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بیعی ر یعقوب 

دیدگاه شیطنتی از جنس استیصال
۳ مهدی سعیدی 

نگاه تکاپوهای امیدآفرین انتخاباتی
۲ عزیز غضنفری

احیای برجام و بازی های غرب نگاه
۲

پارلمان اتحادیه اروپا دســت به یک اقدام 
خصمانه و نابخردانه علیه ملت بزرگ ایران 
زد و به قرار گرفتن نام سپاه در فهرست سازمان های 
تروریستی رای مثبت داد و به موازات آن فضاسازی 
سنگین رسانه ای را علیه این نهاد رسمی و قانونی 
جمهوری اســالمی ایــران آغاز کــرد. در اصل 
ضرورت مبارزه با تروریسم و سازمان ها و گروه های 
تروریستی نباید تردید ایجاد کرد؛چرا که تروریسم 
پدیده ای خطرناک و برهم زننــده امنیت، ثبات و 
آرامش ملت ها و دولت های مســتقل و مردمی در 
جهان اســت؛ اما پرســش اصلی آن است که چه 
کسانی تروریست هستند و سازمان ها و گروه های 
تروریســتی کدامند و کدام دولت ها و کشورها در 
دهه های گذشته از تروریسم و تروریست ها حمایت 
 معیار و مالک برای تروریسم شناسی 

ً
کرده اند؟ اساسا

چیست و چگونه می توان یک سازمان و گروهی را 
سازمان تروریستی معرفی کرد؟ چندی پیش دولت 
آمریکا و هفته گذشته هم پارلمان اتحادیه اروپا، رای 
به قرار گرفتن سپاه را در فهرست گروه های تروریستی 
دادند. به راستی مالک و معیار آنان برای این اقدام 
چیســت؟ آیا از نظــر حقوق بین الملــل این نوع 
اقدامات پذیرفتنی است و به صلح و امنیت جهانی 
با  کمــک می کند؟یا بدعت هــای خطرنــاک و 
پیامدهــای خطرناک تر برای امنیــت و آرامش در 
جهان و به ویژه در منطقه راهبردی غرب آسیاست؟ 
به طور قطع، از منظر قواعد و مقررات بین الملل نه 
آمریــکا و نه پارلمــان اتحادیه اروپــا مرجعیت و 
صالحیت برای شناســایی و معرفی سازمان های 
تروریستی را ندارند. طبق ماده ۳۹ منشور سازمان 

ملل، تعیین و شناســایی سازمان های تروریستی با 
شورای امنیت است و اقدامات یکجانبه دولت های 
عضو در این راســتا بر اســاس بند هفتم از ماده ۲ 
منشور سازمان ملل فاقد وجاهت قانونی است. هر 
نوع تعریفی که برای تروریســم داشته باشیم، سپاه 
پاســداران که مولود انقالب اســالمی به شــمار 
می آید؛ آن هم یک انقالب 100 درصد مردمی و 
دارای جایگاه رســمی در قانون اساسی به عنوان 
بــازوی قدرتمند دفاعی ملت ایــران با کارنامه ای 
درخشان، هرگز ماهیت تروریسم ندارد؛ اما سازمان 
منافقین که در همان ســال های اول پس از پیروزی 
انقالب اسالمی در مقابل ملت ایران و نظام نوپای 
جمهوری اسالمی برخاسته از آرای ملت به اسلحه 
دست برد و حدود 1۷ هزار نفر را در ایران ترور کرد، 
به طور قطع یک سازمان تروریستی تمام عیار است. 
گروهک هایی چون کومله و دموکرات که با رویکرد 
تجزیه طلبانه در کردستان جنایت های بی شماری را 
از قبیل ترور و بمب گذاری و ایجاد رعب و وحشت 
برای مردم، بــه ویژه در دهه 60 مرتکب شــدند، 
گروه های تروریستی هستند. در سال های اخیر، در 
منطقه گروه های تروریستی خطرناک حتی برای همه 
جهانیان، همانند داعش به جنایت دســت زدند و 
هیچ کس در تروریســت بــودن گروه هایی، چون 

داعش نمی تواند تردید ایجاد کند. 
ســپاه در ۴۳ ســال گذشــته همــواره در برابــر 
تروریست های خطرناکی، چون منافقین،  کومله، 
دموکرات و داعش ایســتاده و مبارزه کرده، اما در 
این میان موضع آمریکایی هــا و اروپایی ها در قبال 
این تروریســت های جنایتکار چگونه بوده است؟ 
به راســتی، اگر سپاه و نیروی قدس سپاه و قهرمان 
بین المللی مبارزه با تروریســم، شهید سلیمانی با 
مجاهدت هــای خود و همرزمانــش پرچم گروه 
تروریســتی داعش را به زیر نکشــیده بود، اکنون 
وضعیت امنیت در منطقه و جهان و حتی در اروپا 

چگونــه بود؟ آری، ســپاه و پاســداران به معنای 
واقعی کلمه، پرچمداران مبارزه با تروریسم بوده و 
در این مسیر طی ۴۳ سال گذشته، شهدای فراوانی 

داشته اند. 
امــا در این میــان آمریکایی های مدعــی مبارزه با 
تروریســم، قهرمان واقعی و مرد میــدان مبارزه با 
تروریسم، یعنی حاج قاسم سلیمانی را به شهادت 
رساندند و اروپایی های مدعی طرفداری از صلح 
و امنیت در جهان، سپاه، قهرمان مبارزه با تروریسم 
را در فهرست ســازمان های تروریستی قرار دادند! 
چرا؟ باید نخبگان در غرب، طرفداران و دلسوزان 
واقعی بــرای صلح، ثبات و آرامــش در جهان به 
این پرسش اساسی پاســخ دهند که چرا آمریکا و 
پارلمان اتحادیه اروپا، سپاه را که کارنامه درخشانی 
در مبارزه با تروریســم و به ویژه مبارزه با گروهک 
تروریســتی داعش دارد، می خواهند یک سازمان 
تروریستی معرفی کنند؟ آیا پاسخ جز این است که 
آمریکایی ها و اروپایی ها برخالف ادعاهای شــان، 
خود دولت هــای تروریســتی و از حامیان اصلی 
گروه ها و سازمان های تروریستی، همانند منافقین، 
کوملــه، دموکرات و داعش هســتند؟ با وضوح 
و منطقی بودن این پاســخ باید گفت، نمایندگان 
پارلمــان اتحادیــه اروپا به یک حماقــت متأثر از 
عصبانیت ناشــی از شکســت پروژه اغتشاشات 
بی ثبات ساز در ایران دست زده، آشکارا خود را در 
کنار تروریست ها قرار دادند. آیا دولت های اروپایی 
هم این خطای محاسباتی را تکرار خواهند کرد یا 

نه؟ باید منتظر بود. 
اروپایی ها سخت در اشتباه خواهند بود اگر گمان 
کنند در همراهی آشکار با آمریکا، رژیم صهیونیستی 
و جریان تروریسم  برانداز ضد انقالب می توانند بر 
ملت ایران، جمهوری اســالمی و سپاه پاسداران 
تأثیر گذاشــته و حرکت تمدنی انقالب اســالمی 
را متوقف کنند. دولت هــای اروپایی اگر واقع بین 

باشند، باید از گذشته درس و عبرت گرفته و بیش 

از این منافع مردم خود را قربانی همراهی با آمریکا، 

رژیم صهیونیستی و تروریست ها نکنند. البته نیک 

می دانیم که درد مشترک آمریکا و اروپا افول تمدنی 

با افت قدرت و جابه جایی مرکز ثقل قدرت جهان از 

غرب به آسیا در سال های آینده است.

این یک واقعیت اســت که پروژه تحقق نظم نوین 

آمریکایی برای ســده اول هزاره ســوم با ماهیت 

یک نظام تک قطبی سلســله  مراتبی با شکســت 

کامل مواجه شد. اروپایی ها در این نظم آمریکایی 

منافع خود را در همراهــی کامل با آمریکا تعریف 

کرده بودند؛ چــرا که تصور می کردند آمریکایی ها 

در رســیدن به رهبری جهان برای صد سال موفق 

خواهنــد بود؛ اما اکنون با شکســت کامل پروژه 

آمریکا، اروپایی ها نیز به شــدت نگران آینده خود 

هســتند. بر همین اســاس، در اغتشاشات اخیر 

ایران که با برنامه ریزی قبلــی آن را به اجرا درآورد، 

همه توان، ســرمایه و آبروی خود را به میدان آورد 

که شاید بتواند بر روند تحوالت و انتقال قدرت از 

غرب به شــرق تأثیر بگذارد، اما با شکست مواجه 

شد. ســرویس های غربی که ســال ها روی پروژه 

بازســازی ایران کار کرده بودند، به خوبی از نقش 

ســپاه در به شکست رســاندن این پروژه آگاهند. 

بنابراین، ســعایت پارلمان اتحادیه اروپا نه از روی 

درایت و پختگی، بلکه از سر استیصال، درماندگی 

و ســردرگمی صورت گرفت. به طــور قطع این 

اقــدام پارلمان اتحادیه اروپا حتــی اگر با همراهی 

دولت های اروپایی هم مواجه شــود، هیچ خلل و 

آسیبی به ملت بزرگ ایران و فرزندان انقالبی و جان 

فدای این ملت در سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

وارد نخواهد کرد.

سردار یدالله جوانی
معاون سیاسی سپاه

یست  ر و تر
کیست؟

 دیکتاتوری سیاه  انقالب ملت آینده درخشان
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نگاه

 نیم نگاه  

دیوارحاشایسفارتخانه

جنگ تمام عیار ترکیبی که در پاییز رقم خورد، 
الیه های پیــدا و پنهانی داشــت، پروژه ای 
بی ســابقه که تاریخ نمونه ای برای آن سراغ 
ندارد! در این بین کشــورهای غربی به طور 
تمام قد وارد میدان شدند تا به باور متوهمانه 
خود، ضربــه ای کاری بر پیکــر جمهوری 
اسالمی وارد کنند. در این مسیر حتی آداب 
دیپلماســی و تعامالت بین المللی را زیر پا 
گذاشــتند و به طور آشــکار علیه جمهوری 
اسالمی اقداماتی انجام داده بودند که پیش 
از ایــن، چه به لحاظ کمــی و چه به لحاظ 
کیفی، نمونه هایی برای آن وجود ندارد.یکی 
از اقدامات انجام شده، بازگذاشتن فضا برای 
ضدانقالب خارج نشــین بود تا به ســادگی 
بتوانند به دفاتر و سفارت خانه های جمهوری 

اسالمی در خارج از کشور تعرض کنند!
ملت ایــران که ایــن روزهــا صبورانه 
آتش افروزی های دشــمن و ایــادی داخلی 
آنان را زیر نظر داشته و حاضر به همراهی با 
آنان نشده است، در مقام پاسخگویی برآمد 
و واکنش هــای گوناگونی را رقم زد که یکی 
از پرســروصداترین آنان، شعارنویســی بر 
دیوار سفارت خانه انگلیس و برخی دیگر از 
کشورهای غربی نقش آفرین در اغتشاشات 
بود که به دست برخی از جوانان پرشور این 

سرزمین رقم خورد.
این اقــدام در طول هفته های اخیر تکرار 
شــده و حتی پس از پاکســازی بــار دیگر 

شعارهای جدید بر این دیوارها نقش بست!
تداوم این اقدام در فضای سیاسی کشور نیز 
بــا واکنش های فراوانی همراه بوده و برخی این 
رفتــار را نقد کردنــد و آن را اقدامی رادیکالی 
دانستند که موجب تحریک دشمنان برای اقدام 
علیه کشور خواهد شد. تالش های صورت گرفته 
برای تحریم سپاه از سوی پارلمان، آخرین نمونه 
از اقداماتی اســت که توسط منتقدان به عنوان 
شاهد مثال آورده می شود که شعارنویسی ها در 
آن بی تأثیر نبوده است. در مورد این ماجرا باید 

به نکاتی توجه کرد:
۱ـ نبایــد فرامــوش کــرد کــه اقــدام 
صورت گرفته از ســوی برخــی جوانان این 
کشور، واکنش به رفتار ناشایست کشورهای 
اروپایــی بوده اســت؛ لذا اگر قرار اســت 
اوضاع آرام شود، ابتدا این سفارت خانه های 
بیگانه اســت که اول بایــد آرامش و امنیت 
ســفارت خانه های ایران در سراسر غرب را 
تأمین کنند، آنگاه در انتظار ایجاد آرامش در 

سفارت خانه های شان در تهران باشند.
۲ـ نکتــه دیگر، توجه بــه این حقیقت 
است که اقدامات جزئی، چون شعارنویسی، 
ارتباطــی با قرار دادن ســپاه در فهرســت 
پــروژه  نــدارد.  تروریســتی  گروه هــای 
»سپاه هراسی« پروژه ای از پیش طراحی شده 
است که ســالیان متمادی آغاز شده است و 
هر از چندگاهی روزآمد می شــود؛ لذا قابل 
پیش بینی بود که در اغتشاشات اخیر نیز این 

پروژه فعال شود.
3ـ این اقدام هر چند واکنش طبیعی گروهی 
از جوانان این ســرزمین به رفتار ناجوانمردانه 
شیادان اروپایی اســت؛ اما باید برای آن خط 
پایانی تعریف کرد؛ چراکه تــداوم آن، نتیجه 
عکس خواهد داد و بسترســاز مظلوم نمایی و 

سوءاستفاده بیگانگان خواهد شد.
جریان انقالبی باید تالش کند تا با درک 
کامل شــرایط باالخص در جنگ تمام عیار 
ترکیبی، بهتریــن و اثرگذارترین تصمیمات 
را مبتنی بر عقالنیــت انقالبی اتخاذ کند و 
اجازه ندهد که فرصت طلبان جریان انقالبی 
را تخریــب کنند. ســفارت خانه های بدنام 
انگلیسی و فرانسوی نیز به جای مظلوم نمایی، 
تالش کننــد که بــه کارهــای دیپلماتیک 
خود مشغول باشــند و در چارچوب قواعد 
کنوانسیون های بین المللی عمل کنند و بیش 
از این، در دل ملت ایران نفرت پراکنی نکنند.

محمد پناهی
کارشناس سیاسی

شاید این روزها یکی از پرسش های پرتکرار این 
باشــد که سرنوشــت مذاکرات احیای برجام به 
کجا انجامید؟ این پرسش به ویژه در بین کسانی 
که به دنبال آنند تا شــاید یک رخداد بین المللی 
نقش شــوکی مثبت در محیط داخلــی ایران به 
جای بگذارد، بیشــتر رّد و بدل می شود. از آن  سو 
التهابات پدید آمده در بازار ارز و دیگر بازارهای 
مهم اقتصادی و ســخت شدن معیشت مردم در 
ادامه وقوع اغتشاشات اخیر کشور سبب شده که 
برخی بگویند دولت باید از مدت ها قبل، برجام 
را می پذیرفت تا کار به اینجا کشیده نشود که حاال 
آمریکایی ها بخواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند 
و به فکر امتیازات بیشتر بیفتند. این افراد این را هم 
می گویند که دولت در تابستان ۱۴۰۱ منتظر آن بود 
تا زمستان ســرد اروپا از راه برسد و در آن شرایط 
غربی ها ناگزیر به پذیرش توافق شوند! ضمن اینکه 
در روزهای گذشــته وزیر خارجه آمریکا مدعی 
شد احیای برجام در اولویت برنامه های سیاست 
خارجی آمریکا نیســت و از سوی دیگر تأخیر و 
تعلل در احیای برجام را به جمهوری اســالمی 
نسبت داد! در این باره به چند نکته اشاره می شود:

، ایــن بــاور که بخش مهمی از مســائل 
ً
اوال

اقتصادی امروز ایران درونی و ســاختاری است 
 بر ســر آن بین 

ً
و ارتباطــی به برجام ندارد، تقریبا

کارشناســان اقتصادی با گرایش های سیاســی 
گوناگون اتفــاق نظر وجــود دارد. بنابراین، این 
گونه نیست که برجام بسان عصای موسی باشد 
که بــه هر چیزی بخــورد، آنجا آباد می شــود و 
سامان می یابد. حال آنکه در اثر تبلیغات صورت 
گرفته اکنون این تصور در بین برخی از الیه های 
اجتماعی پدید آمده که گره گشای مسائل اقتصادی 
کشور پذیرش برجام است! اتصال حل مشکالت 
کشور به توافق هسته ای و معرفی آن به منزله یگانه 
راه حل مســائل کنونی بزرگ ترین اشتباه است و 
بیشترین خسارت ها را بر منافع ملی وارد می کند. 
در عرصه سیاست خارجی و مبادالت اقتصادی با 
محیط بیرون، منطقی ترین راهکار که تأمین کننده 
منافع ملی نیز اســت، راهبرد توازن گرایی و تنوع 

شرکا به شمار می آید.
دوم، اطالعات موجود نشان می دهد، دولت 
ایران بر روی زمســتان اروپا، برای احیای برجام 
حسابی باز نکرده بود؛ چه اینکه اگر در مردادماه که 
هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا متن 
جمع بندی شده را برای جمهوری اسالمی ایران 

ارسال کرد، تیم مذاکره کننده چنانچه درمی یافت 
آن متن انتفاع اقتصــادی پایدار اقتصادی ایران را 
تأمین می کند و بسته شدن پرونده مباحث پادمانی 
را مشــخص می ســازد آن را قبول می کرد و لذا 
دلیلی برای مخالفت و به تأخیر انداختن آن وجود 
نداشت؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که مدتی 
بعد و در اوج گرمای شهریورماه ایران با چارچوب 
ارائه شده جدید از آن جهت که قابل دفاع و رو به 
جلو بود، موافقت کرد و به سرمای پاییز و زمستان 

سرد اروپا نیز دل نبسته بود.
سوم، در اواخر مرداد و اوایل شهریورماه سال 
جاری با ســفر مسئوالن آژانس به ایران و رسیدن 
به راه حل هایی برای حل مســائل باقی مانده، از 
جمله مباحث اختالفی پادمانی، چشم انداز ادامه 
مذاکرات و دســتیابی به توافق هســته ای به طرز 
قابل مالحظه ای جدی تر شد. در همین مقطع و 
در اوایل سپتامبر)اواسط شهریور( »دیوید بارنئا« 
رئیس موساد به آمریکا و اروپا سفر کرد؛ آن گونه که 
رسانه ها اعالم کردند هدف اصلی رئیس موساد 
گفت وگو با مقامات آمریکا و اروپا و متقاعدسازی 
آنها برای کنار گذاشتن توافق هسته ای با ایران بود. 
نتیجه این سفر موافق میل و نظر رئیس موساد پیش 
نرفت؛ اما دیوید بارنئا چندان هم دســت خالی 
برنگشــت؛ چون ضلع غربی مذاکرات هسته ای 
پذیرفتند تا ۱۰ آبان ماه که انتخابات پارلمانی رژیم 
صهیونیستی برگزار می شود، اعالم احیای برجام 
به تأخیر بیفتد. اینجا بود که آمریکایی ها مالحظه 
سیاست داخلی خودشان را نیز مد نظر قرار دادند 
و به ایران اعالم کردند ادامه بخش نهایی مذاکرات 

و اعالم احیای توافق هسته ای پس از ۱۷ آبان ماه که 
در آن انتخابات میان دوره ای کنگره برگزار خواهد 
شد، از سر گرفته می شود. این پیام های آمریکا از 
طریق نماینده اتحادیه اروپا حدود ۲۰ شهریور ماه 
به ایران رسید. حتی اگر ناآرامی های پس از فوت 
خانم مهسا امینی اتفاق نمی افتاد، باز طبق طراحی 
 اتفاق خاصی 

ً
آمریکایی ها تا پیش از ۱۷ آبان عمال

رخ نمی داد. حال که از ۱۷ آبان گذشته ایم آمریکا 
به دلیل وضعیت کنونی ایــران و با این برآورد که 
جمهوری اسالمی در موقعیت متزلزلی قرار دارد، 
از ایران امتیازات بیشتر و فرابرجامی درخواست 
کرده اســت. اهم امتیازاتی که درخواست کرده 
نیز تجدیدنظر ایران در روابط با برخی کشورها، 
از جمله چین و روســیه اســت. پذیرش چنین 
امتیازی نیــز همان خطای راهبردی و پرهزینه ای 
بود که در دولت گذشته و در دوره پیش از خروج 

آمریکایی ها از برجام بر کشور تحمیل شد.
چهارم، حال اگر روندی که به آن اشاره شد، به 
درستی بررسی شود، درمی یابیم که ایران از زمانی 
که احساس کرد متن توافق، چارچوب قابل دفاع 
داشته و رو به جلو است، هیچ گونه تعلل و تأخیر 
بی موردی نداشته است؛ اما این طرف مقابل است 
که از شهریورماه ســال جاری با اهداف سیاسی 
 مســیر حل و فصل نهایی و احیای 

ً
خاص عمال

برجام را مســدود کرده اســت. در همین زمینه، 
نشریه »اســپوتنیک« اعالم کرد، آمریکایی ها و 
اروپایی ها منتظر بودند ببینند در نتیجه  شلوغی ها 
آیا این امــکان وجود دارد کــه بتوانند در برجام 
 امتیازهای جدیدی از ایــران بگیرند؟! اما امروز 

همه ارکان جاسوسی شان در ایران به آنها این خبر 
را داده اند که آنچه منتظرش بودند در ایران محقق 
نخواهدشد. اسپوتنیک ادامه می دهد، اینکه اینها 
در بعضــی مواقع می آیند و اعالن می کنند همراه 
معترضان هســتند یا با اعدام ها مخالفند یا اینکه 
ســفیران ایران را احضار می کنند و حتی برخی 
تحریم های کذایی را وضع می کنند و...، همه اش 
برای این اســت که برگه هــای چانه زنی خود در 
مذاکرات آتی را تقویت کنند، نه چیزی بیشــتر. 
این نشریه سپس به این نکته مهم اشاره می کند که 
بهانه می آورند شرط و شروط ایران برای بازگشت 
آمریکا به برجام قابل قبول نیست و تالش دارند که 
تأخیر در بازگشت آمریکا به برجام را گردن ایران 
بیندازند، اما همه محافل دیپلماتیک متحدالقول 
هستند که بازگشت به برجام حتی با پذیرش همه 
شــروط ایران باز هم به نفع غرب و کشــورهای 

منطقه است تا به ضرر آنها.
پنجم، در این میان آقای روحانی نیز در جمع 
استانداران دولت پیشین گفتند در اسفند ۱399 
امکان احیای  برجام و رفع تحریم ها وجود داشت، 
اما اجازه داده نشد. آیا صرف احیای برجام بدون 
اینکه انتفاع اقتصــادی ملت  ایران در آن تضمین 
شده باشــد، ارزشــی دارد؟ آیا متن و توافقی که 
آقای روحانی مدعی آن اســت در اسفند ۱399 
دســت یافتنی بود؛ اما نگذاشــتند، در آن انتفاع 
اقتصادی ایران ضمانت شده بود؟ پاسخ آن است 
که هرگز؛ آیا اکنون برای ما نباید مهم باشــد تا به 
گونه ای متن توافق تهیه شــود که الاقل ریســک 
خروج از  برجام افزایش پیدا کند و رؤسای جمهور 
 آمریکا کاری را نکنند که ترامپ به آســانی کرد؟ 
آیا در متن اسفند ۱399 دولت روحانی، افزایش 
ریسک خروج از توافق برای طرف های  دیگر و به 
ویژه آمریکا تضمین شده بود؟ پاسخ این پرسش 
نیز »خیر« اســت. اینکه نهاد عالی امنیت ملی تا 
پیش از شهریور ۱۴۰۱ به دولت آقای  رئیسی نیز ـ 
بدون تحقق انتفاع اقتصادی ـ اجازه موافقت با متن 
توافق هســته ای را نداده است، معنایش آن است 
که منطــق مخالفت و ممانعت بــا اعالم احیای 
برجام ماهیت  منافع ملــی دارد و نه موضوعات 
جناحی و حزبی.  در شــهریور ۱۴۰۱،  ایران با در 
نظر گرفتن منافع اقتصادی کشور، چارچوب متن 
احیای برجام را قابل دفاع دیده و آمادگی خود را 
برای احیای  برجام اعالم کرد. اما طرف آمریکایی 
نخست به دلیل برگزاری انتخابات مجلس رژیم 
صهیونیستی و میان دوره ای کنگره آمریکا وسپس 
امید بستن به  اغتشاشــات داخلی در ایران برای 
کسب امتیاز بیشتر، موافقت با توافق را به تأخیر 

انداخته است.

   احیای برجام و بازی های غرب
عزیز غضنفری

عضو شورای
 سیاست گذاری  صبح صادق

 تکاپوهای امیدآفرین انتخاباتی
مهدی سعیدی

جریان شناس سیاسی

ایــن روزهــا جامعــه بــه تدریج از 
و  پاییز فاصلــه گرفته  ناآرامی هــای 
التهاب آفرینی ها به حاشــیه رفته اســت. مردم 
مشغول زندگی عادی خود شده اند و زندگی با 
دل مشــغولی های مثبت و منفــی خود جاری 
است. هر چند دشمنان این ملت تالش دارند تا 
اجازه ندهند زندگی عادی جامعه جریان یابد و 
هر روز با خلق بلوایی جدید اذهان عمومی را 
مشوش می خواهند که تالش اخیر برای تحریم 
ســپاه در پارلمان اروپا، نمونــه ای از این قبیل 
اقدامات در عرصه جنگ رسانه ای است. اما در 
کنــار این تالش دشــمن، جامعــه نگاهی به 
افق های پیش  رو دارد که در این میان انتخابات 
سال آینده می تواند یکی از سوژه های مهم برای 
تزریق امید و تکاپو برای تحول در جامعه باشد. 
این روزها اخباری از فعالیت احزاب و گروه های 
سیاسی با گرایش های گوناگون منتشر می شود 
که از آغــاز فعالیت های سیاســی معطوف به 
انتخابات اســفندماه ۱۴۰۲ حکایت دارد. در 
هفته های پایانی سال آینده، عمر مجلس شورای 
اســالمی و مجلس خبرگان رهبــری به پایان 
می رســد و انتخابات برای تشــکیل مجالس 

جدید، با حضور مردم برگزار خواهد شد و به 
همین دلیل اســت که بازیگران میدان رقابت 
سیاســی خود را برای آن مســابقه بزرگ آماده 
می کنند. هرچند برای ورود مبسوط و همه جانبه 
برای بررسی ابعاد انتخابات آتی هنوز فرصت 
بسیار اســت، اما به واســطه همین تحرکات 
ابتدایی می توان به چند نکته به طور توأمان توجه 

کرد:
۱ـ جامعه این روزها نیازمند هوایی تازه اســت 
تا بــه فرموده رهبــر معظم انقالب اســالمی 
شاهد حفظ شــادابی، سرزندگی، خوشحالی 
و خشــنودی مردم در جامعه باشیم. بنابراین، 
نباید اجازه داد ناامیدی نسبت به آینده بر جامعه 
ســایه اندازد و جامعه را پژمرده و منفعل کند. 
هر حرکتی که فعالیت و شــور و نشاط سیاسی 
را در چارچوب مصالح کشــور تقویت کند، 
اقدام مطلوبی است که باید به استقبال آن رفت. 
»انتخابــات« از جمله جلوه های مشــارکت 
سیاسی اســت که رونق آن می تواند بخشی از 
انتظارات و تقاضاهای جامعه را سامان بخشیده 
و از طریــق صنــدوق رأی آن را بازنمایی کند. 
مشــارکت حداکثری خود یکــی از نمادهای 
شادابی و سرزندگی جامعه است که با امید به 
تحول و آینده ای مطلوب ممکن خواهد شد. از 
سویی به نوعی نه به جریانی است که براندازی 
را در توهمــات کودکانه خــود دنبال می کنند، 
بنابراین هرگونه تحرکات انتخاباتی فی نفســه 

اقدامی مثبت است که می توان آن را به فال نیک 
گرفت و به استقبال آن رفت.

۲ـ توجه به این حقیقت که برای مواجهه صحیح 
و واقع بینانه با جامعه باید آن را متکثر دید، نکته 
اساســی دیگر برای ورود به عرصه انتخابات 
است. ســالیق و عالیق گوناگون موجب شده 
اســت تا انتخاب های ما یکسان نباشد. به این 
ترتیب، برای آنکه اکثریــت جامعه در عرصه 
انتخابات فعال شــوند، باید دایــره انتخاب ها 
به گونه ای متنوع و متفاوت و جذاب شــود که 
ســالیق مختلف انتخابی را برای خود بیابند. 
این نگاه به عرصه انتخابات می تواند انتخاباتی 
شاداب، رقابتی و پر جنب و جوش را پدید آورد 
و بدون شــک افزایش میزان مشارکت را رقم 
بزند که حاصل آن انفعال حداکثری براندازان 

خواهد بود.
3ـ در کنار توجه به تکثر باید به این حقیقت نیز 
توجه کرد که احزاب و گروه های سیاسی در هر 
نظام حکمرانی، با هدف تحقق و پیشبرد اهداف 
جامعه فعالیت می کنند. این احزاب جزئی از 
بازیگرانی هســتند که تالش دارند زمینه های 
پیشــرفت را مبتنی بر ایده هایی که برای اداره 
کشــور ارائه می کنند، دنبال کنند. در این میان، 
هر نســخه و ایده ای برای حرکت جامعه باید 
مبتنی بر میثاقی باشــد که جامعــه به آن اعتبار 
بخشیده است و آن میثاق ملی »قانون اساسی« 
است که فصل الخطاب همه مناقشات و تفاوت 

دیدگاه هاســت. بنابراین، احزاب سیاســی و 
منســوبان به آنها باید پایبندی خود را به قانون 
اساسی کشور اظهار کرده و برنامه های خود را 
در چارچوب آن طرح ریزی کنند. طبیعی است 
که دایره تنوع و تکثــر در چارچوب این قانون 
تعریف خواهد شــد و آنهایی که تعلقی ذهنی 
و التزامی عملی به آن نداشــته باشند، دیگر در 

عرصه انتخابات نمی توانند عرض اندام کنند! 
۴ـ این روزها مشکالتی دامنگیر کشور است که 
حل آنها می تواند رضایت مردم را از حکمرانی 
افزایش دهد. تالش برای حل مشکالت کشور 
با داشتن برنامه ممکن خواهد بود و مردم چشم 
انتظارند تا کسانی که برنامه معقول تر، مطلوب تر 
و تحقق پذیرتر دارند، بر مسند قدرت بنشینند. 
بنابراین، میدان انتخابات آتی باید عرصه رقابت 
میان برنامه ها باشد تا نام ها. باید تالش کرد همه 
آنهایی که برای حل مشــکالت کشور حرفی 
برای گفتن دارند، در صحنه حاضر باشــند و 
حرف های شــان را در قالب برنامه ای جامع و 
مدون ارائه دهند تا مردم در عرصه انتخاب، با 
انتخاب های گوناگون مواجه شده و آن فردی را 

که مناسب می دانند، بر مسند قدرت بنشانند.
ســخن آخر آنکه ساختن کشــور نیازمند 
نقش آفرینی مثبت همه مردم و نخبگان جامعه 
است و باید تالش کرد تا این مشارکت محقق 
شود که بدون شک انتخابات می تواند یکی از 

مهم ترین تجلیات این نقش آفرینی باشد!
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سیاست
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دیدگاه

   عکس و مکث   

لباس افتخار/ حجت االسالم آل هاشم، امام جمعه تبریز: امروز من هم با 
اجازه ســردار فرماندهی سپاه عاشورا لباس سپاهی بر تن کردم؛ همان 
لباس افتخار و شــجاعت و شرف. همگان بدانند دشمنان نمی توانند در 

مقابل سپاه بایستند.

دیدی می شــه؟/ در پی اشــتباه پدافنــد اوکراین، بالگرد وزیر کشــور و 
مســئوالن بلندپایــه اوکراین ســقوط کرده و وزیر کشــوری کــه اعتقاد 
داشــت شــلیک پدافنــد ایران بــه هواپیمــای اوکراینی در ســال 1398 

تصادفی نبوده است، طعمه شلیک تصادفی پدافند خودی شد!

دیــدار فرمانده با رئیــس/ محمد باقــر قالیباف، رئیس مجلس شــورای 
اســالمی با ســردار حسین ســالمی، فرمانده ســپاه پاســداران دیدار و 

درباره مسائل روز کشور تبادل نظر کردند. 

اگر ســپاه نبود.../ اگر سپاه نبود، شبیه اتفاق هایی را که در کشورهای 
همســایه ما افتاده بود، به چشــمان خود می دیدیم! ســپاه و مدافعان 
حرم جنگیدند تا تروریســت های دســت پرورده غرب پای شــان به ایران 

باز نشود.

بانــوان تأثیرگــذار/ نخســتین کنگــره بین المللــی بانــوان تأثیرگذار بــا حضور 
همسران رؤسای دولت های کشــورهای گوناگون در سالن اجالس سران برگزار 
شــد. در اختتامیــه کنگــره بین المللــی زنــان تأثیرگــذار، از هفت نفــر از زنان 

برجسته در کشورهای مختلف جهان با اهدای جایزه قدردانی شد.

ســرکوب مردم معتــرض در فرانســه/ تظاهرات و درگیری و آشــوب در 
فرانســه به یک موضوع همیشــگی تبدیل شده است و کم کم به مثابه 
نشــانه تمدن به خورد ما خواهند داد، اما کوچک ترین تحرک در ایران را 

نشانه پایان حکومت و ناراضی بودن مردم کشورمان می دانند!

  روزنه  
چرابانیانتروریستاز
سپاهعصبانیهستند

در طول ســال های گذشته و پس از اینکه 
خاورمیانــه آمــاج حمالت تروریســتی 
متعدد قرار گرفت، شاید یکی از مهم ترین 
سؤاالت موجود در ذهن اغلب تحلیلگران 
این بود که »چه مانعی خواهد توانست در 
مقابل این هجوم عجیب و غریب مقابله 
کند؟« ارتش جهانی از تروریســت ها که 
می رفتند تا همه منطقه را به جنایت آلوده 

کنند.  
شــت و کشــتار 

ُ
صحنه های فجیع ک

در عــراق و ســوریه و همچنین حمالت 
مداوم تروریســتی در ســایر کشورها که 
حتی دامنه آن به اروپا کشیده شد، بخشی 
از این مصیبت تمام عیــار بودند. در این 
میان،    سپاه پاســداران انقالب اسالمی با 
درک وضعیت موجود به مقابله تمام عیار 
بــا  تروریســت ها، از جملــه گروه های 
تروریســتی جبهه النصره و داعش دست 
زد. مســیری که با جهاد از سوریه شروع 
شــد و به دیگــر کشــورهای منطقه نیز 
رســید. در این میان، تیــم جهاد مقدس 
زمینه همبستگی و پیوند مسلمانان منطقه 
در مقابلــه با تروریســت های تکفیری را 
برانگیخت و از همین رو گروه هایی، مانند 
»حشدالشــعبی« در عراق یــا انصارالله 
در یمن بــرای مقابله با تروریســت ها و 

همبستگی سر برآوردند.  
از همین روســت که موجودیت سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی تهدید بزرگی 
برای بانیان گروه های تروریســتی است. 
شهادت حاج قاسم سلیمانی در فرودگاه 
بغداد و با شــلیک موشک های پهپادهای 
آمریکایی در عراق بخشــی از این رویداد 
مهم اســت. آمریکایی ها در این مسیر تا 
آنجا جلو رفتند که حتی ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی را در فهرســت ســیاه 
گروه های تروریستی قرار دادند. اتفاقی که 
هرگز از محبوبیت و اقتدار سپاه مظلوم کم 
نکرد؛ بلکه حتی سبب عشق بیشتر مردم 
به سپاه پاســداران انقالب اسالمی شد. 
نکته ای که به وضوح از حضور گســترده 
مردم در تشــییع پیکر شــهید سلیمانی 
روشن شــد؛ از این رو تحرکات اخیر در 
اروپا و به بهانه قراردادن سپاه در فهرست 
تروریســت ها را می توان در همین جهت 
دید. مقابله سپاه با تروریست ها بانیان آنها 

را این چنین عصبانی کرده است.  
البته روشــن است که چنین تحرکاتی 
کوچک تریــن تأثیری بر عملکرد ســپاه 
پاســداران انقالب اســالمی ندارد و در 
کنار این مردم عزیز ایران اسالمی و تمام 
آزادگان و شیعیان جهان به دنبال حمایت 
از این نهاد انقالبــی و تأثیرگذار خواهند 

بود.

