند 
پیش از شما دکتر شریعتی اینجا بوده است. 
به او تذاکراتی در مورد مسئله والیت فقیه 
داده و منابعی را برای مطالعه معرفی کردم. 
دکتر هم پذیرفته و گفته اگر این مطالبی را 
که شما به من گفتید می دانستم، حرف هایی 
را که قبال زدم، آنطور بیان نمی کردم و جور 

دیگری می گفتم.
موسوی تبریزی می گوید: »یکی از کسانی 
که دکتر و تفکراتش را خوب می شناخت 
و اشــکاالت را خصوصی و منطقی به او 
می گفت آقای خامنه ای بود.« او شــنیده 
است گاه دکتر و آقای خامنه ای از سر شب 

تا ساعت ها باهم بحث داشته اند.
سیدحسین موسوی تبریزی، عروج، ص 342

 نردبان جهل
 

آرام و خوش خیــال پله  های نردبان را باال 
می رویم. بــاال و باالتر. خیلی عمر خرج  
می کنیم تــا به آن باالها برســیم. یک آن 
روی پله ای تکیه می دهیم تا مســیر آمده 
را نظر کنیم. به خیال خودمان سبک بالیم 
و راه رفتــه. نگاه که به پاییــن می دوزییم 
ماجرا طور دیگری است. ما راه را اشتباه 
آمده ایم. ما بر نردبانی پا گذاشته ایم که به 
دیواری تکیه ندارد. ما تا اینجا آمده ایم که 
صدای زمین خوردمان بیشتر شود. ما در 

حال سقوطیم. یک سقوط بد! چرا؟
بال زدن در تاریکی ها جز دور شدن از 
راه درســت، عایدی ندارد. در باال رفتن 
از پله های جهل، صعودی در کار نیست، 
بلکه صدای زمین خوردن مان بیشتر است. 
اوج گرفتن در نردبان معنویت و دیانت با 

تکیه بر دیوار معرفت ممکن است.
آقاجــان! این تــرس و نومیــدی که 
وجودمــان را غرق می کند نــه از نداری 
است! نه از ســرگردانی و افسردگی! ذره 
ذره این ترس ها و نومیدی ها در بی معرفتی 
ما ریشه دارد. ما شما را نشناخته ایم که از 
نردبان جهل، از این نردبان بی پشتوانه، باال 
رفته ایم. موال جان! ما در حال ســقوطیم، 

شما دست ما را بگیرید.

حسن ختام

   غیر رسمی    

حضرت علی)ع(: خورشــید و ماه و گیاه و درخت و آب و ســنگ را با دقت بنگر و نیز آمد و شد شب و روز 
را و درهم خروشــیدن دریاها و انبوهی کوه ها و بلندای قله ها را و نیز کثرت واژگان و گوناگونی زبان ها را در 
نظر آر! با این همه، وای بر آنان که تقدیرگر آفرینش را انکار می کنند و مدبر نظام هســتی را نادیده می گیرند. 
اینان می پندارند چون علف های هرز، کشاورزی ندارند و چهره های گونه گون آنان را نگارگری نیست، بی آنکه 
برای پندار خود به دلیل و برهانی تکیه کنند و برای جنجال بیهوده شان پشتوانه تحقیق و پژوهشی داشته باشند.
چهلحدیث»گهرهایعلوی«)ع(،حدیثشماره202

 علف های هرز
   صادقانه    

برای آنکه معجزات زندگی را ببینید، کافی اســت به گذشته بنگرید و مشکالتی را مرور کنید که گمان 
نمی کردید با وجود آنها جان سالم به در ببرید و سپس به جلو بنگرید و به خدا اعتماد کنید. او درهایی را 
می بندد که هیچ کس قادر به گشودنش نیست و درهایی را می گشاید که هیچ کس قادر به بستنش نیست. 

خداوند همانی است که شما را از سختی ها به سالمت گذر می دهد.

