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مبارک باد

 زن زندگی آزادی
ارتقای جایگاه زنان، توسعه و آبادانی ایران  و  مردم ساالری دینی پس از انقالب اسالمی پرونده
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مهدی سعیدی 

آنچه بدان نیاز داریم سرمقاله
۲

ین نفر
دهه هشتم

 سالروز بازگشت تاریخی امام خمینی )ره( به ایران اسالمی
 و آغاز دهه فجر پیروزی انقالب اسالمی را گرامی می داریم

 در حالی که نابســامانی و شــکاف های داخلی در رژیم 
صهیونیســتی رو به افزایش اســت، هشــدار »اسحاق 
هرتــزوگ« رئیس جمهوری اســرائیل دربــاره فروپاشــی جامعه 
صهیونیســتی از درون، توجه محافل گوناگون را به خود جلب کرده 
است.  به گفته »هرتزوگ«، شــرایط به وجود آمده به دلیل »بحران 
سیاسی« ناشــی از سیاســت های افراطی و نیز اصالحات قضایی 
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر جدید، همانند بشکه باروتی است که 
هر لحظه ممکن اســت منفجر شــود. پیش از این »ایهود باراک« 
نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیســتی هم ابراز نگرانی کرده بود که 
اسرائیل در معرض »نفرین دهه هشتم« قرار بگیرد و عمر آن پیش از 
هشــتادمین ســالگرد تأسیســش پایان یابد. در باره تشدید تنش و 
اختالفات داخلی در رژیم صهیونیستی چند نکته مهم قابل ذکر است:

کابینه جدید شامل حزب لیکود نتانیاهو و دو جریان افراطی 
ارتدوکس و ســه حزب راســت افراطی در صــدد بازنگری در 
سیســتم قضایی و کاهش اختیارات دستگاه قضایی و دادستان 
عالی اسرائیل اســت. معترضان می گویند کابینه نتانیاهو با این 
اصالحات به دنبال آن اســت تا پرونده فساد و رشوه های سال 
گذشــته او را مختومه کنند. در این راســتا، رئیس دادگاه عالی 
تل آویو هشدار داده است که این تغییرات استقالل قضایی و روند 
دموکراتیک را در اســرائیل از بین می برد و به نمایندگان پارلمان 

»چک سفید« می دهد تا هر چه می خواهند، تصویب کنند. 
 از توسعه طلبی 

ً
دولت جدید اسرائیل در برنامه های خود رسما

در کرانــه باختری و اعمال سیاســت های ســرکوبگرانه علیه 
فلســطینی ها ســخن گفته و به کارگیری وزرای تنــدرو، مانند 
»ایتامار بن گویر« به عنوان وزیــر امنیت عمومی حاکی از عزم 
دولت نتانیاهو نســبت به اقدامات تازه علیه فلسطینی هاست. 
تشدید توسعه طلبی و ســرکوب علیه فلسطینی ها نگرانی های 
صهیونیست ها را نســبت به پیامدهای امنیتی و نیز بروز تنش با 
جامعــه جهانی و به ویژه متحدان غربــی برانگیخته و همین امر 

موجب افزایش اختالفات داخلی شده است.  مسئله فروپاشی 
رژیم نامشروع و غاصب صهیونیســتی به کلیدواژه ای برجسته 
در قاموس سیاســی تبدیل شــده که نه فقط از سوی جمهوری 
اســالمی ایران و مقامات عالی آن مطرح شده، بلکه زمزمه های 
آن در درون رژیم نیز به گوش می رســد. در فرهنگ و تاریخ یهود 
موضوعی به نام »نفرین دهه هشتم« مطرح است و گفته می شود 
در طول تاریخ یهود جــز در دوران داود نبــی، یهودیان بیش از 
 در اثر نفرین دهه هشتم 

ً
هشتاد سال حاکمیت نداشتند و عمدتا

ساقط شده اند. اکنون نیز با توجه به وضعیت بغرنج درونی رژیم 
صهیونیستی و نیز در سایه رشد چشمگیر جبهه مقاومت، ترس از 
نفرین و فروپاشی- و به تعبیر هرتزوگ سقوط در پرتگاه- در میان 

یهودی ها شدت گرفته است.  
از دیگر مسائلی که بعد از روی کار آمدن دولت جدید نتانیاهو 
پیش بینی می شــد افزایش تنش و درگیــری در مناطق مختلف 
فلسطین و سرزمین های اشغالی بود. به طوری که چند روز قبل 
ارتش رژیم صهیونیستی در یک حمله وحشیانه به اردوگاه جنین 
در کرانه باختری بیش از ۱۰ فلســطینی را به شهادت رساند. اما 

این اقدام از طرف فلســطینی ها بی پاسخ نماند و در ظرف کمتر 
از 24 ســاعت این اقدام تالفی شد. فلســطینی ها با تیراندازی 
خود موفق شدند تعداد زیادی از شهرک نشینان صهیونیست را 
به هالکت رسانده یا زخمی کنند.بنابر اعالم منابع صهیونیستی 
دســت کم 9 شهرک نشین به هالکت رســیده و ۱4 نفر زخمی 
شده اند. گفته می شود حال برخی از زخمی شده ها وخیم بوده و 

احتمال دورقمی شدن تلفات نیز وجود دارد.
در مجموع، باید گفت با توجه به سنن الهی و ناپایداری ظلم 
و تجاوز، رژیم صهیونیستی مشغول پرداخت تاوان سیاست های 
اشغالگری و تروریسم در طول 75 سال گذشته بوده و مهم ترین 
بلیه ای که صهیونیست ها پس از وعده های پوشالی در باره »ملت 
برگزیده« گرفتار آن شده اند، نه فقط از سوی جبهه برونی، بلکه 
برخاسته از شــکاف های متعدد درونی است که بحرانی عمیق 
را در اراضی اشغالی فلســطین رقم زده و اعتراضات گسترده و 
هشدارهای بی سابقه ای را از سوی مقامات و نخبگان این رژیم 

در برداشته است. 

فرزان شهیدی
کارشناسارشدبینالملل

وحشت سران رژیم جعلی صهیونیستی از فرا رسیدن ساعت صفر فروپاشی

 انقالب اسالمی  و ساختار نوین سیاسی
عبدالله گنجی در گفت وگو  با صبح صادق مطرح کرد

در هم شکستن دیکتاتوری
معرکه  وکالت
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تبیین علیه تحریف!

»بی نام خمینی این انقالب در هیچ 
شــده  شــناخته  جهان  کجــای 
نیست.« این جمله آشــنای حکیم انقالب 
است که نشان می دهد انقالب اسالمی ملت 
بزرگ ایران با نام رهبر کبیر آن عجین است.

در  معاصر  تاریــخ  بزرگ مــرد  رهبری 
جریان مبارزه مردم ایران با رژیم طاغوت که 
پشتوانه اش آمریکا و غرب بود، مثال زدنی و 
تاریخی است؛ چرا که امام بدون پشتیبانی از 
سوی مراکز قدرت و ثروت، توانست انقالبی 
را به نتیجه برساند که الگو و سرمشق بسیاری 

از ملت های آزادی خواه  شد.
مــردان و زنان مبــارز که از نخســتین 
روزهای نهضت پای کار بودند و با ایستادگی 
و مقاومت در برابر فشارهای رژیم طاغوت 
انقالب اسالمی را به ثمر رساندند، بهترین 
گواه بر شــرایط و وضعیــت حاکم در زمان 
ستمشــاهی بودند و همان ها بهترین سنجه 
و مقیاس برای شــرایط قبل و بعد از پیروزی 
انقالب هستند. نسل های دوم و سوم انقالب 
هم به واسطه شناختی که از امام خمینی)ره( 
داشــتند، با درک صحیح از دوران مبارزه و 
پیروزی و تحــوالت پس از پیروزی انقالب 
به ویژه دفاع مقدس، جایگاه انقالب اسالمی، 
نقش و کارکرد آن و آثارش را در عرصه های 
ایران احســاس  گوناگــون زندگی مــردم 
می کنند. شاید یکی از دالیل عشق و ارادت 
ویژه آنها بــه امام خمینــی)ره( هم به دلیل 

معاصرت شان با آن بزرگ مرد است.
زمانی که امام به کشور بازگشتند و بیش 
از شــش میلیون نفر از او اســتقبال کردند ، 
محبوبیتی که رفته رفته نه تنها از آن کاســته 
نشــد؛ بلکه افزایش هم پیــدا کرد. مطالعه 
تاریخ نشان می دهد افراد و شخصیت های 
کمی هستند که بتوانند این میزان محبوبیت 
را حفظ کننــد؛ اما یک دهه بعد، وقتی روح 
امام آسمانی شد ، بیش از 10 میلیون نفر در 

مراسم وداع با او حاضر شدند.
اینکه چه عاملی باعث ایجاد چنین پیوند 
مســتحکمی بین امام و امت می شــود که 
حتی بعد از رحلت او از میزان نفوذ، عشــق 
و محبتش در دل های مردم کاسته نمی شود، 
هیچ عنصری غیر از کار برای خدا و حرکت 
در مسیر او نمی تواند باشد که ملت مسلمان 
ایران، آن را با اوج باور و یقین درک می کنند؛ 
اما دشمنان انقالب و ملت ایران که از رمز و 
راز این پیوستگی و پیروی عاجزند، به تکاپو 

می افتند تا این پیوند را بگسلند! 
  علت هجمه های وســیع رســانه ای به 
شخصیت، مرام و مســلک و مدیریت امام 
خمینــی)ره( در دوران مبــارزه و رهبــری 
حکومت اسالمی به همین عامل برمی گردد. 
دشمن به مدد رسانه های متعدد و متکثری که 
در اختیار دارد، با طراحی حساب شــده و با 
این تصور که از فاصله نســلی بین انقالبیون 
و نســل های جدید برای القــای تصویری 
متفاوت از امام اســتفاده کند، از سال ها قبل 
در مسیر تخریب چهره امام خمینی)ره( گام 
برمی دارد تا از رهگــذر آن، تصویر انقالب 
اسالمی ملت ایران به رهبری امام)ره( را هم 

مخدوش و تحریف کند.
از ایــن رو و با توجه بــه آغاز دهه مبارک 
فجر، یکــی از محورهای جهــاد تبیین به 
ویژه برای نسل جوان که شناخت کاملی از 
انقالب اسالمی ندارند، پردازش صحیح و 
روایت درســت از امام خمینی)ره( به منزله 
سکاندار انقالب و بنیانگذار نظام جمهوری 
اسالمی اســت تا فرزندان این مرز و بوم با 
شــناخت درست از ابعاد شخصیت و تفکر 
امام خمینی)ره( با خدمتی که آن مرد الهی 
به اســالم و قرآن و ایران و ایرانیان کرد، آشنا 

شوند.

آنچه بدان نیاز داریم

 این روزها جریان برانداز مأیوسانه به 
مرور ناتوانی های خود مشغول است تا 
بیابد کــه چرا بــا وجــود ســرمایه گذاری و 
برنامه ریزی تمام عیار و همه جانبه برای موفقیت 
ابرپروژه براندازی جمهوری اسالمی، نتوانست 
کار را پیــش ببرد و خیلی زود اســتیصال آنان 
مشخص شد. نظام اسالمی به مدد الطاف خفیه 
الهی، هوشیاری و بصیرت ملت، تدبیر رهبری 
انقالب و شــجاعت و دالوری حافظان امنیت 
کشور، توانســت اوضاع را مدیریت کرده و به 

تدریج به سمت فروکش کردن هدایت کند.
هر چند جنــگ همه جانبه هنوز پایان نیافته 
و تالش دشمن برای برپایی مرحله های جدید 
بلــوا، با رنگ و بوی دیگر تداوم دارد و مواجهه  
با آن هوشــیاری فراوان و اقدام مؤثر می طلبد 
که متولیان  امر و ملت نجیب و غیور ایران باید 

نسبت به آن هوشمند باشند.