پارلمان اروپا روز پنجشــنبه گذشــته طرح »الحاق و 
اضافه کردن ســپاه پاســداران انقالب اسالمی ایران 
به فهرست گروه های تروریســتی اتحادیه اروپا« را با 
رأی گیری رسمی اعضای پارلمان به تصویب رساند. 
این موضوع از چند جنبه قابل بحث و برررسی است:

بازیگــران صحنه: در آنچــه اتفاق افتــاد بازیگران 
گوناگونی حضور داشــته و دارنــد؛ از براندازانی که 
مدت هاست به بوش، اوباما، ترامپ و هر فرد دیگری 
دخیل تحریــم می بندند تا غربی هایی که این روزها به 
بهانه های گوناگون، از شــوک دادن به اغتشاشــات یا 
افزایش توان چانه زنی در مذاکرات به چنین اقداماتی 
دســت می زنند. در این میان، نقش صهیونیست ها و 
گروهک های تروریستی، مانند سازمان منافقین عیان 
است و نکته تأمل برانگیز این است که چگونه اروپا آلت 
دست یک گروه تروریستی، مانند منافقین- که دستش 

به خون ۱۷ هزار نفر آغشته است- و رژیم کودک کش 
صهیونیستی می شود!

اهداف: تروریســتی اعالم کردن برخی از بخش ها و 
اجزای سپاه موضوع جدیدی نیست؛ بلکه ادامه روندی 
است که در ســال های  گذشته و به بهانه های گوناگون 
ادامه داشته است؛ اما آنچه اتفاق افتاده، اعالم کل سپاه 
به منزله یک نهاد تروریستی است. از آن نظر که پدیده ها 
در محیط زمانی خود شــکل می گیرند، همزمانی این 
اقدام با شکست التهابات و اغتشاشات چند ماه گذشته 
هم قابل بحث است. بررسی رفتار غرب در اغتشاشات 
اخیر نشان می دهد،  وقتی التهابات در میدان و فضای 
مجازی کم شده است، آنها با مطرح کردن موضوعاتی 
نمودار التهاب و آشوب را باال نگه داشته اند. در یک زمان 
کشته سازی مطرح شد و در زمان فعلی نیز با تروریستی 
اعالم کردن سپاه به منزله یک نهاد رسمی ایران، به دنبال 

زنده نگه داشتن فضای اغتشاشات هستند.
موضوع دیگری که وجود دارد، به مذاکرات هســته ای 
مربوط می شود. سیاســت فشار حداکثری هر چند از 
سوی ترامپ کلید خورد؛ اما مورد حمایت اروپایی ها 
بود. شکست فشــار حداکثری و خروج کشور از اوج 
فشار تحریمی، دست های غرب را در مذاکرات بسته 

و گزینه های روی میز آنها را محدود کرده است. یکی 
از نهادهای مهمی که موجــب کاهش توان عملیاتی 
غربی ها شده، »سپاه« است؛ لذا بدیهی است که مورد 
غضب طرف مقابل باشــد. بنابراین، یکی از اهداف 
اقدام اخیر را باید بازیابی تــوان چانه زنی غربی ها در 

مذاکرات هسته ای دانست.
نکته دیگر در ادامه همان شکســت فشــار حداکثری 
است. غربی ها با این ادراک مواجهند که گذشت زمان 
به نفع آنها نیســت؛ بنابراین اگر در وضعیت کنونی، 
غــرب بتواند ایران را  مهــار  و مؤلفه های قدرتش  را 
محدود کند، موفق خواهد شد و در غیر این صورت در 
آینده امکان محدودسازی ایران وجود نخواهد داشت. 
در آخر غربی ها به داخل چشــم دوخته اند. آنها به این 
می اندیشند که اقدامات صورت گرفته به دو قطبی سازی 
کاذب معیشتـ  سپاه منجر شود و این دوقطبی سازی، 
جامعه را که در حال عادی شدن و رفتن به شرایط نرمال 

است، رو در روی هم قرار دهد.
چگونگی مواجهه: نمک نشناسی، این شاید بهترین 
واژه ای است که می توان درباره حرکت اخیر اروپایی ها 
به کار برد. علت را هم باید در کمک هایی دانست که در 
این مدت، ایران به تأمین امنیت اروپایی ها کرده است؛ 

اقداماتی مانند مبارزه با افیون ها و تقدیم بیش از ۴ هزار 
شــهید مبارزه با مواد مخدر، پذیرایی از میلیون اتباع 
بیگانه و جلوگیری از ســرازیر شدن آنها به کشورهای 
اروپایی، مبــارزه با نیروهای تروریســتی تکفیری در 
منطقه و... . اما اروپایی ها برخالف رویه ایران، همیشه 
رویکردی غیر سازنده داشته اند. بنابراین، اولین گام فهم 
این موضوع برای جامعه اســت که این نه یک حرکت 
جدید، بلکه ادامه اقدامات مخرب سابق است و نباید 

به التهاب در جامعه دامن بزند.
نکته آخر اینکه بی شک آنچه در صحنه در حال رخ دادن 
است، جنگ ادراکی اســت. در جنگ ادراکی کسی 
می تواند موفق باشد که بتواند محاسبات طرف مقابل 
را بخواند، مرعوب محاسبات او نشود و بتواند درست 
و صحیح محاسبه گری و اقدام کند. بنابراین، پاسخ به 
اقدام اخیر اروپایی ها باید دارای ســه ویژگی اساسی، 
یعنی متناظر، قاطعانه و بازدارنده باشد. البته جمهوری 
اسالمی نشان داده است، در شطرنج سیاست توانایی 
حرکت مهره های خود را برای موفقیت دارد. نمونه آن 
پاسخ به موضع گیری  آمریکایی ها در شهادت سردار 
سلیمانی بود که سه ویژگی گفته شده را در خود جای 

داده بود.

یعقوب ربیعی
کارشناس سیاسی

 شیطنتی از جنس استیصال

»علیرضا اکبری« جاسوس و عامل نفوذی سرویس 
اطالعات مخفی انگلیس معروف به MI6 سرانجام 
پس از چند روز فضاســازی رســانه های بیگانه از 
سوی دستگاه قضایی کشورمان مجازات شد. با این 
حال نکته تأمل برانگیــز این ماجرا اهمیت وی برای 
دولت انگلیس اســت؛ چرا که »ریشــی سوناک« 
نخســت وزیر این کشــور در واکنش به خبر اعدام 
اکبری از حیرت خود ســخن گفت و حتی سفیرش 
را از تهران فراخواند. بدون شک، انتظار انگلیسی ها 
ایــن بود که با توجه به جایگاه و موقعیت ویژه اکبری 
در نظام و روابط گذشته اش با برخی مقامات عالی، 
وی پس از مدتی حبس در قالب تبادل از کشــورمان 
اخراج شــود؛ اما مجازات بدون اغماض او این پیام 
روشن را به دولت انگلیس و تمام عوامل خودفروخته 
قدرت های خارجی در داخل و خارج کشور منتقل 
کرد که جمهوری اسالمی ایران در چارچوب امنیت 
ملــی خود بدون اغماض هر فــرد خیانتکاری را در 
هر لباس، پوشش، جایگاه، موقعیت و حتی تابعیتی 

به ســزای اعمال خود خواهد رســاند. با نگاهی به 
تاریخ چهل ساله انقالب اسالمی، مشخص می شود 
پرونده علیرضا اکبری فراتر از یک پرونده جاسوسی 
معمول بوده و در ردیف پرونده افرادی، مانند مسعود 
کشــمیری و ناخدا بهرام افضلی قرار می گیرد؛ چرا 
که وی به واسطه ســوابق درخشان جهاد و خدمت 
و همچنین آراســتگی به ظواهر اســالمی، به ویژه 
آن جای مهر پینه بســته بر پیشانی و حتی بنا به نقل 
برخی اتخاذ مواضع تند ضد استکباری توانسته بود 
پله های نفوذ را به ســرعت در بطن نهادهای امنیتی 
و دفاعی کشــور طی کند! خوشــبختانه، انعکاس 
رسانه ای پرونده جاسوســی وی یک بار دیگر زنگ 
هشــدار پدیده نفوذ را به صدا درآورد! باید پذیرفت 
که سال ها تصویرسازی غیر واقعی از عوامل نفوذی 
و حتی جاسوســی موجب شــکل گیری »تعصب 
شناختی« یا »Cognitive Bias« نسبت به پدیده نفوذ 
شــده است؛ به همین دلیل در طول دهه های گذشته 
اغلب عوامل نفوذی به واسطه رعایت ظواهر و عبور 
از چک لیســت های شناختی گزینش گران و ناظران 
توانسته اند در ساختارها و سازمان های مختلف نفوذ 
کرده و گاهی ضربات جبران ناپذیری را به پیکره نظام 
و انقالب اســالمی وارد کنند. تعصب شناختی یک 
خطای نظام مند فکری اســت و زمانی رخ می دهد 

که فــرد در حال پــردازش و تفســیر اطالعات در 
جهان پیرامون خود اســت و با تکیه بر برداشت ها و 
سوگیری های ادراکی خود به قضاوت و تصمیم گیری 
دســت می زند. باید به این نکته توجه داشت که مغز 
انســان قدرتمند اســت؛ اما محدودیت هایی دارد، 
به همین دلیل نیز مغز انســان به واســطه تعصبات 
شــناختی تالش می کند پردازش اطالعات و فرآیند 
تصمیم گیری را تســهیل و تســریع کنــد. در واقع، 
تعصبات شناختی به مثابه قاعده ای کلی عمل کرده و 
موجب تسهیل و تسریع درک جهان اطراف و روابط 
 این عملکرد مغز در 

ً
حاکم بر آن می شــوند. طبیعتا

حوزه تصمیم گیری چالش ها و مشــکالت فراوانی 
را به همــراه دارد. برای نمونه، نحــوه یادآوری یک 
واقعه به دالیل زیادی ممکن است مغرضانه باشد و 
این به نوبه خود می تواند منجر به تفکر مغرضانه در 
تصمیم گیری شود. در نمونه ای دیگر، تجربه زیستی 
و خاطره و برداشــت ذهنی ما از یک انسان مؤمن و 
با اخالق می تواند منجر به اعمال قضاوت یکسانی 
نسبت به فردی با ظواهر یکسان، اما با باطنی متفاوت 
شود! نکته های فوق به معنای این است که برای مقابله 
مؤثر با پدیده نفوذ در کشــور باید تعصبات شناختی 
حوزه گزینش، حفاظــت و نظارت مورد بازنگری و 
بازسازی قرار گیرند. به عبارت دیگر، راهکار مقابله 

مؤثر با پدیده نفوذ ایجاد »انعطاف پذیری شناختی« یا 
»Cognitive Flexibility« است تا به واسطه این نوع 
شــناخت پویا یک نوجوان ۱6-۱۷ ساله قادر نباشد 
با اندکی ظاهرســازی و تکرار برخی کلید واژه های 
کلیشه ای خوشایند از تعصبات شناختی مسئوالن و 
ناظران سوءاســتفاده کرده و به راحتی از گلوگاه های 
نظارتی عبور کند!  افزون بر این، ماجرای خیانت بار 
علیرضا اکبری باید از این منظر نیز موشکافی و تحلیل 
شود که چرا فردی با سوابق درخشان وی به عنصری 
نفوذی تبدیل شده و سرســپرده دشمنی می شود که 
سال ها قبل در جبهه های دفاع مقدس با مزدوران بعثی 
آن جنگیده است؟! تحقیقات و مطالعات جهانی در 
حوزه نفوذ و ضد جاسوسی نشان می دهد، افزون بر 
مسائل مالی، محرومیت های روحی و روانی نیز در 
گرایش عوامل خودی به سمت دشمن مؤثر هستند! 
به عبارت بهتر، محرومیت نسبی و احساس تبعیض 
و نابرابری و حتی محرومیت های عاطفی سازمانی 
موجب گرایش افراد به ســمت دشمن می شود؛ لذا 
نهادهای مســئول افزون بر تولیــد ادبیات علمی در 
مقابله با نفوذ باید با آگاهی بخشــی فراگیر موجبات 
مواجهه هوشمندانه و بهنگام با افرادی، مانند اکبری 
را که در معرض خطا قرار گرفته، فراهم آورند تا نقطه 

پایان آنها با چوبه دار رقم نخورد!

   دریچه    

نفوذ! و  شناختی  تعصبات 
نگاهی علمی به ماجرای اعدام علیرضا اکبری، پدیده جاسوسی و راهکارهای مقابله با آن

نوید کمالی
کارشناس سیاسی

سعید پورمالئی 
هریس

کارشناس سیاسی
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از آنجایی که حکومت فاسد پهلوی مبتنی 
بر رانت و رابطه شکل گرفته بود و نسبتی 
بــا شایسته ســاالری نداشــت، فرصتــی را برای 
رانت خــواران و فرصت طلبان فراهــم آورده بود تا 
بتوانند با چاپلوسی و البی گری به قدرت برسند! در 
این میان، نام های فراوانی را می توان برشمرد که از 
این طریق مناصــب متعددی را اشــغال کرده و به 
ثروت های هنگفتی رسیدند. یکی از کسانی که در 
دربــار محمدرضــا پهلــوی و در خصوصی ترین 
جنبه هــای زندگی او دخالت داشــت، تیمســار 
»عبدالکریم ایادی« بود. وی که پزشکی متوسط نیز 
بود، با هدف معالجه امــراض روانی محمدرضا و 
برادرش علیرضا پهلوی پایش به دربار باز شده بود. 
ارتشبد »حسین فردوست« در خاطراتش درباره وی 
می نویسد:  »صبح ها، هنوز محمدرضا بیدار نشده، 
ایادی حاضر بود و شب ها تا وقت خواب در اتاق او 
می ماند. زمانی که محمدرضا ازدواج می کرد، این 
عادت ترک نمی شد و ایادی با زن های محمدرضا 
هم خودمانی می شد. بدین ترتیب، ایادی با نفوذترین 
فرد دربار و به تدریج با نفوذترین فرد کشــور شد. او 
برای خود حدود 8۰ شغل در سطح کشور درست 
کرده بود؛ مشاغلی که همه مهم و پولساز بود!  رئیس 
بهداری کل ارتش بود و در این پســت ســاختمان 
بیمارستان های ارتش به امر او بود، وارد کردن وسایل 
این بیمارستان ها به امر او بود، وارد کردن داروهای 
الزم بــه امر او بود، دادن درجات پرســنل بهداری 
ارتش از گروهبان تا سپهبد به امر او بود و هیچ پزشک 
سرهنگی بدون امر ایادی سرتیپ نمی شد و هرگونه 
تخطی از اوامر او همراه با برکناری و مجازات بود. 
ایادی رئیس »اتکا« ارتش و نیروهای انتظامی بود و 

در این پست کلیه نیازمندی ها باید به دستور او تهیه 
می شــد. هر چه اراده می کرد، حتی اگر در کشــور 
موجــود بود، باید بــرای ارتش از خــارج، به ویژه 
انگلیس و آمریکا وارد می شد. تعیین سهمیه و صدها 
کار دیگر و حتی تعیین رؤسای اتکاها و پرسنل آن با 
 تحت امر 

ً
او بود.  ســازمان دارویی کشور نیز تماما

ایادی بــود، چه داروهایی و به کدام مقدار باید تهیه 
شــود، از کجا خریداری و به کدام فروشنده و به چه 
میزان داده شود، چه داروهایی باید و چه داروهایی 
نباید وارد شود، همه و همه بنا بر مصالح بهایی گری 
 در تغییر بود.  شیالت جنوب در اختیار ایادی 

ً
دائما

بود و تعیین اینکه به کدام کشورها و شرکت ها اجازه 
صیادی داده شود و به کدام داده نشود، در اختیار وی 
بود. در نتیجه سیاست های او تا انقالب، صید ایران 
با بدوی ترین وســایل انجام می شد. تعیین رئیس و 
پرسنل شیالت نیز با ایادی بود.  من یک بار مشاغل 
او را کنتــرل کــردم و به 8۰ رســید. به محمدرضا 
گزارش کردم. محمدرضا در حضور من از او ایراد 
گرفت که 8۰ شغل را برای چه می خواهی؟ ایادی به 
شوخی جواب داد و گفت:  »می خواهم مشاغلم را به 
۱۰۰ برسانم!« این خود نمونه کوچکی است از شیوه 

حکومت محمدرضا!«

100 می رسانم! مشاغلم را به 
   دهلیز    

نگاهی به فساد دربار دیکتاتوری پهلوی
اروپاییــان در اواخر قــرن پانزدهم میالدی راه 
دستیابی به ســرزمین سرخ پوســتان را یافتند 
و در قرن شــانزدهم این ســرزمین را به میدان 
تاخت وتاز رقابت های اســتعماری خود تبدیل 
کردند. یکی از آثار وحشتناک ورود اروپایی ها 
به آمریکا، انکار اهّمیت وجود تاریخ پرشــکوه 
بومیان بود. از آنجا که سّنت های دو قاّره آمریکا 
با ســّنت های اروپا بســیار متفاوت بود، برای 
اروپایی ها تقریبا ناممکن بود که درک کنند این 
مردمان هم برای خود تاریخی داشــته  و حّتی 
برای ثبت و ضبط تاریــخ خود روش معتبری 
داشته اند. عالیم سابقه های تاریخی بومیان که 
به شکل اشیاء، نوشتار یا تصویر وجود داشتند، 
اغلب به دست اروپایی ها منهدم و نابود می شد؛ 

چون طبق سلیقه مذهبی و طرز فکر آنان نبود.
»کاتریــن ج. النــگ« نویســنده کتــاب 
»آمریکای باســتان« به ثروت و وسعت جامعه 
بومیــان، در هنگام رســیدن اروپایی ها به آنجا 
اشاره می کند. وی با نقل ماجرای رسیدن کشتی 
یکی از نخستین واردشــوندگان به این قاّره به 
یکی از جوامع بومی که بعدها »اوماگو« نامیده 
می شد، شرح می دهد:  »هنگامی که در وسط 
رودخانه بودیم، بیش از 3۰۰ قایق برای پذیرایی 
از ما سر رسیدند، قایقی که سرنشینانش از همه 
کمتر بود، ۱۰ نفــر را حمل می کرد، قایق های 
دیگر ۱۲ سرخ پوست... آنها به فرماندار »پدرو 
اورسوا« بیش از 5۰ قایق محتوی ذرت، ماهی، 
بادام هندی و ریشــه خوراکــی گیاهان تقدیم 
کردند... روستای آنها بسیار بزرگ بود: 8 هزار 
سرخ پوست... در این ناحیه آنقدر غذا هست که 

می شــود با آن یک هنگ سرباز را بیش از شش 
ماه تغذیه کرد. در امتداد ســاحل رودخانه، از 
محل روستا تا بیش از چهار فرسنگ رو به باال 
و رو به پایین رودخانه همه جا کشــتزار ذرت و 
مانیوک شیرین بود؛ ســرزمینی با آب و هوای 
بســیار ممتاز.« وی در این زمینــه می افزاید: 
»توصیف باال هم ثروت و هم وســعت جامعه 
را نشــان می دهد و هــم آشــکار می کند که 
سازمان اداری این جامعه تا چه حد دقیق بوده 
که به ســرعت توانســته ناوگانی از قایق های 
پر از بــار را راهی رودخانه کنــد.« وی درباره 
شیوه بنای خانه های روســتایی در میان نیاکان 
قبایــل »پوئلبو« می نویســد: »اعضای جامعه 
خانه هایی می ساختند به سان خانه های کندوی 
زنبور عسل، منظم و به هم چسبیده. اتصال این 
خانه ها به یکدیگر باعث گرم شدن آنها می شد، 
به زبان دیگر این شــیوه باعث می شد که گرما 
در این مجموعه به هدر نــرود. درون بنای این 
ساختمان ها نوعی لوله کشی آب وجود داشت، 
نوعی مهندسی آبیاری که به خوبی به آنان کمک 
می کرد تا هنگام خشکســالی و کم آبی، از آب 

ذخیره برای آبیاری مزارع استفاده کنند.« 

   حافظه    

 تمدن غارت شده!
مروری بر چگونگی سلطه اروپاییان بر جهان

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

  کودتا 
پس از کودتا
بررسی سناریوی براندازی جمهوری اسالمی از طریق کودتا  ـ 1

انقالب نوپای اســالمی از همان ابتــدا با مخالفانی 
جدی مواجه بود که با تغییر رژیم ستمشاهی منافع شان 
را از دســت رفته می دیدند. در صدر اینها، کشورهای 
اســتعمارگر غربی، آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار 
داشتند که نقشه های متوهمانه آنان در خاورمیانه نقش 
بر آب شده بود. بنابراین، برای براندازی نظام اسالمی 
اســتفاده از هر حربه ای را مجاز دانســته که از جمله 
آنها تالش برای کودتا بــود. کودتا البته نیازمند ایادی 
داخلی بود و در این میان بقایای رژیم منحوس پهلوی و 
گروه های سیاسی قدرت طلب بهترین یاوران بیگانگان 
بودند. در بررســی ابعاد کودتاهای طرح ریزی شده در 
ســال های ابتدایی پیروزی انقالب اســالمی، رّد پای 
گروه های سیاسی ای به چشم می خورد که همواره نظام 
اسالمی و حضرت امام)ره( را به برخوردهای حذفی و 

خشونت آمیز متهم می کردند. 
هنوز چند روزی از پیروزی انقالب نگذشــته بود 
که اســرار کودتای »ســپهبد رحیمی« که قرار بود در 
شــب ۲۲ بهمن صورت گیرد، کشف شد و به اطالع 
مردم رسید. در اوضاع نابسامان آن روزها، فضا چنان 
برای کودتاچیــان فراهم بود کــه آیت الله طالقانی به 
طور رسمی اعالم کرد: »شــرایط از ۲8 مرداد ۱33۲ 
بدتر است.« در ماه های بعد هم روند رو به بهبود نبود. 
اوضاع آن گونه پیش رفت که نخست وزیر دولت موقت 
گفت: »دشمنان ما جبهه مشــترکی تشکیل دادند« و 
وزیرامورخارجه دولت موقت به طور رســمی اعالم 

کرد: »آمریکا می خواهد در ایران کودتا کند.«   
از جمله این گروه های سیاسی پیشگام در این زمینه 
»ســازمان مجاهدین خلق« بود که با همه توان برای 
کســب قدرت و حذف جریان خط امام)ره( به میدان 
آمده بود و در این مســیر از همــه حربه ها برای حذف 
رقیب استفاده می کرد. ناکامی مجاهدین خلق از ورود 
به انتخابات ریاست جمهوری که با مخالفت امام)ره( 
از ورود مســعود رجوی به رقابــت انتخاباتی به دلیل 
مخالفت با قانون اساسی صورت گرفت، موجب شد تا 
مجاهدین سناریوی حذف امام)ره( را از طریق طراحی 
کودتایی دنبال کنند. سران این تشکل کودتایی را تنظیم 
کردند و با این هدف شــوم که تا انقالب تثبیت نشده و 

بازوهای اجرایی و نظامی آن قوام نگرفته است و کشور 
نیز در التهاب و نگرانی از سالمتی امام و آینده نامعلوم 
)از لحاظ رهبری( به سر می برد، قدرت را با اقدامات 
خشن و خونین به دست گیرند! کودتا با عنوان »عملیات 
بزرگ« مبتنی بر اشــغال مراکز مهمی، چون رادیو و 
تلویزیون، نخست وزیری، زندان اوین، بیمارستان قلب 
تهران و... از سوی نیروهای سازمان مجاهدین طراحی 
شــده بود. این طرح که به صورت نامه و سندی درون 
گروهی بود و مرحوم شهید آیت الله قدوسی، دادستان 
کل انقالب در مصاحبه مطبوعاتی مورخ چهارشنبه 8 

اسفند ۱358 آن را افشا کرد،  چنین بود:
»به نام خدا و به نام خلــق قهرمان ایران/ عملیات 
بزرگ هر لحظه که بچه ها آمادگی و بسیج الزم را داشته 
باشند ]شروع خواهد شد[، درنگ جایز نیست. رادیو 
و تلویزیون و نخســت وزیری و زندان اوین باید به طور 
همزمان به تسخیر نیروهای انقالبی مسلمان در بیاید. 
بیمارســتان مهدی رضایی ]قلب تهران[ نیز به منظور 
جلوگیری از هرگونه صدمه احتمالی به ]امام[ خمینی 
باید به محاصره کامل نیروهای انقالبی در آید. در لحظه 
شروع عملیات، واحد تسخیرکننده نخست وزیری، مرا 
هم همراه خودش بــردارد )اصطالح رمزی(، همین 
امروز چطور است؟ ستاد ارتش باید به وسیله نظامیان 

انقالبی تسخیر شود.« 
شهید آیت الله قدوسی به دلیل حساسیت مسئله و 
لزوم پیگیری آن، از قرائت بقیه سند مذکور خودداری 
کرد؛ اما بی شــک، لو رفتن ماجرا و ناتوانی در اجرا از 
جمله عواملی بود که ســبب شد این اقدام تنها در حد 

 ناکام بماند.
ً
آرزو و ایده باقی مانده و عمال

ســناریوهای گروه های خشونت طلب برای کودتا 
ادامه داشــت و نقشــه های فراوانی در اذهان دشمنان 
امام)ره( گذشــت که هم به دلیل ناتوانــی در اجرا و 
هم فراهم نشــدن شرایط محقق نشــد و سندی از آن 
انتشار نیافت. برای نمونه، حجت االسالم والمسلمین 
محمدی ری شهری ماجرایی را نقل می کند که بیان آن 
خالی از لطف نیست: »در خردادماه سال ۱36۰ روزی 
آقای غفوری، اســتاندار وقت خراســان، از من وقت 
مالقات خواست و پس از هماهنگی به محل سکونتم 
)واقع در پادگان دوشان تپه( آمد و گفت: »همراه آقای 
بنی صدر با هواپیما به تهران می آمدیم، هنگامی که به 
قله دماوند رســیدیم، بنی صدر رو به من کرد و گفت: 

به ری شهری بگو به همین روشنی که اکنون قله دماوند 
را مشاهده می کنیم، می بینم که عمامه ات را بر گردنت 
انداخته انــد و در خیابان های تهران او را می گردانند.« 
این پیغام نشان می داد، او در جریان کودتایی علیه نظام 
است و به موفقیت آن کودتا اطمینان دارد، من تلفنی این 
ماجرا را به آقای هاشمی رفسنجانی اطالع دادم. اهمیت 
موضوع ایجاب می کرد که هرچه زودتر پیغام بنی صدر 
را به اطالع امام)ره( برســانم. به دفتر امام رفتم ـ گویاـ 
همین وقت بود که شهید باهنر )رضوان الله تعالی علیه( 
نیز در دفتر امام بود و وی درباره تغییر موضع بیت امام 
نسبت به بنی صدر مطالبی اظهار کرد. چند روز پس از 
این پیغام، خدمت امام رسیدم و پیغام بنی صدر به خود 
را به اطالع ایشــان رساندم، اما احساس کردم که گویا 
امــام باز هم می خواهد با او مدارا کند. آنچه در خاطر 
دارم این اســت که فرمود: »نگران نباشید اگر اصالح 

نشد در نیم روزی مشکل را حل خواهم کرد.«« 
نمونه دیگــر را می توان در خاطــرات خانم کیان 
کاتوزیان، همســر اصغر حاج صدر ســیدجوادی، از 
افراد شناخته شــده لیبرال و نزدیک به دولت بازرگان 
جســت وجو کرد. وی نقل می کند: »ســه روز قبل از 
هفتم اردیبهشــت ۱36۰ و مخفی  شــدن دائمی، سه 
افسر جوان ارتش با درجه سرهنگی به دیدارش)صدر 
سیدجوادی( آمده بودند. هر سه نفرشان تحصیل کرده 
و بسیار باشعور بودند... صحبت بسیار کردند و بعد... 
افرادی در اختیــار دارند که می تواننــد در مدت ۲۴ 
ساعت در تهران کودتا کنند و سران رژیم را بازداشت 
کرده تحویل عدالت بدهند... بعد از تمام این حرف ها 
تقاضایی که داشــتند کمک مالی بود هم برای اجرای 
نقشــه و هم برای تأمین زندگی خانواده های شــان که 
از آنهــا دور بودند. اصغر گفت حرف های شــما تمام 
درست، ولی من از نظر مالی دستم بسته است و هیچ 
بده و بستانی با کسی ندارم. اما می توانم با مجاهدین 
خلق تماس بگیرم و کمک نیروهای جوان و نظامی آنها 

را به جریان اضافه کنم.« 
چند ماه پس از کشف و خنثی سازی کودتای نقاب، 
در فروردین ماه ۱36۱ خبر کشــف کودتای دیگری در 
مطبوعات کشور بازتاب گســترده ای یافت. طراحان 
کودتا قصد داشــتند با انفجــار محل اقامت حضرت 
امام)ره(، مراکز انقالبی مانند سپاه، کمیته و سایر نهادها 
را تصفیه کنند. در رأس این اقدام »صادق قطب زاده« 

قرار داشــت که پیش از این وزیــر امور خارجه دولت 
موقت و عضو شورای انقالب و مدیرعامل صداوسیما 
بود. بر اساس اسناد و مدارک موجود، صادق قطب زاده 
برای تحقق هدف خود یک ســال و نیم تالش کرد و 
با برخی از کشــورهای منطقه، نظامیــان دوره پهلوی 
و روحانیون مخالــف نیز ارتباط برقرار کرد. وی حتی 
رابطی را به عربســتان فرستاد تا برای انجام کودتا پول 
بگیرد. قطــب زاده در اعترافاتش درباره نحوه طراحی 
کودتا می گوید: »من یکی از دوســتانی را که در آنجا 
منزلی بغل منزل امام داشت، معرفی کردم. اینها رفتند 
و آن منزل را دیدند. در مراجعت وقتی نشستیم صحبت 
کردیم، گفتند این منزل محل بسیار مناسبی است برای 
انفجار...، آمدند گفتند که ســازمان ما تصمیم گرفته 
آنجــا را از دو طریق بکوبد: یکی با توپخانه و یکی هم 
 با انفجار از داخل منزل امام.« قطب زاده هدف 

ً
احیانا

از انجــام کودتا را این گونه بیان می کند: »هدف از بین 
بردن همه  ســران حکومت من جمله امام. من در بدو 
امر دو نوع حالت روانی در برخورد با قضیه داشــتم. 
یکی مســئله  آری یا نه. منتها متأسفانه در وهله  اول من 
گفتم خیلی خوب این مســئله را بررسی کنیم و ببینیم 
که چه کار می شود کرد و »نه« نگفتم. آنها رفتند و نقشه 
را بررســی کردند و هفته  بعد آمدند و گفتند که ما فکر 
کردیم که هم نقشــه  کوبیدن آنجا باشد و هم به حالت 

خونخواهی امام.« 
در این کودتا، شــخصیت های سیاسی دیگری نیز 
نقش داشتند که مشــهورترین آنان آیت الله سیدکاظم 
شــریعت مداری بود. قطب زاده در بازجویی های خود 
درباره با خبر بودن سید کاظم شریعت مداری از انجام 
کودتا می گوید: »در بین مراجع فقط با واسطه با شخص 
آیت الله شــریعت مداری، مســئله در میان گذاشــته 
شــده بود،... ]با[ دو واسطه ای که صحبت شده بود با 
ایشــان، من از طریق آن دو واسطه مطلع شده بودم که 
این مطالب، مسئله  اصل براندازی به نظر ایشان رسیده 

بود.« 
بر اساس همین اعترافات قطب زاده بود که جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم در جلسه مورخ ۱36۱/۱/3۱ 
صالحیت نداشتن آیت الله شریعت مداری را در زمینه 
مرجعیت اعالم کرد تا وی از صحنه مرجعیت حذف 
شــود و لذا وی تا زمان مرگ در کنــج عزلت روزگار 

سپری کرد.

تاریخ

سید مهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تقویم انقالب

دولت
ودرمانمجروحانجنگی

  

در روند تقویم تاریخ انقالب اســالمی، 
نقش دولت در رســیدگی به امور مردم و 
معضالت ناشی از جنگ متعدد بود؛ برای 
نمونه، یکــی از مهم ترین عرصه هایی که 
دولت نقش مؤثری در آن ایفا کرد، عرصه 
پزشــکی و درمان مجروحان جنگی بود. 
ایجاد هماهنگی برای ایــن کار به عهده 
وزارت بهداشــت و درمــان و نهادهای 
وابســته به آن بود. البتــه وزارت بهداری 
وقت پیش از شــروع جنگ به مجروحان 
در جنگ با ضد انقالب خدمات رســانی 
می کرد و تجربــه و آمادگی خیلی خوبی 
داشــت؛ به گونه ای که بیمارســتان های 
متعددی را در سطح کشور برای پذیرش، 
بســتری و درمان مجروحان و مصدومان 
مناطــق جنگــی بــا حداکثــر ظرفیت 
اختصاص داده بود و همه روزه بســیاری 
از مجروحــان جنگی شــهرهای جنوب 
و غرب کشــور در بیمارســتان ها بستری 
و درمان می شــدند. به دنبــال اوج گیری 
درگیری ها در جبهه، بیمارستان های تهران 
هم ظرفیت بیشــتری را برای مجروحان 
جنگی اختصاص دادند و حتی در مواردی 
از پذیرش بیماران غیر جنگی خودداری 
کردند. به کلیه مراکز ســپاه در سراســر 
کشور نیز ابالغ شد، بیمارستان های تهران 
در وضعیت حساس فعلی فقط مجروحان 
جنگی را بســتری کنند و بایــد از اعزام 
بیماران غیر جنگی به تهــران خودداری 
شــود؛ از این  رو بیمارســتان ها و اماکن 
درمانی همه روزه اطالعیه هایی را مبنی بر 
درخواست کمک، اعم از نیروی انسانی یا 
امکانات درمانی صــادر می کردند. برای 
نمونــه، نیروی دریایــی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران در تاریــخ ۱359/8/۴ به 
منظور مــداوای مصدومــان جنگ نیاز 
فوری به یک نفر پزشک بیهوشی را برای 
خدمت در تهران اعالم کرد و از پزشکانی 
که می توانند نیــروی دریایــی را در این 
امر یاری کنند، دعــوت کرد. همچنین، 
بیمارســتان های وابسته به دانشگاه تهران 
فعاالنه در امر خدمت رسانی و درمانی به 
مجروحان قهرمان جنگی مشغول بودند 
و از آنجایی کــه در اثر کمبود خدمتگزار 
دچار مشــکالتی شــده بودنــد؛ از همه 
مؤسســات  ادارات،  و  وزارت خانه هــا 
و ســازمان ها و ارگان هــای انقالبــی در 
خواست کمک داشتند. از طرفی بسیاری 
از مجروحــان ســاکن تهــران نبودند و 
حتی توانایی گفتن نام و نشــانی خود را 
نداشتند، ضروری بود تا خدمات دیگری 
در بیمارســتان ها ارائه شــود. در همین 
راستا ســعی شــد تا مجموعه ای ایجاد 
شــود با عنوان »ستاد رســیدگی به وضع 
مصدومین و مجروحین جنگ« که در آن 
همه ارگان های دست اندرکار، چون هالل 
احمر، جهاد ســازندگی، سپاه پاسداران، 
و...  نخســت وزیری  بهــداری،  وزارت 
همکاری می کردند. آقای علیپور، قائم مقام 
ایــن ســتاد در مصاحبه ای در ایــن باره 
گفت: »این ستاد از قسمت های مختلف 
رســیدگی به مجروحین و امور داوطلبین 
تشــکیل شده اســت و هر ماه یک اکیپ 
پزشــکی شــامل 6۰ نفر از تهران عازم 
خوزستان می شــوند و شهرهای بهبهان، 
اهواز، شوش، آقاجاری و... را زیر پوشش 
خود قــرار می دهند. همچنین یک اکیپ 
پزشکی شامل ۱5 الی ۲۰ نفر از دزفول، 
یک اکیپ پزشکی شامل ۱۴ نفر به استان 

ایالم اعزام می گردند.«

تاریخ



غافلگیرکننده  تصمیم  بگیرم! جریمه یک میلیون دالریخفه خون 
»جاسیندا آردرن« استعفای خود را از سمت نخست وزیری 
و رهبر حزب کارگر نیوزیلند اعالم کرد و گفت، بیش از پنج 
سال ریاســت او را خسته کرده و انرژی الزم برای ادامه این 
نقش را ندارد و حداکثر تا اوایل فوریه استعفا خواهد داد و به 
دنبال انتخاب مجدد نخواهد بود. آردرن در حالی که سعی 
می کرد اشــک هایش را نگه دارد، گفت که پنج سال و نیم 
ســختی را در مقام نخست وزیری سپری کرده است؛ او نیز 
یک انسان است و به کناره گیری نیاز دارد. آردرن، ۴۲ ساله 
گفت: »من می روم، زیرا چنین نقش ممتازی مسئولیت نیز 

به همراه دارد.«

به گزارش روزنامه »هیل«، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق 
آمریکا پس از تماس تلفنی با »شی جینپینگ«، رئیس جمهور 
چین به مایک پمپئو، وزیر امورخارجه کابینه خود گفته بود که 
»آن مردک از تو خوشــش نمی آید.« پمپئو در کتاب خاطرات 
خود با نام »هرگز یک وجب پا پس نمی کشیم، برای آمریکایی 
که عاشقش هستم می جنگم« از این خاطره یاد کرده است. به 
گفته پمپئو، شی جینپینگ در این تماس به ترامپ هشدار داده 
بود که پمپئو قرارداد تجــاری »فاز اول« را که با هدف متعادل 
کردن جنگ تجاری میان این دو کشــور به امضا رسیده بود، به 

خطر خواهد انداخت.