 معجزات الهی
   صبحانه    

تیغ در گلو

ماه می آید از خم کوچه،
چهره ای دائم الوضو دارد 

پینه بر دست هاش و نعلینش،
اثر وصله و رفو دارد 

مرد، تنهاست؛ مرد غمگین است،
کمرش از فراق خم شده است 

ساغر شادی اش اگر خالی ست،
باده غم سبوسبو دارد 

ضربان صدای او جاری ست،
با یتیمی به خنده مشغول است 

سر تقسیم سهم بیت المال،
با صحابه بگو مگو دارد 

کاه گل های کوچه مرطوب اند،
اشک دیوار را درآورده ست 

ناله خانم جوانی که
هر چه دارد علی از او دارد 

حب او از نتایج سحر است،
باش تا صبح دولتش بدمد 

آن صنوبر دلی که می باید
پیش او سرو سر فرود آرد 
چارده قرن بعد خیلی ها،
دم از او می زنند اما مرد 

همچنان خار در دو چشمش هست،
همچنان تیغ در گلو دارد 

عباساحمدی

   کتیبه سبز    

   کشکیات    

حسن نوروزی
نویسنده

   تلخند    
بدون شرح/ کارتونیست: کمال شرف از یمن

با تمام سختی پیک نیک را روشن کرد و 
ماهیتابــه ســیاه ســوخته ای را رویش 
گذاشــت. کمی روغن ریخت و آرد الک شده را 
روی آن خالی کرد و شروع کرد به هم زدن! شب 
نوزدهم ماه رمضان بود. درســت شــبی که خبر 
مرگ شوهرش را آورده بودند. هر ماه با نداری و 
بیچارگی به شب نوزدهم که می رسید خیراتی، 
دعایی یا ذکری هدیه شوهر جوانش می کرد. حاال 
که ماه رمضان بود، باید حلوا درســت می کرد و 
خیرات می داد. بوی حلوا که بلند شــد، منیژه از 
اتاق کوچک شان بیرون آمد و خیره خیره به رنگ و 
لعاب حلوا نگاه کرد و آب دهانش را قورت داد. 
گرسنه بود و دلش می خواست برای افطار چیزی 
غیر از نان و پنیر و چایی بخورد، اما چیزی نگفت. 
می دانســت این تنها هدیه ای اســت که مادرش 

می تواند برای پدرش بفرستد. حلوا توی سه ظرف 
مالمین قدیمی تزئین شد. زن، پسرش عباس را 
صدا کرد و پســربچه با ســر و روی خاکی وارد 
حیاط شــد. حلواهــا را که دیــد، گل از گلش 
شکفت. زن با عصبانیت به شیر وسط حیاط اشاره 
کرد و گفت: »دســتتو بشور عباس! دستتم به این 
حلواها نخوره، خیراته! بده در خونه همسایه ها...« 
عباس سینی را گرفت و با غرولند گفت: »پس ما 
چی؟« زن با خجالت نعلبکی کوچکی را نشان 
داد و پســر را راهی کرد. عباس، اما دلش برای 
حلواهــای خوشــرنگ توی بشــقاب رفته بود. 
می خواست یک دل سیر حلوا بخورد و در ذهنش 
فکر کند بهترین شــیرینی دنیا را خورده، اما نگاه 
غضب آلود مادر افکارش را به هم می ریخت. دو 
تا بشــقاب به مقصد رســیده بودند و مانده بود 
بشقاب آخر... اکرم خانم در را باز نمی کرد. چند 
بار زنگ را فشــرد و بعد فکری مرموز از سرش 
گذشت. روی پله خانه قدیمی نشست و به گوشه 
حلــوا ناخنک زد. چقدر خوشــمزه بود. عذاب 

وجدان یقه اش را گرفته بود، اما چشمش را بست 
و بی خیال عذاب وجدان با انگشت های کوچکش 
حلوا را تکه تکه به دهان گذاشت. چقدر خوشمزه 
بود. تا به حال حلوایی به این خوشمزگی نخورده 
بود. بعد از جوانمرگ شــدن پدرش هیچ وقت 

نتوانسته بود یک دل سیر غذا بخورد.
زن ســفره محقر افطار را که جمع کرد، هنوز 
سردرگم بود که چرا عباس لب به حلوا نزده و آن 
نعلبکی کوچک را به خواهر کوچک روزه دارش 
سپرده، دعا را خواند و قرآن را به سر گرفت و چند 
دقیقه ای مانده به سحر چشم روی هم گذاشت. 
توی خــواب کســی در را زد و زن با روســری 
گلداری که شــوهرش برایش خریده بود، پشت 
در ایستاد. مثل همان روزها که اکبر در می زد. در 
را گشود. اکبر با لب های خندان بشقاب مالمین 
را به ســمتش گرفت و گفت: »دستت درد نکنه 
خانوم! خیراتت امروز به من رسید، خدا عاقبتتو 
بخیر کنه...!« زن هراســان و متعجب از خواب 

پرید.