اما آنچــه در این میان به مثابه یک ضرورت 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باید مورد توجه 
قرار گیرد، مســئله »مرمت زخم هایی« است 
که بر تن جامعه نشسته است! واقعیت آن است 
که در این جنگ شــناختی قلب و جان بخشی 
از جامعه دستخوش تردید و ابهام و کدورت و 
نفرت شده و نیاز اســت تا اقدامات مؤثری در 

مسیر »تألیف قلوب« صورت گیرد. 
ســال ها پیش بود که رهبــر حکیم انقالب 
اســالمی توجهات افکارعمومی را به یکی از 
آموزه های بنیادین اسالم ناب محمدی)ص( با 
عنوان »صالح ذات البین« جلب کردند. ایشان 

در جلسه آن دکترین را شرح دادند و فرمودند:
»صالح ذات البین که امیرالمؤمنین)علیه ال
ّصالةوالّسالم( در وصّیت مهم خود آن را بیان 
حاد ظاهری نیست که 

ّ
می کنند، فقط ائتالف و ات

دو گروه و دو جماعت بر سر یک چیز، قراردادی 
ببندند و ائتالف ظاهری تشــکیل دهند؛ از این 
باالتر اســت؛ یعنی فی مابین همدیگر، دل ها 
با هم صاف شــود؛ ذهن ها نسبت به یکدیگر 
خوشــبین شــود و هیچ گونه تعّرض و ایذایی 
از کســی و از جناحی به یــک مجموعه  دیگر 

صورت نگیرد.«
ایشــان در همیــن جملــه، پــس از اینکه 
می فرماینــد: »و صــالح ذات بینکــم«، بــه 
ســخن پیغمبر اکرم)ص( استشهاد می کنند و 
ُح 
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یعنی فضیلت اصالح ذات البین مردم ـ دل ها را 
به هم نزدیک کردن و ذهن ها را نســبت به هم 
خوش بین نمودن ـ از هر نماز و روزه ای بیشــتر 
است. اگر کسی نماز مستحّبی بخواند یا روزه  
مستحّبی بگیرد، یا برود برای اصالح ذات البین 
تالش کند، دومــی افضل اســت. این هم از 
چیزهایی است که ما امروز به آن خیلی احتیاج 

داریم.«)1381/9/1(
امروز در این معرکه ناشی از جنگ رسانه ای 
و به واســطه زخم های ایجاد شده در قلب ها و 
ذهن های مان، به بازخوانی این دکترین کلیدی 
اسالمی نیازمندیم. حقیقت آن است که جامعه 
با قلب های همدل و نزدیــک، جامعه ای پویا 
و قدرتمنــد خواهد بود، و اگر فاصله ها ما را از 
هم جدا کند و در اردوگاه های متفرق و در برابر 
هم قــرار دهد، و جای محبت و ارادت، کینه و 

نفرت النه کند، مدخلی برای نفوذ دشمن باز 
شده است!

سیاست های رسانه ای دشمن برای پاشیدن 
مســتمر نفرت همچنان ادامه دارد و در تالش 
اســت با پمپاژ دروغ و بازخوانی تلخ کامی ها، 
مانع آرامش ذهنی و تشویش های درونی شود. 
امروز به منزله یک راهبرد اساسی نیازمند تزریق 
همدلی در جامعه هستیم. هر اقدامی که ما را 
از هم دور کند، حرکتی در زمین دشمن خواهد 
بود. امروز زبان محبت آن زبان دیگری اســت 
که باید در کشــور خریدار داشته باشد و آدم ها 
باید تریبون هایی باشند که همدلی و عطوفت را 
به افکار عمومی هدیه می دهند. زبان های تلخ 
و نگاه های غضب آلود بــر دردهای ما خواهد 

افزود.
امروز پرچمداران جهاد تبیین نیازمند کالمی 
متقن و نرم و سرشار از محبت  هستند تا پیش از 
آنکه عقل ها را قانع کنند، قلب ها را به تسخیر 
درآورند. نباید فراموش کرد که قلب ها دروازه  
فتح عقل ها هستند، دروازه ای که با کلید محبت 

و همدلی گشوده خواهند شد.

مهدی سعیدی
جریانشناس

برجسته سازی سهم فرهنگ از بودجه کشور هر 
ساله از سوی برخی رسانه ها در داخل و خارج 
مطرح می شود و در این وانمایِی دروغین سعی 
می شــود ســهم بودجه فرهنگی از کل بودجه 
را زیاد نشــان داده و با یادآوری مشــکالت و 
نارســایی های اقتصادی، اختصاص بودجه به 

بخش فرهنگ را زیر سؤال ببرند! 
اولین پرسشی که مطرح می شود، این است 
که آیا بودجه فرهنگی کشــور سهم بسیاری از 
بودجه را به خود اختصاص داده و این درصد در 

مقایسه با دیگر کشورها چقدر است؟

در پاســخ به این پرســش ابتدا باید گفت، 
در حالی که بیش از 60 درصد بودجه کشــور 
به شــرکت های دولتی تعلق دارد، اما ســهم 
بودجه فرهنگی کشــور از بودجه کل کشور از 
میزان مشــخصی فراتر نرفته و همــواره میان 
1 تا ۴ درصد در نوســان بوده است؛ به گونه ای 

که کمترین آن 1/۲6 درصد در ســال 1360 و 
بیشــترین آن 3/6 درصد در سال 1391 بوده و 
این درصد در بودجه 1۴0۲ با قدری افزایش در 
مقایســه با سال قبل به کمتر از 3 درصد رسیده 

است.
نکته بعدی در پاسخ به پرسش فوق این است 
که سهم فرهنگ از بودجه کل در کشورهایی، 
مانند آمریکا 11 درصد است که با بودجه مخفی 
به 17 تا 18 درصد نیز می رســد؛ اما در کشور 
ما در بهترین وضعیت، بودجه کمتر از ۴ درصد 

بوده است. 
نکته سوم اینکه سهم اندک بودجه فرهنگی 
از کل منابع دولت واقعیتی تلخ اســت که البته 
دشمنان آن را معکوس نشان می دهند. دولت ها 
در سال های گذشته، همواره به دلیل مشکالت 
اقتصادی، از جمله کســری بودجه، اولویت را 
در حل و فصل مسائل اقتصادی و جاری کشور 
قرار داده اند که متأســفانه نتایج مخرب آن در 
زمینه فرهنگ را در بزنگاه های کشور دیده ایم. 
همچنین، تعداد مؤسسات فرهنگی ایران به ویژه 
مؤسسات فعال در بخش مذهبی و بودجه آنها، 
در قیاس با بسیاری از کشور های جهان، حتی 

کشور های غیرمسلمانی، مانند آمریکا، اروپا و 
رژیم صهیونیستی بسیار اندک و ناچیز است.

اما پرســش دومی که مطرح می شود، این 
اســت که رابطه فرهنگ با اقتصاد چیست؟ آیا 
با صرف بودجه فرهنگی، مشکالت اقتصادی 

زیادتر می شود یا نه؟
در این زمینه دو نکته قابل طرح است:

نکتــه اول فرهنگ اقتصادی اســت؛ یعنی 
ایجاد و تقویت فرهنگ کار، خالقیت، تولید، 
اصالح الگوی مصــرف و... که در میدان کار 
فرهنگی در جامعه حاصل می شود. برای نمونه، 
تکیه بر تولید با کیفیت داخلی و توان ملی تنها 
راه برون رفت از مشکالت اقتصادی است؛ اما 
درک عمیق این مسئله در کجا باید ایجاد شود؟ 
کدام نهاد و ارگانی غیر از نهادهای فرهنگ ساز 
موظف است حساســیت این موضوع را برای 
جامعه روشــن کند. این موضــوع را می توان 
از آمار بــاالی واردات کاالهــای خارجی که 
 نمونه های داخلی بــا کیفیتی نیز دارند، 

ً
بعضا

متوجه شد. امری که در سایه تبلیغات گسترده 
 بر مبنای نظام 

ً
رســانه های خارجی که عموما

سرمایه داری شکل می گیرد، رخ می دهد. 

نکته بعدی اقتصاد فرهنگی اســت؛ به این 
معنا که با توجه به گنجینه های فراوان فرهنگی 
در ابعاد ملی، دینی و تاریخی در کشور در زمینه 
اماکن فرهنگی، آداب و رســوم فرهنگی، تنوع 
قومیتی، تقویت گردشــگری، توسعه تولیدات 
فرهنگی در مقیاس تأمین بازار جهان اســالم، 
پذیرش بــورس آموزش دینی از کشــورهای 
اسالمی و... ظرفیت گسترده ای در کشور برای 
بسط فضای کســب و کار و درآمدزایی در این 

عرصه وجود دارد.
نکته پایانی اینکه آیا در کشوری، چون ایران 
اسالمی با وجود این همه ظرفیت فرهنگی در 
بخش فرهنــگ اقتصــادی و اقتصاد فرهنگی 
از یک ســو و هجوم بیش فعاالنه دشــمنان از 
طریق رســانه ها و طراحی توطئه ها و فتنه های 
رنگارنگ از ســوی دیگر، وجود ســهم کمتر 
از ســه درصد بــرای فرهنگ زیاد اســت؟ در 
حالی که اختصاص بودجه به فرهنگ از منظر 
کشورهای پیشــرفته، هزینه قلمداد نمی شود؛ 
بلکه در حقیقت ســرمایه گذاری زیربنایی در 

مسیر پیشرفت و آبادنی کشور است.

تخریب به نام انتقاد 
جواد خسروی

کارشناسسیاسی

 سرمقاله  

 نیم نگاه  

علی حیدری

سردبیر

اقدام موهن و هتاکانه اخیر جریان های افراطی در 
اهانت به قرآن کریم در سوئد و هلند، نقطه آشکار 
اسالم ســتیزی سیســتماتیک در غرب به شمار 
می آید. به عبارت بهتر، وقایع تأسفبار اخیر را باید 
در یک فرامتن کالن تر از رویکرد اعالمی مقامات 
اروپایی مورد فحص و بررسی قرار داد. واقعیت 
امر این اســت که نهادهای امنیتــی و دولتی در 
کشورهای متعدد اروپایی، در حال هدایت پنهان 
نوعی برهم کنش داخلی در جوامع خود هستند: 
در یک سوی این معادله، تروریسم تکفیری و در 
سوی دیگر آن، »تروریسم اسالم ستیزانه« عرض 
انــدام کرده اند. هر دو نوع تروریســم، منبعث از 

یک اتاق فکر بــوده و هســتند و مقامات غربی 
تــالش می کنند خروجی برهم کنش این دو را به 
سود تضعیف »اســالم گرایان واقعی« به گردش 

درآورند.
در سایه همین نگاه خطرناک، قرآن ستیزی در 
غرب از یک ضدارزش تبدیل به عملی مباح شده 
و حتی نهادهای قضایی و دولتی در اسکاندیناوی 
و سرتاسر اروپا نیز از این روند به صورت آشکار 
و پنهان حمایت می کنند. در شکل دهی و استمرار 
این معادله، نمی توان از بازی خاص رســانه های 
غربی غافل شــد. رســانه های غربی به گونه ای 
ماجرای اهانت به قرآن را صورت بندی می کنند 
کــه گویا یک گروه افراطی چنین اقدامی را انجام 
داده اســت و هر چند دولت هــای غربی موافق 
این مسئله نیستند؛ اما در راستای آزادی بیان این 
مســئله را تحمل می کننــد. بدون تردید این یک 
 تصنعی و نوعی آدرس غلط 

ً
صورت بندی کامال

به افکار عمومی جهان به شــمار می آید! در این 

اسالم ستیزی سیســتماتیک، منظومه ای طراحی 
شــده کــه در آن دولت ها، رســانه ها و نهادهای 
امنیتی هر یک در چارچوب آن کارکرد و کارویژه 
خاص خــود را دارنــد و در هم افزایی مطلق با 
یکدیگر حرکت می کنند. شرایطی که دولت های 
غربی فراهم کرده اند، باعث شده است گروه های 
افراطی، اسالم ســتیز و قرآن ستیز، نه تنها قدرت 
حیات در جامعه غرب پیدا کنند؛ بلکه وارد ارکان 
رسمی قدرت )دولت ها و پارلمان های اروپایی( 

نیز شده اند. 
اما بدون شــک، طراحی یک بازی به معنای 
فرجام بدون دردســر آن نخواهد بود! باید تأکید 
کنیم که نهادهای امنیتی غــرب بدترین خطای 
محاســباتی ممکن را با حمایــت از گروه های 
اسالم ســتیز صورت داده اند؛ زیــرا در آینده ای 
نزدیــک، هر دو تروریســم خودســاخته غربی 
)تروریســم تکفیری و تروریســم نژادپرستانه و 
اسالم ستیزانه در اروپا(، مخاطرات و هزینه های 

خود را متوجــه موجودیت صاحبان اصلی خود 
خواهند ســاخت. در مواجهه با قرآن ستیزی در 
 باید با قاطعیت کامل، چنین اقداماتی 

ً
غرب، قطعا

را محکــوم و دولت هــای غربــی را در برابر آن 
پاسخگو کرد؛ اما این شرط کافی برای مواجهه با 

این روند نیست! 
کشورهایی آگاه، مانند جمهوری اسالمی ایران 
باید در چارچوب وظیفه ذاتی خود مبنی بر جهاد 
تبیین، از شــبکه حامی گرو ه های اسالم ستیز در 
غرب )یعنی دولت هــا و نهادهای امنیتی در این 
کشــورها( پرده بردارند و در این زمینه نشانه ها و 
شــواهد محکم و غیرقابل انکار خود را به افکار 
عمومی جهان ارائه کنند. بدیهی است که در سایه 
این تبییــن و بصیرت افزایی جهانی، دیگر جایی 
برای بازی دســتگاه های رسمی و نهان قدرت در 
غــرب با کلمات و واژگانی تزئینی و مبهم، مانند 
آزادی بیان و حق ابزار عقیده باقی نخواهد ماند. 

در این زمینه نباید حتی اندکی تعلل کرد... .