به گزارش روزنامه »گاردین«، پیشــتر هیــالری کلینتون، نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱6 آمریکا از ترامپ شکایت کرد 
و خواســتار دریافت غرامت یک میلیون دالری شد که در پرونده 
شکایت ترامپ از او برای توطئه ادعایی در انتخابات ۲۰۱6 صرف 
کرده بود. صدور حکم این پرونده نشــان از تازه ترین شکســت 
حقوقی ترامپ دارد؛ شــخصی که با سیلی از تحقیقات جنایی و 
مدنی مواجه است. بعضی از وکالی ترامپ هم به دلیل دفاع از او 
در دادگاه، با تحقیق و بازجویی مواجه شــده اند. ترامپ در مارس 
۲۰۲۲ کلینتون و کمیته ملی حزب دموکرات را به هم دستی با اداره 

تحقیقات فدرال آمریکا برای بدنام کردن ترامپ متهم کرد.

 بــا وجود کمک هــای بی رویه اطالعاتــی، نظامی و 
سیاسی ایاالت متحده و هم پیمانان اروپایی به اوکراین 
برای مقابله و رویارویی با مســکو، به نظر می رسد این 
کمک ها نتوانسته غرب را در رسیدن به خواسته اش، که 
شکست دادن روســیه در این جنگ است، یاری کند. 
از همین  رو رهبران غربی به این نتیجه رسیده اند که در 
 تبلیغاتی، فراخوانی برای کمک بی سابقه 

ً
اقدامی کامال

به کی یف منتشــر کنند و دولت بایدن نیز اعالم کرده 
است، در حال تصویب بسته ای بی سابقه برای کمک 
نظامی به این کشور است. نگاهی به جزئیات این اقدام 
نشان می دهد،  احتماال آمریکا به دنبال کشاندن جنگ 
به داخل خاک روسیه است تا شاید بتواند راهی برای 

پایان دادن آبرومندانه به این جنگ پیدا کند. 
»زلنســکی« رئیس جمهور اوکراین، این روزها در 
تمــاس با همتایان آمریکایــی و اروپایی خود به دنبال 
دریافــت تانک های پیشــرفته نظامی بــرای مقابله با 
روسیه و حتی حمله به منطقه کریمه است که در سال 
۲۰۱۴، با برگزاری همه پرسی از این کشور جدا شد. 
ارســال کمک های بی دریغ غربی، زلنسکی را به این 
نتیجه رسانده که به جز بیرون راندن روسیه از مناطقی 
که در جنگ فعلــی تصاحب کرده، می تواند کریمه را 
نیز بار دیگر به بخشــی از خــاک اوکراین تبدیل کند. 
با این حال، برخی از منابع خبری نیز معتقدند، وعده 

زلنســکی برای حمله به کریمه، تنها اقدامی تبلیغاتی 
برای دریافت کمک های نظامی بیشتر از متحدان غربی 
اســت و او می خواهد ثابت کند که تاکنون کمک های 
مالی و نظامی دریافت شده در جنگ با روسیه بی نتیجه 

نبوده است. 
این در حالی است که چندی پیش مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا هشدار داده بود ارسال کمک های 
نظامی بی سابقه به اوکراین انبارهای تسلیحاتی غرب 
و به ویژه اروپا را خالی کرده است و مسئوالن اروپایی 
باید به فکر دفاع از کشورهای خود نیز باشند؛ اما آمریکا 
ســردمدار کمک های مالی و نظامی به اوکراین است 
و برای تشــویق متحدان اروپایی اعالم کرده اســت، 
به زودی بزرگ ترین بســته کمک مالــی به اوکراین را 

تصویب خواهد کرد. 
شــبکه خبری »ســی ان ان« به نقل از مقامات آگاه 
آمریکایی گــزارش داد: »پیش بینی می شــود ایاالت 

متحده در روزهای آینده یکی از بزرگ ترین بسته های 
کمک نظامی به اوکراین را اعــالم کند. این در حالی 
اســت که کی یف درخواســت تانک های مدرن کرده 
اســت، درخواستی که ایاالت متحده هنوز آن را تأیید 
نکرده اســت.« در ادامه این گزارش آمده اســت: »به 
نظر می رسد واشــنگتن در ارائه کمک های نظامی به 
اوکراین محتاط تر از متحدانی است که از ارسال تانک 
به کی یف خبر داده انــد.« در همین حال وزارت امور 
خارجه روسیه به کشــورهای غربی هشدار داده است 
ادامــه کمک های نظامی به کی یف، آنها را به شــکل 
فزاینــده با اوکراین درگیر می کند. برخی کشــورهای 
اروپایی، مانند آلمان، در شرایطی از ارسال تانک های 
پیشرفته به اوکراین خبر می دهند که آمریکایی ها چندان 
با این اقدام موافق نیســتند؛ زیرا معتقدند در صورت 
افتادن این تانک ها به دســت نیروهای روسی، فناوری 
آنها به دســت روس هــا خواهد افتــاد. البته متحدان 

اروپایی اوکراین در حالی از ارسال تانک به این کشور 
ســخن گفته اند که به نظر می رســد هنوز هیچ کدام 
آمادگی ارسال این سالح های فوق پیشرفته را به کی یف 
ندارند. وزیر دفاع آلمان در این باره گفته اســت، هنوز 
تصمیمی درباره ارســال تانک های لئوپارد به اوکراین 
گرفته نشده اســت. نگرانی آلمانی ها در این زمینه این 
است که سالح های اروپایی در جنگ اوکراین با روسیه 
نابود شوند؛ اما واشــنگتن به ارسال سالح به اوکراین 
دست نزند. پیش از این، نشریه »پالتیکو« گزارش داده 
بود گروهی از کشورهای اتحادیه اروپا به دنبال تشکیل 
ائتالفی برای فشار آوردن به آلمان برای ارسال تانک به 
اوکراین هستند. پیش از این، یک منبع در دولت آلمان 
گفته بود، »اوالف شــولتز« صدراعظم این کشور در 
گفت وگو با »جو بایــدن« رئیس جمهور آمریکا تأکید 
کرده اســت، برلین فقط به شــرطی با ارسال تانک به 
اوکراین موافقت می کند که واشنگتن نیز ابتدا تانک های 

خودش را به کی یف بفرستد.
آلمان نگران است که اوکراین از تانک های ارسالی 
برای حمله مستقیم به خاک روسیه از آن استفاده کند 
و همین امر از نظر مســکو به عنوان تجاوز کشورهای 

کمک کننده به کی یف به این کشور به شمار آید.
بســته جدید کمک های مالی و نظامی به اوکراین 
شــاید در تبلیغات و رسانه ها بسیار بزرگ و تأثیرگذار 
در روند جنگ معرفی شــود؛ امــا نگاهی به جزئیات 
این اقدام نشــان می دهد، کشورهای اروپایی هنوز راه 
بسیاری برای اعتماد کامل به اقدامات آمریکا دارند و 
به سرعت به ارسال سالح های قیمتی خود به اوکراین 

دست نخواهند زد. 

دیدارمخفیانه

 

یک روزنامه آمریکایــی به نقل از مقامات 
این کشــور از سفر هفته گذشــته »ویلیام 
برنز« رئیس ســازمان ســیا بــه کی یف و 
دیدارش با رئیس جمهور اوکراین خبر داد. 
روزنامه »واشنگتن پســت« روز پنجشنبه 
گذشــته به نقل از مقامات ایاالت متحده 
نوشــت، ویلیام برنز، رئیس ســازمان سیا 
هفته گذشــته به کی یف رفت و با زلنسکی 
دیدار و گفت وگو کرد. به نوشته این روزنامه 
آمریکایــی، برنز در دیدارش با زلنســکی 
درباره برنامه های نظامی احتمالی روســیه 
علیــه اوکراین در مرحلــه آینده گفت وگو 
کرد. در ادامه گزارش آمده است، زلنسکی 
در این دیدار مشــتاق بود کــه میزان تعهد 
واشــنگتن و غرب به حمایت از کشورش 
را بداند. روزنامه واشنگتن پســت آبان ماه 
گذشته نیز از سفر رئیس سازمان اطالعات 
مرکزی آمریکا )ســیا( به اوکراین و دیدار 
با ولودیمیر زلنســکی خبر داد که بر تعهد 
واشــنگتن به کمک رســانی به این کشور 
جنگ زده تأکید کرده است. سفر ویلیام برنز 
به اوکراین در حالی صورت گرفته است که 
رســانه ها از تالش آمریکا و ناتو در جهت 
تأمین هر چه بیشتر سالح های سنگین برای 

اوکراین خبر می دهند. 

ممنوعیتتیکتاک

مقامات دانشــگاه آبرن در ایالت آالباما 
آمریکا اســتفاده از برنامه »تیک تاک« را 
ممنوع کرده اند و به همین دلیل دانشجویان 
از ایــن پس قابلیت دسترســی بــه آن را 
نخواهند داشــت. در دانشگاه تگزاس و 
یکی از دانشــگاه های ایالت فلوریدا نیز 
دانشــجویان اجازه ندارنــد از وای فای 

دانشگاه به برنامه تیک تاک وصل شوند. 
ایــن سیاســت بــرای عمل به دســتور 
ممنوعیتی است که »کی آیوی« فرماندار 
آالبامــا درباره نصب تیک تــاک در تمام 
سازمان ها و شبکه های دولتی صادر کرده 
است. هفته گذشته آیوی دلیل ممنوعیت 
تیک تاک را محافظت از شهروندان ایالت 
در برابر دسترسی دولت چین به اطالعات 
حساس آنها اعالم کرد. تیک تاک به یک 
شرکت چینی تعلق دارد. به نظر می رسد، 
دولــت آمریکا تــالش بیشــتری دارد تا 
دسترسی جوانان و نوجوانان آمریکایی به 
برنامه تیک تاک را مسدود کند. این کار در 
راستای رقابت های فناوری بین آمریکا و 
چین تحلیل می شود؛ اما مسئوالن ایاالت 
متحده تالش دارند این مسئله را به امنیت 
اینترنت و اطالعات شــهروندان آمریکا 
ربط دهند. به گفته ســخنگوی دانشگاه، 
هفته گذشته این ممنوعیت به دانشجویان 
اعــالم شــده و برنامه اشــتراک گذاری 
ویدئوی کوتاه از همه سرویس دهنده های 
مرکزی و دســتگاه های دانشــگاه حذف 
شده است. همچنین دانشجویان از طریق 
وای فای دانشگاه نمی توانند به این برنامه 

دسترسی داشته باشند.

پیشخوان

جهان

رئیس جمهور ترکیه بر لزوم برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه در تاریخ ۱۴ 
مه، یک ماه زودتر از تاریخ اعالم شده قبلی )۱8 

ژوئن( تأکید کرد.
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه 
تاریخ دقیق انتخابات آتی را اعالم نکرد، اما تأکید 
کرد این انتخابات در هفتادوســومین ســالگرد 
پیروزی حزب دموکرات )محافظه کار( در اولین 
انتخابات آزاد ترکیه در سال ۱95۰ برگزار شود.

ایــن اظهــارات رجــب طیــب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه در راســتای آماده ســازی 
زمینه هــای انتخاباتــی زودهنــگام اســت که 
تحلیلگــران آن را تأثیرگذارتریــن انتخابــات 
دهه هــای اخیر این کشــور می دانند. انتخابات 
سراســری بعدی ترکیه قرار بــود در ۱8 ژوئن 
برگزار شود؛ اما چند هفته است زمزمه هایی از 
برگزاری زودهنگام انتخابات از سمت متحدان 
اردوغان به گوش می رسد. آنها تعطیالت مذهبی 
و امتحانــات تحصیلی را دلیل خــود برای این 
خواسته بیان می کنند، اما تحلیلگران معتقدند، 
اردوغان به دنبال پیدا کردن تاریخی اســت که 

در آن احتمــال رأی دادن هواداران او بیشــتر از 
مخالفانش باشد.

اردوغان در ســخنرانی هفته گذشته خود در 
جمع اعضای حزبش از اولیــن انتخابات آزاد 
ترکیه امروزی در ۱95۰ یاد کرد و گفت: »عدنان 
مندرس فقید در ۱۴ مــه ۱95۰ گفت که »بس 
اســت، مردم حرف شــان را خواهند زد« و در 
انتخابات پیروز شــد. مردم ما هم ۷3 سال بعد 
در همان روز، پاسخ اپوزیسیون را خواهند داد.« 
در ۱۴ مــه ۱95۰، »عدنان منــدرس« به عنوان 
نخست وزیر انتخاب شــد. یک سال و پنج روز 
بعد، او با کودتای ارتش سرنگون شده و یک سال 

پس از آن هم به دار آویخته شد.
شــخص اردوغان هم وقتــی در دهه ۱99۰ 
شــهردار اســتانبول بود، دوران کوتاهی از کار 
برکنار شده و در زندان به سر برد. او اغلب خود 
را با مندرس مقایسه می کند. اردوغان و حزب او 
)عدالت و توسعه( در دو دهه گذشته قدرت را در 
دست داشته و سال ها رشد اقتصادی و همچنین 
جنــگ )البته یک کودتای شکســت خورده اما 

خونین( را پشت سر گذاشته اند.

   تحلیل    

انتخابات  زود هنگام
برنامه حزب اردوغان برای ماندن در قدرت

 پنجره  

موج جدید 
بازگشت معترضان فرانسوی به خیایان  

سیاست های ضد بازنشستگی »امانوئل مکرون«، 
رئیس جمهور فرانسه سبب شــد در طول هفته 
گذشــته چندین راهپیمایی اعتراضی بزرگ در 
فرانسه شکل بگیرد. برخی از رسانه ها در همین 
حال اعالم کرده اند، میزان مشارکت معترضان در 
این راهپیمایی ها بسیار باال بوده و تنها در یک روز 

به یک میلیون نفر رسیده است. 
تعداد شــرکت کنندگان در این اعتراضات، 
به وضوح از پیش بینی ها فراتــر رفت. در حالی 
که نیروهای امنیتی 5۰ تــا ۷5۰ هزار نفر را در 
راهپیمایی پیش بینی کرده بودند، تعداد این افراد 
به باالی یک میلیون نفر رســید. البته به صورت 
سنتی، ارقام تظاهرات اعالم شده بین دو طرف در 

فرانسه به طور فاحشی متفاوت است.
 
ً
افزون بر این، مخالفان در برابر آنچه احتماال

مهم ترین پروژه دولت است )طرح بازنشستگی(، 
در سراسر کشــور و بخش ها به اعتصاب دست 
زدند. آنها بخشی از سیستم قطار و ترافیک هوایی 
را فلج کردنــد، تولید برق را متوقف کردند و در 
پاالیشگاه ها، مدارس و بیمارستان ها به اعتصاب 
دســت زدند. در حاشــیه تظاهرات در پاریس، 

ناآرامی هایی روی داد. اعضای موسوم به بلوک 
ســیاه که اغلب با تظاهرکنندگان مخلوط شده 
و باعث شــورش می شوند، ســطل های زباله، 
بطری ها و ترقه ها را به ســمت نیروهای امنیتی 
نشــانه رفتند و این نیروها هم از گاز اشــک آور 

استفاده کردند.
اتحادیه هــا روز اعتصاب و اقدام سراســری 
جدیدی را برای 3۱ ژانویه اعالم کردند. در اولین 
روز اعتصاب ها مردم بیشــتری علیه اصالحات 
برنامه ریزی شده بازنشستگی دولت مرکزی تحت 
ریاســت جمهوری امانوئل مکرون به خیابان ها 
آمدند. از آنجایی که دستگاه بازنشستگی فعلی 
به دلیل پیری جمعیت در بلندمدت تأمین مالی 
نخواهد شد، دولت فرانسه می خواهد به تدریج 
سن بازنشستگی را از 6۲ سال به 6۴ سال افزایش 
دهد. افزون بر این، تعداد سال های پرداخت مورد 
نیاز برای مستمری کامل باید با سرعت بیشتری 
افزایش یابد. برخی سیســتم ها با امتیازات برای 
گروه هــای حرفه ای خاص هم باید لغو شــوند. 
حداقل حقوق بازنشســتگی ماهانــه به حدود 

۱۲۰۰ یورو افزایش می یابد.

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

داخلی جنگ  توطئه 
علت هیاهوی رسانه ای برای ارسال تانک های پیشرفته به اوکراین چیست؟

شماره 1۰۷۹ |  دوشنبه  ۳ بهمن 14۰1

سیاست
5

جهان
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بازار

دستوری  قیمت گذاری  نتیجه 
افزایش داللی است

امیرحسین کاکایی، کارشناس بازار خودرو در گفت وگو با صبح صادق 

 عضو هیئت علمی دانشــگاه علم و صنعت 
گفــت: »فروش و عرضه خــودرو در بورس 
کاال می تواند جذابیت های سرمایه گذاری در 
این بازار را در قیاس با روش قرعه کشــی برای 

دالالن و سفته بازان کاهش دهد.«

به گزارش صبح صادق، »امیرحســین کاکایی« 
کارشــناس و تحلیلگر بازار خودرو در گفت وگو 
با صبح صادق درباره عرضه خــودرو در بورس 
کاال و مزایای این نوع فروش در مقایســه با روش 
قرعه کشــی گفــت: »وقتی می خواهیــم درباره 
موضوعــی قضاوت کنیم، در وهلــه اول باید در 
فضای اقتصادی اجــرای آن روش بحث کنیم تا 
بتوانیم به صورت اصولی و واقعی جایگزین های 
درســت را پیدا و بررســی کنیم. عرضه و فروش 
خودرو در دنیای صنعتی فقط به یک روش صورت 
می گیرد و آن شیوه چیزی جز »فروش در حاشیه 

بازار« نیست.«
وی در ایــن بــاره توضیــح داد: »در دنیــا 
خودروسازان قیمت خودروهای تولیدی خود را 
براساس قیمت های بازار کشف و تعیین می کنند، 
به این معنا که بر این اســاس نقطــه تعادلی را به 
لحاظ قیمتی پیدا می کنند کــه هم زیان نکنند و 
هم مشــتریان خود را داشته باشــند؛ چرا که اگر 
خودروی خــود را با قیمت های بــاال به فروش 
 فروش کمتری خواهند داشت و اگر 

ً
برسانند، قطعا

هم محصوالت خود را با قیمت های پایینی عرضه 
کنند، سود کمتری کسب خواهند کرد. بنابراین، با 
پیدا کردن یک نقطه تعادل، به تدریج در این منطقه 
بــا قیمت ها و عرضه خودرو بازی کرده و در بازار 

خودرو با یکدیگر رقابت می کنند.«
کاکایی معتقد اســت، در ایــران به دلیل نبود 
فضای رقابتی و دولتی بودن مدیریت خودروسازی، 
این صنعت دچار یک آفت بزرگ شده است. وی 
در ایــن باره توضیح داد: »در ایــران به دلیل نبود 
شرایط رقابتی و اینکه سیاست مداران هنوز زیر بار 
رقابتی شدن فروش نمی روند، این روش ها تاکنون 
اجرا نشده است؛ به همین دلیل خودروهایی گران 
بدون کیفیت و فاقد استانداردهای روز دنیا تولید و 
عرضه می شوند که فقط در داخل کشور به فروش 
می رسد و خودروی ایرانی بازار صادراتی واقعی و 

قابل توجهی ندارد.« 
عضو هیئت علمی دانشــگاه علم و صنعت 
درباره اهتمام دولت به تکــرار روش های نخ نما 
شــده فروش خودرو در ایران گفت: »روش دوم 
فروش خودرو که دهه هاســت در دنیا منســوخ 
 در کشورهای سوسیالیستی و 

ً
شده و پیشتر صرفا

کمونیستی پیاده شده، همین روش قیمت گذاری 

دستوری است که در پنج ســال گذشته در ایران 
اجرا شده است. روشــی که نه تنها نتیجه مثبتی 
برای ارتقای کیفیت، کاهــش قیمت و رضایت 
مشتری و خودروساز نداشته، بلکه قیمت ها را در 
بازار آزاد بی دلیل باال برده اســت؛ به گونه ای که 
می توان گفت تنها نتیجه قیمت گذاری دســتوری 
افزایش دالالنی اســت که در ایــن محیط بازی 

می کنند.«
عضو هیئت علمی دانشــگاه علم و صنعت 
معتقد اســت: »از دل قیمت گذاری دســتوری 
بازی ای به اسم قرعه کشــی و التاری ملی بیرون 
آمده کــه منجر به افزایش تقاضــای کاذب برای 
خرید خودرو شــده اســت، به گونــه ای که طی 
روزهای گذشته شاهد این موضوع بودیم که برای 
پیش فــروش خودروهای ایران خــودرو نزدیک 
به یــازده میلیون نفر نام نویســی کردنــد که رقم 

شگفت انگیزی است.«
وی در ایــن باره تصریح کرد: »افزایش داللی 
و ســفته بازی در صنعــت خودرو بــا التاری و 
قرعه کشی و قیمت گذاری دستوری نشان می دهد، 
راه حل های اتخاذ شــده از سوی وزارت صمت 
و خودروســازان درست نیســت؛ بلکه صنعت 
خودروسازی ایران را ویران کرده است. بنابراین، 
در این میان یک راه حل داریم که البته این راه حل 
را هم خودمان اختــراع کرده ایم و آن هم عرضه 

خودرو در بورس کاالست.«
این کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو درباره 
ارتباط وضعیت اقتصادی کشور در سطح کالن و 
تأثیری که این موضوع بر بازار خودرو می گذارد، 
تصریح کرد: »باید به این نکته اشاره کنم که شرایط 

عرضه خودرو در ایران بسیار متفاوت از کشورهای 
مختلف دنیاست؛ یعنی شرایط عرضه خودرو در 
ایران را حتی نمی توان با کشورهای سوسیالیستی 
با اقتصادهای بسته، مانند کره شمالی یا کوبا و... 
نیز مقایسه کرد. در ایران با اینکه تحت تحریم های 
شدید اقتصادی هستیم، اما مدعی تولید بهترین 
فناوری ها در صنعت خودرو و توسعه این صنعت 
هســتیم که البته تا کنون در این بخش دســتاورد 

مثال زدنی نداشته ایم.«
امیرحســین کاکایــی در زمینــه تفاوت های 
مزیت دار عرضه خودرو در بورس کاال نسبت به 
فروش به صورت قرعه کشی به صبح صادق گفت: 
»عرضه خودرو در بورس کاال در شش ماه گذشته 
که برخی خودروها با این روش عرضه شده و در 
ماه اخیر که روی خودروهای پرتیراژ اعمال شده 
است، اگرچه به افزایش قیمت خودرو دامن نزده 
است؛ اما روند قیمت خودرو را نیز کاهشی نکرده 
اســت با این حال این مسیر، یعنی فروش خودرو 
از طریق بورس کاال به مراتب از عرضه و فروش 
آن به روش قرعه کشــی بهتر بوده و مزایایی داشته 

است. «
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در 
این باره تصریح کرد: »برای نمونه، برای ده هزار 
خــودروی دنا ۱۷ هزار نفر ثبت نــام کردند. این 
روش مزایایی نسبت به قرعه کشی دارد. افرادی 
که در قرعه کشی شرکت می کنند، بیشتر شانس 
خود را محک می زنند و برای قرعه کشی یک کد 
ملی ارائه می دهند یا قرعه به نام شان درمی آید یا 
در نمی آید، در حالــی که برای خرید خودرو در 
بورس کاال شــما باید پول داشته باشید. پس این 

فاکتور مهــم اولین مانع در برابر ســفته بازی در 
بورس و خرید خودروســت کــه به خودی خود 
سبب ریزش آدم هایی می شــود که در این صف 

می ایستند.«
وی در این باره خاطر نشــان کــرد: »فروش 
و عرضــه خــودرو در بــورس کاال جذابیــت 
ســرمایه گذاری را به مراتب نســبت به عرضه و 
فــروش به صورت قرعه کشــی بــرای دالالن و 
سفته بازان کاهش داده است. برای نمونه، حاشیه 
سود در خودرویی مثل پژو پارس منجر می شود که 
برنده التاری چیزی حدود ۱6۰ درصد سود ببرد؛ 
یعنی ۱/6 دهم برابر قیمت پایه خودرو در آن واحد 
سود کسب می کند. این مسئله به این معناست که 
در خودروی عرضه شــده، آن فــرد برنده بیش از 
خودروساز با کلی هزینه تولید، نیروی کار، مواد 
اولیه، فناوری و... سود می برد. متأسفانه، سودهای 
اینگونــه آنی و بــدون هیچ قاعــده و ضابطه ای 
خاصیت قیمت گذاری دستوری است، در حالی 
که وقتی همان کاال در بورس کاال عرضه شود، به 
جای سود ۱6۰ درصدی، پنجاه میلیون تومان در 
۴۴۰ میلیون تومان، یعنی نزدیک به ده درصد سود 

ایجاد می شود.«
امیرحســین کاکایی در این باره توضیح داد: 
»به بیان بهتــر در حالی که قرعه کشــی و خرید 
خودرو به روش قرعه کشــی منجر به کسب سود 
۱6۰ درصدی می شــود، اما در خرید خودرو در 
بورس کاال در نهایت خریــدار ۱۰ تا ۲۰ درصد 
نسبت به بازار آزاد سود می کند. بنابراین، سود به 
شدت کاهش می یابد و این موضوع باعث کاهش 
جذابیت حضور در چنین بازاری می شــود، پس 
خود به خود صف های خرید کاهش یافته و ارزش 
سرمایه گذاری و جذابیت سرمایه گذاری کاهش 
می یابد و این وسط مصرف کننده واقعی احتمال 
به دســت آوردن خودرو با قیمت های معقول را 
خواهد داشت و احتمال خرید برای مصرف کننده 

واقعی باالتر می رود.«
این کارشــناس بازار خودرو معتقد اســت: 
»طبــق آمار و برآوردها هفتــاد درصد افرادی که 
طی پنج سال اخیر خودرو خریده اند، این خودرو 
را نه برای مصرف که برای سفته بازی خریده اند! 
بنابراین، این موضوع نشــان می دهــد، در حال 
حاضر عرضه در بورس برای واقعی تر شدن قیمت 
و سود مصرف کننده و خودروساز بهتر از عرضه به 
صورت قرعه کشی و قیمت گذاری دستوری است؛ 
زیرا ثابت شده است خریداری که خودروی مورد 
نظر خود را از بورس کاال می خرد، سود بیشتری 
کســب می کند. بنابراین مصرف کنندگان واقعی 

راهی این بازار می شوند.«

مدیریتخروجسرمایه
ازکشور

از منظر اقتصاد کالن، تعیین کننده ترین عامل 
در فرآیند و ایجاد رشــد اقتصــادی در هر 
کشوری رشد موجودی سرمایه است؛ از این  
رو خروج سرمایه کشور از جمله مهم ترین 
عوامل ایجاد نوســانات اقتصادی در دوره 
کنونی بوده است. در این گزارش به اجمال به 

علل خروج سرمایه از کشور اشاره می شود:
۱ـ کســری بودجــه به دلیل نظــام مالیاتی 
ناکارآمد: کسری بودجه به افزایش استقراض 
دولت از بانک مرکزی منجر شده و به دلیل 
انتشار پول بدون پشتوانه در سال های اخیر 
منجر به کاهش ارزش پول ملی شــده و در 
نتیجه بدبینی نسبت به آینده اقتصادی کشور 
و در نهایت خروج سرمایه را رقم زده است. 
۲ـ ریسک بازده ســرمایه گذاری در داخل 
کشور و بروکراسی های اداری فرسایشی به 
منظور سرمایه گذاری در داخل کشور عامل 
دیگر بوده است. بیشتر کشور های پیشرفته، 
نظام سیاسی و اقتصادی با ثبات با ترتیبات 
قانونی مدون و مشخص دارند، درحالی که 
کشور های در حال توسعه همانند کشور ما از 

این جنبه ها محروم هستند.
3ـ قوانیــن و مقــررات؛ محدودیت هــا و 
مقرراتی که دولت هــا روی بازار های مالی 
داخلی و ارز خارجی وضع می کنند، یکی از 

علل این پدیده است.
۴ـ ناامنی بازار ها؛ موضــوع دیگری که به 
خروج ســرمایه از ایران تبدیل شد، ناامنی 
بازار هــا بود. حتی بازار مســکن نیز گاهی 
تحت ســایه جنگ تحت رهبــری ترامپ 
متزلزل می شــد؛ بنابراین مردم کار مولد و 
صنعتی را رها کردند و به فکر انتقال سرمایه 

به بازار های امن تر بودند.
راهکارهای مدیریت خروج سرمایه از کشور
از جمله مواردی که می توان برای جلوگیری 
از فرار سرمایه از کشور و مدیریت این بخش 

استفاده کرد، موارد زیر است:
۱ـ تصویب قوانین و مقررات کنترلی شدید 
در مورد صرافی ها با هدف محدودســازی 

انتقاالت ارزی به خارج از کشور؛
و  یارانــه ای  مشــوق های  ایجــاد  ۲ـ 
معافیت هــای مالیاتــی به منظــور ایجاد 
انگیزه در سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
و بسترســازی بــرای جذب ســرمایه های 

خارجی؛
3ـ اقتصادی ســازی پروژه هــای داخلی به 
منظور تشویق سرمایه گذاری در این پروژه ها 
از سوی دولت. برخی از پروژه های تعریف 
شده در سال های اخیر به دلیل توجیه ناپذیری 
اقتصادی بالتکلیف مانده انــد؛ لذا دولت 
بایــد با بسترســازی و ایجاد مشــوق های 
سرمایه گذاری، از ظرفیت بخش خصوصی 
برای سرمایه گذاری در این پروژه ها استفاده 

کند؛
۴ـ ایجاد ثبات اقتصــادی کالن و مدیریت 
تــورم و ایجاد جذابیت ســرمایه گذاری در 

کشور؛
6ـ کنترل کم اظهــاری کاالهای صادراتی، 
مهار بیــش اظهاری کاالهــای وارداتی در 
کشــور؛ این موضوع عاملی برای دور زدن 
کنترل های ارزی می تواند باشد که باید مانع 
از این اتفاق و خروج ســرمایه به شیوه های 

دیگر از کشور شد؛
۷ـ کنترل انتقال ارقام بزرگ شــبکه بانکی 
و منوط شــدن آن بــه درج مســتندات در 

خصوص این ارقام؛
8ـ ساماندهی کارت های بازرگانی اجاره ای 
و شــرکت های کاغــذی، محــدود کردن 
شــرکت های تبلیغاتی برای خــروج ارز از 

کشور؛
9ـ رصد جریان کاال، پول و ارز در کشــور 
از سوی سامانه جامع تجارت و سامانه های 

نظارتی؛
۱۰ـ کنتــرل قاچــاق ســوخت، تفکیــک 
حساب های شخصی از حساب های تجاری 

و ساماندهی مبادالت رمزارز.

یادداشت

یک اصل بدیهی در علم اقتصاد این است که وقتی اقتصاد شما 
با رکود تورمی مواجه اســت، تنها راه  حل، حمایت از بخش 
تولید است. باید در این شرایط هزینه های تولید را کاهش داد تا 
منحنی عرضه اقتصاد به سمت چپ و باال هدایت شده و با بهره 
گرفتن از تولید بیشتر تعادل به بازارها بازگردد. در حقیقت، وقتی 
هزینه نهایی تولید در کشــور کاهش یابد، عرضه کاال افزایش 
یافته و به تبع آن سطح قیمت ها پایین آمده و نرخ بیکاری کاهش 
چشمگیری پیدا می کند. به نظر می رسد، در وضعیت فعلی تنها 
راه عالج اقتصاد ایران و وابســتگی بودجه به درآمدهای نفتی 

افزایش تولید در کشور از طریق کاهش هزینه های تولید است.

تولید هزینه های  کاهش   
منهای نفت

سرویس فدرال ضد انحصار روســیه )FAS(، غول فناوری آمریکا 
یعنی شرکت اپل را به دلیل نقض قوانین به پرداخت جریمه ۱.۱۷ 
میلیــارد روبلی )بیــش از ۱۷ میلیون دالر( محکوم کرده اســت. 
این جریمه ناشی از حکمی اســت که در ژوئیه گذشته صادر شد، 
زمانی که این سازمان نظارتی متوجه شد که اپل با قوانین اپ استور 
AppStore  خــود قوانین ضد انحصار روســیه را نقض می کند، 

قوانینی که توسعه دهندگان را مجبور می کند فقط از سیستم پرداخت 
ارائه شــده توسط خود شرکت اســتفاده کنند. سرویس فدرال ضد 
انحصار روسیه، برنامه های iOS را از پرداخت خارج از اپ استور 

و همچنین استفاده از روش های پرداخت جایگزین منع می کند.

جریمه 1۷ میلیون دالر ی
شاخص

»اقتصاد اشــتراکی« به این معناســت که افــراد و گروه ها 
می توانند به طور گسترده تری، دارایی های دیگران را اجاره 
کنند یا دارایی  های خودشــان را اجاره دهند. این امر بیشتر 
هنگامی رخ می دهد که قیمت یک دارایی بسیار باالست و 
افرادی که آن کاال یا دارایــی را در اختیار دارند، به صورت 
تمام و کمال از آن استفاده نمی کنند. اگرچه اجاره دارایی در 
تمام جوامع بشری، قدمت بسیاری دارد، اما امروزه به کمک 
اینترنت، این امر بســیار آسان تر شده و افراد به کمک چنین 
نظامی، می توانند از دارایی های شان )به ویژه دارایی های بال 

استفاده( پول کسب کنند.

چیست؟ اشتراکی  اقتصاد   
افزوده

گروه اقتصاد
صبح صادق
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در طول ماه های گذشته، کشورهای غربی از طریق 
جنگ شــناختی به دنبال متهم ســازی جمهوری 
اسالمی ایران درحوزهای اجتماعی، اقتصادی و 
سیاسی بودند. در این زمینه، شعار »زن، زندگی، 
آزادی« را مطرح کردند؛ شعاری که ظاهری زیبا 
دارد، ولی در پس آن، سیاست »متهم سازی ایران« 

قرار دارد. 

هفته نامه »صبح صادق« به مناسبت دهه فجر 
و به مناسبت فرارسیدن چهل و چهارمین سالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی بر آن شــده است تا در 
سه شــماره پیش رو این سه مســئله را در دوران 
دیکتاتوری پهلوی، پس از پیروزی انقالب اسالمی 
و آینده پیش روی ایران  بررسی کند. براین اساس 
در این شــماره جایگاه زنان، اقتصاد و آزادی های 
سیاسی را در دوران سیاه پهلوی را بررسی می کنیم. 
واکاوی که نشــان می دهــد آزادی در نگاه  دو 
دیکتاتور پهلوی به معنای بی حجابی و بی بندوباری 

زنــان تعریف شــده اســت و در آزادی در حوزه 
تحصیل، سپردن جایگاه مدیریتی در سطح محلی 
و کشــوری هیچ گونه ارزش و اعتباری نداشــته 
است. همچنین وضع بد معیشت مردم و انسداد 
و دیکتاتوری در فضای سیاسی را نیز نشان دهنده 

عمق بی کفایتی حاکمان رژیم پهلوی است.
در شماره آینده نیز برای سنجش میزان واقعی 
بودن اتهام های دشــمنان و جریان اپوزیســیون به 
جمهوری اســالمی ایران، عملکرد نظام اسالمی 
در این ســه مولفه را در ســا ل های پس از انقالب 

اسالمی بررسی می کنیم.
به این سوال که زنان در جمهوری اسالمی ایران 
چه جایگاهی دارنــد و در وضعیت کنونی، زنان 
ایرانی چه موفقیت هایی را در ســایه اعتماد نظام 
به زن کسب کردند؟ پاسخ خواهیم داد. همچنین 
تحوالت حوزه اقتصاد و فضای باز سیاسی پس از 
انقالب را بررسی کرده و با ارائه گزارش های دقیق، 
 
ً
ثابت می شود که به شعار زن، زندگی، آزادی اساسا

در جمهوری اســالمی ایران جامه عمل پوشیده 
شده و امروز انقالب اسالمی مدعی شعار مذکور 

اســت و مطرح کردن شعار از جانب آشوبگران و 
تجزیه طلبــان در وضعیت کنونی، تالشــی برای 
دیده  نشدن اقدامات انقالب اسالمی در این حوزه 

است.
در ســومین گام از صفحات ویژه، در شــماره 
هفده بهمن ماه و در آستانه سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی نیز تالش می شــود قدم هایی را که باید 
برای ســاختن آینده روشــن و تحقق آرمان های 
انقالب شــکوهمند اســالمی برداشــته شود  را 

بررسی کنیم.