   داستان    

خیرات

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

۱ـســردرد: به دالیــل مختلف مانند عادت به کافئیــن و تنباکو و قطع آن، 
خستگی و نبود استراحت و خواب کافی به علت فعالیت زیاد، ازدست دادن 
آب بدن، گرسنگی و افت قند خون یا افت فشارخون پدید می آید. سردردهای 
میگرنی نیز در این دوران تشدید می شوند. درمان: آب و مایعات کافی نوشیده 
شــود. مصرف سبزیجات در وعده ســحری کمک کننده است. در طول ماه 
مبارک رمضان برنامه خود را طوری تنظیم کنید که خواب و استراحت کافی 
داشته باشید. در معرض نور خورشید قرار نگیرید و در صورت اجبار از عینک 
و کاله استفاده شود. فعالیت های بدنی و ورزش در معرض نور خورشید انجام 

نشود. 
2ـســوءهاضمهونفخ:مصــرف زیاد غذاهای چرب، ســرخ کردنی و 
ادویــه دار، غذاهایی مانند تخم مرغ، کلم، عدس، نوشــابه های قندی گازدار 
مثل کوالها یا حبوباتی که قبل از پخت در آب خیســانده نشده باشد، ایجاد 
نفخ می کنند. درمان: پرهیز از غذاهای چرب و نوشابه های گازدار و توصیه به 
مصرف غذاهای ساده و آب به جای نوشیدنی های گازدار، دراز نکشیدن تا یک 

ساعت بعد از وعده افطار و سحر.
3ـگرفتگیعضالت: مصرف ناکافی غذاهای حاوی کلسیم، منیزیم، سدیم 

و پتاسیم، مصرف غذاهای چرب در وعده شام یا 
افطار و کم آبی بدن. درمان: مصرف غذاهایی 
که منبع غنی از کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم 

)سیب زمینی، موز، ملون ها، هندوانه، دوغ، 
سبزی های برگ سبز، آب پرتقال طبیعی، 
مغزها، گوجه فرنگی، خرما، حبوبات( و 

لبنیات )شیر، ماست، پنیر و کشک(. 
نوشیدن مایعات کافی.

    سالمت    

 راه حل سه مشکل 
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه

پرســش:دوپسر۱0و۱۶ســالهدارمکهمدامباهمدرگیریلفظیو

اختالفوگاهیدعوادارند.چطورمیتوانمبینآنهاصلحایجادکنم؟

پاسخ: پرسشگر عزیز، برقراری رابطه دوستانه بین فرزندان یکی از وظایف 
والدین به شــمار می آید. با روش های تربیتی و نوع برخورد خود الگویی 
برای فرزندان می توان بود. احســاس رقابت و حسادت از جمله مواردی 
هستند که به شدت می تواند باعث تخریب رابطه فرزندان شود. دو فرزند 
شما در دو دوره رشــدی کودکی دوم و نوجوانی دوم قرار دارند و طبیعی 
اســت که با هم درگیری هایی داشته باشــند؛ چون در دو مقطع رشدی 
متفاوت هستند و دغدغه های مختص خود را دارند. تا جایی که درگیری ها 
 طبیعی است. 

ً
و اختالفات بین آنها آســیبی برای شان نداشته باشد، کامال

مقایسه نکنید. فرزندان به شدت از مقایسه با دیگری به ویژه خواهر و برادر 
خود بیزارند. عدالت و انصاف رعایت شــود. البته عدالت به این معنا که 
هرکس به اندازه نیازش از امکانات برخوردار شود. فرزندان اگر احساس 
کنند والدین فرزند دیگری را بیشــتر دوســت دارنــد، نمی توانند رابطه 
دوســتانه ای با آن فرزند برقرار کنند. دخالت نکنید، تا جایی که درگیری 
فرزندان آسیب زا نباشد، بهتر است به آن ورود نداشته باشید این گونه است 
که مهارت حل مسئله آموخته می شود. هر دو فرزند را به کارهای جمعی 
و گروهی با یکدیگر تشویق کنید. بازی های گروهی، خرید بیرون از منزل 
با همکاری هر دو و غیره. تفریحات جمعی و مسافرت را در برنامه های تان 
قرار دهید. به والدین توصیه می شود، عطوفت و مهربانی را برای فرزندان 
همیشه کنار اقتدار و قوانین مشخص در خانه و خانواده داشته باشند و به 
هیچ عنوان از تنبیه های فیزیکی و کالمی که موجب تحقیر شخصیت شده، 
استفاده نشود. برای فرزندان محیطی امن تر و آرامش بخش تر از خانواده 

نمی توان یافت.

   راه نرفته    

فرزندان رابطه 