خروجی اسالم ستیزی سیستماتیک
حنیف غفاری 

دکترایروابطبینالملل

نگاهی به فضاسازی  رسانه های ضدانقالب و جریان  خاص علیه بودجه نهادهای فرهنگی کشور



شماره ۱۰8۰ |  دوشنبه  ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

سیاست
3

حسین چخماقی
خبرنگار

رضا صارمی
دکتریامنیتملی

ثمره اعتماد به نخبگان
 بازدید رهبر معظم انقالب

 از نمایشگاه توانمندی های داخلی

آغاز ایــن هفته گره خورد بــا دیدار رهبر 
معظم انقالب از نمایشگاه توانمندی های 
داخلی که به بهانه شــعار ســال »تولید؛ 
دانش بنیان، اشتغال آفرین« در حسینیه  امام 

خمینی)ره( برپا شده بود. 
پــس از صحبت هــای متعــدد رهبر 
معظم انقالب با قشرهای گوناگون علمی، 
فرهنگــی، نظامــی و سیاســی جامعه و 
حربه ها و حیله های رسانه ای و شبانه روزی 
دشمن برای تضعیف روحیه نیروی نخبه و 
صنعتی کشور با تزریق ناامیدی و تشویق 
به مهاجرت، برپایی چنین نمایشــگاهی 
موجــب دلگرمــی و اعتمــاد نخبگان و 
خاموش شــدن ســروصداهای دشــمن 

خواهد شد.
یکی از اقدامات تولیدکنندگان در این 
نمایشگاه، تلفیق علوم دانشگاهی با صنعت 
بود که سال گذشته رهبر معظم انقالب در 
دیدار با تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی به 
آن اشاره کرده و فرموده بودند: »آنچه مورد 
غفلت قرار گرفته این اســت که ما صنایع 
بزرگ خودمان را دانش بنیان کنیم. صنعت 
 نفت ]باید[ دانش بنیان بشود. ما در زمینه  
صنعت نفت دچار عقب ماندگی فناوری 
هســتیم. برخی از کشــورهای منطقه از 
 لحاظ نوع استخراج نفت و فناوری ای که 
در این جور جاها به کار می رود از ما خیلی 
جلوترند؛ مــا در این زمینه عقب ماندگی 
 داریــم .   خب ایــن عقب ماندگــی را چه 
کسی باید جبران کند؟ از چه کسی کمک 
 باید یک شرکت خارجی 

ً
بگیریم؟ حتما

بیاید  برای ما فناوری بیاورد؟... عقیده من 
این است که مجموعه های کارآمد داخلی 
می توانند این کار را برای ما انجام بدهند؛ 

 عقیده  من این است.«
در این نمایشگاه، رهبر معظم انقالب 
بنــا بر رویه همیشگی شــان که شــنونده 
و  فعــاالن صنعت  بدون واســطه زبــان 
دانش بنیان کشور است، از تالش بی وقفه 
صنعت گران استقبال کرد و پای درددل ها 

و موانع پیش  روی آنان نشست.
برپایــی چنین نمایشــگاه هایی، پیام 
روشــنی را در قالب حمایت و پشتیبانی 
در زمینــه واردات و صــادرات و نقل  و 
انتقاالت بانکی به مســئوالن کشــور و 
باالخص وزارت صنایع مخابره می کند. 
یکی از نکته های مهمــی که معظم له به 
وزارت صنایــع گوش زده کــرده بودند و 
تکرار چندباره آن خالی از لطف نیست، 
ایــن نکته اســت: »در بخــش صنایع و 
معادن... گاهی اوقات در یک کار صنعتی 
احتیاج پیدا می شود به یک قطعه یا فالن 
ماده یا فالن مــواد اولیه،  که این را باید از 
خــارج وارد کنیم، انتقال پول در بانک ها 
امکان ندارد، مشکالت هست، نمی شود؛ 
خب بایستی همت کنیم، این  را در داخل 
تولید کنیم. یعنی یکی از کارهایی که باید 
 انجام 

ً
در زمینه  مســائل اقتصادی حتما

بگیرد و به عهده  وزارت  صنایع اســت، 
]این اســت که[ کاری کنند که صنایع و 
معادن ما بتوانند به صورت روان کارشان 

را انجام بدهند . «
در ایــن نمایشــگاه توانمندی هــای 
داخلــی در حوزه هــای صنایــع معدنی 
و اکتشــافی، الکترونیکــی و مخابرات، 
هوافضــا و ماهواره، خودرو، کشــاورزی 
و غذایــی، حمل ونقل ریلــی، جاده ای، 
دریایــی و هوایی، بخش مســکن، نفت 
و پتروشــیمی، لوازم خانگی، نســاجی، 
صنایع آبزی پــروری، آبخیزداری، صنایع 
برق و نیروگاهی و سدسازی و طرح های 
و  اطالعــات  فنــاوری  آب،  مدیریــت 

ارتباطات به نمایش گذاشته شده بودند.

دیدگاه

   عکس و مکث   

شــنا یــاد گرفتی دیگــه؟/ چهــره بهــت زده نتانیاهو در صحنــه عملیات 
استشــهادی جــوان فلســطینی و هالکــت ۱۰ صهیونیســت کــه احتمــااًل 
فهمیــده رژیمــی که با یک کلــت به هم می ریــزه، حتمًا باید شــنا رو به 

سربازهایش آموزش بده!

نمایــش توانمندی های صنعتی ایــران/ رهبر معظم انقالب از نمایشــگاه 
توانمندی های صنعتی در حســینیه  امام خمینی)ره( بازدید کردند و در 
جریان جدیدترین تولیدات شرکت های مهندسی و صنعتی دانش بنیان 

کشور قرار گرفتند.

اینقــدر مونــد تا مــرد!/ یک فرد سیاهپوســت معلول ذهنــی که پلیس 
دســتان خالــی او را به جای تفنگ اشــتباه گرفته بــود و ۱۰۰ دالر جریمه 
شــده بود، به دلیل نداشــتن همین مقدار مبلغ در نهایت در زندان به 

دلیل عدم رسیدگی مرد!

رزمایــش متفــاوت/ ســربازان ارتــش هند بــا اســتفاده از شــتر که به 
خمپاره انداز مجهز شــده اند، در یک رزمایش شــرکت کردند. شــاید در 

قرن بیست و یکم مشاهده این تصاویر عجیب به نظر برسد.

آزادی  بیــان بخــوره تــو ســرتون!/ توهین به قــرآن در اروپــای به ظاهر 
متمــدن که خــود را نمــاد آزادی بیان می داند، مجاز اســت و کســی حق 
اعتــراض ندارد؛ امــا هرگونه اعتــراض به همجنس بازی با شــدیدترین 

جریمه ها مواجه می شود!

کی به کی می گه تروریست!/ کاریکاتوری که در هفته های پیش درباره 
تروریســتی خواندن سپاه در شــبکه های مجازی با عنوان »سردستگان 
تروریســت ها به مبارزین مبارزه با تروریســت ها می گویند تروریست« 

در میان کاربران خارج از کشور منتشر شد. 

  روزنه  
حضور مقامات عالی روســیه در ایــران و دیدار با 
مقامات عالی و همچنین مدیران اجرایی و صنعتی 
کشورمان که طی روزها و هفته های گذشته به کّرات 
رخ داده است، نویددهنده ارتباطات وثیق دو کشور 
در حوزه های گوناگون طی ماه ها و ســال های آتی 

خواهد بود.
رئیســی«،  والمســلمین  »حجت االســالم 
رئیس جمهــور کشــورمان روز 18 دی ماه در آیین 
اهدای استوارنامه به »الکسی ددوف« سفیر جدید 
فدراســیون روســیه در جمهوری اســالمی ایران 
بر ضرورت شــکل گیری و تقویــت همکاری های 

راهبردی اقتصادی ایران و روسیه تأکید کرد.
سفر »ویاچسالو ولودین« رئیس دومای دولتی 
مجلس فدرال فدراسیون روسیه و یک هیئت عالی 
متشــکل از معاونان چندین وزارتخانه  و جمعی از 
رؤسای کمیســیون های دوما به ایران برای حضور 
در نشســت کمیســیون عالی مشــترک پارلمانی 
جمهوری اســالمی ایران و فدراســیون روسیه، از 
رویدادهای خبری مهم هفته گذشــته بود. بررسی 
نحوه اجرایی ســازی تفاهم نامه هــا و قراردادهای 
تجاری و اقتصادی در زمینه های حمل ونقل، انرژی، 
کشاورزی و مبادالت بانکی بین دو کشور، مهم ترین 
دستورکار کمیسیون عالی مشترک پارلمانی ایران و 

روسیه به شمار می آمد.

»قالیبــاف« رئیس مجلس شــورای اســالمی 
در جریان دیدار دوجانبه با رئیس دومای روســیه، 
کمیسیون عالی مشــترک ایران و روسیه را فرصتی 
مهم برای مقابله با تحریم های آمریکا دانســت و با 
بیان اینکه در طول برنامه هفتم توسعه روابط بین دو 
کشور به چندین برابر افزایش خواهد یافت، گفت: 
»ایران و روســیه باید توافق راهبردی خود ناظر بر 
همکاری های ۲0 ســاله را هرچــه زودتر اجرایی 
کنند.« رئیس دومای روســیه نیز بــا بیان اینکه این 
توافق تنها یک قرارداد راهبردی نیست؛ بلکه بنایی 
برای توســعه همکاری های ایران و روسیه در تمام 
زمینه هاســت، ابراز امیدواری کرد کــه این قرارداد 
در آینده نزدیک مورد بررسی رؤسای دولت های دو 

کشور قرار گیرد.
پــس از پایان ســفر رئیــس دومای روســیه به 
کشــورمان، »عباس گلــرو« رئیس کمیتــه روابط 
خارجی مجلس شــورای اســالمی بــر ضرورت 
تشــکیل ســتاد یا قرارگاه ویژه مدیریت کننده برای 

تنظیم روابط ایران و روسیه تأکید کرد.
»ایگور کراسنوف« دادستان کل فدراسیون روسیه 
نیز که اواخر آذر ماه در کشورمان حضور یافته بود، 
افزون بر دیدار با حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اژه ای، رئیس قوه قضائیه، دیدارهای جداگانه ای را 
با دادســتان کل و رئیس سازمان بازرسی جمهوری 
اســالمی ایران انجــام داد و در نتیجه این دیدارها، 
چندین تفاهم نامــه   در حوزه های حقوقی، قضایی، 
نظارتی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و مبارزه 

با تروریسم میان دو طرف به امضا رسید.  
سفر »ایگور لویتین« دستیار رئیس جمهور روسیه 

به ایران و دیدار با دبیر شــورای  عالی امنیت ملی، 
معاون اول رئیس جمهور و وزرای راه و شهرســازی 
و ورزش و جوانان کشــورمان، از دیگر رویدادهای 
خبری مشترک ایران و روسیه طی هفته گذشته بود. 
شنیده ها حاکی از آن است که هدف از سفر لویتین 
به ایران، تسهیل گری و سرمایه گذاری در امر تکمیل 
کریدور شــمالـ  جنوب و خط آهن رشتـ  آستارا 

بوده است.
از ســوی دیگــر، طی هفتــه گذشــته »هادی 
تیزهوش« رئیس اتاق بازرگانی ایران و روســیه در 
حاشیه افتتاح نمایشــگاه توانمندی های صادراتی 
ایران و اوراسیا که با حضور »استانیسالو سینچنکو« 
رئیــس اتاق بازرگانی و صنعت آســتراخان برگزار 
شد، تبادالت تجاری ایران و روسیه در سال جاری 
را حــدود پنج میلیــارد دالر عنوان کــرد و گفت: 
»صادرات ایران در ســال جاری بیش از 60 درصد 

افزایش یافته است.«
این روزها افزایش مــراودات تجاری و صنعتی 
جمهوری اســالمی ایران و روسیه از حوزه پوشاک 
و مــواد خوراکی تــا خودرو و حتــی محصوالت 
نظامــی را در بــر می گیرد. چنــد روز پیش بود که 
»شــهریار حیدری« عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی از ورود 
جنگنده های سوخو 3۵ به کشور در اوایل سال آینده 
خبر داد. همچنین، حضور وزیر صمت کشورمان در 
نمایشگاه بین المللی اتومبیلیتی ۲0۲۲ مسکو که در 
شهریورماه سال جاری برگزار شد، دریچه صادرات 
خودروهای ایرانی به روسیه را باز کرد. طی روزهای 
گذشته، مدیرعامل شرکت ایران خودرو اعالم کرد، 

تا پایان سال جاری حدود دو هزار دستگاه خودروی 
تارا و دنا به بازار روسیه صادر خواهد شد. همچنین، 
مدیرعامل ســایپا از برنامه ریزی این شرکت برای 
صادرات خودروهای پی 90 و شاهین به روسیه طی 

هفته های آتی خبر داده است.
بازدید هیئت عالی دانشگاهی و صنعتی کشور 
روســیه از شرکت های فعال و مستقر در پارک علم 
و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی هفته گذشته 
و اطــالع یافتــن از آخرین دســتاوردهای علمی و 
تحقیقاتــی محققان این دانشــگاه و بحث و تبادل 
نظــر برای اجــرای برنامه های مشــترک، از دیگر 
حوزه های همکاری جدید ایران و روســیه به شمار 
می آید. حضور این هیئت در کشــورمان در حالی 
انجام شد که چهار ماه قبل نیز نمایندگان 80 شرکت 
بزرگ روســی با حضــور در ایــران، فرصت های 
ســرمایه گذاری و دادوسند با تجار ایرانی را بررسی 

کردند.
»کاظم جاللی« ســفیر ایران در روســیه نیز به 
تازگی طی سخنانی گفته است: »اصلی ترین مانع 
توسعه ارتباطات ایران و روسیه در گذشته، نداشتن 
شــناخت از یکدیگر بود که امروز آن شناخت الزم 

حاصل شده است.«
کالم پایانــی آنکه در وضعیت فعلی مقامات دو 
کشــور تحت تحریم ایران و روسیه نیک دریافته اند 
که می توانند شــرکای قابل اعتمادی برای خود در 
حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشند و بر 
همین اســاس تالش دارند تا کاستی های سال های 
گذشــته در حوزه ارتباطات دوجانبه را با اقداماتی 

سریع و پرشتاب جبران کنند.