 دیکتاتوری سیاه/ انقالب ملت  /آینده درخشان
گروه پرونده

صبح صادق

 ز ن  ز ن 
 زندگی زندگی
 آزادی آزادی

وقتی راه های سرکوب  
شد مسدود 

گفت وگو با عباس سلیمی نمین درباره اینکه چگونه شاه پهلوی سقوط کرد؟

ویژه نامه ای درباره جایگاه زنان، معیشت مردم  و  آزادی های سیاسی  دردوران  رژیم منحوس پهلوی 

استقبال از چهل و چهارمین 
سالروز پیروزی انقالب اسالمی

آزادی
۱۰
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8
زنپرونده

 روایت جایگاه زنان 
در رژیم سیاه پهلوی

 به نام زن 
ضد زن

پیش از انقالب از زن اســتفاده ابزاری می شــد؛ 
اســتفاده ابزاری از زن و تحقیر و له کردن زن در 
زمان شــاه در صنعت تبلیغــات آن زمان هویدا 
بــود؛ اما امــروز ببینید زن ها در چــه جایگاهی 
هســتند؟ گاهی می بینیم یک دختر دانشــجوی 
۱9ـ۱8 ساله در مراســم دیدار با رهبری حضور 
پیدا می کند)همین جلسات پرسش و پاسخی که 
با دانشــجویان برگزار می شود( که بعضی از آنها 
چنان با اقتدار، تندی و طلبکارانه در مقابل رهبر 
می ایســتند و از رهبری ســؤال می پرسند؛ ولی 
رهبری تحمل می کنند و با صبوری حرف دختر 
دانشجوی ۱9ـ۱8 ساله را گوش می کنند و بعد هم 
او را تشویق می کنند و پاسخ می دهند و همه اینها 
پخش می شود. این جایگاه زن، یعنی نگاه ابزاری 
به زن قبل از انقــالب با نگاه به جایگاه واقعی که 
 قابل 

ً
امروز زنان در تمامی عرصه ها دارند، اصال

مقایسه نیست.
طبق آمار رســمی، در زمان قبل از انقالب در 
کل کشور تنها 59۷ پزشک متخصص زن داشتیم 
که االن این تعداد به برکت انقالب اســالمی 3۰ 
هزارتاســت؛ یعنی اگر جمعیت ما دوبرابر شده 
است، تعداد پزشــک متخصص زن ما در کشور 
5۰ برابر شــده است. این اعداد و ارقام بخورد بر 
سر کســانی که فکر می کنند زن ها بعد از انقالب 
از محیط اجرایــی و اجتماعی دور نگه داشــته 
شــده اند. در مجلس ما فقط ۱59 قانون در مورد 
زنان تصویب شــده است که تمام قوانین به نوعی 
مترقی و در دفاع از زنان اســت. پیش از انقالب 
تعداد زنان داستان نویس ما)اهل قلمی که داستان 
بنویسند( کمتر از ۱۰ نفر بود که همگی هم شناخته 
  شده بودند؛ اما امروز به برکت انقالب اسالمی، 
۴ هزار داســتان نویس زن داریم. قبل از انقالب 
 ناشر زن نداشتیم؛ به هرحال نشر و ناشر یکی 

ً
اصال

از مهم ترین بخش های فعالیت فرهنگی است؛ اما 
امروز ۷۱۲ ناشر زن داریم. پس از انقالب اسالمی 
آمار مرگ ومیر مادران با رقم باالیی کاهش داشته 
و مشارکت در امور سیاسی فوق العاده بوده است. 
زنان در همه عرصه های سیاســی از خود انقالب 
در تمام پدیده ها و تحوالت سیاســی و اجتماعی 
حضور دارند؛ حتی حضــور زن ها خیلی جاها 
در تحــوالت اجتماعی جدی تر از مردهاســت. 
 بزرگ ترین تشــکل زنان در همین بسیج است.
۱6 هزار پایگاه بســیج زنان با رقمی فکر می کنم 
9 میلیون داریم که اگر این رقم باشد، بسیج زنان، 
بزرگ ترین تشکل زنان در سطح جهان است که 

 وجود ندارد.
ً
چنین رقمی در جهان اصال

یک فیلم کوتاه در فضای مجازی منتشر کردم 
که صحنه بررسی برنامه پنج ساله کشور در زمان 

شاه است که در آن توزیع بودجه می کنند و 
 تمام اعضای هیئت دولت و سران 

ً
تقریبا

رژیم به همراه شاه و فرح پهلوی در این 
جلســه حضور دارند. این فیلم طنز 
خوبی اســت و جایگاه زن را در زمان 

شاه به خوبی نشــان می دهد. در میان 
صحبت ها، فرح چون طرفدار فرهنگ 

اســت، خطاب به شــاه می گوید: 
»اینجا شــما کمــی بودجه 

فرهنگ را بیشتر کنید، 
باالخره ما خواننده 

زن داریم و...« که 
شاه با عصبانیت 
 : یــد می گو

»ما با این ســاز کی توانستیم با دشمن بجنگیم و 
این اشــعار مولوی و حافظ در جنگ کجا به درد 
ما خورده است.« شــاه در این جلسه فرمایشی، 
ملکه کشور را چنان تحقیر می کند و اینطور نشان 
 صالحیت 

ً
می دهــد که او بــه عنوان زن، اصــال

اظهارنظر ندارد .
کرامت و جایگاه زن از نظر کنش گری در زمان 
شاه و امروز بسیار متفاوت است که تنها چند نمونه 
از این اعداد و ارقام را انتخاب و بیان کردم که اگر 
به منابع رجوع شود، شاید ارقامی بیشتر و بهتر از 

اینهایی که بنده مطرح کردم، پیدا شود.
در حــوزه زبان فارســی، یکــی از تبلیغات 
منفــی ای که به ویــژه در فضای مجــازی مطرح 
می شود، این است که بعد از انقالب زبان فارسی 
نابود شــد و اینها فقط به دنبال زبان عربی هستند 
 یکی از 

ً
و فرهنگ فارســی را از بین بردند. اصال

دوقطبی های دشمن ســاخته ای که از یک فوتبال 
ســاده هم نمی گذرد، ایجاد بحــث دوقطبی بین 
عرب و ایرانی و ســایر اقوام اســت؛ در حالی  که 
 عکس آن 

ً
موضع گیری جمهوری اسالمی، کامال

چیزی است که آنها تبلیغ می کنند؛ اما آیا انقالب 
 افتخار ما 

ً
اسالمی زبان فارسی را نابود کرد؟ اوال

این است که رهبر معظم انقالب یکی از استادان 
کارشناس مسلم زبان فارسی است و هر زمان در 
خدمت ایشان کلمه انگلیســی به کار برده شده، 
همانجا حضرت آقا تذکر داده اند. در زبان فارسی، 
ما فقط ۴ هزار زن شــاعر و داستان نویس داریم و 
در سراسر دنیا به همت جمهوری اسالمی ۲۰۰ 
مرکز زبان فارسی داریم؛ حاال یا ان جی او بودند یا 

جمهوری اسالمی کمک شان کرده است.
5۲ کرسی زبان فارسی داریم و در طول سال 
بسیاری از شخصیت های برجسته و حکومتی ما 
برای تبلیغ زبان فارسی به اقصی نقاط دنیا می روند 

و درباره زبان فارسی صحبت می کنند.
ما امروز محتوای زبان فارسی را در یک سری از 
حوزه ها از محتوای نازل به محتوای عدالت طلبی، 
آرمان خواهی و مردمی ارتقا دادیم و این بخش را 
تقویت کردیم که آنچه به منزله زبان فارسی در دنیا 
اشاعه داده می شــود، برازنده و شایسته این ملت 
بزرگ باشــد و این خدمت کمی نیست. همین 
که در دنیا ۱۰۰شبکه فارسی زبان علیه جمهوری 
اسالمی به راه افتاده اســت، نشان  می دهد، زبان 
 کسی به زبان فارسی 

ً
فارسی مهم شده است. قبال

کاری نداشت؛ اما به برکت انقالب اسالمی و به 
برکت دکترین متعالی که ما در دنیا از خودمان ارائه 
کردیم، در دنیا برای اینکه بفهمند ما چه می گوییم، 
همه دنبال این هستند که زبان فارسی را یاد بگیرند. 
این، عامل پیوند فرهنگ ما با دنیاست و فردوسی، 
 مولــوی و حافظ مــا را به دنیا می شناســاند، نه
 بی  بند و باری کــه در تلویزیون قبل از انقالب از 
خود نشان می دادند و رقاصی  ای که اگر زمان 
آن کمی طول می کشید، همه چیز خود 
را به غربی ها می باختند. مهم ترین 
سند در قانون عفاف و حجاب، 
در دهه ۷۰ در شورای انقالب 
فرهنگی نوشــته و تصویب شد 
که امروز قوی ترین ســند ما در 

عفاف و حجاب است.

سخنرانی منتشر نشده از عزت الله ضرغامی

شیرین صفایی
خبرنگار

پس از انقالب اســالمی در سال ۱35۷، رویکردها و 
روندهای محدودساز نسبت به جامعه زنان به شدت 
تغییر کرد. این وضعیت در حالی اســت که مقایسه 
وضعیت زنان در جنبه های گوناگــون در زمان رژیم 
پهلوی و جمهوری اســالمی ایران نشــان می دهد، 
انقالب اســالمی هویت زن ایرانی را بــاز گرداند و 
نگاه ها را نســبت به زنان تغییــر داد. این موضوع به 
شدت نخبگان سیاسی غرب را آشفته کرد؛ به همین 
دلیل اســت که پس از انقالب اســالمی رسانه های 
وابسته به غرب در حال القاسازی مؤلفه محدود شدن 
زنان در زمان جمهوری اســالمی هستند و سعی در 
تطهیر پهلوی ها دارند. در همین اغتشاشــات اخیر، 
عده ای با شــعار »زن، زندگی، آزادی« سعی داشتند 
تفکر پهلوی ها را نســبت به زنان دوباره مطرح و در 

صورت امکان آن را پیاده سازی کنند. 
با در نظر گرفتن رفتار پهلوی اول مبنی بر برداشتن 
حجاب از سر زنان ایرانی آن هم به اجبار و در ادامه با 
توجه به خصوصیات پهلوی دوم و نقل قول هایی که 

از وضعیت دربار وجود دارد، به نظر می رسد در نگاه 
پهلوی ها بی بندوبــاری و بی حجابی جزء مؤلفه های 
آزادی به شــمار می آید و حتی پهلوی غربی ســازی 
جامعه ایرانی را از طریق بی حجاب کردن زنان ایرانی 
دنبال می کرد و به نوعی زن به ابزاری در درباره پهلوی 

تبدیل شده بود. 

 Bزنان؛ قربانیان کشف حجاب
»کشــف حجاب« یکی از مهم ترین اقدامات رژیم 
پهلوی علیه زنان بود. ارمغان کشف حجاب رضاخانی 
برای زنان ایرانی چیزی جز اســارت و زندان و مرگ 
نبود. »صدراالشــراف« از مقامات رژیم پهلوی در 
این باره می گوید: »به خانه رفتم و از همسرم خواستم 
تا بدون حجاب در مراســم جشــن کشف حجاب 
شــرکت کند. او در مقابل از من خواست که به جای 
این کار طالقش دهم. چند روزی گذشــت و جشن 
کشــف حجاب را برگزار نکردم. رضاخان پیش من 
آمد و گفت چرا این کار را انجام نمی دهی و من گفتم 
بهتر نیست این کار را از رده های پایین تر شروع کنید؟ 
رضاخان گفت نه، وقتی که تو از انجام این کار امتناع 
می کنی، آنها هم به الطبع از انجام آن سر باز خواهند 
زد. به خانه رفتم و به همسرم گفتم پای مرگ و زندگی 
در میان اســت و تو باید فردا بدون داشتن حجاب در 

مراسم شرکت کنی. همسر و دخترانم بدون حجاب 
در مراســم جشن شرکت کردند؛ اما از روز بعد از آن 
همسرم در خانه در بســتر بیماری افتاد و تا یک  سال 
بعد که جنازه اش از خانه خارج شد، پا از خانه بیرون 

نگذاشت.«)روزنامه کیهان، ۱389/۱۰/۱9(
به روایت اســناد و خاطرات، پس از اعمال قانون 
کشــف حجاب، زنان در خانه حبس شــدند. ایالت 
خراســان در بخشنامه شــماره ۱۲3۴۷3، به تاریخ 
۱۴ بهمن ۱3۱6 دو ســال پس از اعمال قانون کشف 
حجاب به اسارت زنان در خانه اشاره کرده و گزارش 

می دهد نسوان از خانه خارج نمی شوند.
در چنین وضعیتی، دختران بــه جای حضور در 
مدارس، در پستوی خانه زندانی شدند. به گفته حاج 
احمد قدیریان، »دختران خانواده مجبور شدند برای 
حفظ حجاب خود تــرک تحصیل کنند و از علم که 
موهبت الهی اســت، صرف نظر نمایند. این مشکل 
همه خانواده های متدین بود.« واقعیت آن اســت که 
 
ً
کشف حجاب با استفاده از ابزارهای دیکتاتوری دقیقا
به معنای تجاوز به خصوصی ترین حریم زندگی مردم 
بود و این امر تحت لوای هیچ قانونی انجام نگرفت؛ 
بنابراین هیچ نشانه ای از دموکراســی و آزادی در آن 
دیده نمی شد و در پس کشف حجاب، آزادی به طور 

کامل جای خود را به اسارت زنان داد.

تجدد توهم 
اکبر معصومی
کارشناس  سیاسی

برخی سلطنت طلبان دوست دارند از رضاشاه یک 
چهره طرفدار آزادی زنان بسازند و برای این کار 
به کشــف حجاب اشاره می کنند. اما آیا رضاشاه 
طرفــدار آزادی زنان بــود؟ برای پاســخ به این 
پرسش باید زندگی فرزندان رضاشاه را ورق زد. 
»اشرف پهلوی« در خاطراتش درباره چگونگی 
 ازدواج اولــش بــا »علی قــوام« چنیــن آورده

 است: 
»وقتی شایع شــد پدرم برای من و شمس شوهر 
انتخاب کــرده، ]همه[ شــروع کردند به تبریک 
گفتن، اما در نظر من، این خبر وحشــتناکی بود. 
مــن در آن موقع، از فکــر ازدواج کردن هم بیزار 
بودم تا چه رسد به اینکه با مردی که هرگز ندیده 
بودم، ازدواج کنم. می ترسیدم احساسم را با پدرم 
در میــان بگذارم؛ از این رو، از برادرم خواســتم 
وساطت کند... اما این حقیقت را نیز می دانستم 
که پدرم هیچ گونه مقاومت یا مخالفتی را از سوی 
هیچ  یک از فرزندانش تحمل نخواهد کرد؛ از این 
 رو، ... در مراسم عروسی مشترکی که برای من و 

شمس برپا شده بود، تن به ازدواج دادم... .« 
البته ازدواج اجبــاری مختص دختران نبود و 
به محمدرضا هم رســید. »تاج الملوک« درباره 
ازدواج فرمایشــی محمدرضا نوشته است: »... 
رضا اجبار کرده بود محمدرضا با یک شــاهزاده 
مصری ازدواج کند و ملک فاروق، پادشاه مصر، 
هم خواهــرش را مجبور بــه ازدواج با ولی عهد 
 ایران کــرده بود و هر دو از ایــن ازدواج ناراضی

 بودند.«
 محمدرضا پهلوی نیــز در کتاب »مأموریت 
برای وطنم« در این باره نوشته است: »کسی بر من 
خرده نخواهد گرفت اگــر بگویم به همان اندازه 
که یک روستایی حق دارد در زندگی خصوصی 
و خانوادگــی از آزادی بهره مند باشــد، پادشــاه 
نیز باید از این حق بدوی برخوردار باشــد... در 
اواخر دوره تحصیالت من در دانشکده افسری، 
اعلی حضرت فقید به فکر افتاد همسر شایسته ای 
برای من انتخاب کند... او عکس شاهزاده خانم 
فوزیــه را دیده و او را پســندیده بــود. او پس از 
اطمینان از موافقت دولت مصر، نخستین اطالع 
را به من از طریق اعالم خبــر نامزدی من داد. تا 
 آن تاریخ، من چهره همســر آینده خود را ندیده 

بودم.«
ســؤالی که مطرح می شود، این است چگونه 
می توان رضاشاه را که حقوق اولیه فرزند خودش، 
یعنی تعیین حق سرنوشت را از او دریغ می کند، 
یک چهره طرفدار آزادی زنان دانست؟ صحبت 
از آزادی زن در مقام رضا میرپنج بیشــتر شــبیه 

تلخند سیاسی است.

ازدواج
بهزورسرنیزه

کــه می خواهند  نگاه ســلطنت طلبانی  برخالف 
محمدرضــا را فردی متجدد جلــوه دهند، او نگاه 
بســیار نازلی به زنان داشــت. یکی از موضوعاتی 
که می تواند نگاه او را نســبت به زنان آشکار کند، 
مصاحبه او با »اوریانا فاالچــی« روزنامه نگار زن  
ایتالیایی  است. در این  مصاحبه  شاه اعالم  داشت ، 
زنان  تنها هنگامی  اهمیت  می یابند که  بتوانند خوب  

از مردان  دلربایی  کنند. 
محمدرضا در پاســخ  به  پرسش فاالچی  درباره   
اینکه »آیا کسی  او را تحت  تأثیر قرار داده  است ؟« 
گفت : »هیچ کس  نمی تواند مــرا تحت  تأثیر قرار 
دهــد. هیچ کس ، زنان  که  دیگر جــای  خود دارند. 
در زندگی  یک مرد زنــان  فقط  در صورتی  اهمیت  
پیدا می کنند که  زیبا و دل پذیر باشند و رموز زنانگی  
 ایــن  موضــوع  آزادی  زنان . این  

ً
را بداننــد... مثال

طرفــداران  اصالت  زن  چه  می خواهند؟ شــما چه  
! نمی خواهم  

ً
واقعا می خواهید؟ می گویید تساوی ! 

بی ادب  به  نظر برســم،  ولی ... شما ممکن  است  از 
نظر قانون  با مردان  مساوی  باشید. ببخشید که  این  
را می گویم ، ولی  از نظر توانایی ها مساوی  نیستید. 
فاالچی: نیستیم ؟ شاه: خیر. شما )زنان( هیچ  وقت  
یک میکل آنژ یا باخ  مؤنث  نداشــته اید. حتی  هیچ  
وقت  یک آشپز بزرگ  نداشته اید. از نداشتن  امکانات  
دم  نزنید. چون  آن  وقت  پاسخ  می دهم  که  آیا شوخی  
می کنید؟ آیا این  امکان  را نداشــته اید که  یک آشپز 
بزرگ  تحویل  تاریخ  دهید؟ شــما هیچ  کار بزرگی  

نکرده اید. هیچ.« 
»علــی شــهبازی« یکــی از نیروهــای گارد 
شاهنشاهی و سرتیم محافظ شاه، در خاطرات خود 
از شبکه ای پرده بر می دارد که برای فساد و زنبارگی 
شاه فعالیت می کردند. او می گوید، علم در وزارت 
دربار تشــکیالتی ویژه برای سرگرمی محمدرضا 
پهلوی درست کرده بود که با بودجه ای سرسام آور 
»کارشان این بود که خانم های شوهردار و دختران 
بخت برگشته و یا همسران و دختران کسانی را که 

می خواستند مقامی بگیرند، برای شاه بیاورند.«
اگر آنچه را که گفته شد، با نگاه امام راحل)ره(، 
که برگرفته از رویکرد اصیل اسالمی است، مقایسه 
کنیم، به فاحش بودن اختالفات پی می بریم. اینکه 
امام)ره( در نامه به همســر خودشــان می نویسند: 
»تصدقت شوم؛ الهی قربانت بروم، در این مدت که 
مبتالی به جدایی از آن نور چشم عزیز و قّوت قلبم 
گردیدم، متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آیینه 
قلبم منقوش است. عزیزم امیدوارم خداوند شما را 
به ســالمت و خوش در پناه خــودش حفظ کند.« 
عالوه بر نگاه لطیف و عرفانی ایشان، حاصل یک 
مبنای معرفتی است که زن را نه به مثابه کاال، بلکه 

بخشی از عالم هستی و مکمل مرد می داند.

زن
بهمثابهکاال

»مشارکت زنان« سنجه ای برای فهم توسعه سیاسی 
است. سلطنت طلبان با نشــان دادن برخی مدارس، 
خیابان ها و... سعی می کنند روایتی تحریف شده از زن 
در دوره پهلوی و مشارکت آنان در جامعه ارائه دهند. 
جالب است بدانیم که برخالف ادعای سلطنت طلبان 
هنگامی که رضاشاه به وزرای خود دستور داد هر کدام 
از وزارتخانه ها جداگانه برنامه ای برای کشف حجاب 
ترتیب دهند، بسیاری از کارمندان در برابر آن از خود 
مقاومت نشــان دادند؛ برای نمونه، صدراالشرف که 
در آن دوره وزیر عدلیه بود، می گوید همسر و دخترانم 
بدون داشــتن حجاب در مجلسی به همین مناسبت 
شــرکت کردند. از فردای آن روز زنم از غصه از خونه 
بیرون نرفت و در بستر بیماری افتاد و تا یک سال بعد که 
جنازه اش را از خانه بیرون آوردند... همچنین برخی از 
کارمندان رده های پایین تر و در عین حال افسران ارتش 
به خودکشی دســت زدند و از زنان خود نیز خواستند 

این کار را انجام دهند.
طرحــی که قرار بــود موجب آزادی زنان شــود، 
موجب حصر بیشــتر آنان شــد. بســیاری از زنان به 
علت برخوردهای خشونت آمیز مأموران رضاشاه در 
خانه ماندند و فقط برای مســائل ضروری، همچون 
حمام رفتن ـ البته بــا تدابیر خاصــی ـ از خانه خارج 
می شدند. آنها گاه از طریق پشت بام خانه های مجاور 
زنان خود را به حمام می رساندند. بسیاری از مردم به 
دلیل این فشــارها تصمیم به خروج از کشور گرفتند؛ 
برای نمونه برخی زنان خرمشــهر از مرز گذشــتند 
و بــه عراق مهاجــرت کردند. در مــواردی نیز مانند 
زن صدراالشــراف کاســه صبر برخی لبریز شد و به 

خودکشی دست زدند. 
برخالف ادعای ســلطنت طلبان مبنی بر افزایش 
حضور زنــان در جامعه در دوره پهلوی اول، آمارهای 
موجود از غیر واقع بودن این ادعا حکایت دارد. برای 
نمونه،، در یک بررسی آماری از دوره رضاشاه از میان 
3۱۷ نفر فقط 3۱ نفر شاغل بوده اند. در مورد شاغالن 
این دوره، در پژوهش صورت گرفته مشخص می شود 
که بیشتر شاغالن ذکر شــده دارای شغل های سطح 
پایین و حتی غیراخالقی بوده اند و این موردها را شامل 
می شوند: کارمند)پنج نفر(، پزشک و پرستار)دو نفر(، 
معلم و مدیر)سه نفر( فالحت و ملک داری)چهار نفر(، 
نوکری)ده نفر(، روسپی)چهار نفر(، مغازه داری)یک 

نفر(، خیاطی)یک نفر( و محصل )یک نفر(.
البتــه هر چند آمارهــا در دوره پهلوی دوم اندکی 
تغییر می یابد، ولی با توجه به پایه گذاری نشدن برنامه 
پهلوی براساس ارزش های ایرانی و اسالمی، تا سال 
۱35۷ حدود 83 درصد زنان بی سواد ماندند. همین 
محرومیت ها و تبعیض ها بود که ســبب شد زنان در 
ســال ۱35۷ یکی از طالیه داران نهضــت و یکی از 

پایه های اساسی قیام امام خمینی)ره( شوند.

وقتیزنوزیر
دقکرد!
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۹
پرونده زندگی

 وضعیت معیشت عمومی 
در حکومت طاغوت

اقتصادی  سیمای 
 دیکتاتو ر

در حــال حاضر، در بحث و بررســی وضعیت و 
سیاست های اقتصادی رژیم شاه، شاهد دو دیدگاه 
متعارض هستیم که هر یک در میان جامعه نخبگانی 
و عموم مــردم طرفداران خاص خــود را دارند؛ 
دیدگاهی که معتقد اســت سیاست ها و عملکرد 
اقتصادی رژیم شاه در مســیر درستی قرار داشت 
و می رفت تا ایران را به توســعه رسانده و به »ژاپن 
اسالمی« تبدیل کند و دیدگاه دیگری که معتقد به 
انحطاط ایران در اثر سیاست های اقتصادی رژیم 
شاه است. افزون بر شخص شاه و سلطنت طلبان، 
در ســال های اخیر برخی نخبگان دانشــگاهی و 
حتی الیه هایی از جامعه طرفدار دیدگاه نخســت 
هســتند و به طور عمده به سیاست های نوسازی 
شاه، برخی اقدامات توسعه ای رژیم، مانند ایجاد 
ذوب آهن، ســاخت برخی مکان ها، مانند میدان 
آزادی و... اشاره می کنند.  طرفداران دیدگاه دوم نیز 
انقالبیون پیش از انقالب و انقالبیون در وضعیت 
کنونی، اقتصاددانان سیاســی و برخی چهره های 
برجسته دانشگاهی را شــامل می شود که به طور 
عمده در خارج از ایران حضور دارند؛ مانند ایرواند 
آبراهامیــان، احمد اشــرف، محمدعلی همایون 
کاتوزیان و جان فوران. واقعیت انکارناپذیر در این 
تعارض دیدگاه آن اســت که هر یک استدالل ها و 
آمارهایی برای تأیید دیدگاه خود ارائه می کنند. در 
ادامه با اتکا به برخی آمارها و واقعیت های تاریخی، 

تالش می شود دیدگاه صائب)تر( تبیین شود.

 Bتعمیق خطوط وابستگی
تحوالت اقتصادی ایران در زمان رژیم شاه پس از 
کودتــای ۲8 مرداد، به طور کلی متأثر از دو عامل 
اساســی بود: افزایش درآمدهای نفتــی که البته 
تأثیر دوگانه ای داشــت؛ از یک سو سبب تسریع 
در برنامه های نوسازی رژیم شد و از سوی دیگر، 
ماهیت سرکوب گر آن را تشدید کرد. عامل دیگر، 
همانا ماهیت دست نشــانده رژیم بود که به دلیل 
نقش قدرت های خارجــی در کودتای ۲8 مرداد 
۱33۲، از این مقطع به بعد تالش شد تا حداکثر 
هماهنگی با این کشــورها صورت گیرد. درست 
در همین زمان است که افزون بر انعقاد کنسرسیوم 
نفتی، ورود آمریکا به اقتصاد ایران شروع می شود 
و تحت فشــار آن، برنامه انقالب ســفید از سوی 
شــاه اجرا می شود.  جالب آنکه یکی از مهم ترین 
حوزه های فعالیت آمریکا، کشاورزی ایران بود که 
نتایج بسیار خسارت باری در پی داشت؛ به گونه ای 
که با تقســیم اراضی و ایجاد واحدهای کشــت 
و صنعــت، ایراِن خودکفــا در تولید محصوالت 
کشاورزی و غذایی را به ایران وابسته و واردکننده 
تبدیل کردند. حوزه دیگر، حــوزه دفاعی بود که 
پیامدهای آن بسیار وخیم تر بود و به منظور رعایت 

اختصــار از پرداختن بــه آن خودداری 
می شود.  به عبارتی، آنچه شاه 

از کودتای ۲8 مرداد  پس 
در حــوزه اقتصــادی 

پی جســت، چیزی 
قدم گذاشــتن  جز 
در مســیر »توسعه 
نبــود؛  وابســته« 
متکی  که  توسعه ای 

به نیروهای خارجی و 
البته نفت بود. بنابراین، 

اگرچــه در دهه ۴۰ 
و اوایــل دهه 5۰، 

 
ً
رشــد صنعتی در ایران رخ داد؛ اما این رشد، اوال

 متکی به خارج بود؛ به گونه ای 
ً
وابسته به نفت و ثانیا

که ســرمایه خارجی در عمده صنایع جنبه غالب 
را داشــت و حتی در برخــی صنایع بومی، مانند 
بافندگی نیز ورود کرده بــود. بنابراین، نتیجه آن، 
رشــد انحصارات دولتی در صنایع یا همان نقش 
غالب دولــت در اقتصاد و صنعت و میدان ندادن 
به بخش خصوصی بود. بنا به برخی آمارها، تعداد 
صنایع مادر دولتــی از ۲۱ مورد در ۱3۲۰ به بیش 
از ۱۰۰ مورد در ســال ۱35۱ رسیده بود که عمده 
فعالیت ها و ســرمایه گذاری ها از سوی آنها انجام 

می شد. 

 Bفالکت توده های مردم
در دوره پهلوی دوم، اگرچه رشــد صنعتی ایجاد 
شد؛ اما پیامد این رشــد برای اقتصاد کشور و به 
ویژه معیشت مردم، بسی نامطلوب بود. دالیل این 
امر افزون بر ماهیت خاص توسعه در آن زمان، به 
ماهیت دولت نیز برمی گردد. در توضیح می توان 
گفت، ماهیت توســعه در آن زمــان، همان گونه 
که اشاره شــد، متکی به خارج و نفت و از سویی 
نامتوازن بود. در تشریح این نبود  توازن می توان به 
سرمایه گذاری غیرمنطقی شاه در امور دفاعی اشاره 
کرد )۲۰ درصد از درآمد نفتی ایران صرف خرید 
تســلیحات از آمریکا می شد( که به طور عمده به 
زمانی مربوط می شــود که نقش ژاندارمی منطقه 
از ســوی آمریکا به ایران واگذار شد؛ یعنی خرید 
تســلیحات در راستای پاســخ به نیازهای واقعی 
کشور نبود.  افزون بر این، دولت پهلوی از یک سو 
برآمده از کودتا و وابســته به خارج بود و از سوی 
دیگــر از درآمدهای هنگفت نفتی تغذیه می کرد. 
بنابراین، این رژیم برآمده از نظر و رأی مردم نبود. 
بر همین اســاس، این رژیم بقای خود را در گرو 
سه عامل مهم می دید؛ سرسپردگی به قدرت های 
خارجی، حامی پروری و توســعه تــوان دفاعی و 
اطالعاتی با اتکا به درآمدهای نفتی به منظور ایجاد 
گروه های پیــرو تا ضعف پایگاه مردمی خود را از 
ایــن طریق جبران کنــد و در عین حال، مخالفان 
خود را با زور اسلحه ســرکوب کند. بنابراین، با 
وجود ایــن گونه رژیمی، مردم شایســته خدمت 
تلقی نمی شدند. به تعبیر دقیق تر، ارکان رژیم شاه 
شامل »ارتش، دربار، بوروکراسی و حمایت های 
آمریکا« بــود. بنابراین، مردم پایه قدرت این رژیم 
به شمار نمی آمدند که نسبت به معیشت آنها توجه 
کافــی و وافی صورت گیرد. به عبــارت دقیق تر، 
در حالی کــه افزایش حلبی آبادی هــا در اطراف 
شهرهای بزرگ، چهره شــهرها را دگرگون کرده 
بود، شاه مشغول خرید تســلیحاتی بود که حتی 
ایرانیان نحوه کار کردن با آن را نمی دانســتند.  در 
پایــان باید گفت، با توجه به وضعیت کشــور در 
زمان شــاه از قبیل نبود مشکالتی، مانند تحریم، 
برخورداری رژیــم از درآمدهای هنگفت نفتی، 
جمعیت کم کشور، مصرفی نبودن جامعه 
ایران آن زمان، برخورداری رژیم 
خارجی  حمایت های  از 
ســرمایه گذاری  و 
خارجیــان در ایران 
طــور  بــه  و...، 
وضــع  طبیعــی 
و  کشــور  اقتصاد 
معیشت مردم باید 
بســی مناســب  بود 
که داده هــای گوناگون 

تاریخی مؤید این نیست. 

از تعمیق خطوط وابستگی تا فالکت اقتصادی

شاهین صمدی اصل
کارشناس اقتصادی

موضوع وضع خوب مردم در زمان شــاه یکی از 
مهم ترین بحث هایی اســت که همــواره مطرح 
می شود. برای بررسی این ادعا، تالش می شود در 
قالب چند نکته وضعیت کشور در زمان رژیم شاه 

بررسی شود:

۱ـ در حوزه روستایی، در اثر اصالحات ارضی، 
کشاورزی دگرگون شــد؛ بیشتر دهقانان سهم  َبر 
صاحب زمین شــدند، اما موفقیــت عملی این 
طرح از لحــاظ منافع مثبت واقعی برای دهقانان 
 نیمی از زمین ها تقسیم 

ً
 صفر بود؛ زیرا اوال

ً
عمال

 اکثریت دهقانانی که صاحب زمین 
ً
نشــد، ثانیا

شــدند، زمین های کوچک و نامرغوبی به دست 
 نیمی از خانوارهای روستانشین نیز 

ً
آوردند و ثالثا

مشــمول قانون اصالحات ارضی نشدند؛ چون 
قرارداد سهم بری نبسته بودند. بنابراین، با اجرای 
اصالحات ارضی نه تنها ســطح زندگی اکثریت 
مردم روستاها بهتر نشد؛ بلکه کشور با افت تولید 
کشاورزی و عقب  ماندن آن از نظر سرانه جمعیت 

مواجه شــد. در این زمینه، به نوشته کاتوزیان در 
کتاب »اقتصاد سیاسی ایران«، در فاصله  سال های 
۱356 ـ۱35۱، 38 درصد روســتائیان سوءتغذیه 

 سوءتغذیه داشتند.
ً
داشتند و چهار درصد شدیدا

۲ـ در حوزه شــهری، اگرچــه تحوالت صنعتی 
رشد داشت، اما ســهم صنعت هم در مقایسه با 
ســهم خدمات و نفت ناچیز بود و هم این رشد 
به هیچ وجه بــه نفع مردم نبود؛ به گونه ای که تنها 
۴5 خانواده، 85 درصد شــرکت ها را در کنترل 
داشته اند. این در حالی بود که وضعیت کارگران 
مســاعد نبود و در سال ۱353، حدود ۷3 درصد 
کارگــران، کمتر از حداقل دســتمزد قانونی مزد 
می گرفته اند و اکثریت مردم شهرها به دلیل توزیع 

نابرابر درآمد، تورم و... زندگی سختی داشتند.  
3ـ در حوزه بازار نیز شــرایط مساعد نبود؛ زیرا 
امنیت شــغلی وجود نداشــت، وردســت ها و 
شــاگردها مزد کمی داشتند، بیمه ای در کار نبود 
و روابط پدرمآبانه، امر متــداول روز بود. پس از 
تشکیل حزب رســتاخیز نیز این حزب، اصناف 
را زیر پوشــش اتاق بازرگانی هر شهر قرار داد و 
بازرگانان غیربازاری را به تصدی آنها گماشــت. 
افــزون بــر این، وقتی شــهرداری تهــران طرح 
احداث خیابان هشت باندی را که از وسط بازار 
می گذشــت، منتشــر کرد، با اعتراض بازاریان 

مواجه شــد و در نتیجه، یک مبارزه  جدی با بازار 
شــروع شــد که در اثر آن، ۲۰۰ هزار فروشگاه 
جریمه نقدی شدند، ۲3 هزار نفر تبعید شدند و 

هشت هزار نفر زندانی. 
۴ـ در همیــن زمینه باید به توده هــای محروم و 
حاشیه ای شهر، مهاجران روستایی دهه های ۴۰ 
و 5۰ هم اشاره کرد که در سال ۱35۰ حدود سه 
میلیون نفر بودند که به صورت عمله ساختمانی 
یا در مشــاغل کاذب فعالیت داشــتند و گرفتار 

آسیب های اجتماعی جدی بودند. 
5ـ به نوشــته آبراهامیان در کتــاب »تاریخ ایران 
مدرن«، در سال ۱356 ایران هنوز در خاورمیانه 
بدترین نسبت پزشک ـ بیمار، باالترین میزان مرگ 
و میر نوزادان و اطفال و پایین ترین نســبت تخت 
بیمارستان به جمعیت را دارا بوده است. همچنین 
تعداد خانواده های شهرنشین که تنها در یک اتاق 
زندگی می کردند، از 36 درصد در ۱3۴6، به ۴3 

درصد در ۱356 افزایش یافت. 
بنابراین، برخالف برخی تصورات، ســیمای 
عمومی زندگی مردم به هیچ وجه مناسب نبود و 
تنها پس از انقــالب بود که با خدمات جهادی و 
ایجاد شرایط برابری فرصت ها، خدمات رفاهی و 
اجتماعی به سراسر کشور گسترده شد و از فاصله 

امکاناتی شهر و روستا به طور جدی کاسته شد. 

مردم  معیشت 
مصطفی قربانی

دکتری علوم سیاسی

مهم ترین شــاخصی که اقتصاددان ها برای بررسی 
میــزان نابرابری در یک جامعــه معرفی می کنند، 
شــاخصی به نام »ضریب جینی« اســت. ضریب 
جینی برای ســنجش میــزان نابرابــری در توزیع 
درآمد یــا ثروت در یــک جامعه آماری اســتفاده 
می شــود و رقمی از صفر تا یک یا از صفر تا ۱۰۰ 

را دربرمی گیرد. 
بررسی شاخص ضریب جینی حدود 5۰ سال 
اخیر نشــان می دهد، اوج شکاف طبقاتی و توزیع 
نابرابــر درآمد در ایران در ســال ۱35۴ با ضریب 
جینی 5۲ بوده اســت و در این سال، ثروتمندترین 
دهک، 3۴ برابر فقرا درآمد داشــتند. توضیح آنکه 
سیاست های اقتصادی رژیم شاه بیش از آنکه به نفع 
طبقات مستضعف جامعه شود، به نفع سرمایه داران 
و طبقه  متوسط به باالی جامعه و مقامات دولتی و 
تکنوکرات هــا بود. در واقع، راهبرد رژیم ســرازیر 
کردن ثروت نفتی به سوی نخبگان وابسته به دربار 
بود که بعدها کارخانه ها، شــرکت ها و واحد های 
کشت و صنعت متعددی را تأسیس کردند. ثروت 
به صــورت قطره ای بــه پایین جریــان می یافت و 
همانند یخ در آب گرم، در فرآیند دســت به دست 
شدن ذوب می شد و نتیجه آن نیز چندان تعجب آور 
نبود؛ بــه گونه ای که در دهــه ۱33۰ ایران یکی از 
مشــکل دارترین کشور های جهان ســوم به لحاظ 
توزیع نابرابر درآمد ها بود، اما بنا بر گزارش سازمان 
بین المللــی کار در دهه ۱35۰ بــه یکی از بدترین 

کشور های جهان  تبدیل شد.
در این زمینه، بررسی مقایسه ای وضعیت سهم 
درآمدی دهک ها یا نسبت دهک باال به دهک پایین 
و به عبارتی سهم دهک ثروتمندترین به سهم دهک 
فقیرترین )ضریب شــکافی نسبی(، حکایت از آن 
دارد که نه تنها شــکاف طبقاتی وجود داشته، بلکه 
هرچه به اواخر عمر رژیم پهلوی نزدیک می شویم، 
این شکاف بیشتر شــده و توزیع ثروت ناعادالنه تر 
بوده و سطح رفاه عمومی کاهش چشمگیری داشته 

است. 
به گزارش آبراهامیان، براســاس یکی از اسناد 
فاش شده  سازمان برنامه و بودجه، سهم درآمدی ۲۰ 
درصد جمعیت ثروتمند شهری در سال های ۱35۲ 
و ۱35۴ از 5۷ درصــد به 63 درصد افزایش یافته 
است. مطابق این سند، شکاف بین میزان مصرف 
جمعیت شــهری و روستایی به شکل قابل توجهی 
افزایش یافته بود. این نابرابری ها، به ویژه در تهران 
 محســوس بود. همچنین، طبــق آماری در 

ً
کامال

نیمه  دهه ۱35۰، از هر ده نفــر در تهران، یک نفر 
خودروی شخصی داشت و این نسبت برای دیگر 
مناطق، 9۰ به یک بود. افزون بر این، در ســال های 

دهه ۱35۰، 96 درصد روستا ها برق نداشتند.

نابرابری
وشکافطبقاتی

مطابــق آمارهــای موجــود، پیــش از انقالب، 
خدمــات عمومی و رفاهی از  نظر برخورداری از 
ســطح حداقلی رفاه و معیشت برای عموم مردم 
وضع مناسبی نداشته است؛ به گونه ای که برخی 
خدمات حداقلی، مانند برخــورداری از نعمت 
برق، آب لوله کشــی، جاده و... در سطح نازلی 
قرار داشته اســت. در ادامه به صورت آماری این 
بخش از سیمای معیشــت مردم در دوره پهلوی 

بررسی می شود.

۱ـ برق رسانی؛ پیش از پیروزی انقالب اسالمی 
و در اوج فعالیت هــای رژیــم طاغوت، تنها 3/۱ 
میلیون مشــترک برق، اعم از خانگی، عمومی، 
صنعتی و کشــاورزی وجود داشت)کمتر از یک 
دهم جمعیت کشور( و در سال های دهه ۱35۰، 

96 درصد روستا ها برق نداشتند.
۲ـ آب رسانی: در ســال ۱35۷، میزان تولید آب 
۱/5 میلیــارد مترمکعب و تعداد انشــعاب ۲/۷ 
میلیون بوده اســت. بر اساس آمارهای مرکز آمار 
ایــران، در ســال ۱355، از حــدود ۲/9 میلیون 
واحد مسکونی روســتایی، حدود ۲/3 میلیون یا 
به عبارتی، ۷9 درصد از جمعیت روستایی فاقد 

تأسیسات لوله کشی الزم بوده اند. 
3ـ مخابرات و تلفن: آمار دقیق تلفن های کشور در 

سال ۱35۷، 85۰ هزار شماره بوده است.
۴ـ راه و ترابری: در سال ۱35۷، مجموع راه های 
اصلی و فرعی کشور حدود 36 هزار کیلومتر بوده 
اســت. همچنین، از سال ۱۲9۱ هجری شمسی 
که اولین ســوت قطار در ایران به صدا درآمد، تا 
سال ۱35۷ حدود ۴565 کیلومتر خطوط ریلی 

در ایران ساخته شد. 
5ـ بهداشــت و ســالمت: پیش از انقالب، 3۰ 
درصد پزشــکان ایــران وارداتــی از بنگالدش، 
فیلیپین و هند و پاکستان بودند، خانه های بهداشت 
فقط در ۱5۰۰ روستا وجود داشته، نسبت پزشک 
به بیمار بسیار اندک، میزان مرگ ومیر کودکان باال 
و نسبت تخت های بیمارستان به جمعیت بسیار 

پایین بود. 
بــه اذعــان کاتوزیان، هنگامی که کشــور در 
آســتانه دروازه های تمدن بزرگ قرار داشت...، 
حمل ونقل شــهری در همه جا، به ویژه تهران به 
اندازه ای خراب بود که قابل توصیف نیست. وضع 
مســکونی جز برای وابســتگان دولت و جامعه 
تجار وحشــتناک بود. بیشــتر شهرهای کوچک 
و بزرگ، از جمله تهران فاقد سیســتم فاضالب 
کارآمد بودند،  خدمات درمانی و بهداشتی برای 
اغنیا بسیار گران و نامطمئن بود و برای فقرا گران 

و خطرناک.

رفاهی
کهنبود

در تحلیل و بررســی وضعیت اقتصاد و معیشــت در 
دوره پیش از انقالب، فســادهای آن زمــان از نکاتی 
اســت که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، 
اولین نکته در این زمینه آن اســت که فسادها در زمان 
رژیم شاه ماهیت »سیســتمی« داشت؛ به چند دلیل، 
از جمله اینکه این فســادها عامدانه بــود، خود رژیم 
فسادزا و مشوق فساد بود، فساد همه گیر بود، انگیزه و 
توانی برای مقابله با فساد وجود نداشت، میان عوامل 
فســاد نوعی رابطه مشتری گونگی شــکل گرفته بود؛ 
به گونه ای که هر یــک کارچاق کن دیگری بودند و در 
نهایت اینکه دستگاه های ناظر و مسئول مبارزه با فساد 
نیز خود گرفتار فســاد بودند. کانون فســادها در دوره 
پهلوی دوم، »بنیاد پهلوی« بود که ابزار اصلی شــاه و 
خانواده سلطنتی برای عملیات مالی در داخل و خارج 
کشــور بود. این بنیاد در ۲۰۷ شرکت سهام داشت و 
افزون بر مدیریت طرح های سلطنتی و پرداخت مزایا 
و مستمری به وابســتگان، مدیریت بخش های بزرگ 
کلیدی اقتصادی کشور را هم در اختیار داشت و شبکه 
گســترده ای از نهادهای اقتصادی، مانند بانک، بیمه، 
شرکت های ســرمایه گذاری در بخش های صنعتی و 
ســاختمانی، هتل ها، مجموعه های توریستی و... را 
تحت  پوشش داشت. فساد بنیاد پهلوی به ویژه از آن رو 
بود که هزینه های آن به صورت پنهانی از خزانه دولتی 
تأمین می شــد و ۲۰ تا ۴۰ درصد از درآمدهای آن به 
حساب خاندان سلطنتی واریز می شد)درآمد ماهیانه آن 

۱۲ میلیون دالر بوده است(.
با وجــود همــه تمجیدهایی که ســلطنت طلبان 
از رضاشــاه می کنند، اما شــخص رضاشــاه یکی از 
بزرگ ترین مفســدان اقتصادی تاریــخ معاصر ایران 
است. وی در دوران حکومتش، آنقدر ثروت تصاحب 
کرد که به ثروتمندترین فرد ایران تبدیل شد. بر اساس 
برآوردها، ثروت وی به هنگام مرگ سه میلیون پوند و 
حدود یک و نیم میلیون هکتار زمین بوده  است. وقتی 
پس از عزل رضاشاه، مســئله دارایی های وی مطرح 
شد. نخست وزیر وقت، محمدعلی فروغی، در جلسه 
مجلس اعال کرد: »رضاشــاه مبلــغ باورنکردنی 68 
میلیون ریال در حساب های شخصی اش در بانک های 
ایران داشــت.« این مبلغ در آن زمان، برابر ۴6 درصد 
نقدینگی کل کشور بود. وجه دیگر فسادهای سیستمی 
پهلوی اول، انحصارهای شــدیدی بود که در صنایع 
ایجــاد کرده بود؛ بــه گونه ای کــه از ۲۰۰ هزار دوک 
ریســندگی کارخانه های نساجی در سراســر ایران، 
58 هــزار دوک آن بــه رضاشــاه و از ۱3۰۰ میلیون 
ریال ســرمایه گذاری انجام شــده در فاصله سال های 
۱3۱8ـ۱3۱۷، 55۰ میلیون ریال متعلق به سرمایه داری 
دولتــی و شــخص شــاه بــود. بنابرایــن، برخالف 
داستان سرایی های مبنی بر فسادستیزی رژیم شاه، اما 

این رژیم غرق در فساد بود.

غرق
درفسادسیستمی
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آزادیپرونده

 روایت فضای سیاسی 
 رژیم دیکتاتوری پهلوی

حکومت پهلوی دوم هر چه به پایان خود می رســید، 
بیش از پیش خودکامه تر می شــد. شــاه توان تحمل 
مخالفان خود را نداشــت و آنها را متهم می کرد. شاه 
عقاید خود درباره دموکراسی موجود در ایران را ضمن 
کتابی با عنوان پر طمطراق »به سوی تمدن بزرگ« در 
سال ۱356 تشریح کرده و می نویسد: »در دموکراسی 
ما آزادی کامــل با نظم و انضباط کامل اجتماعی توأم 
اســت. هر فرد ایرانی از پیشرفته ترین حقوق سیاسی 
و اقتصادی و اجتماعی برخوردار اســت. دموکراسی 
ایران دموکراســی آزادی ها و حقوق مشــروع سیاسی 
و اقتصادی و اجتماعی اســت، اما دموکراسی هرج و 
مرج نیســت و به طریقه اولی، دموکراسی خرابکاری 
 خیانت نیز نیســت. مفهوم این نکته این است 

ً
و احیانا

که در ایران امروز اخالل و کارشکنی در پیشرفت امور 
کشور قابل قبول و قابل گذشت نیست. بنابر این عده ای 

فریب خــورده یا مغرض و یا دیوانه از آن قماش افرادی 
که در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز وجود دارند- 
و متأسفانه یک نوع »بین الملل خرابکاری« را تشکیل 
می دهند- در این کشور پروانه کار ندارند. این افراد که 
 نادان و بی منطق هســتند، یا با شست وشوی 

ً
یا فطرتا

مغزی گمراه شده اند، و یا بیماری روانی دارند، به بهانه 
ایدئولوژی های احمقانه ای مانند مارکسیسم اسالمی- 
که درک جنبه مضحک چنین ترکیب غیر ممکنی حتی 
برای یک کودک دبستانی نیز آسان است- بر ضد وطن 
 به نفع دیگران( دست به خرابکاری و 

ً
خودشان )و طبعا

 آدمکشی می زنند، و اخالل در هر کوشش مثبت 
ً
احیانا

و سازنده ای را نیز وظیفه قهرمانی خود می شمارند. البته 
تالش های این افراد، خواه احمقانه و خواه خائنانه، در 
مقابل نیرومندی و پویایی نظم پیشرو و سازنده کنونی 
کشــور به قدری بی اثر است که هیچ نگرانی واقعی را 
ایجاب نمی کند. ولی وجود چنیــن افرادی که در ۲5 
ســالگی رفتار بچه های دو سه ســاله را داشته باشند، 
برای جامعه ای که شــاهد روییــدن چنین علف های 
هرزه ای اســت، خود به خود مایه تأســف است.« با 
توجه به قسمت های نقل شده از کتاب »به سوی تمدن 
بزرگ« که شــاه آن را بیان فلســفی نظرات خود برای 
مردم می دانست، به سهولت می توان پی برد که او تا چه 
حد از مخالفان خود بیزار بود و نسبت به آنها سوءظن 
داشــت. شاه در کتاب خود از آزادی صحبت می کند، 
ولی مرزهای ایــن آزادی را چنان محدود می کند که 
 قابل اســتفاده به نظر نمی رسد. مفهوم نوشته او 

ً
اصال

نیز به طور مشخص نشان می دهد، شاه همان طور که 
از درک حقایق بسیار فاصله داشت، مخالفان خود را 

خیلی دست کم می گرفت.
منبع: فریدون هویدا، سقوط شاه، انتشارات اطالعات، ص ۲۳ـ  ۲۴.

شاهانه دموکراسی   
مهدی سعیدی
کارشناس تاریخ

یکی از مظاهر اســتبداد در حکومت پهلوی، اجازه ندادن به فعالیت احزاب سیاســی 
مردمی و جایگزین آن با احزاب دولت ساخت بود. پس از کودتای ۲8 مرداد و انحالل 
احزاب دوره مصدق و برقراری اختناق و سانســور و ســرکوب شدید، در اواسط دهه 
۱33۰ دو حزب وفادار به شــاه به نام های »مردم« به رهبری اسدالله علم و »ملیون« به 
رهبری منوچهر اقبال ایجاد شــدند که به دلیل حرف شنوی از شاه و تملق بیش از اندازه 

نسبت به او در میان مردم به احزاب »بله« و »بله قربان« مشهور شده بودند. اما در 
سال ۱3۴۲ این نظام دو حزبی در عمل به صورت تک حزبی درآمد؛ چرا 

که حزب ملیون با نام جدید »حزب ایران نوین« تجدید سازمان شد 
که رهبری آن در ابتدا با حسنعلی منصور و سپس با امیرعباس هویدا، 
نخســت وزیران وقت بود. اگرچه شاه پیشتر در سخنانی اعالم کرده 
بود فقط کشورهای کمونیســت و فاشیست هستند که با یک حزب 

اداره می شوند؛ اما به طور ناگهانی در اسفند ۱353 با عدول از حرف 
خود و با انحالل دو حزب موجود )مردم و ایران نوین( تأسیس »حزب 

رســتاخیز ملت ایران« را اعالم کرد. شاه اظهار داشت، در آینده دولتی 
تک حزبی بر سر کار خواهد بود و کسانی که مایل به عضویت در حزب 

نباشــند، می توانند بدون هیچ هزینه ای پاسپورت گرفته و از کشور خارج شوند. حزب 
»رستاخیز« را می توان راهکاری سیاســی برای تثبیت دیکتاتوری مطلق شاه بر کشور 
دانست. آنچنان که سیاست گذاری در بسیاری از وزارتخانه ها را به کمک ساواک بر عهده 
گرفت و حکومت پلیسی ایجاد کرد. عضو نشدن در حزب جرم تلقی می شد. این حزب 
سراسر سال ۱35۴ را مشغول ایجاد سازمان سراسری خود در کشور بود. ایجاد سازمانی 
برای زنان و کنگره ای برای کارگران و چاپ چند نشریه برای اقشار مختلف عضو در 
حزب، از فعالیت های این حزب به شمار می رفت. تا پایان سال ۱35۴ حدود 
پنج میلیون نفر در شعبات گوناگون حزب در سراسر کشور نام نویسی کردند. 
با افزایش اعتراضات علیه رژیم شــاه و سرعت گرفتن روند انقالب، دولت 
»شریف امامی« روی کار آمد. وی سعی کرد با انجام اصالحاتی، اعتراضات 
گسترده مردمی را آرام کند. از این رو وی با صراحت اعالم کرد، عضو هیچ 
حزبی نیســت و این در حالی بود که بیشــتر نمایندگان مجلس، سناتورها و 
مقامات دولتی به اجبار عضو حزب رســتاخیز بودند. این حزب در دوم مهر 

۱35۷ چند ماه زودتر از حکومت پهلوی دچار فروپاشی شد.   
منبع: مجله پیام بهارستان، دوره دوم، سال دوم، شماره پنجم، پاییز 1۳88، ص 51۷. 

حزبیکهبودونبودشدردسربود!

حکومت پهلوی دوم را می توان ســرکوب تر از پهلوی اول تصور کرد. به ویژه آنگاه که 
ساواک در میان راه خلق شد و مواجهه با مخالفان را برعهده گرفت. ساواک مؤثرترین 
ابزار رژیم شــاه برای ایجاد اختناق در کشــور بود. این ســازمان به ویژه در دورانی که 
»نصیری« ریاست آن را به عهده داشت، به جای طرح نقشه های دقیق و اساسی برای 
مبارزه با خرابکاری و فعالیت های ضدرژیم، به یک رشته اعمال خشونت آمیز و وحشیانه 
و ایجاد مزاحمت های بی مورد و نابجا برای طبقات گوناگون مردم دســت زد. روش 
ساواک مبتنی بر ارعاب بود، بازداشت های جمعی برای ساواک یک کار عادی به شمار 

می آمد و این تصور در اذهان عمومی نقش بسته بود که ساواک در تمام شئون 
زندگی مردم، از ســازمان های دولتی و دانشگاه ها گرفته تا مؤسسات 

خصوصی و کارخانه ها و احزاب سیاسی و سازمان های دانشجویی 
در خارج از کشور نفوذ کرده و در همه جا حاضر و ناظر است.

دوران سیزده ساله حکومت امیرعباس هویدا، یکی از ساکت ترین 
دوره هــای تاریخ معاصر ایــران و اوج خودکامگی حکومت گران و 

رجال فاسد بود. استمرار حکومت هویدا فقط به دلیل باال رفتن قیمت 
نفت و افزایش چشمگیر درآمد ارزی ایران، همچنین به سبب سرکوب 
شدید ساواک ممکن شد. »ویلیام سولیوان« سفیر کبیر آمریکا در تهران 
در این باره می گوید: »ســاواک همه را ساکت می کرد... حتی مقامات 

بلندپایه مملکت به ســبب وحشت از ساواک، هیچ اظهارنظر مستقلی نمی کردند. به 
نظر می رسید مســئوالن دولتی ایران فقط برای این خلق شده اند تا از رهبری های شاه 
به طور مرتب تعریف و تمجید نمایند!« شــاه کشــور را به گونه قبرستان، فاقد هرگونه 
صدای انتقادی می خواســت. رسانه های کشــور آزادی الزم برای درج نقطه نظرهای 
گوناگون نداشتند. شاه با تشکیل شکنجه گاه ها، سعی بر خفه کردن هر صدای مخالف 
داشت. در حکومت وی زجر و شکنجه و اعدام روشنفکران، روحانیون و آزادی خواهان 
رواج داشته و قسمتی از بودجه مملکت صرف مخارج ساواک شده است. این دوره را 
در عین حال می توان اوج قدرت مطلقه شــاه نامید؛ زیرا دولت مطیع و پارلمان 
فاقد اختیار و مطبوعات تحت فشار سانسور بودند. ساواک، پلیس مخفی 
شاه، هرگونه حرکت مخالفی را در نطفه خفه می کرد و هیچ کس نه فقط 
جرئت مخالفت، بلکه جرئت کمترین انتقادی را هم از رژیم نداشــت. 
ویلیام سولیوان در کتاب خاطرات دو سفیر می نویسد: »ساواک در نهایت 
خشونت و وحشی گری با مخالفان رفتار می کرد و من می دانستم که حداقل 
۲5 هزار زندانی سیاسی در زندان های رژیم شاه می پوسند )و شاه می گفت 

تعداد آنها کمتر از ۲5۰۰ است!«
منبع: اتفاقات تاریخی به روایت اســناد ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ص ۳۲1-

.۳1۹

ساواکهمهراساکتمیکرد!

»رضاخان« دیکتاتوری بود که اجازه شنیده شدن صدای مخالف را نمی داد و همه 
مخالفان خود را ســرکوب می کرد. یکی از اقدامات مهم او، بستن مطبوعات بود. 
وابسته نظامی آمریکا ضمن تشــریح کتک زدن رضاخان به مدیران روزنامه ها، به 
توقیف سریع روزنامه های تهران نیز اشــاره می کند: »از وقتی که رضاخان به مقام 
رئیس الوزرایی رسیده است ]اکتبر ۱9۲3[ چندین روزنامه عمده تهران توقیف شده ، 
 ساقط شده اند. با سر کار بودن رژیم کنونی، انتظار نمی رود 

ً
و برخی دیگر نیز کامال

که از سی و چند روزنامه فارسی زبانی که در طول دو سال گذشته شروع 
به کار کرده اند، بیشتر از ده تای عمده شان هم بتوانند به کار ادامه 
بدهند. می توان فرض کرد روزنامه هایی هم که باقی می مانند فقط 
به لطف طرفداری از رضاخان، و یا شاید هم عدم انتقاد از دولت 
بتوانند به کار ادامه بدهند.«  رضاخان پیش از آنکه رئیس الوزرا 
شود، سرکوب روزنامه ها را شروع کرده بود. گزارشی که »سی. 

وان اچ. انگرت«، کاردار موقت آمریکا، در تاریخ ۱ مارس ۱9۲۲ 
 ترحم انگیز روزنامه 

ً
ارسال کرده است، شامل »خداحافظی نسبتا

نجات ایران با خوانندگانش است. این روزنامه همراه با تعدادی از 
روزنامه های دیگر تهران، به دستور وزیر جنگ توقیف شدند؛ زیرا 

قدری آزادانه درباره نقش رضاخان در کودتای ســال گذشته نظر داده بودند. یکی 
دوتایی از دبیران روزنامه ها نیز شــالق خوردند.« متن نامــه اینطور ادامه می یابد: 
»هموطنان: الوداع! روزنامه های ســتاره ایران و ســتاره شرق رفتند. ما نیز قلم ها را 
زمین می گذاریم و خودخواسته انتشار روزنامه نجات ایران را متوقف می کنیم و این 
وظیفه را بر عهده همکاران مان می گذاریم. در سالروز ]کودتای[ ۲۱ فوریه ۱9۲۱، 
ما هم منتظر حبس و سرکوب هســتیم. امروز ما می رویم، و فردا شما! اگر جرئت 
کنید و به دنبال رهبر اصلی کودتا بگردید، دستگیر می شوید، به زندان می افتید و 
مجازات می شوید. شما، وکالی مجلس، که گاهی به شالق خوردن دبیران 
روزنامه ها در اصفهان و تهــران می خندید! اگر چنین وضعی ادامه یابد، 
خودتان را نیز در جلوی مجلس فلک می کنند! آن وقت مردم هســتند که 
به شما می خندند! آقای مشیر الدوله، در طول ریاست وزرایی شماست که 
ما را تحت فشار و محدودیت قرار می دهند. این لکه ننگ همیشه بر تارک 
شما خواهد بود، و تاریخ آن را به یادها خواهد سپرد. سانسوِر همین هوایی 
هم که تنفس می کنیم اجازه نمی دهد نظرات مان را از این فاش تر بیان کنیم. 

هموطنان! الوداع!«
منبع: رضاشاه و بریتانیا، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، ص 51 تا 5۲.

قلمهارازمینمیگذاریم!

وقتی راه های سرکوب  
شد مسدود 

شاه دیکتاتور، همه مجاری تحقق آزادی های 
سیاسی را از ملت گرفته بود و بروز این استبداد 
را می توان در روزهای پایانی فروپاشی پهلوی 
مشــاهده کرد که در آن زمان با خروش ملت 
همه راهکارهای ســرکوب قیام ملت ایران به 
بن بست رسید و شــاه راهی جز فرار از کشور 
نداشت! در این باره پای صحبت های مهندس 
عباس ســلیمی نمین، مــورخ و مدیــر دفتر 

مطالعات و تدوین تاریخ ایران نشسته ایم.

 BBBBچرا شاه گزینه فرار از کشور را برگزید؟  
فرار شاه ســابقه تاریخی داشــت؛ یعنی هنگام 
نهضت ملی شدن صنعت نفت هم که تبلوری از 
قدرت ملی بود، شاه در مواجهه با این تبلور قدرت 
ملی، ترجیح داد کشــور را ترک کند. وی ابتدا به 
شمال کشور رفت و وقتی مرحله اول کودتا را در 
۲5 مرداد ۱33۲ ناموفق دید، کشور را ترک کرد 
تا اینکه آمریکایی ها کودتا را صورت دادند و بعد 
از سرکوب ملت، او مجدد به کشور بازگشت.با 
چنین سابقه و روحیه ای، وقتی شاه در سال ۱35۷ 
با انقالب عظیم سراسری ملت ایران مواجه شد، 
در روز تاسوعا و عاشورا از چهار میلیون جمعیتی 
که وارد میدان شده بودند، دیدن کرد. وی مستقیم 
با پروازی باالی ســر جمعیت رفت و از نزدیک 
جمعیت استثنائی در تاریخ جهان را مشاهده کرد؛ 
لذا بعد از این امر او لحظه شماری می کرد که ایران 

را ترک کند.

 BBBB دستگاه ســرکوب پهلوی چرا در آن  
زمان جواب نداد؟

پــس از کودتای ۲8 مرداد که آمریکایی ها ترتیب 
دادنــد و محمدرضــا پهلــوی را بازگرداندند، 
برای ســرکوب مخالفان کودتا دستگاهی به نام 
»ساواک« شــکل گرفت. کار ساواک شناسایی 
هســته های مقاومت بــود و نیروهای مبــارز را 
شناسایی می کرد و به شکنجه می کشاند. کارایی 
ســاواک در این حد بیشتر نبود، یعنی هسته های 
مقاومت را می توانست شناسایی و سرکوب کند و 
نمی توانست با چهار میلیون جمعیتی که به میدان 

 چنین چیزی ممکن نبود.
ً
آمده مبارزه کند. اصال

در واقع، ســاواک یک دستگاه پلیس مخفی بود 
که حداکثر پنج هزار نیرو داشــت و این مجموعه 
محدود نمی توانســت وقتی انقالب سراســری 
صورت می گیرد، با این انقالب گســترده مقابله 
 
ً
جــدی و مؤثر صــورت دهد. بنابرایــن، عمال
دستگاهی که شاه بر آن متکی بود تا از این طریق 
بتواند مشــکالت و نگرانی های خود را نسبت به 
مخالفان برطرف کند، با سراسری شدن انقالب 
کارآمدی نداشــت. پیــش از ایــن، اگر گروهی 
در شهرســتانی تشکیل می شــد و بیانیه منتشر و 

توزیع می کردند، ساواک  شب نامه 
می توانست اینها را شناسایی 

و دستگیر و شکنجه کند، 
با  نمی توانست   

ً
قطعا اما 

ایران  ملت  همه  حضور 
مقابله کند. 

 BBBBبرای سرکوب راه دیگری مانده بود؟ 
گزینه بعدی که پس از ســاواک، شاه به آن متکی 
بود، »ارتش« بود. ارتش درست است که جمعیت 
خیلی وســیع تری داشت و تعداد آن کثیر بود، اما 
یک ویژگی  و خصوصیت داشــت که باید به آن 
 مردمی داشــت و 

ً
توجه کــرد. ارتش بدنه کامال

عمده جمعیت ارتش از نیروهای وظیفه  ای تشکیل 
می شــد که به مردم تعلق داشتند و جزئی از مردم 
بودند. نیروهــای وظیفه ای که جمعیت کثیری از 
ارتش از آنها تشکیل می شد، چه افسران وظیفه و 
چه سربازان وظیفه، قشر اصلی ارتش را تشکیل 
 در آمریکا 

ً
می دادند. فرماندهان وابســته که غالبا

دوره دیــده بودنــد و آدم هــای ناصالحی بودند، 
در ارتش محدود بودند و بیشــتر امــور ارتش را 
سربازان وظیفه و افســران وظیفه پی می گرفتند. 
شاه پس از اینکه نســبت به تأثیرگذاری ساواک 
ناامید شــد، ارتش را به میــدان آورد؛ اما ارتش 
پس از برخی قتل عام ها به تدریج نافرمانی در آن 
شکل گرفت؛ یعنی دســتورات فرماندهان فاسد 
و وابسته به آمریکایی ها و صهیونیست ها را عمل 
نمی کردند و شاه به شدت نگران بود که به تدریج 
اینها علیــه فرماندهان خود قیام کنند که این گونه 
شد! بنابراین، شاه همواره دقیقه شماری می کرد تا 
از ایران خارج شود و آمریکایی ها در غیاب او در 

ایران کودتا کنند.

 BBBB آمریکایی هــا چرا حاضــر به اجرای  
کودتا  نشدند؟

آمریکایی ها هم حاضر نبودند مسئولیت این کار را 
برعهده بگیرند. به این دلیل که برای آنها به شدت 
پرهزینه بود و با جریان نهضت ملی شدن صنعت 
نفت تفاوت داشت. در جریان ملی شدن صنعت 
نفت، جریانی که به میدان آمده بود، حرکت فراگیر 
و سراســری نبود و بسیار محدودتر بود. به همین 
دلیل بــه آن نهضت می گویند، نــه انقالب! فرق 
نهضــت با انقالب در میزان جمعیتی اســت که 
در خیابان هستند. در نهضت ملی شدن صنعت 
نفت، جمعیتی که به میدان آمدند، خیلی محدود 
بود؛ ولی اگر تظاهرات تاســوعا و عاشورا را در 
انقالب نگاه کنید، می بینید خیلی جمعیت زیاد بود 
و متوجه تفاوت می شود. آمریکایی ها می توانستند 
کودتا انجام دهند، اما می دانستند منجر به قتل عام 
چند میلیونی خواهد شد و هرگز متوقف نخواهد 
شــد و باتالقی برای آنها رقم می خورد که از این 
باتالق نمی توانند بیرون بیایند. در واقع، باتالقی 
به مراتب خطرناک تر و وســیع تر از باتالق ویتنام 
برای آنها در ایران رقم می خورد.لذا آمریکایی ها 
 مقدمات کودتا 

ً
هایزر را به ایران فرستادند که کامال

را فراهم کند؛ اما کودتا را به عهده ســران ارتش 
بگذارد! شاه می خواســت از ایران خارج شود و 
فشار هم می آورد که می خواهم خارج شوم. روز 
۱۱ دی ماه که مالقاتی بین هایزر و شــاه صورت 
گرفت، هایزر گفت اگر اعلی حضرت مرحله به 
مرحله از ایران خارج شود، بهتر است؛ یعنی ابتدا 
به یکی از شهرهای جنوب بروند و بعد به یکی از 
جزایر جنوب بروند و اگر خواســتند از کشور 
خارج شــوند، آنگاه این اقدام را بکنند؛ ولی 
شاه به توصیه هایزر هم گوش نداد و از هایزر 
خواست مقدمات کودتا را در غیاب او فراهم 
کند.آمریکایی هــا تا آمــوزش کامل رهبری 
کردند، ولی بعد گفتنــد ارتش آمادگی 
الزم را برای کودتا دارد. 
آمریکایی هــا حاضر 
نبودنــد مســتقیم به 
شوند،  کشــیده  باتالقی 
 شیرازه 

ً
شاه با فرار کردن عمال

ارتش را از هم پاشاند.

گفت وگو با مهندس عباس سلیمی نمین درباره اینکه چگونه شاه پهلوی سقوط کرد؟

زهرا مغازه ای
خبرنگار
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رذیلهلجاجت

 بســیاری از اتفاقات ناگــواری که برای 
انسان ها در طول حیات شان رخ می دهد، 
متأثر از دو مسئله است: اول، جهل نسبت 
به یک حقیقت، دوم علم نســبت به یک 
حقیقت، اما کسانی که لجبازی می کنند 
و در عیــن علم به حقایق بــاز هم در راه 
قابل بخشش  برمی دارند،  قدم  نادرست 
نبوده و حتی نمی توان آگاه شــان کرد... 
یکی از صفات رذیله انســان نیز همین 
»لجبازی« اســت کــه او را در بدترین 
»لجاجت«  می کنــد.  گرفتار  مهلکه ها 
در لغت، به معنای اصرار و پافشاری در 
انجام کاری  است که مخالف میل طرف 
مقابل باشد. عالمه طباطبایی می گوید: 
»جهالت، ناشــی از عوامل عارضی از 
جمله طغیان هوای نفس بوده و لذا ممکن 
اســت با از بین رفتن این عوامل به سبب 
پیدا شــدن مانع در برابر آنهــا، یا در اثر 
حائل شدن زمان طوالنی بین تصمیم و 
انجام گناه و...، فرد متوجه زشتی اعمال 
ســابق خود شــده و از آن افکار و اعمال 
پشیمان گردد؛ در صورتی  که لجاجت از 
روی عناد و تکبر بوده و از بد ذاتی ناشی 
می گردد. لذا بــا فروکش کردن هوس ها 
از بین نرفته و هیچ گاه به شخص لجوج 
ندامت فوری دســت نمی دهــد؛ بلکه 
مادامی که شخص زنده است، این حالت 
زشــت نیز زنده خواهد ماند؛ مگر آنکه 
خدا بخواهد او را هدایت کند.«)ترجمه 

المیزان، ج ۴، ص3۷9(
نمونــه ای از این اصرار بر نفهمیدن و 
لجاجت در برابر حق در قرآن آمده است 
که می فرماید: »آن که پیوسته آیات خدا 
را می شــنود که بر او تالوت می شود، اّما 
از روی تکّبر اصرار بــر مخالفت دارد، 
 آن را هیچ نشــنیده اســت. 

ً
گویی اصال

چنین کسی را به عذابی دردناک بشارت 
ده!«)جاثیــه/ 8( این آیه بــه قبل از تبلیغ 
علنی و تالوت قرآن از زبان رسول گرامی 
اسالم)ص( در کنار کعبه و پنبه گذاشتن 
مشرکان در گوش شان  و بی توجهی مردم 
به حقایق دین و دستورات قرآن در طول 
تاریخ برمی گردد. امام صادق)ع( نیز در 
روایتی، شش خصلت را برمی شمرد که 
در مؤمنان وجود ندارد: »ســخت گیری، 
کارشــکنی، لجاجــت، دروغ گویــی، 
ســتمکاری.«)الخصال،  و  حسدورزی 
ج۱، ص3۲5( مؤمنــان در مقابــل حق 
خاضع هستند، حتی اگر به نفع شان نباشد 
و ضرر دنیایی برای آنها داشته باشد؛ اما 
مشــرکان و کفار برای منافــع دنیایی در 
مقابل حق می ایستند و خود را به نشنیدن و 
نفهمیدن می زنند. این لجاجت را می توان 
در همه انســان ها پیدا کرد که در مراحل 
مختلف دیده می شود، وقتی شدت پیدا 
کند و مانند یک مریضی تمام فکر و روح 
انسان را در بر بگیرد، دیگر راه نجاتی باقی 
نمی ماند. آیاتی در قرآن نیز آمده است که 
از لجبازی انســان ها در حدی می گوید 
که عذاب و عقاب خداوند را به تمسخر 
می گیرنــد کــه خداوند گنــاه ناآگاهان 
آنان را نادیده می گیرد و آگاهان شــان را 
عذاب می کند. در آیه 6 سوره رعد آمده 
اســت: »آنها پیش از تقاضای حسنه ]و 
رحمت[، از تو تقاضای شــتاب در سّیئه 
]و عذاب[ می کنند؛ با اینکه پیش از آنها 
بالهای عبرت انگیز نازل شــده  است و 
پروردگار تو نسبت به مردم، با اینکه ظلم 
می کنند، دارای آمرزش است و ]درعین 
حال[ پروردگارت سخت کیفر است.« 
جاهالن معاند که حق را می بینند، ولی 
قبول نمی کنند ولو گرفتار جهنم شــوند، 

قابل نجات و بخشش نیستند.