 عزم جزم دو همسایه 

»رابرت مالی« نماینده آمریــکا در امور ایران 
طی مصاحبه ای اعــالم کرد، مذاکره همچنان 
بهترین راه برای حل مســئله هســته ای است؛ 
ولی ایران طرفی است که مذاکرات مستقیم را 
رد کرده اســت، البته ما روش هایی برای انتقال 
پیام به مقامــات ایرانی داریم و به این کار ادامه 
می دهیم. وی همانند »بلینکن« وزیر خارجه و 
»ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه گفت، 
تمرکز ما در حال حاضر بر روی مسائل حقوق 
بشــری و همکاری های نظامی ایران و روسیه 

اســت.البته این درســت بر خالف پیام های 
غیرمستقیم مســئوالن آمریکایی به جمهوری 
اســالمی است که اشتیاق خود را برای مذاکره 

اعالم می کنند.
واقعیت این است که آمریکایی ها به شدت 
به دنبال توافق با ایران هستند؛ چرا که از گرفتن 
امتیــاز از بابت اغتشاشــات ناامید شــده اند. 
این موضوع را در ســخنان »رافائل گروسی« 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی هســته ای به 
وضوح می تــوان دید. گروســی گفت، دولت 
فعلی آمریکا به شکل جدی در تالش است تا با 
ایران به توافقی درباره برنامه هسته ای این کشور 
برسد. البته در این مورد نکته ای وجود دارد و آن 
هم این است که گروهی در داخل دولت آمریکا 
معتقد هســتند برجام در حال حاضر کارایی 

الزم را برای کنترل برنامه هسته ای ایران ندارد 
و ایران با این حجم از اورانیوم غنی شده حاضر 
نیســت به این ســادگی ها از آن چشم بپوشد. 
در عین حال، در ســال ۲0۲۵، کلیه اهرم های 
بازدارنده برنامه هسته ای ایران بر اساس برجام 
لغو می شــود و ایران می تواند غنی ســازی را 
در هر ســطحی با نظارت آژانس انجام  دهد و 
ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته و نسل جدید 
را آغاز کنــد. پس ما باید به دنبال توافقی دیگر 
به جز برجام باشــیم؛ به همین دلیل می گویند 
برجام دیگــر در اولویت ما نیســت؛ البته این 
 هم از آمریکایی ها دیده ایم 

ً
مدل رفتارها را قبال

و مانند انجام مذاکرات پنهانی در زمان دولت 
ریگان یا دولت اوباما و نکته جالب این است که 
در آن زمان هم آمریکایی ها شدیدترین لفاظی ها 

را علیه جمهوری اسالمی ایران داشتند. 
برخی کارشناسان در این زمینه بر این باورند 
که آمریکایی ها نگران کارشکنی صهیونیست ها 
در روند مذاکرات هستند و به همین دلیل سعی 
می کنند از طریق کانال های کشورهای دوست 
ایران پیام های خــود را منتقل کنند؛ کما اینکه 
»الپید« نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی 
در ســخنانی گفت، با تالش های ما مذاکرات 
برجام در شــهریور ماه به نتیجه نرسید. در هر 
حال، جمهوری اســالمی هیچ گاه میز مذاکره 
را تــرک نکرده و تمــام تالش خــود را برای 
برداشــتن تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران 
به کار می بندد و اگر آمریکایی ها مایل هســتند 
مذاکرات به نتیجه برسد، باید از مطالبات خارج 

از چارچوب برجام دست بردارند.

   دریچه    

امتیازگیری بن بست  و  یکا  آمر
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تاریخ

پایان دالر

  

تــالش کشــورها بــرای دالرزدایــی از 
اقتصادشــان هر روز روند جدیدی به خود 
می گیرد. این موضوع به معنی تالش برای 
مقابله با رفتارهای استکباری و سلطه جویانه 
آمریکا است. گسترش روند دالرزدایی از 
اقتصاد کشورها، فرصتی برای کشورهای 
تحت تحریم آمریکاست که بتوانند سالح 
تحریم را از بین ببرند. جمهوری اسالمی 
ایران به منزله کشوری که باالترین تحریم را 
در طول تاریخ از سمت غرب متحمل شده 
اســت، می تواند با فعال سازی دیپلماسی 
اقتصادی و تعریف هــای پولی متفاوت از 
دالر، در رونــد دالرزدایی و در راســتای 
بی اثرســازی تحریم ها گام بــردارد.  در 
همین زمینه مقام معظم رهبری در ســال 
139۵ می فرمایند: »اگر مسئوالن و مردم 
بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی 
محقق و کشــور را از جادوی مالی و پولی 
دشمن خالص کنند و ارزش و آقایی دالر 
را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای 
دیگر را نیز نجات داده اند و برای آنها الگو 
خواهند شــد.«  حــذف دالر از مبادالت 
تجاری کشــور، می تواند به بی نیاز شدن 
ایــران از مجوزهای آمریــکا در تبادالت 
اقتصــادی جهانی، کم اثر و بی اثر شــدن 
تحریم های مالی، از بین رفتن اهرم فشــار 
بر ایران در معادالت سیاسی، انتقال منابع 
حاصــل از فروش نفت به داخل کشــور، 
افزایش قدرت چانه  زنی ایران در تعامالت 
بین  المللی و امکان مدیریت بهتر نرخ ارز 

کمک کند.
در گذشــته کشورهای روسیه و چین، هند 
و روسیه، ایران و ترکیه، کشورهای آسیای 
میانــه، روســیه و ارمنســتان و بالروس، 
سازمان همکاری شــانگ های و... روند 

دالرزدایی را آغاز کردند. 
در روزهای گذشته، برزیل و آرژانتین توافق 
کردند که یک ارز واحد بین خود در منطقه 
آمریکای جنوبی ایجاد کنند و به دنبال آن، 
کشــورهای دیگر نیز مبادله تجاری داشته 
باشــند.   »ســرجیو ماســا« وزیر اقتصاد 
آرژانتین در این باره گفت: »تصمیم گیری 
درباره آغاز مطالعات مربوط به پارامترهای 
مورد نیاز برای ایجاد یک ارز واحد بین دو 
کشور طی روزهای آینده اتخاذ خواهد شد 
که ازجمله این پارامترها، موضوعات مالی                            
و نقش بانک های مرکزی دو کشور است.« 
حمایت مکزیک، کلمبیــا، پرو، بولیوی، 
ونزوئال، شیلی و اکوادور از ایده ایجاد پول 
واحــد در آمریکای التیــن به منظور قطع 
وابستگی به دالر آمریکا با پیوستن دولت 
جدید برزیل، تقویت خواهد شد و با وجود 
چالش های موجود، به همگرایی بیشــتر 
کشورهای منطقه در برابر راهبردهای کالن 
برخی قدرت های دنیــا خواهد انجامید. 
پارلمان هــای ملــی کشــورهای اصلی 
آمریکای التین برای حمایت از ایجاد ارزی 
واحد به توافق رسیده اند؛ هدفی که نیل به 
آن، بــه آنها اجازه می دهد تا از نوســانات 
ارزی فرار کنند، از ارزی قدرتمند بهره مند 

شوند و با دالر رقابت کنند.
برآورد »فایننشال تایمز« نشان می دهد که 
اتحادیه ارزی که همه کشورهای آمریکای 
التین در آن مشارکت داشته باشند می تواند 
۵ درصد از تولید ناخالص جهان را تشکیل 
دهد. یورو به عنــوان بزرگ ترین اتحادیه 
ارزی، حدود 1۴ درصد از تولید ناخالص 
جهان را تشکیل می دهد.البته ذکر این نکته 
نیز ضروری اســت که روند دالرزدایی به 
طور کامــل در اقتصاد جهانــی زمان بر و 
ممکن اســت دهه ها طول بکشد؛ ولی در 
حوزه مبادالت دو کشور می تواند این روند 

در عرض چند سال اتفاق بیفتد.

گیس کشیراهبرد
  براندازها

معرکه 
وکالت

در هم شکستن دیکتاتوری نمایش وارونه

کمپین فکاهی گونه #من- وکالت- می دهم  
در دل خــود چند پیام فرامتن علیه براندازان 
و تجزیه طلبــان دارد. پیــام اول فرامتن این 
کمپین نشــان می دهد، سرویس های امنیتی 
پشت پرده، متوجه یکی از ضعف های اصلی 
پروژه براندازی، یعنی نداشتن ایده ای ایجابی 
شده اند و تالش دارند برای رفع این ایراد به 
سراغ شــخصیت پردازی بروند.  از سویی، 
این کمپین از قبل برنامه ریزی شــده نشــان 
داد، اپوزیسیون دستش از گفتمان مستقل و 
رهبران توانمند خالی ا ســت و همه آنچه در 
سبد گذاشته اند، یک رضا پهلوی است که نه 
قدرتی دارد و نه حتی اختیاری. ۴۴ سال کار 
و اقدام علیه نظام نتوانسته است این جماعت 
پراکنده را حول یک تفکر و یک شخصیت و 
یک آرمان گرد هم آورد؛ اما نکته اصلی که در 
این سناریو مورد توجه قرار نگرفته، این است 
که شــخصیت انتخاب شده به لحاظ بالقوه 
اســتعدادی ندارد که سرویس های امنیتی را 
به بالفعل شــدن امیدوار کند. تأکید برخی 
کاربران بر وابســتگی مالــی او پس از ۴۴ 
سال به فرح پهلوی هر چند مایه طنز داشت، 
ولی می تواند بخشی از واقعیات عینی از این 

ناتوانی باشد.
برای اینکه آنچه را که گفته شد، به صورت 
عینی بیابیــم، باید به مواضع اخیــر و زد و 
خوردهای اخیر براندازها توجه کنیم. پس از 
اینکه این کمپین رضا پهلوی را به این توهم 
رساند که او مالک الرقاب آینده ایران است، 
در مصاحبه با »من و تو« با رقیب قدیمی اش، 
یعنی سازمان مجاهدین تسویه حساب کرد 
و رفتار دوگانه آنها را زیر سؤال برده و گفت: 
»یک ســازمانی ادعای دموکراسی و برابری 
کند، اما در خود آن سازمان، زنان یک طرف 
و مردان جدا از هم می نشــینند و اسمش را 
هم می خواهند دموکراســی و حقوق بشــر 
بگذارند. نمی دانم این را چطور می خواهند 

توجیه کنند؟«
البتــه منافقین هــم از این دعــوا پا پس 
نکشــیده و رضا پهلــوی را خطــاب قرار 
داده و سخنگوی شــان گفــت: »تو را چه به 

دموکراســی؟ قبل از هر چیز باید دهان را از 
کلمه  شاهزاده آب کشیده و سپس جنایت های 
ارتجاعی  دست نشــانده   دیکتاتوری هــای 
و اســتعماری شاه و رضاشــاه را یک به یک 
محکوم کنی. میلیاردها پول ربوده شده را هم 
باید به مردم ایران برگردانی. این الزمه  آزادی 
و اســتقالل و آلترناتیو دموکراتیک است.« 
موضع گیری منافقین به اینجا ختم نشــد و 
»حوری ســیدی« از مســئوالن رده باالی 
گروهک تروریستی منافقین با منتشر کردن 
توئیتــی، رضا پهلوی را خائن و شــل تنبان 

معرفی کرد.
این دعوا فقط دعــوای بین مجاهدین و 
سلطنت طلب نبود؛ بلکه امثال امیر فخرآور 
سلطنت طلب هم به کمپین شاهزاده لگد زده 
و جواب منفــی داد و وکالت دادن را خالف 
اصل دموکراتیک دانســت. آش چنان شور 
شــده که نواده فتحعلی شاه قاجار، نادر شاه 
افشار و به تازگی هم نواده سلجوقیان ـ که از 
روی جزوه ای خطابه می خواندـ هم به جمع 