دین

آیه

هدف دشمن کشتن امید مؤمنان است
   مکتب    

شخصی به حضرت آیت الله بهاء الدینی گفته بود: آقا جان، دعا کنید 
من آدم شوم! آقا فرموده بودند: با دعا کسی آدم نمی شود! شده است 
بدون ریختن چای خشک در آب جوش، چایی بخوری؟  بدون علم 
و عمل صالح نیز آدم شدن محال است. پای تان را از کشتی حضرت 
سیدالشهداء)ع( بیرون نگذارید. آیت الله بهاءالدینی)ره( به نزدیکان 
ســفارش می کردند: »ســعی کنید پای تان را از کشــتی حضرت 
 به امری از امور دستگاه امام 

ً
سیدالشهداء)ع( بیرون نگذارید و دائما

حسین)ع( مشغول باشید. آشپزی، چای دادن، سینه زدن و... تا به 
 حساب آن طرف، 

ّ
واسطه آن، از همه شیعیان دستگیری شود؛ و اال

دقیق تر از این حرف هاست.«/ نقل از فرزند ایشان

با دعا کسی آدم نمی شود  
سلوک

احکام فلسفه  و  اجتماع 
راهنما

حجت االســالم هادی عجمی: فلسفه ذاتی دســته ای از احکام، 
اصالح گری در محیط اســت. این احکام، اقداماتی تأثیرگذار بر 
محیط عام در جهت تربیت افراد جامعه هســتند. بستر اجرای این 
احکام جامعه اســت و تأثیر نخست آنها بر ایجاد محیط و فضای 
ایمانی در جامعه اســت. در یک جامعه اســالمی باید محیط آن 
برای رشــد افراد جامعه آماده باشد؛ به همین دلیل در این مسئله، 
اسالم سخت گیری هایی را دارد. فلسفه آن نیز روشن است، احکام 
اسالمی در جهت هدایت و تربیت انسان ها نازل شده است. احکام، 
برنامه هدایت انسان هاســت. محیط عام اجتماعــی و جامعه، از 

مؤثرترین فضاها بر انسان هاست. 

همه ما می دانیم که سعه رحمت و لطف خداوند 
متعال بی نهایت است. پروردگار عالم هم بی نهایت 
داراســت،)رحمت خدا حد و حصر نــدارد( و 
هم داناســت، نیازها و احتیاجات همه را می داند 
و هــم این خدای دارا و دانا بی نهایت تواناســت. 
کســی نمی تواند جلوی عطا و فضل او را بگیرد، 
بی نهایت بخشــنده و مهربان است؛ اگر شما این 
پنج صفت خدا را در نظر بگیرید، خداوند متعال 
اسماء و صفات متعددی دارد، ولی اگر فقط همین 
پنج صفت خدا را در نظر بگیرید، آن  وقت متوجه 
می شــوید این خدایی که بی نهایــت دارد و اگر از 
کرم خودش به تمام انســان ها از اول تاریخ تا آخر 
تاریخ آن مقداری که به وجود مقدس پیامبر)ص( 
عطا کرده، اگر به همه انسان ها عطا بکند، از خزائن 
 خداوند 

ً
رحمت خداوند چیزی کم نمی آید، اتفاقا

همیــن را می خواهد؛ ماه مبــارک رمضان هم در 
زاِئُنُه 

َ
ُص خ

ُ
ْنق

َ
ذی ال ت

َّ
دعای افتتاح می خوانیــد: »ال

«؛ پروردگار 
ً
َرما

َ
 َوک

ً
 ُجودا

ّ
َعطاِء إال

ْ
َرُة ال

ْ
ث

َ
ُه ک

ُ
زید

َ
َوال ت

عالم هرچی ببخشــد، بخشش او بیشتر می شود، 
از خزائــن او چیزی کم نمی آیــد، این خدایی که 
بی نهایت ها را داراست، دنبال بهانه می گردد برای 
بخشش و فضل و رحمت خودش، خداوند متعال 

با یک بهانه به انسان ها عطا می کند.
روایتی وجــود دارد که مرحوم میرزاجواد آقای 
ملکی تبریــزی در کتاب »المراقبــات« خود نقل 
و 

َ
کرده، خداونــد متعال می فرماید: یــا داوود، »ل

 
ً
وقا

َ
ماتوا ش

َ
 اشتیاقی ِبِهم ل

َ
یف

َ
نی ک

َ
َعِلَم الُمدِبروَن ا

علیه« اگر آن کســانی که پشت به من خدا کردند، 
بدانند که من چقدر مشتاق شان هستم، از شوق من 
می میرند؛ گفت: ســایه معشوق اگر افتاد برعاشق 
چه شد؟/ ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود؛ 
ما محتاج او هســتیم، اما انگار خداوند متعال ناز 
بنده هایش را می کشد برای اینکه رحمت و عنایت 
به آنها داشته باشد؛ پروردگار ما پروردگاری است 

که مچ نمی گیرد، بلکه دست می گیرد برای رشد و 
برای بلند کردن انسان ها، کم و کوچک ما را زیاد 

لیِل« به بزرگی 
َ

ق
ْ
ثیَر ِبال

َ
ک

ْ
می دهد. »یا َمْن ُیْعِطی ال

و عظمت خودش نگاه می کند، اگر کمی هم 
در خانه اش بیاوری، پروردگار زیاد می دهد... 
خدا دنبــال بهانه می گردد بــرای رحمت و 
عنایت و لطف خــودش. از طرف پروردگار 

عالم بی نهایت ها آماده است، بی نهایت علم، 
بی نهایت رزق، بی نهایــت رحمت و عنایت، از 

طرف خدا که حالت منتظره ای ندارد که! همه چی 
آماده اســت، همین االن آماده است بی نهایت ها؛ 
اما برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، سؤال این است 

که: »سهم ما از این بی نهایت خداوند چقدر 
است؟!« یا اینکه »ما چقدر می توانیم 

از این بی نهایت ها بگیریم؟!« سهم 
هر کســی به اندازه قابلیت و 

ظرف خودش است.

 رحمت بی انتهای خداوند 
 منبر  

گفتاری از حجت االسالم والمسلمین مسعود عالی به مناسبت لیلة الرغائب

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

 جهاد تبیین واجب است؟
احکام

پرسش: آیا جهاد تبیین و مبارزه با جنگ نرمی که دشمنان اسالم 
در رسانه ها، فضای مجازی و... راه انداخته اند، واجب شرعی 

است؟
پاسخ: اگر در فضای حقیقی و مجازی و در رسانه ها، منکری 
انجام شــده یا معروفی ترک شود، مانند اینکه باورهای دینی و 
اعتقادات حق را تضعیف کنند یا مقدســات و احکام الهی را 
تمســخر کرده یا به آن توهین کنند، بر همه کسانی که توانایی 
تبیین حقایق و دفاع را دارند و  می توانند اثرگذار باشند، واجب 

کفایی و فوری است که به وظیفه خود عمل کنند. 
شبکه اجتهاد، استفتاء از رهبر معظم انقالب، آذر 1۴01

امید داشتن به خدا و کمک های فوق العاده او، از 
جمله نکاتی اســت که در دین اسالم مورد تأکید 
و توجه قرار گرفته است. آیات و روایات فراوانی 
داریم که در آن خداوند همیشــه خودش را یار و 
همراه مؤمنان معرفی فرموده که آنها را در اوضاع 
ســخت یاری داده و از تنگناهای مادی و دنیایی 
عبور می دهد و همچنین پــاداش عظیمی برای 
بندگان صبــور خود در نظر می گیــرد. در حالی  
که دشــمنان فکر می کنند با انواع سخت گیری ها 
می توانند مؤمنــان را آزرده خاطر و مأیوس کنند، 
خداوند وعده یاری به بنــدگان خاص خود داده 
و شــرط موفقیــت را در تمام لحظــات زندگی 
اســتقامت و صبر می داند. کار دشمنان همیشه 
ناامیــدی، ســخت گیری، مالمت گری،  ایجاد 
تمسخر و ایجاد اختالف بوده است؛ اما مقاومت 
مؤمنان آنان را به شکست کشانده و نقشه های شان 
را نقش بر آب کرده اســت. فشار دشمنان به این 
دلیل اســت که مردم بگویند: »با آمدن دین خدا 
شرایط زندگی ما ســخت شده و آسایش از میان 
ما رخت بربســته اســت.« به عبارتی، شیطان و 
نوکرانش با دشمنی و محدود کردن رفاه، آسایش 

و آرامش مؤمنان ســعی دارند پیروی از دین خدا 
را علت فقر، فالکت و ســختی قلمداد کنند. در 
تمام تاریخ این بوده و تا قیامت همین هست؛ اما 
آنچه سبب شده است پیروزی و سربلندی و عقب 
راندن دشــمن رقم بخورد، مقاومت در عین کار 
و فعالیت و صبر در عین تالش برای رســیدن به 

مقصد بوده است. 
هنگامی که حضرت موسی)ع( اقدام به تبلیغ 
دین در میان قوم بنی اسرائیل و هدایت آنان به سمت 
خداوند و نجات شان از ستم فرعون فرمود، طبیعی 
بود که فرعــون مقاومت کرده و بر بنی اســرائیل 
سخت گیری بیشتری کند. ادامه سختی ها و بیشتر 
شدن آن برای بنی اسرائیل ناگوار بود و خود را در 
وضعیت بدی مشاهده کردند تا جایی که حضرت 
موسی)ع( را به بیشتر شدن سختی ها متهم کردند. 
بنی اسرائیل به حضرت موسی)ع( گفتند: »پیش 
از آنکه به  ســوی ما بیایی آزار دیدیم، ]هم اکنون[ 
پس از آمدنت نیــز آزار می بینیم! ]کی این آزارها 
به ســر خواهد آمد[؟ موســی گفت: امید است 
پروردگارتان دشــمن شما را هالک کند و شما را 
در زمین جانشین ]آنها[ سازد، تا ببیند چگونه عمل 
می کنید.«)اعراف/ ۱۲9( حضرت موسی)ع( آنان 
را به دو چیز توصیه فرمود که الزمه موفقیت شان 
بود و باید به آن توجه می کردند. در آیه ۱۲8 سوره 
اعراف آمده اســت: »موسی به قوم خود گفت: از 
خدا یاری جویید و استقامت پیشه کنید، که زمین 

از آن خداســت و آن را به هر کــس از بندگانش 
کــه بخواهد، واگذار می کند و ســرانجام ]نیک[ 
برای پرهیزگاران اســت.« فرعون می خواســت 
بنی اسرائیل به همان وضعیت قبل رضایت دهند 
و پیامبر خود را رها کنند. همچنین می خواســت 
آنها به ظلمت عادت کنند؛ در حالی  که حضرت 
موسی)ع( می خواست آنان را به سوی نور و آزادی 
حقیقــی هدایت کند، هرچند ایــن تابش نور در 
هنگام خروج از ظلمت برای آنان ســخت به نظر 
می آمد. راه حضرت موســی)ع( در دسترس بود 
و قابل وصال، اما آنــان راه را طوالنی می دیدند. 
کسانی که در راه خدا قدم برمی دارند، نباید مقصد 
را دور از دســترس و دســت نیافتنی ببینند که اگر 
این طور باشد، ناامیدی به دل شان وارد شده و ادامه 
مسیر را برای شــان سخت می کند. امیرالمؤمنین 
علی)ع( می فرمایند: »َو اْســَتِعیُنوا ِباللِه َو اْصِبُروا 
 
ُ
عاِقَبة

ْ
ها َمْن َیشاُء ِمْن ِعباِدِه َو ال

ُ
 ِللِه ُیوِرث

َ
ْرض

َ ْ
ِإنَّ اأْل

ِقیَن«؛ پیش از فرا رسیدن کار شتاب نکنید که  ُمتَّ
ْ
ِلل

پشیمان می شوید و پایان کار را طوالنی نبینید که 
دل های تان سخت می گردد.)بحاراأْلنوار، ج۱۰، 

ص۱۰۰(
البته گاهی ممکن است سختی ها و گرفتاری ها 
سراغ  انسان بیاید و در شرایط بدی قرار بگیرند. در 
این هنگام هم باید امید همه به خدا باشــد و از او 
کمک بخواهند. هنگامی که فرزندان یعقوب)ع( 
از گرفتاری برادرشان بنیامین در مصر به ایشان خبر 

دادند، حضرت یعقوب)ع( از صبر و شکیبایی خود 
گفت و فرمود: »هوای نفس شما، این امر را چنین 
در نظرتان جلوه داده اســت. من صبری جمیل ]و 
خالی از بی تابی[ خواهم داشت. امیدوارم خداوند 
همه  آنها را به من بازگرداند؛ چرا که او دانا و حکیم 
است.«)یوســف/ 83( فرزندان یعقوب به واسطه 
یک اســتدالل اشــتباه، هم خودشــان را سالیان 
ســال گرفتار رنج روحی و عذاب وجدان کردند 
و هم حضرت یعقــوب)ع( را به غم فقدان فرزند 
دچار کردند؛ اما مواجهــه حضرت یعقوب)ع( 
مواجهه ای دین مدارانه بود؛ به همین دلیل محکم و 
سربلند بود. فرزندان حضرت یعقوب)ع( با امید به 
بخشش خداوند اقدام به عذرخواهی از حضرت 
یوسف)ع( کردند، آنها خداوند را بخشنده دانستند 
تا ایشان هم آنان را ببخشد.)یوسف/ 88( ضمن 
آنکه یادمان نرود وقتــی خداوند حامی بندگان و 
یاور یک ملت باشد، دیگر هیچ قدرتی نمی تواند 
در مقابل بندگانــش قد علم کند که اگر در مقابل 
آنان قرار بگیرد، خودش را نابود می کند.)اســراء/ 
8۲( امــام علــی)ع( می فرماینــد: »از بین بردن 
تی است که 

ّ
کوه ها آسان تر از برداشــتن و زوال مل

خداونــد به آنها رو کرده ]و بقای آنها را خواســته 
است[...«)شرح نهج البالغه، ج ۲۰، ص ۲6۲( 
امید به خداوند در هر زمان و مکانی نجات بخش 
انســان ها و مؤمنان بوده و هست و این نکته مهم 

هرگز نباید فراموش شود. 

ایمان معینی
کارشناس علوم دینی
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مجازستان

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت: ارتش 

تروریســتی آمریکا و شرکای اروپایی اش 
حدود ۱۰۰ جنگ مستقیم یا نیابتی را در 
یک قرن اخیر انجام داده است. تروریسم 

همان جا در غرب است ...

 عبدالرحیم انصاری، فعال رسانه ای: پلیس 

آمریکا یک قتل دردناک دیگر را در کالس 
قتل جورج فلویــد رقم زد؛ مقتول باز هم 
طبق معمول سیاه پوســت بود؛ نه آشوبگر 
بود، نه اسلحه داشــت؛ تصادف کرده و 
زخمی بود؛ التماس می کــرد، ولی او را 
 ندیدم بی بی سی 

ً
ش کردند. شخصا

ُ
زجرک

فارسی یا اینترنشنال خبرش را منتشر کنند 
و برایش دل بسوزانند!

محمد کاظم آل صادق، سفیر ایران در بغداد: 

جمهوری اسالمی با وجود اتهامات واهی 
با هدف انحــراف افکار عمومی از عامل 
اصلی بحران قیمت دالر، حامی نخست 
توسعه، ثبات و پیشرفت عراق باقی خواهد 
ماند. افزایش قیمت دالر در عراق به دلیل 
دخالت های آمریکا در اقتصاد این کشور 

است.

عبدالله گنجی، فعال رســانه ای: ســفارت 

انگلیس جاسوس اکبری را جذب و برای 
خروجش از کشــور ســناریوی سکته را 
طراحی و اســرار وزارت دفاع را... حاال 
بستن سفارت یا اخراج سفیر هیچ، الاقل 
بچــه حزب اللهی ها اینجا تاریخ را به هم 
پیوند دهند که این سفارت کارکردش در 
امتداد سفارت آمریکاست و می شود نام آن 

را همیشه النه جاسوسی ٢ گذاشت.

عباســعلی کدخدایــی، رئیس کمیتــه ویژه 

پیگیری پرونده ترور حاج قاسم: آمریکا طبق 

کنوانسیون ۱9۷3 ملزم به ایفای دو تعهد 
مهم است: ۱ـ متهمان ترور مقامات رسمی 
یا اشــخاص تحت حمایت کنوانســیون 
را تحت محاکمــه و پیگرد قرار دهد. ۲ـ 
آنان را به دولت قربانی)زیان دیده( جهت 
محاکمه مســترد کند. به نظر شما رژیم 
آمریکا به کدام یک از این تعهدات خود در 
قبال ایران به عنوان عضوی از کنوانسیون 

عمل می کند؟

امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا: 

اوکراین باید قربانی می شــد تا آمریکا در 
رقابت با روســیه برای صــدور انرژی به 
اروپا، به پیروزی برسد. البته اوکراین تنها 
کشوری نیســت که برای پیروزی آمریکا 
در رقابت های جهانی و حفظ جایگاه اول 

جهان قربانی شد.

»کینان  رسانه ای:  فعال  مهدی خانعلی زاده، 

اندرسون« معلم دبیرســتان و پدری 3۱ 
ســاله، اینگونه دردناک و با شــوک های 
الکتریکــی متعدد پلیــس آمریکا به قتل 
رسید. این معلم جوان یکی از ۱۱۷6 نفری 
است که پلیس ایاالت متحده در یک سال 
اخیر کشــته است. »واشــنگتن« باید از 
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل 

متحد )یونسکو( اخراج شود.

سپهر خلجی، رئیس شــورای اطالع رسانی 

دولــت:  لحظه دلنشــین لبخند رضایت 

خانــواده مهریزی هنگام خانه دار شــدن 
و پایــان یافتن دل نگرانی هــا. عزم دولت 
سرعت بخشیدن به پیشران مسکن است. 
رئیس شورای اطالع رسانی دولت افزود: 
»با دستور رئیس جمهور عملیات ساخت 
۲3 هزار و 6۰۰ واحد مســکونی در یزد 
آغــاز و صدها واحــد ویالیی نیز تحویل 

مردم شد.«

   نکته گرام    

نوآوری یک  »آسفالت هوشمند«، 
است  ایرانی  دانش بنیان  شــرکت 
که ضمــن ارتقای کیفیت جاده ها، 
به کاهش ســطح تصادفات کمک 
می کنــد. نســل جدیــد قیرهای 
هوشــمند به روش پلیمریزاسیون، 
بسیاری از مشکالت قیرهای پیشین 
را ندارد و از آن در تهیه آسفالت های 
جدید اســتفاده می شــود. یکی از 
ویژگی های مهم این آســفالت ها، 

خاصیت خود ترمیم شوندگی آنهاست. این آسفالت از حافظه شکلی 
برخوردار است؛ یعنی پس از تغییر حالت و خرابی احتمالی، می تواند 
به حالت اولیه خود بازگردد و از این محصول حدود ۱۰۰ هزار تن در 

شهر مشهد و دیگر شهرهای خراسان استفاده شده است.

خود درست شو!
ساخت آسفالت هوشمند در کشور

یک ربات گفت وگوی موســوم به 
  )ChatGPT (»چت جی پی تــی«
در پاســخ به فرمان های کاربران، 
متن های واقعی نما و هوشمندانه ای 
تولید می کند. با اســتفاده از این 
ربات، محققان مقاله هایی را تولید 
کردند که کسی قادر به تشخیص 
تقلبی بودن آنها نبود. این ابزار 5۰ 
مقاله تحقیقاتی پزشکی تولید کرد 
که این مقاله ها از آزمایش بررسی 

ســرقت ادبی با رتبه اصالت ۱۰۰ درصدی سربلند بیرون آمدند؛ 
یعنی هیچ نوعی از سرقت ادبی مشخص نشد و این در حالی است 
که هنوز مرزهــای بین کاربرد اخالقی و قابل قبول مدل های زبانی 

بزرگ برای کمک به نوشته های علمی مشخص نشده است.

یب کار فر
ناشناسی مقاله های تقلبی

در نرم افزار »نوا« همه شــعرها به 
تفکیک مداح، سبک، سال خوانده 
شدن، مناســبت و شاعر به همراه 
صوت دسته بندی شده است و شما 
می توانید به هر حالت دلخواه آنها 
را مرتب کرده و در مراســم خود 
از آنها استفاده کنید. این محصول  
اولین بار ســال ۱388 به صورت 
نرم افزار چندرسانه ای بر بستر لوح 
فشرده منتشر شد. محتوای به روز 

در ایام محرم و اربعین حسینی ۱۴۰۱، فهرست پخش کاربردی بسیار 
ویژه، رادیو نوا، پخش ۲۴ ساعته مداحی و سخنرانی در مناسبت های 
اهل بیتی، جســت وجوی حرفه ای و دسته بندی شده بر اساس ذاکر، 

سبک، موضوع و سال و... از ویژگی های این برنامه است.

 نوا
بایگانی هیئت ها

   دانش بنیان       پژواک       نرم افزار    

مجازستانجهان

نسل چهارم انقالب بیشــترین کاربران اینترنتی را 
در خود جای داده است و به همان اندازه، این نسل 
بیشتر در معرض آسیب های ناشی از فضای مجازی 
و رسانه های نوین قرار دارد. هر روز به سیل مشتاقان 
کاربران فضای مجازی و اینترنت افزوده می شــود. 
این فضا به دلیل در دســترس بودن در اقصی نقاط 
کشــور و همین طور گســتردگی کاربران، به منزله 
پدیده ای فراگیر مطرح است. این فرآیند ارتباطاتی 
هم تأثیرات مثبت و هــم تأثیرات منفی دارد. یکی 
از آثار فضای مجازی، به ویــژه در جوامع در حال 
گذار، مانند ایران، »بحران هویت« اســت. بحران 
هویت اقسام گوناگونی دارد و شامل فردی، گروهی، 
قومی، ملی و دینی می شود. رسانه های جدید عامل 
تغییرات در نهادهای هویت سازند و فضای مجازی 
نیز عوامل معناســاز هویتی را دستخوش تغییرات 

می کنند.
هویت شخص چیزی نیست که در نتیجه  تداوم 

کنش های اجتماعی به او تفویض شده باشد؛ بلکه 
چیزی است که فرد باید آن را به طور مداوم و روزمره 
ایجــاد کــرده و در فعالیت هــای بازتابی خویش، 
پشتیبانی کند. می توان گفت هویت ها معانی کلیدی 
هستند که ذهنیت افراد را شکل می دهند و مردم به 
واسطه  آنها نســبت به رویدادها و تحوالت محیط 
زندگی خود حســاس می شــوند. مردم به دیگران 
می گویند که چه کســی هســتند و مهم تر اینکه به 
خودشــان نیز می گویند چه کسی هستند و سپس 
می کوشند به گونه ای رفتار کنند که تصور می کنند 
هستند و از آنها انتظار می رود. در جهان کنونی، این 
رسانه ها هستند که بخش عظیمی از این معناها را در 

ذهن افراد شکل می دهند.
بیشتر مخاطبان اصلی رســانه ها در جهان و از 
جمله ایــران نیز نوجوانان و جوانان هســتند؛ زیرا 
نوگرایی و اســتقبال از تغییر در نوجوانان و جوانان 
بیش از دیگر مخاطبان رســانه ها دیده می شــود. 
ایــن موضوع اهمیت رســانه های ارتباط جمعی و 
تعاملی نوین را در هویت ســازی یا بحران هویت و 
ایجاد شکاف هویتی، بیش از پیش گوشزد می کند. 

در جامعه  اطالعاتی امروز، رســانه ها با دارا بودن 
ویژگی هایی، مانند فراملی بــودن و زدودن فاصله  
جغرافیایی، پیام های خود را در عرصه  جهانی منتشر 
می کنند و در ایــن راه، هویت فرهنگی و اجتماعی 
بسیاری از ملت های پیرامونی را به چالش می کشند.
در دوره  جدیــدی کــه اینترنــت و ارتباطات 
الکترونیک در جامعه ســیطره دارد، این اطالعات 
و داده هــا و به عبارت دقیق تِر کلمه، این اجتماعات 
مجازی هســتند که هویــت افراد را می ســازند. 
 جدیدی قرار 

ً
هویت ها در معــرض وضعیت کامال

دارنــد. ســاختارهای اجتماعی متأثــر از فناوری 
اطالعــات و ارتباطات، فهــم و درک جدیدی از 
ذهنیت را آشــکار می کنــد که به انســان به منزله 
پدیده ای چندالیه، تغییرپذیر و منفعل می نگرد و با 

هر گونه تثبیت هویت می ستیزد.
رســالت رســانه های خودی، نهادینــه کردن 
»فرهنگ خودی« در جامعه و ارائه  مدل های هویتی 
سالم به جوانان و نوجوانان است. رسانه های خودی 
باید در برابر تالش رســانه های بیگانه، که سعی در 
یکسان ســازی هویت فرهنگی و تضعیف هویت 

ملی )ایرانی اســالمی( جامعه ما دارند، از هویت 
مستقل و جمعی خود پاسداری کنند. به میزانی که 
رسانه ها مسئولیت خود را در جهت حفظ هویت و 
ارائه  مدل های هویتی بــه جوانان و نوجوانان درک 
کنند، می توانند از پیامدهای منفی رسانه های مهاجم 

پیشگیری کنند.
اگر به آرمان و اندیشه  امام راحل)ره( که معتقد 
بودند: »تلویزیون باید یک دانشگاه باشد« باور داشته 
باشیم، می توان دریافت که رسانه ها نباید اسیر تئوری 
ـ سرگرمی« شوند و کارکرد یک ُبعدی پیدا  »رسانه 
کنند. رســانه ها باید هنجارهــا، ارزش ها و میراث 
فرهنگی جامعه را در قالب فیلم، داســتان، مقاله، 
گزارش مستند و... به نسل جوان و نوجوان معرفی 
کنند و از این رهگذر، درک آنها را از اینکه چه کسی 
هستند، سابقه  تاریخی آنها چیست، موقعیت کنونی 
ما در جهان و منطقه چگونه اســت، افزایش دهند، 
تأثیرات منفی ماهواره، اینترنت و دیگر رسانه های 
فراملی را گوشزد کنند و این امکان را فراهم آورند 
تا جوانــان و نوجوانان به هویــت اصیل فرهنگی، 

تاریخی، سیاسی و اجتماعی خویش پی ببرند.

   رسانه   

هویت بحران 
گروه مجازستان

صبح صادق

امیرمهدی صالحی
کارشناس فناوری اطالعات

تا پیش از حوادث چند ماه اخیر، اینستاگرام و واتساپ 
به پیام رسان های اول کشــور تبدیل شده بودند. روزانه 
میلیون هــا کاربر ایرانــی در اینســتاگرام رخدادهای 
زندگی خود را به اشــتراک می گذاشتند، اما این روزها 
با محدودیت ایجاد شــده، آمار کاربران این نرم افزارها 
با کاهش شدیدی مواجه شده است. کاربران اینترنت 
در ایران رفته رفته در حال یافتن نرم افزارهای جایگزین 
اینســتاگرام و واتساپ هســتند و حتی جایگزین های 
وطنی هم برای توئیتر در حال ارائه است که با استقبال 
کاربران مواجه شــده است. توفیق اجباری که بسیاری 
از افراد را به ســمت نمونه های ایرانــی نرم افزارهای 
اجتماعی سوق داده است، یک موهبت کمتر توجه شده 
هــم دارد و آن، کاهش جرم و جنایت و بزهکاری های 
اجتماعی در بستر شبکه های اجتماعی است. اینستاگرام 
به مکانی برای جوالن بزهکاران تبدیل شــده بود و در 
واتساپ حریم شخصی افراد به راحتی به خطر می افتاد! 
فروشــندگان مواد مخدر، توزیع کنندگان مشــروبات 
الکلی، فروشــندگان ســالح و... در این بستر بودند و 
هنوز هم مشــغول فعالیت هســتند. فروشندگان مواد 
مخدر در اینستاگرام با جذب مشتری و ارسال سفارش  
با پیک موتوری به راحتی بســته های خود را در شــهر 
جابه جا می کنند و تالش های پلیس برای شناسایی آنها 
تمامی ندارد. مشروبات الکی را می توان در اینستاگرام 
یافت و ســفارش داد و حتی از استان های مرزی کشور 
ســالح های غیرمجاز را خریداری کرد؛ اما بیشترین 

بزهکاری که در این شــبکه ها انجام می شــود، اعمال 
غیراخالقی است. آشنایی هایی که یا به قاچاق دختران 
منتهی می شــود یا به کالهبرداری و در بدترین سناریو 
هم سربه نیستی پیش روی افراد است! اگر اخبار را دنبال 
 خبرهایی، نظیر کشته شــدن دختر جوان 

ً
کنیــد، حتما

پس از قرار اینستاگرامی، دستگیری توزیع کننده ای که 
از اینستاگرام جنس می فروخت، کالهبرداری پزشک 
قالبی در اینستاگرام که مشتریان خود را ناکار کرد و... 
را خوانده اید. امروزه، شبکه های اجتماعی به نسخه دوم 
جامعه تبدیل شده اند و هر آنچه در جامعه رخ می دهد، 
از ویژگی های خوب و مثبت و منفعت ها تا ویژگی های 
منفی و جرم و جنایت، در نســخه دوم جامعه هم قابل 
انجام است و همانطور که در جامعه توان مبارزه و نابودی 
کامل جــرم و بزهکاری وجود ندارد، در شــبکه های 
اجتماعی هــم چنین امکانی وجود نــدارد، اما این به 
معنای آن نیســت که این فضا باید رها شود. در جامعه 
واقعی وقتی جــرم و جنایتی رخ می دهد، به دلیل آنکه 

بســتر، یعنی جامعه در اختیار قانون گذاران و نیروهای 
انتظامی است، امکان پیگیری و شکایت از عامالن آن 
جرم و جنایت وجود دارد؛ اما در فضای مجازی، مانند 
اینستاگرام که بستری خارج از مدیریت نیروهای خودی 
است و حتی قانون گذاری آن سنخیتی با آداب اجتماعی 
و رسم و رسوم های ما ندارد، هنگام رخ دادن یک جرم، 
هیچ امکانی بــرای پیگیری های بعدی وجود ندارد. به 
همین دلیل نمونه های خارجی شبکه های اجتماعی به 
مکانی برای کالهبرداری و بزهکاری ها تبدیل شده اند. 
اما مهم تر از بزهکاری هایی که در اینستاگرام می شود، 
تأثیرات ســوئی است که این بستر بر فرهنگ و جوانان 
کشــور می گذارد. امروزه، یکــی از عوامل طالق در 
کشورمان شبکه های اجتماعی و تالش آنها برای تغییر 
فرهنگ ایرانی است. برای نمونه، حامد دو سال است 
که از همسرش جدا شده و یکی از کاربران اینستاگرام 
است که از این بســتر ضربه خورده و چنین می گوید: 
»خدا لعنت کند باعــث و بانی راه اندازی این برنامه ها 

را، شاید خنده دار باشد اگر بگویم اینستاگرام زندگی ام 
را از هم پاشــید، هر زمان که به خانه می آمدم، همسرم 
ســرش در گوشــی بود و وقتی هم اعتراض می کردم، 
می گفت برای به روز بودن نباید از اینجا )اینســتاگرام( 
 کالفه کننده بود با کسی زندگی کنم 

ً
غافل شــد. واقعا

که حتی در ماشین هم ســرش در گوشی بود و طوری 
 نفــر دومی وجود ندارد، 

ً
رفتــار می کرد که انگار اصال

مدام زندگی مان را با آدم های مجازی مقایسه می کرد و 
همین باعث شد تا من احساس بی فایده بودن و ناکافی 
بودن داشته باشم. تیر خالص هم وقتی بود که به مرور 
عکس های با حجاب نامناسب را در صفحه اش منتشر 
ُمل بودن را به 

ُ
می کرد،  وقتی هم معترض می شدم انگ ا

من می زد.« آتشی که اینستاگرام بر خانواده ها می اندازد، 
با شعله یک کبریت آغاز می شود و در ابتدا آشکار نیست 
و متأسفانه زمانی آشکار می شود که کار از کار گذشته 
اســت.  همانطور که گفتیم اینستاگرام به مکانی برای 
جوالن بزهکاران تبدیل شــده است؛ اما خوشبختانه 
با ســوق دادن کاربران به بســترهای ایرانی، نظارت و 
پیگیری فعالیت های کاربران راحت تر انجام می شــود 
و همین امر سبب می شــود تا کاربران ایرانی از امنیت 
بیشــتری برخوردار باشــند؛ امنیتی که شرکت هایی، 
مانند اینســتاگرام برای کاربران بومــی خود در آمریکا 
قائل هســتند و وقوع جرم و جنایت در این بسترها در 
کشورهای غربی تا رسیدن به نتیجه پیگیری می شود؛ 
اما برای کاربران ایرانی چنین حقی را قائل نیســتند و 
راهکاری برای پیگیری پیشنهاد نمی کنند. توزیع کنندگان 
مواد مخدر و مشــروبات الکی، قاچاقچیان انســان، 
منحرفان اخالقی و... در بسترهای بومی جایی ندارند 
و ارمغان این نرم افزارها برای کاربران، امنیت و حریم 

خصوصی بیشتر خواهد بود.

رسانه ها و نسل چهارم انقالب

اینستاگرداب!  
شبکه های مجازی خارجی چگونه به مکانی برای انواع بزهکاری ها تبدیل شده اند؟
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شفافیتجالل

اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جالل 
آل احمد، چند روز پیــش با حضور وزیر 
ارشاد و دســت اندرکاران این رویداد ادبی 
و فعــاالن اهل قلم در تاالر وحدت برگزار 
شــد و برگزیدگان این دوره از جشــنواره 
معرفی شــدند؛ اما این دوره از جایزه ادبی 
جالل هم شباهت ویژه ای با دوره چهاردهم 
)ســال ۱۴۰۰( داشــت و آن هم، نرسیدن 
دســت هیچ یک از آثار بــه جایزه اصلی 
بــود. در این دوره از جایــزه جالل، جایزه 
ویژه ۲5۰ میلیون تومانی برای اثر برگزیده 
بخش رمان و داستان بلند تعیین شده بود، 
امــا در نهایت و با وجود راه یافتن چهار اثر 
به این بخش، هیچ یک موفق به دریافت این 
جایزه ویژه و دلگرم کننده نشدند و دو کتاب 
از چهار کتاب داوری شــده در این بخش، 
جایزه 5۰ میلیون تومانی و تندیس جشنواره 
را دریافت کردند. ســال گذشته و در دوره 
چهاردهم جایزه جالل هم مانند امســال، 
هیچ اثری در بخش ویژه )رمان و داســتان 
بلند( موفق به دریافت جایزه اصلی نشد و 
دو اثر به صورت مشــترک، شایسته تقدیر 

معرفی شدند.
به  این ســخت گیری  هرچند، نفــس 
خــودی خود، امیدوارکننــده و نقطه قوت 
به شــمار می آیــد و داوران یــک رویداد 
بزرگ ادبــی که به نام و با یــاد »جالل آل 
احمد« برگزار می شــود، به دقت مراقبت 
می کنند تا تراز و شــأن کار حفظ شــود و 
خواه ناخــواه در حد اســتانداردهای نازل 
کوچه و بازاری قــرار نگیرد؛ خروجی این 
دقت و سخت گیری هم حتما ًبه غنای آثار 
ادبی در بخش های مختلف داســتان کوتاه 
و بلند، رمان، ویراســتاری، نقد ادبی و... 
می انجامد؛ کما اینکه سخنان انتقادی دبیر 
دوره پانزدهم جایــزه جالل )خانم وجیهه 
سامانی( در مراســم اختتامیه هم، گویای 
ضعف محســوس آثار در برخی حوزه ها 
بود که ســرمایه گذاری بیشتر برای آموزش 
و توانمندسازی استعدادهای موجود در این 

حوزه ها را ایجاب می کند. 
اما نکته مهم و ضــروری در این میان، 
شفافیت کافی درباره معیارهای داوری آثار 
در این رویداد بزرگ و بی نظیر ادبی اســت 
تا هم جلوی حــرف و حدیث های پیدا و 
پنهان را بگیرد و هم از دلسردی و دلزدگی 
صاحبان آثــار جدید در بخش های رمان و 
داستان بلند- که از مهم ترین و زیربنایی ترین 
گونه های ادبی به شمار می آید- جلوگیری 

کند. 
به هر تقدیر، جایزه »جالل« سرمایه ای 
فرهنگی و ادبی است که رفع نقاط ضعف 
و تقویت نقاط قوت آن، حتما به رویش های 
چشمگیر در سال های آینده منجر خواهد 
شــد؛ رویش هایــی که اگر جــدی گرفته 
شــوند، در مواجهه فکــری و فرهنگی با 
امواج مخرب فکری جهان شرق و غرب، 
می توانند ورق را به نفع جامعه ایرانی و امت 
اســالمی برگردانند و پایه ها و زیربناهای 
جهش تمدنی ایران اسالمی را ایجاد کنند.

البتــه ذکر این دو نکته هــم ضروری و 
مفید اســت که برای کشــوری با صبغه و 
ســابقه تمدنی ایران ما، برگزاری تنها یک 
رویداد ادبــی بزرگ، مانند »جایزه جالل« 
کافی و زیبنده نیست و در عین میدان داری 
و الهام بخشــی جایــزه جــالل، می توان 
رویدادهای مشــابه دیگری را در ســطوح 
دیگــر، از جمله حوزه نوجــوان و جوان، 
طراحــی و به صورت ســاالنه اجرا کرد؛ 
همچنین، برای رویداد مهم،ی مانند ادبی 
جالل آل احمد، تبلیغات و فرهنگ سازی 
عمومی برای آشنایی بدنه فرهنگی جامعه با 

آن نیز الزم و حیاتی است.

فرهنگ

یادداشت  نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

   برداشت    

کارشناســان و صاحب نظران عرصه فرهنگ و 
هنر معتقدند، جشنواره های فرهنگی و هنری 
می توانند انگیزه فراوانی برای خلق آثار هنری 
و فرهنگی در بین اهالــی قلم، صاحبان هنر و 
عالقه مندان این حوزه ایجــاد کنند؛ در همین 
جشنواره هاســت که با نمایش آثــار گوناگون، 
استعدادهای زیادی شناخته می شود و راه برای 
فعالیت بیشتِر آنان در حوزه های گوناگون و البته 

جدید باز خواهد شد. 
با تالش هــای مرحوم نادر طالــب زاده در 
اواخر دهه 8۰، جشنواره مردمی فیلم »عمار« 
راه افتاد. حاج نادر طالب زاده همیشــه بر این 
موضــوع تأکید داشــت که باید جشــنواره ای 
برگزار شــود که بسیاری از جوانان عالقه مند و 
مستعدی که دســتانی خالی دارند، جسارت 
پیــدا کرده و به تولید آثار هنری دســت بزنند. 
در حقیقت، آنچــه برای مرحــوم طالب زاده 
مهم بود، کشــف اســتعدادهایی بود که شاید 
دست شان به سرمایه یا ارگان و نهادی نمی رسید 
تا بتوانند اســتعدادهای نهفته خودشان را بروز 
دهند و این نــگاه، همچنان در یــاد و خاطره 
 شــاگردان این اســتاد دغدغه منــد باقی مانده

 است.
 »حــاج نادر« بارها ســر کالس هایش این 
موضوع را گوشــزد کــرده و به دانشــجویان 
خود تأکیــد می کرد که حتی با دســتان خالی 
هم می توان آثاری قابل توجــه تولید کرد و در 
حقیقت، وظیفه جشنواره ای، مانند »عمار« را 

در حمایت از این دستان خالی می دانست. 

 Bآزمونی برای یک عهد 1۳ساله
اینکه در این ۱3 سال تا چه حد جشنواره عمار 
و عماریون توانسته اند بر سر عهدی که با استاد 
خود بسته اند باقی بمانند، تأمل بیشتر و بررسی 
مفصل تــری را می طلبد، اما زمانــی می توان 
گفت جشــنواره عمار بر این اســاس و آرمان 
خود ثابت قدم بوده که در شناســایی و معرفی 
آثار برگزیده نیز آن را به خوبی مشــاهده کنیم.  
می توان به جرئت گفت، اگر قرار باشــد در این 
نوع جشنواره ها نیز کارهایی بیشتر دیده شوند که 
سازندگان آنها دست شان برای تولید بازتر است، 
یا سرمایه های بیشتری در اختیارشان قرار دارد 
یا به محافل مدیریتی و تصمیم گیری دسترسی 
بهتری دارند، شــاید بر آن اصل و قاعده ای که 
حاج نادر طالب زاده بر آن اصرار و تأکید داشت، 
وفادار نمانده اند!  هر چند شاید گفته شود »بخش 
مردمی« جشنواره عمار بخش ویژه ای است که 
هدفش تحقق همین هدف است، اما اگر اینطور 

نگاهی وجود داشته باشد، جشنواره های دیگر 
نیز می توانند با اضافه کردن یک بخش مردمی 
به همه بخش هــای خود، مدعــی حمایت از 

استعدادهای درخشان و بدون حامی باشند. 

 Bزنان انقالب اسالمی
جشنواره عمار تالش کرده است تا اثبات کند 
که به دنبال حمایت از آثار مردمی حوزه مستند 
و داستانی اســت، بنابراین باید در حمایت از 
افرادی که امکان ساخت برای شان کمتر فراهم 
است نیز، قدم های ویژه ای بردارد؛ یکی از این 
گروه های هــدف که بیش از بقیــه به حمایت 
نیاز دارند، بانوان فیلمســاز هستند. امسال نیز 
پوستر ســیزدهمین جشــنواره عمار مزین به 
تصاویر بانــوان ایرانی بود؛ بانــوان موفقی که 
خوش درخشــیده اند و در درخشش کشور در 
حوزه های گوناگون نقشی بســزا داشته اند. در 
این دوره از جشــنواره، از برخــی زنان موفق 

هم برای ســخنرانی دعوت شد، اما با توجه به 
محوریت جشنواره ـ روایت بانوی ایرانی ـ بهتر 
بود که حمایت های ویژه ای نیــز از بانوانی که 
در این دوره یا حتی در دوره های قبل حضوری 
پررنگ در تولید آثار مستند یا داستانی داشته اند، 
صورت می گرفــت؛ برای نمونه، در مراســم 
اختتامیه جشنواره ســیزدهم، از بانوان فعال و 
کارآفرین هم قدردانی شــد و این حتما اتفاق 
بسیار خوشایندی است، اما آیا بهتر نبود در کنار 
ایــن اقدام، از بانوان کارگردانی هم که در ادوار 
مختلف این جشــنواره آثارشان برگزیده عمار 
شده و توانســته به بخش مسابقه وارد شده و با 
آثار دیگر رقابت کند نیز یادی می شــد، یا پای 
درد دل های شان می نشستند و حتی بیش از ذکر 
نام و یاد، حرکتــی در حمایت از آنان صورت 
می گرفت؟  بسیاری از بانوان سازنده آثار مستند 
یا داســتانی کوتاه با اینکه طرح های خوبی در 
دســت دارند، اما وقتی به نهادها و ارگان های 
مختلف مراجعــه می کنند، با بی مهری مواجه 
شده و دست از پا درازتر برمی گردند؛ بی مهری 
دردناکی که ناشی از سیطره تدریجی نگاه های 
باندی و سفارشی و... است، تا توجه به ایده های 

ناب و اثربخش. 

 B  امید و انتظار بلوغ
صرف نظر از همه نقدهــا و نظرها، این انتظار 
و امید وجود دارد که »عمــار« به نقطه بلوغ و 
تکامل خود برای حمایت واقعی از آثار هنری 
انقالبی برسد؛ آثاری که به معنای واقعی کلمه، 
بــه آرمان ها و دغدغه های انقالب اســالمی و 
دردهای امــروز مردم به عنوان صاحبان اصلی 
انقالب وفادارند و نیازمند حمایت واقعی برای 

دیده شدن و ماندگار شدن هستند.

نادر عهد 
ندا کرمانشاهی
خبرنگار فرهنگی

رهبر معظم انقالب اســالمی هفته گذشته در دیدار با 
رئیس و جمعی از مدیران سازمان تبلیغات اسالمی و 
حوزه هنری، »تولید و ارائه محصوالت فاخِر مبتنی بر 
فکر نو و در نظر گرفتن اقتضائات اجتماعی و فرهنگی 
تبلیغ« را در عین »خشــیت کامل از پــروردگار«، دو 
وظیفه مهم دستگاه های فرهنگیـ  تبلیغاتی دانستند. اما 
سؤال اینجاســت که تا چه اندازه حوزه هنری و کلیت 
سازمان تبلیغات اســالمی در این راستا قدم برداشته 
اســت؟ کارنامه چند ســال اخیر حوزه هنری نشــان 
می دهد، این ســازمان تا حد بسیاری در همین راه گام 
برداشته، اما همانطور که رهبر معظم انقالب فرمودند: 
»ســازمان تبلیغات و حــوزه هنــری در عرصه های 
مختلف، کار خوب زیاد کرده اند، اما نه به اندازه عمر 
 چهل ســال خود، بنابراین باید کار و تالش را 

ً
حدودا

مضاعف کرد.«

 B»لزوم حمایت از سرمایه های »حوزه
با نگاهی به بیانات رهبر فرزانه انقالب در دیدار اخیر و 
با مرور حرکت کلی »حوزه هنری انقالب اسالمی«، 
ذکر چند نکته درباره این محفل فرهنگی و هنری مولود 
انقالب، ضروری به نظر می رسد.  اولین نکته این است 
که حــوزه هنری کالس های متعــددی در هر بخش 
برگزار می کند؛ از کالس های مربوط به ســینما و هنر 
هفتم گرفته تا محافل نویســندگی، فن بیان، عکاسی، 
نگارگری و...؛ اما زمانی می تــوان به این کالس ها و 
شــاگردپروری ها نمره خوبی داد که خروجی آن، فقط 
به مباحث تئوریک ختم نشــود و از دل دانشجویانش، 
تولیدات خوبی به ثمر بنشیند؛ این هدف هم با حمایت 
خود حوزه محقق خواهد شــد. این مسئله، مهم ترین 

معضلی اســت که متأسفانه همه، به ویژه جوانان با آن 
دست و پنجه نرم می کنند. برای نمونه، هستند کسانی 
که چندین سال است در مجموعه فرهنگی حوزه هنری 
کالس می روند و زمانی که می خواهند خود را محک 
زده و کاری را طبــق آموخته هــا و اندوخته های خود 
تولید و به جامعه عرضه کنند، هیچ گونه حمایتی از آنان 
صورت نمی گیرد. گفتنی است، کالس های نویسندگی 
خوبی در ســطوح حرفه ای مختلف در حوزه زیر نظر 
اســتادان برجســته برگزار می شــود، اما چرا نباید از 
نویسندگان جوانی که تربیت شده اند، در چاپ آثارشان 
یا حداقل در حمایت از اولین اثرشان حمایت شود؟!  
یا دانشجویانی هستند که چندین سال زیر نظر استادان 
صاحب نام در حوزه کالس های سینمایی می گذرانند و 
حتی آثار موفقی هم دارند و به نوعی، فکر و توانمندی 
خود را اثبات کرده اند، امــا برای ادامه راه و تولید آثار 
جدید متناسب با نیازهای جامعه و آرمان های انقالب 
اســالمی، با مشکل و مانع مواجه هســتند.  در واقع، 
حوزه هنری نقش بســیار مهم و برجسته ای در تربیت 
نسل جدید اهالی قلم و هنرمندان الهام گرفته از انقالب 
اسالمی مملکت داشــته و دارد؛ کالس های متنوع و 
 هم گام های بزرگی در 

ً
خوب برگــزار می کند و انصافا

این راه برداشته، اما این نقد جدی هم بر آن وارد است 
که در عمل، آنطور که باید و شــاید از شاگردانی که در 
خود حوزه تربیت شده اند، حمایت های الزم در حوزه 

عملیاتی صورت نمی گیرد.

 B»زمین آماده کشِت »کودک و نوجوان
نکته مهم دیگر، جدی گرفتِن حوزه کودک و نوجوان به 
منزله یک میدان خطیر و اثرگذار است و البته، حمایت 
از کسانی که در این میدان فعالیت می کنند. چه بهتر که 
این حمایت، اول از کسانی صورت بگیرد که چندین 
سال است دانشجوی حوزه هنری هستند. حوزه کودک 
و نوجوان، زمین آماده کشت و زرعی است که هرچقدر 
ما کمتر ســراغ آن برویم، غریبه ها جدی تر ســراغ آن 

خواهند رفت و آنچــه را که خودشــان می خواهند، 
خیلی زود برداشــت خواهند کــرد و آن  وقت، جبران 
خیلی چیزها سخت و شــاید غیرممکن خواهد بود؛ 
این آزمون، امروز بیشتر از گذشته پیش  روی نهادهایی، 

مانند »حوزه هنری« است.

 Bمراقبت در برون سپاری ها 
نه فقــط برای حــوزه هنری انقالب اســالمی، بلکه 
نسبت به بســیاری از مراکز و مؤسسه های فرهنگی و 
حتی دانشگاهی، مانند دانشکده صدا و سیما این نقد 
وارد است که خروجی دانشجویانش در حوزه عمل و 
اجرا، بسیار کمتر از آن چیزی است که انتظار می رود. 
کالس های زیــاد و خروجی کم، قبل از هر چیز برای 
خوِد آن مرکز زیبنده نیست، چراکه این سؤال در ذهن 
هر فردی شــکل می گیرد که چطور ممکن است، این 
تعداد دانشــجو ورودی فالن ارگان و نهاد و مؤسســه 
باشند، اما از این تعداد سالی چند اثِر مفید و مهم بیرون 
نیاید!  البته طرح این موضوع به معنای آن نیســت که 
فقط و فقط از کســانی حمایت شود که در خود حوزه 
مشغول به هنرجویی و تحصیل بوده اند، بلکه منظور، 

اولویت دادن به شناســایی و حمایت از کسانی است 
که با ســرمایه این نهادهای فرهنگی پرورش یافته اند؛ 
در عین حال، باید مراقب بود اگر کســی هم از بیرون 
نهــادی، مانند حوزه هنــری می آید، اما در راســتای 
اهداف این مرکز فرهنگی طــرح فیلم، کتاب یا اثری 
دارد، مورد حمایت قرار بگیرد. این همان نکته ای است 
که حضرت آیت  الله العظمــی خامنه ای هم در همین 
دیــدار، بر آن تأکید کردند و »اهمیــت دادن به نیروی 
انســانی زبده به عنوان محور اساســی مجموعه های 
فرهنگی، حفظ نیروهای خوب ســازمان تبلیغات در 
همه رشــته ها،  مراقبت از نیروها و مواظبت در زمینه 
آفات برون ســپاری کارهای فرهنگی تبلیغاتی« را به 
مدیران سازمان تبلیغات اسالمی و ارکان آن، از جمله 
حوزه هنری گوشــزد کردند.  خالصه کالم اینکه، اگر 
قرار اســت خروجی یک نهاد فرهنگِی انقالبی، مانند 
حوزه هنری بهتر از اینی باشد که االن هست، باید دایره 
افــرادی که می توانند زیر چتر حمایِت معنوی و مادی 
آن قرار بگیرند، گسترده تر شود و به بهانه های گوناگون، 
از جمله نبود بودجه، اشــخاص پشت درب های بسته 

مدیران قرار نگیرند.

هنر فردای 
نگاهی به راه پیش روی حوزه هنری 

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

 نگاهی به آرمان »جشنواره عمار« و وضعیت امروز آن
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حرمتشهید

فرزندم نصرالله فردی بســیار 
مؤمن و متدین بود. او نمازش 
را به خوبی به پا  می داشــت و همچنین 
روزه هایش  را. بســیار خوش اخالق و 
خوش برخورد بود.  اجازه نمی داد کسی 
در مقابلش پشــت ســر فــرد دیگری 
صحبت کند. اگــر در حضور او غیبت 
کســی را می کردند، دو دستش را روی 
گوش هایش می گذاشــت و می گفت: 
»دیگر نمی خواهم چیزی بشنوم«. پسرم 

خیلی مهربان و ضعیف نواز بود.
 وقتی در بندرعباس دوره آموزشــی 
را می گذراند و حدود ۱۷  سال داشت، 
چند روزی را مرخصی گرفته و به منزل 
آمده بود. آخرین روز مرخصی اش، یک 
روز بارانی بود. باران به شدت می بارید 
و همه کوچه های خاکی، پر از گل شده 
بودند. در همین اوضاع و احوال، سائلی 
در خانه مــا را زد.  نصرالله مرد فقیر را 
با احترام به داخل منزل راهنمایی کرد. 
برایش غــذا آورد و پس از صرف غذا، 
او را به مســجد ولی عصر)عج( برد و 

برگشت.  
من بــه او گفتم: »تو امــروز باید به 
بندرعباس برگردی و فکر می کنم حاال 
اتوبوس هم باید حرکت کرده باشد و تو 
جا مانده باشی«. پسرم گفت: »من برای 
اینکه فقیر را احتــرام و اطعام کرده ام، 
ان شاءالله از اتوبوس جا نمی مانم.« پس 
از آن خداحافظی کــرد و به بندرعباس 
رفت. یک بــار خودم به او گفتم: »مادر 
جــان! تو االن بــزرگ  شــده ای و باید 
ازدواج کنــی.« او در جواب من حرفی 
زد که نشــان می داد شــهادت خود را 
پیش بینی کرده اســت.  در جواب من 
گفت: »دوســت نــدارم ازدواج کنم و 
از مــن فرزنــدی به جای بمانــد و اگر 
فرزندم خطایی کرد؛ مردم بگویند به او 
کاری نداشته باشید، فرزند شهید است. 
دوست دارم حرمت شهدا حفظ شود.«
به نقل از مادر شهید

شهید نصراله ســبیعی در سال ۱3۴۷ 
در خانــواده ای مذهبــی در روســتای 
منیوحی از توابع شهرستان آبادان چشم 
به جهان گشــود و در ۱۰ سالگی بر اثر 
سانحه  دریایی پدر خود را از دست داد 
و تحصیالت ابتدایــی اش را در همان 
محل ادامــه داد. بر اثر جنگ تحمیلی 
رژیم بعثی عراق علیه جمهوری اسالمی 
ایران با اعضای خانواده خود به سربندر 
مهاجرت کردند. در سال ۱36۴ به بندر 
انزلی رفت و پــس از طی دوره آموزش 
مهناوی به استخدام نیروی دریایی درآمد 
و به درجه مهناوی دوم مفتخر شد. برای 
خدمت به انقالب به صورت داوطلبانه 
به مناطق جنگی اعزام شد. چندین بار 
در مناطق عملیاتی فاو شــرکت داشت 
و به صفوف رزمندگان و همســنگران 
تاریــخ  در  ســرانجام  وی  پیوســت. 
۱366/۱۰/8 بــه درجه رفیع شــهادت 

نائل شد.

ورود بــه دنیای کودکی، نوجوانی و جوانی شــهدا 
و از دریچه نگاه آنها دنیا را دیدن به انســان بصیرتی 
می دهد که ریشــه اش در خاک و شــاخه و برگش 
در آسما ن هاســت. هر یک از شهدا شجره طیبه ای 
هستند که نشستن زیر سایه آنها  چگونه زیستن را به 
انسان دیکته می کند. کتاب »مالقات در فکه« یکی 
از چندین کتابی اســت که برای تبیین زندگی شهید 
غالمحســین افشردی)حسن باقری( به قلم »سعید 
عالمیان« نگاشته شده است. این کتاب از خاطرات 
دوران کودکی شــهید باقری آغاز شده و پس از آن به 
پیروزی انقالب و در نهایت حضور حسن باقری را به 
منزله یکی از اصلی ترین و تأثیرگذارترین فرماندهان 
در جبهه های جنگ روایت می کند. غالمحســین 
افشردی، مشــهور به »حسن باقری«، نخستین روز 
مهرماه ۱359، با آغاز جنگ وارد خوزســتان شد و 
۲8 ماه عمر خود را در میدان های جنگ گذراند. او 

در این مدت نه چندان طوالنی، به جایگاهی رسید 
که اطالعات، طراحی و نیــز اجرای عملیات های 
کوچک و بزرگ به او متکی شد. حسن باقری هنگام 
شهادت، در ۲۷ سالگی، جانشین نیروی زمینی سپاه 
و در ردیــف فرماندهــان رده اول جنگ بود. او پس 
از دو ماه حضور در جنگ، در ۲۴ ســالگی، چنان 
شهرتی پیدا کرده بود که نماینده امام )ره( در شورای 
عالی دفاع، اعضای عالی رتبه آن شــورا و مقام های 
بلند پایه نظامی به او به دید کسی نگاه می کردند که 
آگاه به دقیق ترین اطالعات است و می تواند راهکار 
ارائــه دهد. در این کتاب از خاطرات شــفاهی 65 
راوی بهره گرفته شده است. در بین راویان، خاطراتی 
از شهیدان محمدابراهیم همت، مهدی زین الدین، 
شهید مهدی باکری و شهید حمید معینیان در سال 
۱36۲، از ســوی تبلیغات قرارگاه کربال، گفت وگو 
با شــهید صیادشیرازی در ســال ۱3۷5 و مصاحبه 

با شــهید داود کریمی در ســال ۱383، دو ماه پیش 
از شهادتش، در مؤسسه شهید باقری توسط سردار 
فتح اللــه جعفــری انجام شــده اســت. همچنین 
گفت وگوهایی با شهید حسن باقری از نوارها پیاده 
و تنظیم شده است. در بخشی از کتاب از زبان شهید 
مهــدی زین الدین درباره شــخصیت، نوع تفکر و 
شجاعت شــهید باقری می خوانیم: »)در عملیات 
نصر( به فکر پدافند سوســنگرد بودیم. برادر حسن 
آمد و با همدیگر رفتیم. حدود ۱۰۰ تانک دشــمن 
می آمد. او بدون هراس از این همه تانک ایستاده بود 
و به من می گفت: باید فکری  کرد. دوســت داشتم 
همانجا سالح مان را در دست بگیریم و جلو برویم؛ 
اما او ما را از این کار باز می داشت و می گفت: باید 
سنجیده عمل کنیم و چاره کنیم. باید سوسنگرد را 
تدارک کرد. آینده نگری از خصوصیات حسن بود. 
او می توانست در بدترین شرایط حاالت و اعصاب 

خودش را کنترل کند.« شهید حسن باقری را می توان 
عقل ســرخ دفاع مقدس و منطــق مصفای عرصه 
جهاد نامید. بزرگ مردی که در عین داشــتن روحی 
لطیف، هرگز اجازه نداد تعقل و منطقش، مغلوب 

احساسات شود.

   کتابخانه    

خ دفاع مقدس  عقل سر

   قبیله عشق    

جبهه

اینکه یک ساله مسیر بیست و اندی ساله را بپیمایی، یک 
بحث است؛ اینکه در صحنه جنگ باشی و با شجاعت 
و رشادتت این مسیر چندین و چند ساله را یک ساله 
بپیمایی، بحثی دیگر. وجب به وجب کشورهای دنیا 
را که رصد کنی، کمتر کســی را می بینی که طی یک 
ســال چنان جربزه و قابلیت از خود نشان بدهد که از 
ســرباز عادی به یک استراتژیست زبده جنگی تبدیل 
 برای عده ای نه باورکردنی است و نه قابل 

ً
شود. قطعا

فهم؛ اما ما در طول جنگ، ده ها و صدها مورد از این 
نشدنی ها را شدنی کردیم. طبیعی است که این گونه 
وقایع را نمی توان با محاســبات علمی و منطق جاری 
دنیــای امروز حل کــرد. این قبیل مســائل را افرادی 
همچون حسن باقری، با اعتقاد عملی به »ما می توانیم« 
در کنار ایمان به وعده های الهی حل و نشــدنی ها را 
شدنی کردند. به سبب همین ایمان و شجاعت است 
که رهبر معظم انقالب حسن باقری را این گونه معرفی 
می کننــد: »یک جوانی وارد میدان جنگ می شــود و 
در حالی که از مســائل نظامی هیچ اطالعی ندارد و 
وارد نیست، در ظرف یک ســال، یک سال و نیم، دو 
ســال تبدیل می شود به یک استراتژیست نظامی؛ این 
خیلی مهم است. خب، شــما االن در حاالت شهدا 
 
ً
و ســرداران بزرگ و مانند اینها که نگاه می کنید، مثال

فرض کنید شهید حسن باقری من باب مثال، بالشک 
یک طراح جنگی است. هر کس منکر این معنا باشد، 
اطالع ندارد؛ واال کســی اطالع داشته باشد، خواهد 
 این جوان بیســت و چند ساله یک طراح 

ً
دید که واقعا

جنگ است. کی؟ در سال ۱36۱؛ کی وارد جنگ شده 
است؟ در سال ۱359. این مسیر حرکت از یک سرباز 
صفر به یک استراتژیست نظامی، یک حرکت بیست 
ساله، بیست و پنج ساله اســت؛ این جوان در ظرف 
دو ســال این حرکت را کرده اســت!« »غالمحسین 
افشردی« یا همان »حسن باقری« خودمان، بنابر مشی 
خبرنگاری ای که داشت، در طول یک سال و خورده ای 
که در جنگ یکه تازی کرد و حماسه آفرید، طبق عادت 
هــر روز گزارش روزانه ای از فعالیت ها، موقعیت ها و 
برنامه هایش یادداشت می کرد. باقری دست نوشته هایی 
را مرقوم کرد که بعدها به تعبیر برادر شهید، سرلشکر 
محمدباقــری در خیلی از موارد چهــره جنگ را به 
ســود ایران برگرداند. همین اقدامات و فعالیت های 
مخلصانه بــود که امام خمینی)ره( پس از شــهادت 
حسن باقری، روی عکس وی نوشت: »خداوند شهید 
شــب زنده دار ما را با شــهدای صدر اسالم محشور 
فرمایــد. اگرچه نمی توان با انــدک اطالعات به روی 
کاغذ، معرف شخصیت حســن باقری به  عنوان یک 

نخبه، میراث معنوی و سرمایه  ملی بود.«
می گویند افشردی از همان روز اولی که در میدان 
نبرد مســئولیتی را عهده دار شــد، تمــام توانش را به 
کار گرفت تا پاســخ این ســؤال را بدهد: »در میدان 
نبرد، در جبهه ما و جبهه دشــمن، چه کسانی، در چه 
مکانــی، چگونه و با چه ابــزاری در حال جنگیدن و 
انجام وظیفه اند؟« این ســؤال اساسی سبب شد این 
فرمانده جوان و زبده در قــدم اول یک »مرکز رصد« 

راه اندازی کند. مرکزی که با اشــراف اطالعاتی دقیق 
در عرصــه جنگ و شناســایی دقیق دشــمن، راه را 
برای ادامه مقاومت و مبارزه آســان تر می کرد و حتی 
برخی از اشکاالت عملیاتی و راهبردی را که در حد 
فاجعه بودنــد، به نیروهای ایرانی فهماند. یکی از این 
اشکاالت این بود که در نبود اطالعات دقیق، دو گروه 
از نیروهای خودی، مدت ها مشــغول خودزنی بوده 
و یکدیگــر را هدف قرار می دادنــد! همین تدارکات 
و نبوغ در اشــراف اطالعاتی سبب شد غالمحسین 
افشــردی در جبهه  به نام »چشــم جبهه ها« معرفی 
شود و ظرف دو ســال او را از یک سرباز صفر به یک 
استراتژیست نظامی تبدیل کند و اوضاع را در میدان 
جنگ به ســود ایران تغییر دهد.  اشــراف اطالعاتی 
برای شــهید به قدری حیاتی و ضــروری بود که نقل 
می کنند، روزی برای بازدید به مقر فرماندهی یکی از 
واحدهای عملیاتی تحت امرش رفته بود که چشمش 
به  نوشته ای افتاد: »۲۰ درصد اطالعات+ 8۰ درصد 
عملیــات= ۱۰۰ درصد پیروزی.« کاغــذ را از روی 
ند و گفت: »این فرمول غلط است. اطالعات 

َ
شیشه ک

و عملیات مقوله  جداگانه ای هســتند و من می گویم 
اطالعــات ۱۰۰ درصد اســت.« وقتی بــه زندگی و 
راه و رسم زندگی حســن باقری نگاهی می اندازیم، 
متوجــه چرایی این درجه از خلــوص و بندگی در او 
می شویم. غالمحسین افشــردی در روز سوم شعبان 
برابر با ۲5 اسفند ۱33۴ شمسی، زادروز فرخنده امام 
حســین )ع( در تهران چشم به جهان گشود. به همین 
مناسبت مبارک او را )غالمحسین( نامیدند. بزرگ تر 
که شــد، در دوران تحصیل، عشق و عالقه خاصی به 
فراگیری علوم دینی از خــود بروز  داد. با عضویت در 
هیئت محبان الحسین)ع( پای سخنرانی های آیت الله 
بهشتی می نشست و هر آنچه می آموخت، به دوستان و 
همساالن خود منتقل می کرد. در سال ۱35۴ در رشته 
دامپروری دانشگاه ارومیه پذیرفته شد. در این دوران نیز 
از تحقیق و مطالعه پیرامون اصول عقاید و قرآن غفلت 
نکرد و هر از گاه در کالس ها و مسجد دانشگاه، برای 
دانشجویان سخنرانی می کرد. وی به عنوان یک چهره 
مذهبی فعال در سطح دانشگاه مورد توجه قرار گرفت. 
چند بار هم با اســتادان غــرب زده به بحث و مجادله 
پرداخت. فعالیت های او سرانجام منجر به درگیری با 
گارد رژیم و اخراج وی از دانشــگاه شد. غالمحسین 
اسفند ۱356 به سربازی اعزام شد. از آنجا که روحی 
جســت وجوگر و سری پرشــور داشــت، در دوران 
ســربازی نیز یک لحظــه از ارشــاد و هدایت فکری 
ســربازان باز نایســتاد. از این رو، او را از پادگان جدا 

کرده، راننده یک افسر جزء کردند تا نتواند با سربازان 
ارتباط برقرار کند. به دنبال فرمان امام خمینی )ره( مبنی 
بر فرار سربازان از پادگان ها، سربازی را ترک کرد و به 
طور جدی همراه با مردم، به مبارزه علیه رژیم شاه ادامه 
داد. در تصرف کالنتری ۱۴ و پادگان عشرت آباد، نقش 
مؤثر و فعالی را ایفا کرد. در کمیته استقبال از امام نیز 
عاشقانه فعالیت کرد. غالمحسین در دانشگاه، نقش 
مؤثری در مقابلــه با توطئه های ضد انقالب ایفا  کرد. 
باقری اوایل ســال ۱359 به عضویت سپاه در آمد و در 
واحد اطالعات مشغول خدمت شد. در این واحد بود 

که نام مستعار »حسن باقری« را انتخاب کرد.
با شــروع جنگ تحمیلی راهی جبهه های جنوب 
شــد. در بدو ورود به اهواز، اقدام به راه اندازی واحد 
اطالعات و عملیات رزمی برای دستیابی به اطالعات 
 همراه با 

ً
دقیق از موقعیت دشمن کرد. او خود شخصا

دیگر نیروهای اطالعاتی، مواضع نیروهای عراقی را 
شناسایی کرد. 

باقری توان، هوش و اســتعداد شگرفی در تحلیل 
اطالعات دشــمن از خود نشــان می داد؛ به گونه ای 
که در بیشــتر مواقــع، تحرکات احتمالی دشــمن را 
پیش بینی می کرد. اقدامات پیگیر و اساسی او در زمینه 
اطالعات، بــه راه اندازی واحد اطالعات عملیات در 
ستاد عملیات جنوب منتهی شد. نیروهای این واحد، 
در کمتر از سه ماه، در همه محورهای جنوب، با تمام 
قدرت مستقر شدند  و به عنوان چشم فرماندهی، در 

محورهای مختلف عمل می کرد. 
از دیگر اقدامات مهم شهید باقری، تشکیل بایگانی 
اسناد جنگ، ترجمه اسناد و شنود بی سیم دشمن بود 

که هر یک نقش ارزنده ای ایفا می کرد. 
در این زمینه سرلشــکر محمد باقــری می گوید: 
»شهید باقری در روزهای ابتدایی جنگ و در برهه ای 
که کل منطقه آشفته بود و بسیاری از نیروهای خودی 
به دلیل عدم شناخت از یکدیگر و نداشتن اطالعات 
کافی، ناخواســته خودشــان را هدف قرار می دادند، 
به عنوان یک بســیجی داوطلب وارد صحنه نبرد شد. 
این شهید پس از ورود به منطقه متوجه ضعف شدید 
اطالعاتــی نیروهای خودی شــد و برهمین اســاس 
تصمیم گرفت کار جمــع آوری اطالعات را یک تنه 
و با اســتفاده از هوش خدادادی و سرشارخویش آغاز 
کند. برهمین مبنا شهید باقری با این شعار که »حتما 
باید کار اطالعاتی جدی گرفته شود« واحد اطالعات 
عملیــات را راه اندازی کــرد و در روزهای آغازین با 
اســتفاده از تجربه خبرنگاری خود که از قبل جنگ به 
همراه داشت، به گفت وگو با نیروهایی که از خط مقدم 

برمی گشتند، پرداخت و از همین رهگذر و با چینش 
پاسخ نیروها به ســؤاالتش دریافت که در بسیاری از 
مناطق، نیروها با یکدیگر درگیرند و یا اینکه دشمن در 

حال آمادگی برای تدارک یک حمله گسترده است.
 از رزمنده ها می پرســید آیا از پشــت ماشین 

ً
مثال

دشــمن که در نقطه مقابل شما درحال عبور بود، گرد 
و خاک برمی خاست یا نه؟ و بعد اگر پاسخ می شنید 
که گرد و خاکی بلند نمی شد، در می یافت که احتماال 
دشــمن، جاده خودش را آســفالت کرده تا با انتقال 
راحت تر و ســریع تر تجهیزات ، حمله گسترده ای را 
تدارک ببیند. شــهید باقری براســاس همان روحیه 
خبرنگاری، تمام مطالب روزانه اش را می نوشــت و 
برهمین اساس بیش از ۲5 هزار دست نوشته از او باقی 
مانده است و یا با عکاسی از مناطق مختلف جنگ به 
تحلیل دقیق صحنه نبرد برای فرماندهان می پرداخت.

این شــهید حتی برمبنای همین اطالعات یک نقشه 
دقیق از خطوط جنوب غربی مرز ایران و عراق با دست 

خودش کشید که بسیار کاربردی و مهم بود.«
به قدری این هوش و اســتعداد شــهید باقری در 
جبهــه حق علیه باطــل زبانزد و فراگیر شــده بود که 
هــر فرماندهی در خصــوص آن صحبت هایی را در 
صفحات تاریخ ضبط کرده  است؛ برای نمونه، شهید 
همت درباره شهید باقری می گوید: »خدا شاهد است 
که در میان فرماندهان ما، تعقل و اندیشه ایشان بی نظیر 
بود. طرح مانوری که شــرح می داد، در اولین شرح، 
انسان می پذیرفت و مطلب برایش جا می افتاد. غیر از 
این مسئله اندیشه اش، در جنگ صالبت و استقامت 
خاصی داشت. یکی از ویژگی های خاص او این بود 
که صبح عملیات، زیر آتِش سنگین می آمد توی خط و 
سرکشی می کرد و محکم برخورد می کرد. اگر واحدی 
سستی می کرد، بازخواست می کرد. خدا شاهد است 
که در کمتر فرمانده ای این صفات را دیده بودم: اینقدر 
مهربان باشد و اینقدر عالی. بعد از حسن باقری، دیگر 

کسی پیدا نشد.«
شــهید باقری، تنها از توانمندی فکری و شهامت 
نظامی برخوردار نبود؛ بلکه وسعت دید او در اعتماد 
نکردن به آمریکا و حفظ اســالم به قــدری بود که در 
صوتی به جا مانده از ایشان، به این مهم به شدت تأکید 
می کند و می گوید: »باید یادمان باشــد که جنگ چیز 
خوبی نیست، یعنی این جوری نیست که ما جنگ را 
دوست داشته باشیم، این جوری نیست ما دوست داشته 
باشیم همیشه جنگ باشد، درگیری باشد. ما دوست 
داریم که صلح بشــود؛ ولی چه صلحی؟ صلحی که 
اسالم حفظ باشــد، صلحی که آمریکایی نباشد، اما 

جنگ را چه کسی راه می اندازد؟
جنگ را آمریکایی هــا راه می اندازند، برای اینکه 
جوان های مســلمان ما را، جوان های حزب اللهی ما 
را از بین ببرند و در درازمدت بتوانند مســلط بشوند 
بر اسالم، مسلط بشوند بر کشــورهای اسالمی. این 
هم باید حواس مان باشد که بر علیه آمریکایی ها همه 
 چیز را یاد بگیریم، فردا اینها فکر نکنند که اگر ما یک 
تعدادی شــهید دادیم، دیگر چیزی بلد نیستیم، دیگر 

جوان نداریم.«
شهید باقری میقاتش را در جبهه ها یافته بود. از این 
رو ماندن در جبهه را به سفر حج در سال ۱36۱ ترجیح 
داد. روز 9 بهمن ۱36۱، روز میعاد شهید باقری بود و 

شناسایی ضیافتی برای یک مالقات جاودانه.