رقبای ربع پهلوی پیوستند. 
اقدام اخیر سرویس های امنیتی خارجی 
در ایــن کمپیــن را باید مصداق بــارز این 
ضرب المثل دانست که می خواستند ابرویش 
را اصالح کنند، چشــمش را کــور کردند. 
واقعیــت این اســت که برجسته ســازی و 
اسطوره کردن یک چهره ضعیف که ۴۴ سال 
است به قول فجازی ها  )پول تو جیبی اش را 
از ننه اش می گیرد( نتوانسته است براندازها 
را به مرحله اقناع برســاند و همین شد که به 
جای وحدت با هم درگیر شــدند. دعوایی 
که بــه صراحت این پیام را بــه مردم داد که 
جماعتی که هنوز به قدرت نرسیده اند، این 
گونه گیس و  گیس کشی می کنند، اگر روزی 
طعم قدرت را بچشــند چگونه از خجالت 
همدیگر در خواهند آمد! کســانی که هنوز 
به ده راه داده نشده اند، ادعای کدخدایی که 
هیچ، ادعــای خدایی کرده و حکم به تکفیر 
همدیگر می دهنــد، چگونه می توانند محل 

اعتماد باشند؟ 

این روزها کمپین »وکالت می دهم« 
به مهم ترین مشغولیت جریان برانداز 
بدل شده و آنها را به شدت به جان هم انداخته 
است؛ مواضع عجیب و غریبی که در حمایت و 
مخالفت صادر می شــود و خیلی زود وایرال 
شــده و موجب مسرت و شادی ملت ایران در 

فضای مجازی شده است. 
در مورد ایــن حرکت که به مثابه فروافتادن 
تشت رســوایی ضدانقالب عملکرده است، 

توجه به چند نکته قابل تأمل است:
1ـ ضدانقالب در ســال های اخیــر و به طور 
خــاص در چهارماه گذشــته  در پروپاگاندای 
رســانه ای پرحجمــی تالش کرد تــا خود را 
»بسیار« نشان دهد. آنها که خود را مستحضر 
به حمایت بیگانه شده بودند و تمامی امکانات 
رســانه ای بیگانه را به خدمــت گرفته بودند، 
تالش کردند با تولید میلیون ها توئیت و هشتگ، 
ژست اکثریت گرفته که در برابر اقلیت هوادار 
جمهوری اسالمی دست برتر دارند. هرچند در 
وسط میدان و کف خیابان انگشت شمار بودن 
آنها مسجل بود؛ اما در فضای مجازی الف در 

غریبی می زدند و کری می خواندند! 
راه انــدازی معرکــه »وکالــت می دهم«، 
میدانــی برای وزن کشــی این جریــان بود که 
باوجود تمهیدات، لشکرکشــی ها و تبلیغات 
فراوان، عیار ضدانقالب مشــخص و ســبک 

وزنی آنان آشکار شد.
۲ـ برکت دیگر این ماجرا، آشــکار شدن این 
حقیقت بود که این جریان در میان ملت، پایگاه 

قابل اعتنایی ندارد. 
در بلوای پیش آمده، هر چند ممکن اســت 
عده ای از جامعه نســبت به مشکالت موجود 
معترض و گالیه مند باشــند؛ اما این بدان معنا 
نیســت که هرکس می تواند خــود را نماینده 
صــدای معترضــان جامعه معرفــی و رأی و 

مطالبات آنان را مصادره کند. 
3ـ نکته دیگر، نمایان شدن ناشی گری مدعیانی 
است که خود را سردمدار براندازی جمهوری 
اســالمی می دانند و از حداقل ســواد الزم در 
این زمینه ناآگاهند! آنها حتی نمی دانســتند که 
صالح  شان در ابهام و کلی گویی است، وگرنه 

حضورشان بر روی باسکول، مگس وزنی آنها 

را آشــکار می کند و بی اعتباری شــان را فریاد 

خواهد زد. به واقــع بی عرضگی ضدانقالب، 

امروز بالی جان شــان شــده و بی حیثیت شان 

کرده است.

۴ـ ماجرای وکالت، نشان دهنده سبک سری و 

حماقت کسانی اســت که خود تولیدکنندگان 

دروغ ها و فریب های فضای مجازی بوده اند و 

در میانه راه، مالنصرالدین وار باورشان شده که 

 خبری شده است؟! 
ً
نکند واقعا

۵ـ معرکه وکالت و اختالفات پیش آمده، نشان 

داد که اردوگاه ضدانقالب آنقدر آشــفته بازار 

اســت که اگر آنها را به حال خــود رها کنی؛ 

همچون گرگان گرســنه به جــان هم خواهند 

افتاد، همانگونه که تا به حال چنین بوده است. 

تنــش و درگیری و رقابت بازار مکاره ای ایجاد 

کرده که همگرایی و وحدتی در آن مشــاهده  

نمی شــود. ائتالف صوری چندروزه آنها نیز به 

مدد واسطه گری اربابان بیگانه، زودگذرتر از آن 

است که بتواند حرکتی را مداومت بخشد و با 

کوچک ترین بهانه و اولین تلنگری، فرو خواهد 

ریخت.

6ـ ماجــرای وکالت نشــان داد کــه اردوگاه 

ضدانقالب تا چه اندازه مملو از قدرت طلبانی 

است که همه تالش شان دســتیابی به قدرت 

است و جز منافع فردی، به چیزی نمی اندیشند. 

حال این ســؤال نزد هواداران ساده لوح آنان به 

وجود آمده است، وقتی این مدعیان که هنوز به 

جایی نرسیده اند اینگونه به جان هم افتاده اند، 

اگر به جایی برســند، چگونــه رفتار خواهند 

کرد؟!

معرکه وکالت، آب ســردی بــود بر پیکر 

نحیف استکبار جهانی که از دیگ ضدانقالب 

آبی برای آنان گرم نخواهد شــد و شجره طیبه 

جمهوی اسالمی ریشــه دارتر و تنومندتر از آن 

است که با این بادها بلرزد.

با فــروش همه بلیت های کنســرت »زانکو« 
در کمتــر از دو روز، فروش تمــام بلیت های 
جشــنواره تئاتر فجر و آماده شدن هنردوستان 
برای برگزاری پرشــور جشــنواره فیلم فجر و 
بازگشــت هواداران به اســتادیوم های فوتبال، 
ایران  دیوارهای دیکتاتوری دشــمنان  آخرین 
از هم فروپاشــید. رسانه های بیگانه و دشمنان 
انقالب اســالمی با ایجاد جو دیکتاتوری در 
ماه های گذشــته، همه تالش خــود را کردند 
تــا در عرصه های گوناگون، زندگــی مردم را 
به تعطیلی بکشــانند و فرایند زندگی عادی را 
متوقف کنند. ابتدا بــا فراخوان های اعتصاب 

بر بازاریان، می خواســتند معیشت مردم را با 
اخالل مواجه کنند کــه با عدم همراهی مردم، 
پروژه دشمن شکست سختی خورد؛ اما دشمن 
در باطــل خود با فریب برخــی از چهره های 
هنری و ورزشــی تالش کرد دیکتاتوری خود 
را حداقل در این موضوعــات حفظ کند؛ اما 
این بار نیز اراده مردم بر دیکتاتوری دشــمنان 
غلبه کرد؛ روندی که پیش بینی می شود با آغاز 
جشــنواره های دهه مبارک فجر، بیش از پیش 
تفاوت خواست مردم با تحمیل دشمن نمایان 

خواهد شد.

»جلسه دفاع دانشــجوی دکتری در زندان شهید 
رجایی برگزار شد.« شما از شنیدن این خبر چه 

تصویری در ذهن تان شکل می گیرد؟ 
رسانه های ضد ایرانی تالش کردند این جلسه را 
اجرایی برای نمایش خفقان و حبس دانشجویان 
و نخبگان در زندان های جمهوری اسالمی نشان 
دهند. این در حالی است که حقیقت ماجرا 180 
درجه مخالف این روایت سازی مضحک است! 
جمهوری اسالمی که دشمنان آن همه تالش شان 
را می کنند تا تصویری سیاه از وضعیت حقوق بشر 
در آن بسازند و مدعی هستند حقوق اولیه زندانیان 
و مجرمان را نیز نادیــده گرفته و نقض می کند، 

حتی اجــازه توقف در تحصیل و زندگی متهمان 
مجرمــان را هم نمی دهد. جمهوری اســالمی 
که پیچیده ترین جنگ های رسانه ای تاریخ برای 
ارائه تصویر سیاه و ضد بشری آن ترسیم می شود، 
برای حفظ حقوق زندانی پنج نفر از استادان، از 
جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران و نیز 
دانشگاه های علم  و فرهنگ و علوم توانبخشی  و 
سالمت اجتماعی خود را به زندان می برد تا فرآیند 
تحصیلی یک متهم با اخالل مواجه نشود. حال 
به سؤال ابتدایی برگردیم. پاسخ ما به این پرسش 
نشان می دهد دشمن در جنگ روایت ها تا چه حد 

بر ذهن و نگاه ما تأثیر گذاشته است.

اکبر معصومی
کارشناسبینالملل

یعقوب ربیعی
کارشناسسیاسی

احمد رجایی
کارشناسسیاسی



»استقالل سیاســی« یکی از مهم ترین 
حکمرانی  قوت  ارزیابی  شاخصه های 
در نظام های سیاسی است؛ اما فارغ از هر معیاری 
بــرای ارزیابــی این اصل مســجل اســت که 
حکومت های دست نشــانده از استقالل سیاسی 
درونــی محرومنــد و این بیگانگان هســتند که 
استقالل را در این رژیم ها معین می کنند. حکومت 
پهلوی نیز از جمله حکومت هایی بود که با دخالت 
بیگانگان در این سرزمین شکل گرفت. بنابراین، 
می تــوان نمونه های فراوانی را از نبود اســتقالل 
سیاسی در این دوره مشــاهده کرد.  بی کفایتی و 
ناکارآمدی به قدری آشــکار بود کــه در جریان 
حوادثــی، ماننــد جنــگ جهانــی اول و دوم و 
جنگ های بین ایران و شوروی و تحوالت پس از 
آن، افــزون بــر تحمیــل قراردادهایــی ننگین، 
بخش های گسترده ای از شهرهای جنوبی، شمالی 
و غربی از پیکره ایران جدا شد و حتی در مقاطعی 
پایتخت کشــور بدون کمترین مقاومت از طرف 
دولت وقت، به اشغال بیگانگان در آمد. اوج این 
بی لیاقتی و نبود اســتقالل را می تــوان در دوران 
پهلوی دوم مشــاهده کرد که محمدرضا به طور 
کامــل در برابر اربابان آمریکایی مســتأصل بود. 
»تاج الملوک« مادر محمدرضا پهلوی در کتاب 
خاطراتش می گوید:  »یــک روز محمدرضا که 
خیلــی ناراحت بــود، به من گفــت: مادرجان! 
مرده شور این سلطنت را ببرد که من شاه و فرمانده 
کل قوا هستم و بدون اطالع من هواپیماهای ما را 
برده انــد ویتنــام. آن موقــع جنگ ویتنــام بود و 
آمریکایی ها... هر وقت احتیاج پیدا می کردند... 
برای پشــتیبانی از نیروهای خودشان در ویتنام از 

هواپیماها و یدکی های ما استفاده می کردند. حاال 
 
ً
بماند که چقدر سوخت مجانی می زدند و اصال
کل بنزین هواپیماها و سوخت کشتی های شان را از 
ایــران می بردند. همین آقای ارتشــبد نعمت الله 
نصیری می آمــد خدمت محمدرضا و گاهی من 
هم در این مالقات ها بودم. می گفت آمریکایی ها 
فــالن پرونده و فــالن اطالعات را خواســته اند! 
محمدرضا می گفت بدهید!« به گفته تاج الملوک، 
اطرافیان شاه مملو از وابستگان به بیگانگان بودند! 
برای نمونه، »یک پدر ســوخته دیگری بود به نام 
شاپورجی که با پررویی به محمدرضا می گفت من 
قبل از اینکه تبعه ایران باشم، نوکر ملکه انگلستان 
هســتم! ما از امثال این آدم ها که جاسوس و نوکر 
آشکار و یا پنهان انگلیسی ها و آمریکایی ها بودند، 
دور و برمــان زیاد داشــتیم. گاهی به محمدرضا 
می گفتــم چرا بــا علم بــه اینکــه می دانی این 
پدرسوخته ها نوکر اجنبی هستند، آنها را اخراج 
نمی کنی؟ محمدرضا می گفت که چه فایده ای بر 
اخراج آنها مترتب است؟ اینها را اخراج کنم ده ها 
نفر دیگــر را اطرافم قرار می دهند. بگذارید اینها 
باشند تا خیال دولت های خارجی از حسن انجام 

امور در ایران راحت باشد!«

ملکه  نوکران 
   دهلیز    

نگاهی به  استقالل سیاسی رژیم  دیکتاتوری پهلوی
کشور پادشاهی سوازیلند با بیش از 36۴/17 
کیلومتر مربع مساحت در جنوب قاره آفریقا و 
در همسایگی کشورهای موزامبیک و آفریقای 
جنوبی قرار دارد. جمعیت سوازیلند بیش از 
یک میلیون نفر است. اقتصاد این کشور نیز با 
وجود شکوفایی شایان ذکر بیش از لسوتو، به 
اقتصاد همسایه مقتدرش وابسته است؛ چرا 
که در قلمرو مذکــور ۴8 درصد زمین ها به 
 تمامی 

ً
ق دارد که تقریبا

ّ
1۲ هزار اروپایی تعل

محصول شکر )یک ســوم ارزش صادراتی 
کشــور در ســال 197۵( و مرکبات را در بر 

می گیرد.
 از این مســئله که بگذریم، کشــت مناطق 
جنگلی که پایــه اصلی صنعت خمیر کاغذ 
را تشــکیل می دهــد )یک چهــارم ارزش 
صادرات سال 197۵( و کل صادرات کانی 
)آهن که به ژاپن فروخته می شود، پنبه کوهی 
و زغال ســنگ( در انحصار شــرکت های 
 آفریقــای جنوبــی، انگلیســی و آمریکایی 

قرار دارد.  
قوم بانتــو در قرن 16 میالدی به ســمت 
جنوب غرب حرکــت و به ناحیه موزامبیک 
فعلی مهاجرت کردند. تعــدادی از خاندان 
بانتــو از هم نژادان خود جدا شــده و در قرن 
18 میالدی، در سوازیلند اقامت گزیدند. در 
قــرن 19 میالدی، خاندان بانتو برای دفاع در 
مقابل عناصــر خارجی به صورت یک قبیله 

سازماندهی شدند.
 مهم ترین دشــمن آنها طایفه »زولو« نام 
داشــت که  گاهی با یکدیگر درگیری هایی 

داشتند. در آن زمان، »امساوزی« که رهبری 
قبیله بانتو را بر عهده داشت، در سال 18۴0 
میالدی، بــرای مقابله با زولوهــا از بریتانیا 

کمک خواست. 
در سال 1881، بریتانیا استقالل سوازیلند 
را تضمین کرد. ســوازیلند، در بین سال های 
189۴ تــا 1899، به صورت تحت الحمایه 
آفریقــای جنوبی درآمد. پــس از جنگ بوئر 
در سال 190۲، ســوازیلند تحت حکومت 
بریتانیــا اداره شــد و عاقبت در 6 ســپتامبر 
 1968، ســوازیلند از بریتانیا اعالم استقالل

 کرد.
پادشــاه  رئیس حکومت در ســوازیلند 
اســت و قــدرت بســیاری دارد. او نه تنها 
نخست وزیر را تعیین می کند، بلکه تعدادی 
از نمایندگان مجلس کشــور هــم با نظر او 
تعیین می شوند. مجلس ســنا در این کشور 
30 کرســی دارد که ۲0 نفر از آنها را پادشاه 
تعیین می کند. مجلس ملی 6۵ کرسی دارد 
که 10 نفر را پادشــاه تعیین می کند و بقیه با 
 رأی مردم برای دوره ای پنج ســاله انتخاب

 می شوند.

   حافظه    

بانتو سرزمین 
مروری بر  جنایات و غارتگری استعمارگر پیر

مهدی سعیدی
دبیرگروهتاریخ

مهم تریــن کودتای طراحی شــده علیــه جمهوری 
اسالمی، کودتایی بود که به نام »کودتای نوژه« شهرت 
یافت. کودتایی پیچیده که کودتای ۲8 مرداد 133۲ 
در برابــر آن بازی کودکانه ای بیش نبود. در 19 تیرماه 
13۵9،خبری مبنی بر کشف کودتایی گسترده انتشار 
یافت که افکار عمومی را به خود جلب کرد. »نقاب« 
نام رمز و برگرفته از »نجــات قیام ایران بزرگ«، نام 
دیگر این کودتا بود که براندازی نظام و حذف فیزیکی 
حضرت امام)ره( را در دســتور کار قــرار داده بود. 
ســازمان اصلی مدیریت کودتا در ظاهر تشکیالت 
هــوادار دکتر بختیــار، آخرین نخســت وزیر رژیم 
شاهنشاهی و در واقع، سازمان کودتای نظامی آمریکا 
علیه انقالب اســالمی ایران بود؛ اما رّد پای بسیاری 
از گروه های سیاســی مدعی دموکراسی و مخالفان 
و منتقدان خشــونت در آن مشاهده شد. گردانندگان 
اصلی این سازمان در داخل کشور، هم فکران بختیار 
در جبهه  ملی بودند و در حقیقت می توان گفت، این 
کودتــا را جبهه  ملی یا حداقل بخشــی از این جبهه 
هدایت می کــرد. از گردانندگان اصلی این توطئه که 
بگذریم، اعضای ســازمان نقاب، از وابستگان رژیم 
ســابق بودند که عمده  آنها را ســاواکی ها و نظامیان 
اخراجی و بازنشســته و تعداد محدودی از نظامیان 

شاغل تشکیل می دادند. 
این کودتــا از لحاظ تجهیزات نظامــی که قرار 
بــود از داخل و خــارج در جریان آن بــه کار گرفته 
شــود، در تاریــخ کودتاهای جهان بی ســابقه بود و 
چنان دقیق طرح ریزی شــده که ســیا موفقیت آن را 
قطعی می دانســت. امید به موفقیت کودتا تا آن حد 
بود که حتی اعالمیه پیروزی آن نیز آماده شــده بود. 
از نظر کودتاگــران، فتح تهران پیروزی در سراســر 
ایران تلقی می شــد و با توجه به ارتباط کودتاگران با 
پایگاه نوژه و نزدیکی به تهران، کودتا از همدان کلید 
می خورد. برای شروع عملیات، ۵3 فروند هواپیمای 
جنگی در نظر گرفته شده بود. جالب است که طبق 
هماهنگی های انجام شده با عراق با اینکه هنوز جنگ 
تحمیلی به طور رسمی آغاز نشده بود، مقرر شده بود 
عراق حمالت هوایی و زمینی خود را افزایش دهد و 
کودتاگران به بهانه مقابله با دشمن هواپیماهای زیادی 

را مجهز کرده بودند که امری طبیعی جلوه می کرد؛ به 
ویژه آنکه پایگاه نوژه نزدیک ترین نقطه به دشمن نیز 
بود. اهداف تعیین شده برای بمباران، بیت حضرت 
امام)ره(، فرودگاه مهرآباد، نخســت وزیری، ســتاد 
مرکزی سپاه، پادگان امام حسین)ع( و... بود. اشغال 
رادیو و تلویزیون و ایجاد رعب و وحشت و خواندن 
پیام های آقای شــریعتمداری مبنی بــر تأیید کودتا و 
دعوت مردم بــه آرامش مرحله بعدی بود. پس از آن 
شورای نظامی تشکیل و شرایط برای بازگشت بختیار 

به عنوان نخست وزیر کودتا فراهم می شد.
حدود یک ماه پس از لو رفتن کودتا، حجت االسالم 
ری شــهری در پانزده مرداد 13۵9، طی مصاحبه ای 
درباره ارتباط چند گروه سیاســی با عامالن کودتا به 
ارتباط آنان با سازمان اشاره کرد و بر اساس اعترافات 
گردانندگان کودتا چنین اظهار داشت: »سازمان ها و 
گروه هایی، مانند پان ایرانیست ها، جبهه ملی، سازمان 
چریک های فدایی خلق و ســازمان مجاهدین خلق 
ایران در جریان این طرح قرار داشــته اند و مطالعات 
و بررسی هایی نیز در زمینه همکاری یا موافقت ]با[ 
هــر یک از این گروه ها صورت گرفته بوده اســت... 
ضمن بررسی های انجام شده توسط چند تن از افراد 
شــرکت کننده در این طرح ]کودتــا[، قدرت رزمی 
ســازمان مجاهدین در تهران 800 نفر و ســازمان 
چریک هــای فدایی خلق، 300 نفــر اعالم گردید. 
پس از این بررســی ها تصمیم گرفته شده است که با 
این دو سازمان صحبت شود و از آنها قول گرفته شود 
که علیه یا له عامالن این طرح وارد عمل نشوند و در 
عوض، پس از پیروزی ]کودتا[ و اجرای کامل طرح، 
امتیازات خوبی به آنها داده شود.« در همین مصاحبه 
آقای ری شــهری برای تســهیل تحقیقات بعدی و 
جلوگیری از فشارهای سیاسی تأکید کرد: »هیچ گونه 

تضمینی بر اینکه مطالب عنوان شده توسط این افراد 
 به این 

ً
صحت داشــته باشــد، وجود ندارد. ما صرفا

دلیل که ملت مسلمان را در جریان وقایع آنچه که در 
دادگاه های ویژه ارتش می گذرد قرار داده باشیم، این 

مطالب را بازگو می کنیم.« 
منافقین با نفوذ در شــبکه کودتا ســعی داشتند 
در صــورت موفقیت کودتا بــا کودتاگران همکاری 
کنند و در صورت مشــاهده عالیم شکست آنان، با 
مطلع کردن بنی صدر در مقام رئیس جمهور هم وی 
را نســبت به توان اطالعاتی خــود واقف کرده و هم 
اعتراف هــای گوناگون درباره همکاری این گروهک 
با کودتاچیان را خنثی کنند. منافقین همچنین مسعود 
کشــمیری و جواد قدیری را وارد ستاد خنثی سازی 
کودتا کردند تا ســر نخ های ارتباط گروهک نفاق با 
عوامل کودتــا را از بین ببرند. در متن بازجویی یکی 
از سران کودتا به نقل از مسئوالن سیاسی کودتا آمده 
است، مذاکره با ســازمان مجاهدین خلق به نتیجه 
رسیده بود: »می گفت که ما این قول را از مجاهدین 
خلق گرفته ایم که آن روز ]روز کودتا[ بی طرف بمانند. 
در عوض اینکه آن روز بی طرف می مانند، به شان قول 

داده ایم که آزادی فعالیت سیاسی داشته باشند.« 
در پی پخش مصاحبه تلویزیونی یکی از افسران 
دستگیرشده در کودتای نوژه، در تاریخ ۲۲ شهریور 
13۵9، مبنی بر تماس کودتاچیان با سازمان و توافق 
در مورد عدم اقدام ضد کودتا از سوی سازمان، مسعود 
رجوی و موسی خیابانی در یک مصاحبه مشترک با 
خبرنگاران، ضمن تکذیب شدید این موضوع، اسناد 
و مدارکی دال بر همکاری با مقامات کشور در کشف 
کودتا ارائه دادند. همچنین ویژه نامه شش صفحه ای 
نشــریه مجاهد به این موضوع اختصــاص یافت و 
اطالعیه رسمی سازمان نیز در این مورد منتشر شد. 

در ویژه نامه مزبور، تأیید بنی صدر، رئیس جمهور مبنی 
بر نقش ســازمان در کشف کودتا و تصویر چند نامه 
درج شده بود. مطابق اســناد ادعایی سازمان، در دو 
روز 17 و 18 تیر، نامه هایی خطاب به رئیس جمهور 
و رونوشــت به دفتر امام درباره اطــالع طرح کودتا 
ارسال شده بود. حال آنکه این اطالعات در زمان ارائه 
مطالب سوخته ای بود و کودتا پیش از اطالع سازمان 
کشف و خنثی شده بود. در واقع، سازمان کوشیده بود 
با بر جای گذاردن این اســناد، هم امکان پاک کردن 
ردهای احتمالی خود را فراهم کند و هم دلیلی برای 
سهم خواهی و ادعای نقش اساسی در کشف کودتا 

داشتن ساخته شود.
»مارک گازیوروســکی« اســتاد علوم سیاســی 
دانشــگاه لوئیزیانــای آمریکا در مقاله خــود درباره 
کودتای نوژه که بر اســاس صدها ساعت مصاحبه 
بــا افراد گوناگون ایرانی و خارجی مرتبط با کودتا در 
نقاط گوناگــون جهان تهیه کرده، تصریح می کند که 
کودتاچیان با مسعود رجوی تماس گرفته و همکاری 
وی را بــرای کودتــا جلب کرده بودنــد. وی معتقد 
اســت: »علی رغم قلع و قمع شــدید عوامل کودتا، 
تنها حــدود یک چهارم رهبران و یک ســوم عوامل 
آن دستگیر شــدند.« همکاری برخی اعضای دفتر 
ریاســت جمهوری بنی صدر با کودتاچیان نیز بعدها 
افشــا شــد. نقش بنی صدر هم در این کودتا پیچیده 
و چندوجهی بود. حجت االســالم ری شــهری در 
مصاحبه ای تأکید کرد: »متأسفانه باید عرض کنم ۵1 
نفر که در این رابطه دستگیر شده بودند، بدون مجوز 

قانونی به دستور آقای بنی صدر آزاد شدند.« 
 اندکی پس از کودتای نوژه، یعنی در اواخر 

ً
تقریبا

تیر 13۵9ش، حزب پان ایرانیســت که در کودتای 
نوژه دســت داشــت، خود درصدد کودتایی دیگر با 
همکاری برخی سران ارتشی بازنشسته برآمد که این 
اقدام آنها به مرحله عمل نرســید و خنثی شد. همین 
واقعه منجر به فرار پزشــک پور و برخی دیگر از سران 
پان ایرانیســت، به خارج از کشور )حدود دو ماه قبل 
از شروع جنگ ایــران و عراق( شد و تعدادی دیگر از 
اعضای این حزب نیز دستگیر شدند. پزشک پور که 
به دلیل توطئه علیــه حکومت وقت ایران، مجبور به 
ترک وطن و اقامت در فرانسه شده بود، فعالیت های 
سیاسی خود را در خارج از مرزهای ایران نیز با انتشار 

اعالمیه ادامه داد.