 سربازی که یک ساله 
شد نظامی  زبده  یست  استراتژ

نگاهی به کارنامه یک ساله شهید حسن باقری

حسن نوروزی
دبیر گروه جبهه
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احسان بهاری
خبرنگار

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

پاسدار

ازفرزندآوریدرسپاه
حمایتنمیشود!

 مسئوالن به فکر 
ً
0۹۳۳0001858/ لطفا

ایجــاد مرکز دندانپزشــکی دولتی طرف 
قرارداد نیروهای مســلح در شهرک نصر 

تبریز باشند. با تشکر »جهانگیری«

 شــماره پیامک، 
ً
0۹1۲000۷1۴۲/ لطفا

معاونت نظارت و بازرسی نمایندگی ولی 
فقیه در ســپاه را در نشــریه اطالع رسانی 

کنید.

0۹1۹000۷۹۴1۳1/ این همه می گویند 

صرفه جویی در مصرف آب، ولی هر روز 
لوله های فرسوده شهرها به ویژه در زنجان 
ترکیــده می شــود و تا ســه روز آب هدر 
مــی رود، چرا ســازمان آب، فکری برای 
تغییر اساسی کانال کشــی زیرزمینی آب 

نمی کند؟

0۹1۴000۲158/ با ســالم و خداقوت. 

چرا مســئوالن ذی ربط تعلیــم و تربیت 
سپاه قرارداد تفاهم نامه با وزارت آموزش 
و پــرورش کشــور بــه منظور بــه ثبت 
رساندن مهدهای قرآنی و کودکستان ها و 
پیش دبستانی زیرمجموعه های سپاه برای 
 پیگیری 

ً
دریافت کد امضا نمی کند؟ لطفا

کنید.

0۹1۳000۳۲۷۷/ ضمن تشکر فراوان از 

مطالب ارزشمند مندرج در هفته نامه صبح 
 شماره مشاور فرماندهی کل 

ً
صادق، لطفا

در امــور ایثارگران را که در شــماره های 
قدیمی هفته نامه صبح صادق موجود بود، 

ارسال فرمایید./ با تشکر 
صبح صادق: خداوند ســردار شــهید 
جانباز حســین صفری را با همرزمانش 
محشور فرماید، بعد از شهادت ایشان هنوز 

فرد جایگزین معرفی نشده است.

0۹10000۹۹1۴/ ســالم. چــرا ســپاه 

بیمــه تکمیلی بیمــه کوثر یــا بیمه های 
دیگر را برای شــاغالنش فعال نمی کند؟ 
دندان پزشــک هایی که با بیمــه نیروهای 
مســلح قرارداد دارنــد، می گویند با بیمه 
تکمیلی کوثر هزینه ها صفر می شود. ساتا 
اســتان مراجعه کردم، گفتند سپاه قرارداد 

 پیگیری بفرمایید.
ً
نمی بندد. لطفا

نوزاد  معیشتی  هزینه   /0۹1۳0008۹۴0

که مبلغ آن ۷8۰ هزارتومان درماه است، 
در سپاه پرداخت نمی شود؛ در صورتی که 
برای همکاران نیــروی انتظامی پرداخت 

می شود.

بــا وجــود  ســالم،   /0۹150001۷۲8

دســتورات صریح رهبــری در خصوص 
حمایــت از فرزنــدآوری چــرا کمترین 
حمایت از ســوی مجموعه در خصوص 
مســکن برای کارکنان ســه فرزند به باال 
نمی شــود؟ حتی حق فرزند کــه قرار بود 
مطابــق قانون خانــواده از تاریخ ۲۴ آبان 
۱۴۰۰ باالتر باشد، همچنان یکسان برای 
همه کارکنان در نظر گرفته می شود... هیچ 
گزینه حمایتی از سوی سپاه در این مدت 

ندیدیم.

0۹150001۲65/ دشــمنان انقــالب و 

سران تروریست پرور غرب بدانند اگر سپاه 
نبود االن نسل اروپاییان منقرض شده بود و 
نژاد چشم آبی دیگر در دنیا وجود نداشت 

و داعشیان اروپا را تسخیر کرده بودند.

   روی خط    

نهضتمدرسهسازی
مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه امام سجاد)ع( 
هرمزگان گفت: »شش مدرسه دو کالسه در مناطق 
محروم هرمزگان ساخته می شــود. در این مسیر از 
برکات ســرمایه خیرین در راستای تربیت فرزندان 
ایــن مرز و بوم اســتفاده می کنیم تــا در مقابل این 
خیراندیشی نتیجه کارشان را، که همان دانش آموزان 

فرهیخته است، در مدارس ببینند.«
سرهنگ پاســدار اصغر صادقی در مراسم آغاز 
ساخت این مدارس عنوان کرد: »برای ساخت این 
مدارس دو کالسه در شهرستان های بشاگرد، میناب، 
جاسک و بخش توکهور و هشــتبندی ۲ میلیارد و 
۴۰۰ میلیون تومان هزینه شده است که امید می رود 
تا سال تحصیلی جدید این پروژه ها تمام شود و در 
اختیار دانش آموزان عزیز مناطق محروم قرار گیرد.«

اصغــر صادقی خاطرنشــان کــرد: »بایــد همه 
دستگاه های اجرایی و ارگان های مختلف، با همدلی 
و هم افزایی برای ساخت فضای آموزشی در استان 
همکاری کنند و امروز که در برهه نامساعد اقتصادی 
قرار داریــم، همدلی بهترین مؤلفه برای پیشــبرد 

برنامه هاست.«

جشنکوثروالیت
مراسم بزرگ جشن کوثر والیت ویژه خواهران 
شاغل و همسران پاسدار در ستاد فرماندهی کل سپاه 
به همت مرکز فرهنگی خانواده قرارگاه پشــتیبانی 

ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد. 
به گزارش صبح صادق، در ابتدای این جشــن 
که در ســالن ورزشــی امام علی)ع( این ستاد برپا 
شد، حجت االســالم والمســلمین کاظم زنگنه، 
مسئول ســازمان فرهنگی خانواده پاسداران ضمن 
خوش آمدگویی به حاضران اهــداف برگزاری این 

مراسم را برشمرد.
در ادامه این مراســم سخنرانی استاد ناظری در 
زمینه خانه و خانواده و سخنرانی استاد مزینانی در 
زمینه ســواد رســانه و فضای مجازی برگزار شد، 
همچنین گروه های فرهنگــی و هنری برنامه خود 
را اجرا کردند. در پایان نیز با حضور و ســخنرانی 
ســردار نصیری، فرمانده قرارگاه پشــتیبانی ستاد 
فرماندهی کل سپاه از جمعی از برگزیدگان همسران 
و خواهران شاغل فرماندهی کل سپاه در زمینه های 
قرآنی علمی فرزندآوری و ورزشی تجلیل به عمل 

آمد.

مکتبشهادت
حجت االسالم سیدحسین مؤمنی گفت: »مکتب 
حاج قاسم سلیمانی مکتب عمل است. دشمن بداند 
تا دلش بخواهد ما حاج قاســم ها و حاج یونس ها 

داریم و تسلیم دشمن نخواهیم شد.«
یادوراه شــهدای شــهر زنگی آباد، در سالگرد 
شهادت شــردار عارف شهید یونس زنگی آبادی در 
مصالی حضرت ابوالفضل)ع( این شــهر برگزار 
شد.حجت االسالم سیدحسین مؤمنی در این مراسم 
در تجلیل از شهدا و وظیفه ای که امروز جاماندگان 
از قافله شــهادت در پیروی و رهروی از راه شهیدان 
برعهده دارنــد، گفت: »حاج یونــس زنگی آبادی 
و همرزمانش در معیت ســردار شــهید حاج قاسم 
سلیمانی بودند. این لشکر هم پر است از عارفانی، 
همچون حسین یوسف الهی، یونس زنگی آبادی و 
حاج قاسم ســلیمانی، سخن همه این عرفا تبیعت 
محض از والیت بود.« مؤمنی با بیان اینکه مسئوالن 
سربازی والیت را از حاج قاسم و شهدا یاد بگیرند، 
خاطر نشــان کرد: »مکتب حاج قاســم سلیمانی 
مکتب عمل است و مسئوالن باید پاسخگوی خون 

شهیدان و صبوری خانواده شهدا باشند.«

سرداربدونمرز
آیین پاسداشت سردار بدون مرز شهید محمدعلی 
الله دادی با جانشین فرمانده کل سپاه در حسینیه امام 

خمینی)ره( سیرجان برگزار شد.
سردار سرتیپ پاسدار علی فدوی در این مراسم 
گفت: »دشمنان ما ۴۴ ســال علیه ما ایستادند، اما 
شکســت خوردند و وقتی با شکست های بسیاری 
مواجه شدند، نمی توانند حرکتی کنند و فقط حرف 
می زنند. بدخواهان و دشــمنان کشور هیچ قدرتی 
برای اقدام علیه ما ندارند، پس نباید انتظار داشــته 

باشیم که حرف هم نزنند، آنان خبیث هستند.«
از دیگر فرماندهان حاضر در این مراسم سردار 
محمدعلی نظری فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان، 
سردار حسین زارع کمالی فرمانده سپاه الغدیر استان 
یزد و ســردار علی غالمی فرمانده تیپ ۱8 الغدیر 
استان یزد بودند.  شهید الله دادی دی ماه سال ۱393 
در ارتفاعات قنیطریه سوریه از طریق بالگرد ارتش 
تروریستی رژیم صهیونیســتی به همراه جمعی از 
رزمندگان حزب الله لبنان به شــهادت رســید. از 
همراهان وی می توان به شــهید جهاد مغنیه، فرزند 

سردار شهید عماد مغنیه نیز اشاره کرد.

ظهر یک روز ســرد زمســتانی در دهه سوم دی ماه 
قرار شــد تا باز هم مهمان خانواده دیگری از خیل 
خانواده شــهدای عزیز کشور باشــیم. هر چند این 
خانواده شهیدی بود که ســال ها او را می شناختیم 
و در خدمتش بودیم. خانواده ســردار شــهید حاج 
حســین صفری که در ارتباط تنگاتنگ با هفته نامه 
صبح صادق پیگیر مشکالت ایثارگران بود، برای بار 
دوم میزبان ما شدند. البته  شأن نزول جلسه دیدار و 
سرکشی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه از خانواده 
این شهید بود. در این دیدار سردار حسن نقی زاده، 
معاون نیروی انســانی نمایندگی ولی فقیه در سپاه و 
برادر گرامی توکلی، مسئول ایثارگران نیروی انسانی 
نمایندگی ولی فقیه در ســپاه حاج آقای طیبی فر را 

همراهی می کردند. 

 Bپروانه وار گرد شمع شهید زنده
در جریان یک مصاحبه مفصل با ســردار شــهید 
حســین صفری درباره ماجرای جانبازی و مسائل 

بعد از آن یک نکته برجسته زندگی او خواستگاری، 
ازدواج و مراقبت پروانه وار همســرش از او بود. این 
را البته سال گذشته در دیدار و سرکشی نماینده ولی 

فقیه در سپاه از خانواده ایشان به همسرشان گفتم. 

 Bدغدغه های یک همسر شهید
همسر شــهید که فرهنگی و بازنشســته آموزش و 
پرورش است، همه دغدغه اش، تربیت و وضعیت 
فرهنگی و اجتماعی کشور است. او نگران وضعیت 
امروز آموزش و پرورش اســت. همسر شهید مانند 
دیگر خانواده شهدا در این دیدار گله های خود را با 
نقد وضعیت امروز بیان می کند و چه دل پری دارد. 

اما ماجرا می رســد به گریزی که همســر شــهید 

حاج حسین صفری به موضوع شیوه و منش زندگی 
و مدیریت افرادی، همچون شهید سلیمانی، شهید 
صفری و بسیاری دیگر از بزرگان این حوزه می زند. 
او می گویــد چرا نباید اینها درســت بــه جوانان و 
نوجوانان ما شــناخته شوند؟ چرا از زندگی و منش 
علی وار رهبر معظم انقالب صحبت نمی شود؟ او به 
منزله یک کارشناس تربیتی و فرهنگی، دغدغه هایی 

از این دست را مطرح می کند.

 B۲۰۳۰ دوباره
در اینجای ماجرا حاج آقای طیبی فر گریزی به روش 
و منش دولت گذشــته درباره امضا و اجرای ســند 

توسعه پایا یونسکو موسوم به سند ۲۰3۰ می زند و 
می گوید، متأسفانه آن دولت هم امضا کرد و اصرار 
داشــت اجرا کند و یک قدم هم در مقابل رهبری و 
دلسوزان نظام در رابطه با اجرانشدن این سند عقب 
ننشست. محصولش امروز در نوجوانان همین است 
که شما در اغتشاشــات با نوجوانی روبه رو هستید 
که هیچ چیزی از انقالب، ایران و تاریخ نمی داند و 
چشم و گوش بســته از سر جهالت برخی کارها را 

انجام می دهد.
وی گریزی هم بــه زندگی رهبر معظم انقالب زد، 
چند خاطره از برخی بزرگان کشــور درباره زندگی 
حضرت آقا نقل کــرد که در نوع خود خیلی مهم و 

جالب بود.

 B!نگوییم جفاست
البته در اینجا شاید جای بیان این خاطرات نباشد و 
فضای مبسوط تری بطلبد؛ اما من نویسنده که شاید 
در بطــن جامعه حضور دارم، معتقــدم اگر در بیان 
این خاطرات و حقیقت ها سســتی کنیم، به اسالم، 
رســول مکــرم اســالم)ص(، امیرالمؤمنین)ع( و 
ائمه معصوم)ع( جفا کرده ایم، چه رسد به انقالب 

اسالمی.

حقایق زندگی رهبری را نگوییم جفا کردیم
دقایقی ناب از دیدار جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه باخانواده سردار شهید صفری

رئیس مجلس شورای اسالمی صبح شنبه اول 
بهمن ماه در ســتاد فرماندهی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی حضور پیدا کرد و با سرلشکر 

سالمی دیدار کرد.
دکتر محمدباقر قالیباف در این دیدار تصریح کرد: 
به عنوان خادم نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اســالمی خطاب به دشــمنان باید عنوان کنم که 
دشمنان ما شناخت دقیقی از ملت و سپاه ما ندارند، 
و به ویژه اینکه هیچ شناخت و تحلیلی در خصوص 

رابطه بین ملت و سپاه ندارند.
وی ادامه داد: آنها تصور می کنند سپاه هم مانند 
نیروهای نظامــی آنها، یک نیــروی صرفا نظامی 
است، غافل از اینکه سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و بسیج از متن مردم و ملت ما است، چندین میلیون 
از ملت ما بسیجی و سپاهی هستند که تبلور اراده 
ملی مردم در حوزه دفاع، امنیت و محرومیت زدایی 
هســتند. وی اضافــه کــرد: از ســوی دیگر خود 
اروپایی ها امروز حامی تروریسم هستند و پارلمان 
اروپا امروز از گروهک منافقین حمایت می کند که 
بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم عزیز ایران را اعم از زن 
و کودک تا پیر و جوان، شکنجه و ترور کردند. اگر 
 آنها نیز در زمره 

ً
این اقدام اروپا صورت بگیرد، قطعا

همان تروریست ها محسوب شده و رفتار ما با آنها 
در منطقه به همان نحو خواهد بود.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان تصریح کرد: 
آنها باید بدانند ما در ســطحی از بازدارندگی قرار 
داریم که نه تهدیدات بالقوه و نه تهدیدات بالفعل 
هیچگونه تهدیدی برای ما محســوب نمی شــود 
و همانطور که خودشــان می دانند ما در برابر آنها 
پاسخگو هســتیم و اگر اقدامی انجام دهند مشت 

محکمی خواهند خورد.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده 
کل سپاه پاســداران انقالب اســالمی نیز پس از 
دیدار رئیس مجلس شورای اسالمی، عنوان کرد: 
صمیمانه از دکتر قالیباف که خــود از فرماندهان 
و ســرداران پرافتخار دوران دفاع مقدس هســتند 
و همرزم بزرگانی همچون حاج قاســم سلیمانی 
بودند، تشــکر می کنم که برای حمایت از ســپاه 
پاســداران انقالب اســالمی در مقابل توطئه های 
جهانی که به خصوص امروز از ســوی بخشی از 
پارلمان اروپا مطرح شده، در کنار ما حضور یافتند.

وی در پایــان با تأکید بر اینکــه اگر اروپایی ها 
دچار اشتباه شوند، باید پیامد اشتباه خود را بپذیرند 
افزود: امروز ببینید که ســازمان منافقین توسط چه 
کسانی حمایت می شــود؟ بیش از ۱۷ هزار نفر را 
این تروریست های منافق به شهادت رساندند، آنها 
یا از تجزیه طلب ها حمایت می کنند یا از کســانی 
که اموال عمومی را تخریب می کنند، یا کســانی 
که حمالت مســلحانه علیه مردم بیگناه صورت 

می دهند.

فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
گفت: »لشکر ۹ بدر که شــهید دقایقی آن را 
تشکیل داد، پایه گذار یک حرکت عظیم و مؤثر، 
یعنی حشدالشعبی در عراق شد که توانستند در 

عراق کار های بزرگی را انجام دهند.«
سرلشــکر حسین ســالمی، فرمانده کل سپاه در 
مراسم سالگرد شــهادت سردار شهید اسماعیل 
دقایقی، فرمانده لشــکر 9 بدر در دفاع مقدس در 
مسجد پیامبر اعظم)ص( شهرک شهید محالتی، 
با بیان اینکه نام سردار بزرگ و خوشنام و بلند آوازه 
ما سردار شهید اسماعیل دقایقی نامی آشناست، 
 همانند یک 

ً
اظهار داشت: »نام شهید دقایقی واقعا

کوکب درخشان در کهکشــان پرستاره شهیدان 
عالم اســالم یک درخشش و برجستگی ممتاز و 
کم نظیر دارد.« سرلشکر ســالمی بیان کرد: »او 
همیشه با طراوت و شاداب بود و همیشه در قلب 
ماست. شــهید دقایقی در یک مبارزه بزرگ پیش 
 تعلیم 

ً
از پیروزی انقالب اســالمی بــود؛ او واقعا

یافته مکتب اسالم و اهل بیت)ع( و مکتب رهبر 
کبیر و بزرگ انقالب اسالمی حضرت امام راحل 
عظیم الشأن)ره( بود.« وی ادامه داد: »سردار شهید 
 در حیات طیبه خود تمثال و 

ً
اسماعیل دقایقی دقیقا

تندیس زنده تمام عناصر زیبا و درخشان یک شهید 
بود؛ یعنی فضایل اخالقی در وجود شهید دقایقی 
 قابل تکثیر بــود. وی با اینکه جوان بود، اما 

ً
کامال

انگار که بسیاری از فرازهای معارف دین و اخالق 
و عرفان را طی کرده بــود. همه این ویژگی ها در 
اخالق، رفتار و منش وی ظهور داشــت و عینیت 
 جزئی از شــخصیت واقعی شهید 

ً
یافته بود و ذاتا

دقایقی شده بود.« سرلشــکر سالمی با اشاره به 

نبوغ فرماندهی شهید دقایقی، تصریح کرد: »تنها 
فضایل اخالقی نیست که شهید اسماعیل دقایقی 
را ستاره درخشــان جبهه مقاومت کرده است. او 
فرماندهی قدرتمند و بنیان گذار سپاه قدرتمند 9 
بدر بود که توانست سپاهی قدرتمند تشکیل دهد 
و به ســرعت با جاذبه های اخالقی و رفتاری که 
داشت، جزء محبوب ترین فرماندهان و مسئوالن 
دفاع مقدس شد و لشکری که او ساخت، پایه گذار 
یک حرکت عظیم و مؤثر، یعنی حشدالشعبی در 
عراق شد که توانســتند در عراق کارهای بزرگی 
را انجام دهند. حشدالشــعبی توانست آتش فتنه 
تروریسم داعش را در عراق خاموش کند و امروز 
در نقش یک نیروی قدرتمند در عراق نقش آفرینی 
می کنــد. ما همه یکی هســتیم؛ اگرچه از لحاظ 
جغرافیایی فاصله داریم، امــا قلب، روح، دین و 

هدف مان یکی است.«
در این مراســم »بوعلی بصری« از هم رزمان 
شهید اســماعیل دقایقی و از فرماندهان تیپ بدر 
هم سخنرانی کرد و خاطراتی از دوران فرماندهی 

شهید دقایقی بر لشکر 9 بدر گفت.

   خبر       خبر    

زمینه ساز تشکیل حشدالشعبیسپاه تبلور اراده مردم
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

بّشرنیباالسالم

صبر
 به هزار امید نامه  می نویســم که بخوانی. 
نامه ای که کلمه کلمه اش آمیخته به جوهر 
چشمانم است. من شــما را خواسته ام و 
این آغاز همه دردها و رنج هایی است که 
باید به دوش بکشــم. دردها و رنج هایی 
که به تعبیر شهید آوینی دروازه رشد آدمی 
اســت: »آرمان خواهی انسان ها مستلزم 
صبر بر رنج هاست، پس برادر خوبم! برای 
جان بازی در راه آرمان ها یاد بگیر که در این 

سیاره رنج صبورترین انسان ها باشی.« 
»صبر« این زیباتریــن واژه تلخ دنیا، 
مبارزه تمام قد با هوی و هوس هایی است 
که در جان آدمی ریشه دوانده است. آدمی 
به صبر اســت که معنــا می یابد. صبر در 
برابر مصائب، صبر در برابر جاهل، صبر 
در برابر آرزوهایی که باالتر از دست های 
ماست و صبر در برابر روزها و شب هایی 

که بی شما می گذرد.
آقا جانم! من ایستاده ام و بی هیچ حرفی، 
درد و رنــج انتظار را به دوش می کشــم. 
دوری تان سخت است و جانکاه، اما چه 
کنم که آرمان خواهی انسان ها مستلزم صبر 

بر رنج هاست.

حسن ختام

   غیر رسمی    

امام باقر )ع( می فرماید: خدای تعالی فرموده اســت هر جمعیت و مردمی را که به والیت و رهبری هر 
 عذاب خواهم کرد، هر چند آن مردم در 

ً
پیشوای ستمگری تن بدهند که از سوی خداوند نیست، حتما

 عفو و گذشت خواهم کرد از هر گروهی در اسالم، 
ً
کارهای خودشان نیکوکار و اهل تقوا باشند و حتما

که والیت و رهبری هر پیشوای دادگری را که از سوی خداست، بپذیرند و گردن نهند، هرچند آن مردم 
در )کارهای( خودشان ستمگر و بدکار باشند.                                                   )اصول کافی، ج 1، ص ۳۷6(

 سر رستگاری
   صادقانه    

گاهی خود را در ایجاد مشــکالت زندگی ســهیم بدانید و نقش خود را در اتفاقات ناخوشــایند 
بشناســید و آن را بررسی کنید. این کار جنبه های ناشــناخته ای از زندگی شما را شکوفا می کند و 
 زمینه ای می شود تا به دنبال کم کردن سهم خود در مشکالت باشید و حل مشکالت برای تان آسان تر

 شود. 

 خود را سهیم بدانید
   صبحانه    

آقــای »جــرج جــرداق« مســیحی 
اهل لبنــان و صاحب کتــاب »االمام 
علی)علیه الســالم( صــوت العدالــة 
االنســانیة« که نمی تواند سوار هواپیما 
شــود، برای دیدن رهبر معظم انقالب، 

مرز به مرز آمد تا به ایران رسید.
 معظم له از او خیلی تجلیل و تمجید 
کــرده، فرمودند: »راجع به کتابی که در 
مورد امیرالمؤمنین)ع( نوشــتید، من به 
عنوان فرزند امیرالمؤمنین)ع( از شــما 
تشکر می کنم، چرا که شما این کتاب را 
درباره پدر و موالی ما نوشتید. از آنجا که 
حضرت امیر)ع( هر کس را که به ایشان 
خدمتی بکند، بی جواب نمی گذارد، یک 

پیشنهاد دارم.«
 جرج جرداق گفــت: »بفرمایید.« 
ایشــان فرمودنــد: »کار شــما ناقص 
است، پیشــنهادم این است برای اینکه 
صله حضرت علی)ع( به شــما برسد، 
االحسان باالتمام، کارتان را تمام کنید 
و اتمام کار شــما به این است که درباره 
عمه سادات حضرت زینب)س( کتابی 
بنویســید. اگر این کار را کردید، من به 
شما قول می دهم که حضرت علی)ع( 
شما را بی جواب نخواهد گذاشت.« او 
هم قبول کرد و گفت این کار را خواهم 
کرد. سپس بلند شــد تا برود، من برای 

بدرقه ایشان آمدم، ایشان به من گفت:
 »بشــرنی الســید القائد باالسالم؛ 
رهبر انقالب مرا بشــارت داد به اینکه 
مســلمان خواهــم شــد« »وان خدمة 
هــو  نتیجتــه  سیدتنا)علیها الســالم( 
االسالم، صلته هو االسالم«؛ اینکه آقا 
فرمودند: بدون صله نخواهد گذاشت، 
این مژده را ایشان به من دادند که در آینده 

مسلمان خواهم شد.

حجت االسالم والمسلمین موسوی کاشانی 

لیلهالرغائبما...
شب شب لیله الرغائب بود

حس راز و نیاز غالب بود
هر کسی غرق حاجتش اما

صبح جمعه، امام غائب بود
روی ماهش به شب نمی آید

دل ما به رجب نمی آید
ما که مشغول زندگی خودیم

پس نگوییم عجب نمی آید
گرم دنیای غصه و دردیم
با امام زمان خود سردیم

روی لب هاست، یا »من ارجوه« و
در پی »کل خیر« می گردیم

غرق در روزگار جنجالی
هفته هامان ز جمعه ها خالی

شب، شب آرزو و اما ما
غرق در آرزوی پوشالی

ندبه هامان فقط تظاهر بود
نامه از رو سیاهی ام پر بود

منتظر با دو چشم خواب آلود...
جمعه، آقا، فقط تلنگر بود

مجتبی کرمی

اگربگذارد
»صبر کنم انتظار اگر بگذارد«

فرقه بی بند و بار اگر بگذارد

مستقل است و حساب کار به دستش
این شب خواب و خمار اگر بگذارد

برده از اموال ملت و باری..
می کند این کار اگر بگذارد!

»کوس وکالت زند به حیله و تزویر«
بحث شده خنده دار اگر بگذارد

چاردهه رفت و گوش او شنوا نیست
خدعه گوش و کنار اگر بگذارد

هیچ نفهمیده اعتبار ندارد...
 طبله  شعر و شعار اگر بگذارد

بر حرکات سخیف چون تو موکل 
خنده کنم بی شمار اگر بگذارد

علی عرفانی )شاعرباشی(

   کتیبه سبز    

   کشکیات    

   داستان    

مثل  پر

چراغ های اطراف حیاط کم کم نور خود 
را روی زائران می پاشیدند. صدای زمزمه 
پیشخوانی شروع می شــود، حرم فضای دلچسبی 
دارد؛ اما مریم همان وسط نشسته و رمق ندارد تکان 
بخورد. چقدر خوب می شد اگر همانجا می خوابید 
و به هیچ چیز فکر نمی کرد. دلش می خواســت به 
هیچ غم و غصه ای فکر نکند. زبانش خشک شده و 
احســاس ضعــف دارد. از وقتی به بیمارســتان پا 
گذاشته بود و مبین را بستری کرده بودند، دهانش به 
خوردن هیچ غذایی باز نمی شد. هوای بیمارستان و 
بوی الــکل حالش را بد می کرد و گریه های پســر 
دوساله اش اشــتهایی برایش نمی گذاشت. رفت و 
آمد پرستارها، بوی داروهای مختلف، نظرات جور 
واجــور دکترها، ذهنش را آلوده می کرد و توانش را 
برای مقابلــه می گرفت. هرچقــدر احمد اصرار 
 غذا بخــورد، دلش به غذاخوردن 

ً
می کرد که حتما

نمی رفت، فقط می خواست مبین را به خانه برگرداند 
و همان ته مانده حریره بادام و فرنی پسرش را بخورد. 
با این فکرها اشــک توی چشــمانش جوشید. دل 
شکسته بود. امروز احمد آمده بود تا کنار مبین بماند 
و مریم برگردد خانه تا بتواند تجدید قوا کند و چیزی 
بخورد؛ اما دلش خانه را نمی خواست، همان لحظه 
از بیمارســتان بیرون زده بود، ماشــین گرفته بود و 
سراسر مسیر بیمارســتان تا حرم را گریه کرده بود. 
وارد که شــد، دلش آرام تر شده بود. نمی خواست 
حاال که بعد از مدت ها به حرم پا می گذارد، همان 
ابتدا درد دلش شــروع شــود، می خواست سالم و 
عرض ادب کند. خجالت می کشــید. مدت ها راه 
حرم را گم  کرده بودند و حاال به  خاطر بیماری مبین 
برای زیارت آمده بود. سالم کوتاهی داد و روی یکی 
از فرش های گل قرمز صحن انقالب کز کرد. امروز 
دلش می خواست سرش را به دامان امام بگذارد، از 
او طلــب آرامش و بخشــش کنــد و بخواهد که 

کودکش را از چنگال بیماری رها کند.
صدای اذان بلند شــد. مریم ُمهری برداشت و 

نمازش را خواند. باید تا دیر نشده بود به بیمارستان 
برمی گشــت. ســالم نماز را که داد، اشــک توی 
چشم هایش جمع شد، از پشت پرده اشک، گنبد را 

محو و نورانی تر می دید.
ـ آقا جان شما که می دونی من اینجا تنهام، کسی 
رو ندارم، شما که می دونی من بی پناهم غیر از شما 
امیدی ندارم، روســیاهم، ولــی کمکم کن خیلی 

خسته ام، من مهمون شمام... .
با گوشــه چادر اشــک هایش را پاک کرد و به 
سمت درب خروج رفت. هنوز پایش از حرم بیرون 
نگذاشته بود که یک نفر آرام صدایش کرد: »خانم، 
خانم! دخترم! یه لحظه صبر کن!« مریم برگشــت. 
یکی از خادمین امام بود. برگه غذا به سمتش گرفت 
و گفت: »امشــب مهمون آقایــی، غذاتو بگیر بعد 
برو!« خشکش زده بود، تا آمد خودش را پیدا کند، 
مرد رفته بود. چه نشانه خوبی! آقا حواسش به مریم و 
پسر کوچکش بود. نگاهی به گنبد طالیی حرم کرد. 
سبک شده بود. همچون یک پر در فضای معنوی و 

آرام حرم خرامید.

   تلخند    

سؤال: چقدر در تربیت فرزند معنویات و دین داری اهمیت دارد؟

پرسشگر گرامی: یکی از ابعاد مهم شخصیت انسان، که آثار گسترده ای 
در زندگی فردی و اجتماعی او دارد، مســئله تدین و دینداری اســت؛ از 
این رو در گذشــته، والدین به شدت در تالش بودند تا آموزه های دینی را 
هنگام کودکی به فرزندان تعلیــم داده و باورها و عادت های خوب را در 
آنها نهادینه کنند. تحقیقات متعدد علمی نیز نقش والدین در شکل گیری 
دینداری کــودکان را، به ویژه در دوران کودکی تأیید می کنند و این مهم، 
بیان کننده اهمیت نقش والدین در این زمینه و رشــد و بالندگی دینداری 

فرزندان در کانون خانواده است. 
در حقیقت، همانطور که والدین، وظیفه تغذیه صحیح و حفظ سالمت 
و بهداشت جسمانی فرزند را بر عهده دارند، نقش بی نظیری در حفظ و 
مصونیت روح آنها در برابر آسیب ها و هجمه های شیطانی ایفا می کنند. با 
وجود این، این روزها، شاهد هستیم که برخی والدین، نه تنها از رسالت 
انتقال مفاهیم و آموزه های دینی به فرزندان سر باز می زنند، بلکه حتی به 
نوعی، مانع دینداری فرزندان شــده و آنها را از گرایش به مسائل دینی و 
اعتقادی بازمی دارند! دلزدگی از دین به واسطه عملکرد نامناسب برخی 
متدینان، راحت طلبی، غرب زدگی یا بسیاری عوامل دیگر، ممکن است 
والدیــن را از رعایت موازین دینی و شــرعی روی گردان و در پایبندی به 
اصول و ارزش های دینی سســت کند؛ حتی ممکن است پذیرش بدون 
سؤال و تســلیم در برابر اعتقادات والدین دیروز، موجب پذیرش دین و 
انجام رفتارها و آداب دینی در آنها شــده و با گذشت زمان و دست نیافتن 
به پاسخ های مناسب، پذیرش اجباری و کورکورانه را کنار گذاشته و حاال 
که در جایگاه پدر و مادر قرار گرفته اند، ترجیح دهند فرزندان شان را آزاد و 

رها و به دور از تقیدهای دینی پرورش دهند.
 امــا حقیقت این اســت که دینــداری، مبنای فطری داشــته و حق ذاتی 
انسان هاست؛ از این  رو الزم است والدین مسیر شناخت زیبایی های دین را 
برای فرزندان هموار کرده و با عشق و محبت، آنها را به زیور دینداری مزین 

کنند و در عین حال از هرگونه سختگیری و افراط در این مسیر بپرهیزند.

 راه نرفته  

 تربیت و دین داری

تقویت سیســتم ایمنی بدن یکــی از راه های مهم محافظــت در مقابل 
بیماری هاست. افزایش دریافت غذاهای چرب، نوشیدنی های شیرین و 
پر کالری، کم تحرکی، افزایش زمان تماشای تلویزیون و استفاده از رایانه 
از علل اصلی اضافه وزن و چاقی اســت که متأسفانه سالمت را به خطر 
می اندازد. هر خانواده می تواند با مدیریت مطلوب از رژیم غذایی متعادل 

و سالمی برخوردار شود و خود را در مقابل بیماری ها مقاوم کند.
داشتن برنامه غذایی مناسب، فعالیت بدنی و مدیریت استرس بهترین 
راه حفظ سالمت، تقویت سیستم ایمنی بدن، پیشگیری از بیماری و کنترل 
وزن اســت. برنامه غذایی مناسب به معنای مصرف متعادل و متنوع همه 
گروه های غذایی یا جایگزین آنها شــامل انواع میوه ها، سبزی ها، غالت 
کامل، لبنیات کم چرب، انواع گوشــت ها )قرمــز، مرغ، ماهی و طیور( 

حبوبات و تخم مرغ است.
صرف وعده های اصلی غذایی و میان وعده طی روز، به ویژه صبحانه 
کامل اهمیت دارد. اســتفاده از تخم مرغ، شیر کم چرب، پنیر کم چرب و 
کم نمک، نان و غالت ســبوس دار و میوه و سبزی در وعده صبحانه مفید 
است. از انواع میوه ها و سبزی های تازه استفاده شود. مصرف انار، سیب، 
مرکبــات، توت فرنگی، زردآلو، طالبی، موز، انبه، هندوانه یا هر نوع میوه 

دیگری که در دسترس است.
مصرف سبزی هایی نظیر هویج، کدو حلوایی، انواع فلفل، سبزی های 
دارای برگ سبز )اسفناج و کاهو(، گوجه فرنگی، خیار، انواع کلم و سایر 
میوه ها و سبزی ها. مصرف انواع مرکبات )پرتقال و نارنگی و لیمو ترش و 
نارنج( به صورت منظم، مرکبات حاوی ویتامین C هستند که نقش مهمی 

در تقویت سیستم ایمنی دارند.
مصرف مایعات، آب آشــامیدنی سالم که بهترین نوشیدنی برای رفع 
تشنگی اســت، آب میوه های تازه، دوغ کم نمک و بدون گاز، شربت های 
خانگی کم شــیرین و مصرف نان های ســبوس دار، چرا که غالت کامل 
حاوی ویتامین های گروه B و سلنیوم هستند که می توانند به تقویت سیستم 

ایمنی کمک کنند.

    سالمت    

ایمنی سیستم  تقویت   
محبوبه الله یاری

مشاور خانواده

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

عمار محمدی نژاد
کارشناس   تغذیه
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