جهان
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تاریخ

سید مهدی حسینی
مورخوپژوهشگر

تقویم انقالب

فرهنگ سازی دفاع مقدس

  

در مبحث گذشته به فعالیت های دستگاه های 
اقتصــادی دولت به اختصار اشــاره شــد. 
در همان ایــام، در نیمه دوم ســال 13۵9، 
دستگاه های علمی، فرهنگی و هنری دولت 
نیز درگیر جنگ و دفاع مقدس شــدند و در 
امر خدمت رسانی، فرهنگ سازی انقالب و 
جبهه و دفاع مقدس نقش آفرینی کردند. البته 
در نخســتین ماه های جنگ، سعی می شد 
همه چیز رنگ و بویی از انقالب و شعارهای 
آن داشته باشد. نکته مهم آنکه فعالیت های 
فرهنگی از ســالن های تئاتر، ســینماها، یا 
گالری هــا و کتابخانه هــا بیرون آمــده و به 
مکان هایی، چون مساجد، حسینیه ها، سالن 
مدارس، خانه ها  و حتی کوچه و خیابان ها 
راه پیدا کــرده بود و در ســال های 13۵8ـ 
13۵9 کمتر مسجدی یافت می شد که برنامه 
نمایش فیلم نداشته باشد یا کتابخانه ای فعال 
نباشــد. در صحن حیاط بیشــتر مساجد 
محله هــا نیز نمایشــگاه دائمی از پوســتر 
و عکس، کتــاب و نوارهــای صوتی دیده 
می شد. افزون بر آن، مردم در خانه های شان 
کتابخانه تشکیل داده بودند و از امانت دادن 
آن یا تبلیغ کتاب خوانــی دریغ نمی کردند، 
یا در کوچه ها و خیابان ها به مناســبت های 
 گوناگــون برنامه فرهنگــی و هنری به اجرا 
در می آمــد و ایــن روند به گونــه ای بود که 
بســیاری از دســتگاه های دولــت، به ویژه 
وزارت خانه ها را هــم متأثر کرده بود که در 
این مختصر به برخی از آنها اشاره می شود:  

1ـ وزارت آمــوزش و پرورش در زمینه های  
گوناگــون در جنگ نقش ایفــا کرد؛ هم در 
جنگ و هم در پشــتیبانی ها. بــرای نمونه، 
ادامه  تاریــخ 13۵9/9/16 چگونگــی  در 
تحصیــل دانش آمــوزان مناطــق جنگی و 
جنگ زده کشور در سال تحصیلی جاری از 
ســوی وزارت آموزش و پرورش اعالم شد. 
براســاس مصوبه جلسه ۲1۴ شورای عالی 
آموزش و پرورش افرادی که از مناطق جنگی 
به ســایر شــهرهای ایران مهاجرت کرده و 
برای نام نویســی و ادامه تحصیل به ادارات 
آموزش و پرورش مراجعه می کنند، چنانکه 
فاقد مدارک تحصیلــی الزم بوده یا مدرک 
تحصیلی تأیید  نشده همراه داشته باشند، از 
آنان امتحان قوه برابر مقررات مربوط به عمل 
آمده و به کالسی که شایستگی دارند، معرفی 

می شوند. 
۲ـ وزارت آموزش عالی وقت هم اقدامات 
الزم و مناســب را در رابطه با جنگ به کار 
گرفــت و طی اعالمیــه ای از ادامه فعالیت 
دانشگاه ها و ایجاد امکانات و تسهیالت ویژه 
برای دانشجویان شهرهایی که مورد تهدید 
حمالت موشــکی و بمباران دشــمن قرار 
دارند، خبر داد. از جمله اینکه دانشــجویان  
این شــهرها می توانند بــا مراجعه به محل 
تحصیل و دریافــت معرفی نامه به صورت 
مهمان به دانشــگاه های دیگر منتقل شوند 

و... .
3ـ وزارت ارشاد اســالمی هم مانند سایر 
دســتگاه ها در طول جنگ تحمیلی در ابعاد 
گوناگون نقش آفرین بود. برای نمونه، مرکز 
هنرهای نمایشــی وزارت ارشاد اسالمی از 
کلیه گروه های نمایشی سراسر کشور دعوت 
کرد آمادگی خود را برای اجرای نمایش در 
جبهه های حق برای رزمندگان اسالم به این 
مرکــز اعالم کنند. روابــط عمومی وزارت 
ارشــاد اســالمی ضمن اعالم این مطلب، 
از گروه های نمایشــی اعم از آزاد و وابسته 
به ارگان ها و نهادهای انقالب اســالمی در 
سراسر کشور درخواست کرد به منظور یاری 
بخشیدن و افزایش روحیه رزمندگان  پرتوان 
اعالم آمادگی خــود را به مرکــز هنرهای 

نمایشی در تاالر وحدت اعالم دارند. 

تاریخ 28 مرداد کودتایی پیچیده تر از 
بررسی سناریوی براندازی جمهوری اسالمی از طریق کودتا ـ  2
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جایگاه  واال  و  ارزشمند  پدر نزد خداوند
   مکتب    

آیت الله محمدتقی بهجت :هدایت عامه مقدر شــده اســت 
و هــر فرد صالحیت اصالح دارد و به ادله ای که در دســترس 
ماست، بر ما اتمام حجت شــده است. بال که محقق است و 
نیز محقق است که آن نتیجه اعمال ماست. چنانکه خداوند در 
قرآن شریف می فرماید: » نعمتی را که بر قومی ارزانی داشته، 
تغییر نمی دهد تا اینکه آنان خود را تغییــر دهند.« )رعد/ 11( 
بنابراین، از عظمت و بزرگی بال پی می بریم که گناهان ما چقدر 
بزرگ است. این عذر که »دیگران کردند، ما هم کردیم« مورد 
پذیرش قرار نمی گیرد؛ چرا که همیشه اهل دنیا و کفار، اکثریت 

را تشکیل می دادند.

ابتالئات به اختیار ما
سلوک

ابتکار امام )ره(
راهنما

حجت االسالم مهدی پورحسین: از جمله ابتکارات حضرت 
امام)ره( که به نظر من تحول عمیقی در فقه ایجاد کرده و خواهد 
کرد، طرح نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط فقیه 
اســت که تاکنون مورد توجه زیادی قرار گرفته اســت. یکی از 
چیز هایی که موضوع آن تغییر کرده و امام بر اساس همین تغییر 
موضوع، تحول بسیار شگرفی را در فقه ما ایجاد کردند، تغییر 
در موضوع و ماهیت »دولت« اســت. امام به منزله یک فقیه و 
مرجع تقلید حکومت تشکیل دادند؛ ولی حکومت خودش را 
بر اســاس تغییر موضوع و بر اساس عنصر زمان و مکان شکل 

دادند... 

روایت داریم شیطان در چند جا نعره زده است. یک 
جا وقتی که سوره حمد نازل شد؛ چون »ام الکتاب« 
ِه 

َّ
و خالصه قرآن است و خالصه حمد هم »ِبْسِم الل

ِه 
َّ
حیِم« است؛ یعنی شما وقتی »ِبْسِم الل ْحمِن الرَّ الرَّ

حیِم« می گویی، در واقع همه قرآن را به  ْحمِن الرَّ الرَّ
زبان آورده ای. امیرالمؤمنین)ع( فرمودند: »خداوند 
همه قرآن را در حمد قرار داده است و همه حمد را 
حیِم« خالصه کرده و همه  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ

َّ
در »ِبْسِم الل

حیِم« را در بای »بسم الله«  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ
َّ
»ِبْسِم الل

خالصه کرده و همه بای »بســم الله« هم در نقطه 
زیر بای »بســم الله« خالصه شده است.« )العلم 
نقطة کرها الجاهلون؛ می دانید که شروع کلمات با 
نقطه است. قلم که روی کاغذ می رود با نقطه است 
کــه تبدیل به الف و دیگر حروف می شــود.( بعد 
حضرت فرمودند: »من نقطه باء بسم الله هستم، 
قرآن ناطق من هســتم.« لذا بزرگی می گفت: اگر 
کسی یک بار یاعلی بگوید مثل اینکه یک ختم قرآن 

کرده است. سیدزین العابدین ابرقوئی کتابی به نام 
»والیت المتقین« دارد که در آنجا می گوید از این 
حدیث اســتفاده می شود که حقیقت و باطن قرآن 
وجود آقا امیرالمؤمنین)ع( است و کسی که یاعلی 
می گوید مانند این اســت که یــک دور قرآن را در 
وجودش گذرانده است. اتصال به امیرالمؤمنین)ع( 
اتصال به قرآن است؛ چون حقیقت قرآن همین ها 

هستند... .
در شب معراج که پیامبر)ص( به آسمان رفتند، 
صحنه های خیلی مهمی را دیدند که بخش زیادی 
از آن درباره حضرت امیرالمؤمنین)ع( بوده است. 
پیامبر)ص( می فرمایند: »در آســمان چهارم دیدم 
آقا علی)ع( تشــریف دارند و مالئکه می آیند دور 
حضــرت طواف می کنند و می رونــد. از جبرئیل 
پرسیدم، پســر عم من به اینجا تشریف آورده اند. 
عرض کرد نه یا رســول الله)ص(، مالئکه آسمان 
در خانه خدا شــکایت کردند کــه مردم زمین این 

توفیق نصیب شــان شــده که جمال موال را ببینند 
مگر ما مالئکه چه گناهــی داریم که آقا را زیارت 
نکنیم. اصرار کردند و خداوند متعال شبه و تمثال 
موال را در آســمان چهارم برای مالئکه گذاشــته 
اســت و آنها فوج فوج می آیند زیــارت و طواف 
می کنند و یک بار هم بیشتر نوبت شان نمی رسد. 
)چــون مالئکــه عددشــان خیلی زیاد اســت و 
بیشــترین موجودات عالم مالئکه هستند.(... .« 
َعِظیِم« 

ْ
َبِإ ال چندین روایت داریم که فرموده اند »النَّ

امیرالمؤمنیــن)ع( اســت. چون مســلمان ها در 
مورد قیامت اختــالف ندارند و خداوند بعد از آن 

وَن«. همه 
ُ

ِذی ُهْم ِفیِه مخَتِلف
َّ
می فرماید: »ال

انبیاء در گرفتاری های شــان از موال 
کمک می گرفته اند. پیامبر)ص( 

ما هــم در همه مســائل از 
کمک  امیر)ع(  حضرت 

می گرفتند.

قرآن ناطق الهی
 منبر  

گفتاری از حجت االسالم والمسلمین حبیب الله فرحزاد به مناسبت میالد مولی الموحدین امیرالمؤمنین علی)ع(

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیرگروهمعارف

 خرید و فروش 
احکام

پرســش: آیا خرید و نگهداری و اســتفاده از دستگاه گیرنده 
برنامه های تلویزیونی  و اینترنتی از ماهواره جایز اســت؟ اگر 
دستگاه گیرنده مجانی به دست انسان برسد، چه حکمی دارد؟

 وسیله ای 
ً
پاسخ: دستگاه آنتن ماهواره  از این نظر که صرفا

برای دریافت برنامه های تلویزیونی است که هم برنامه های 
حالل دارد و هم برنامه های حرام، حکم آالت مشترک را 
دارد. بنابراین، خرید و فروش و نگهداری آن برای استفاده 
در امور حرام، حرام است و برای استفاده های حالل جایز 
است؛ ولی چون این  وسیله برای کسی که آن را در اختیار 
 فراهم می کند 

ً
دارد، زمینه دریافت برنامه های حرام را کامال

و گاهی نگهداری آن مفاسد دیگری را نیز در بر دارد، خرید 
و نگهداری آن جایز نیســت مگر برای کسی  که به خودش 
مطمئن است که اســتفاده حرام از آن نمی کند و بر تهیه و 
ب نمی شود. 

ّ
نگهداری آن در خانه اش مفسده ای هم مترت

البته اگــر قانونی در این مورد وجود داشــته باشــد، باید 
مراعات شود. 

آیت الله العظمی خامنه ای، اجوبة االستفتائات، سؤال 1۲13

احترام به والدین یکــی از آموزه های مهم دین 
اسالم است. آیاتی مستقیم و غیر مستقیم در این 
موضوع نازل شده و روایات بسیاری در وجوب 
احترام به والدین به دســت ما رســیده است. 
ی َرُبک إال 

َ
ض

َ
خداوند در قرآن می فرمایــد: »َوق

 
َ

ك
َ

َنّ ِعْند
َ

غ
ُ
ا َیْبل ْیِن ِإْحَساًنا ِإَمّ

َ
َواِلد

ْ
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ُ
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َ
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 َو ال 
ّ

ٍف
ُ
ُهَما أ

َ
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ْ
ل

ُ
ق

َ
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َ
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َ
ُهَما ف

َ
ْو ِکال

َ
ُهَما أ

ُ
َحد

َ
ِکَبَر أ

ْ
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ِریًما«؛ پروردگار تو 
َ
 ک

ً
ــْوال

َ
ُهَما ق

َ
 ل

ْ
ل

ُ
ْنَهْرُهَما َوق

َ
ت

حکم نمود که جز او را نپرستید و به پدر و مادر 
 نیکی کنید و اگر یکی از آنها یا هر دو نزد تو 

ً
کامال

به پیری رسیدند، کمترین اهانتی به آنها روا مدار 
و بر آنها فریاد مزن و گفتار لطیف و ســنجیده به 
آنها بگو.)اسراء/ ۲3( خداوند در سوره بقره، آیه 
83 نیز می فرماید: »و چون از فرزندان اسرائیل 
پیمان محکم گرفتیم که جز خدا را نپرستید، و 
به پدر و مادر، و خویشان و یتیمان و مستمندان 
احســان کنید...« در آیه 36 سوره نساء و آیه 1۴ 
ســوره لقمان نیز آمده اســت. همچنین رسول 
خدا)ص( می فرمایند: »اطاعت از پدر و مادر، 
اطاعت از خداست و نافرمانی از آنها، نافرمانی 
خداست.«)نهج الفصاحة( ارزش والدین فقط 

به دالیل دنیایی و مادی نیست؛ بلکه نگاه تربیتی 
والدین اهمیت دارد؛ زیرا والدین برای تربیت و 
رشــد و نمو فرزندان خود جهاد می کنند و تمام 
لذایذ دنیایی را بر خود حرام می دانند. خداوند 
والدین را ارزشمند می داند؛ چون آنها نگاه شان 
به مخلوق خدا که فرزندشــان باشد، نگاهی به 
رنگ و خلق خداســت. درســت است که این 
احســاس را هم خداوند در وجود انسان ها قرار 
داده، اما بــا توجه به اختیاری که انســان دارد، 
مشخص است که این نحوه رفتار با تأمل و تفکر 
و ارزشمند دانستن یک انسان است. والدین را 
می توان مصداق انسانی دانست که با رفتار خود 
دنیا را زنده می کند. خداوند در آیه ای می فرماید: 
اَس َجِمیًعا...«؛  ْحَیا الَنّ

َ
َما أ َنّ

َ
أ

َ
ک

َ
ْحَیاَها ف

َ
»... َوَمْن أ

و هر کس که به او حیات بخشــد، چون کسی 
اســت که همه مردم را حیات بخشــیده باشد.

)مائده/ 3۲(
همان طــور که این آیه لفظــش خاص، ولی 
معنایش عام است، منطوقش خاص و مفهومش 
می تواند عام باشــد. یعنــی در اینجا می توانیم 
زنده کردن را معنای معنوی هم در نظر بگیریم 
که هر کسی که ســبب هدایت و تربیت کسی 
شــود، گویا دنیا را زنده کرده است و والدین به 
ویژه پدر، به دلیل این جایگاه خاص شــان مقام 
واالیی دارند. درباره اینکــه در این آیه می توان 
تربیت و هدایت و راهنمایی کردن یک انســان 

به ســوی حیات معنوی و اخالقی را زنده کردن 
تمام جهان دانست، باید به روایتی استناد کنیم 
از سماعه که می گوید: از امام صادق)ع( درباره  
آیه3۲ ســوره مائده پرســیدم. فرمود: هر کس 
نفســی را از گم گشتگی به ره یافتگی آورد، گویا 
آن را زنده کرده... .)الکافی، ج۲، ص۲10( این 
خصوصیت است که خداوند دوست می دارد و 
از ما می خواهد به کســی که جلوه مظاهر الهی 
است، احترام بگذاریم و با این احترام از زحمات 
او تشــکر کنیم و نگاه تربیتی او را ستایش کنیم. 
حتی در برخی روایات آمده اســت که رســول 
خدا)ص( می فرمایند: »أطع الوالدین و إن کانا 
کافرین«؛ به پدر و مــادرت احترام کن، گرچه 
 پدر و مادر 

ً
کافر باشند.)جامع االخبار( آیا واقعا

کافر را هم باید محترم بشــماریم؟ در حقیقت 
بنابر همان استدالل باالست که فرقی در مؤمن 
یا کافر بودن والدین نمی کند. انســان ها گاهی 
طبق فطرت شان عمل می کنند؛ به ویژه وقتی با 
کسی که دوستش دارند، تعامل می کنند. فطری 
عمل کردن مانند دینی عمل کردن است؛ یعنی 
والدین کافر بدون آنکه بدانند، بنابر فطرت شان 
سعی می کنند فرزندشان را درست تربیت کنند 
و او را در راه انسانیت قرار دهند. خداوند ارزش 
این انسان را که سعی می کند فرزندش را با نگاه 
فطری و دور از آلودگی های دنیایی و شــیطانی 
تربیت کند، دوســت دارد و احتــرام او را حتی 

در حالی که کافر اســت، واجب فرموده است. 
خداوند به واســطه همین مقام و ارزش خاص 
و واالیــی که برای پدر قرار داده، دعای ایشــان 
را نیز برآورده می فرماید. رســول خدا)ص( در 
همین زمینه می فرماینــد: »همانگونه که دعای 
پیامبران در مورد امت خودشان مستجاب است، 
دعای پدران نیز در حق فرزندان شان مستجاب 
آیت العظمی  حضرت  است.«)نهج الفصاحه( 
مرعشــی نجفی می گوید: زمانی که در نجف 
بودیم، روزی هنــگام ظهر، مادرم به من گفت: 
برو پدرت را صدا بزن تا برای صرف ناهار بیاید. 
من به طبقه باال رفتــم و دیدم که پدرم، در حال 
مطالعه خوابیده اســت. نمی دانستم چه کنم؟ 
از طرفی باید امــر مادر را اطاعت می کردم و از 
طرفی، می ترســیدم با بیدار کردن پدر، باعث 
رنجش خاطر او گردم. خم شــدم و لب هایم را 
کف پای پدر گذاشــتم و چندین بوسه زدم، تا 
اینکه در اثر قلقلک پا، پدرم از خواب بیدار شد و 
دید من هستم. وقتی این ادب و احترام را از من 
دید، گفت: »شــهاب الدین تو هستی؟« عرض 
کردم: بله آقا. دو دســتش را به سوی آسمان بلند 
کرد و گفت: »پسرم، خداوند عزتت را باال ببرد 
و تو را از خادمین اهل بیت)ع( قرار دهد؟« و من 
هر چه دارم از برکت همان دعای پدرم است که 
در حق من نمود و به مرحله اجابت رسید.«)رمز 

موفقیت بزرگان(

 محب علی)ع( 
و در امان بودن 

 
انسان ها در زندگی در معرض آسیب های 
متعــدد مــادی و معنوی هســتند و الزم 
اســت مراقبت های مادی و معنوی داشته 
باشــند. مصرف دارو بعد مــادی دارد و 
مراقبت هایــی، مانند صدقــه، ترک گناه، 
دوری از برخی رفتارها که عامل صدمات 
و آســیب های جســمی و روحی هستند، 
دوری از برخــی افراد، مکان هــا و ... نیز 
معنوی هســتند. یکی از روش های دیگر 
تالوت یا نوشــتن و همراه داشــتن برخی 
آیــات قرآن اســت که به  عنــوان »حرز« 
شناخته می شود. از جمله این آیات آیه ۵1 
و ۵۲ سوره قلم است که می فرماید: »َو ِإْن 
ا  مَّ

َ
ْبصاِرِهْم ل

َ
وَنک ِبأ

ُ
ُیْزِلق

َ
ُروا ل

َ
ذیَن کف

َّ
َیکاُد ال

َمْجُنوٌن، َو ما ُهَو 
َ
ُه ل وَن ِإنَّ

ُ
ول

ُ
کَر َو َیق

ِّ
َسِمُعوا الذ

میَن«؛ نزدیک اســت کافران 
َ
عال

ْ
 ِذکٌر ِلل

َّ
ِإال

هنگامی که آیات قرآن را می شنوند با چشم 
زخم خود تو را نابود سازند و می گویند او 
به یقین دیوانه اســت. در  حالی  که این جز 
تذکر ]و مایه بیداری[ برای جهانیان نیست.
 آیة الکرســی نیز از آیاتی اســت که برای 
حفاظــت و در امــان مانــدن از صدمات 
سفارش شده است. »آیة الکرسی« و آیه »و 

ان یکاد« را »آیات الحرز« خوانده اند. 
ِحــرز، پــاره ای از آیــات، اذکار، اوراد و 
ادعیه مأثوری اســت که بــرای حفظ جان 
و مال از آســیب ها یا برای رفع بال و آفات 
می خوانــده یا به  صــورت مکتوب با خود 
حمل می کرده اند. کلمــه حرز در لغت به 
معنای جای مطمئن اســت. حــرز به این 
 امن و مطمئن به 

ّ
مفهوم، به معنای محــل

منظور حفظ مال از دستبرد دیگران است. 
واژه حرز و مشتقات آن در قرآن نیامده، اما 
در احادیث شیعه و سّنی و ادعیه مأثور این 
واژه فراوان به کار رفته  است. شماری از این 
حدیث ها، از جمله حدیث انس بن مالک و 
حدیث منقول از حضرت علی)ع(، حاکی 
از کاربرد حرز، به معنای مصطلح در صدر 
اسالم اســت، به این معنا که پیامبر)ص(، 
امامان و برخــی از صحابه و تابعان و اتباع 
ایشان برای حفظ خود یا دیگران از گزندها 
و آســیب ها حرز به کار می بــرده و نتیجه 
مطلوب را نیز به دســت می آوردند. برخی 
علما به سند برخی از احراز اشکاالتی وارده 
کرده اند و برخی دیگر را تأیید کرده اند؛ اما 
مطمئن ترین احراز را می توان همین دو آیه 
و معوذتین)سوره های فلق و ناس( دانست 
 آنچه بیشتر 

ً
و به آن توجه داشــت. احتماال

مورد استفاده پیامبر)ص(، ائمه)ع( و اولیای 
خدا قرار داشته و دارد، همین آیات الحرز و 
معوذتین بوده است. علّی بن ابراهیم در شأن 
نزول آیه »و ان یکاد« می گوید، هنگامی که 
رســول خــدا)ص( از مقــام و منزلــت 
امیرالمؤمنیــن)ع( برای آنها صحبت کرد، 
گفتند: »ُهــَو َمْجُنوٌن«! پس خداوند تعالی 
ِمیَن« که منظور 

َ
َعال

ْ
ل

ِّ
ٌر ل

ْ
 ِذک

َّ
فرمود: »َو َما ُهَو ِإال

اســت.)بحاراألنوار،  امیرالمؤمنیــن)ع( 
ج۲۲، ص73( امام صادق)ع( می فرمایند: 
ــُر؛ همــان علّی بن ابی طالــب)ع( 

ْ
ک

ِّ
»الذ

با  ص۲۲(  ج37،  اســت.«)بحاراألنوار، 
توجه به این حدیــث می گوییم خداوند به 
حرمت امیرالمؤمنیــن)ع(، حمل کننده و 
ذکرکننده این آیه را از آفت ها و آسیب ها در 
امان نگاه می دارد. نام و یاد علی)ع( آنقدر 
عظمت دارد که می توان آن  را به عنوان حذر 
به کار برد؛ چــه آنکه ذکر علی)ع( عبادتی 
اســت که مورد توجه خاص خداوند هم 
قرار دارد. همانطور که ثابت است نزد همه 
ما، محبان امام علی)ع( و شیعیان ایشان در 
مقایسه با دیگران، بیشترین امان را از آفت ها 

و صدمات معنوی داشته و دارند.

دین

آیه

عبدالرضا سمیعی
پژوهشگرعلوماسالمی
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ن ز
زندگی 

آزادی

انقالب اسالمی معرف الگوی سوم زن است
مسئول امور زنان ستاد کل نیروهای مسلح در گفت وگو با صبح صادق

 ویژه نامه ای درباره ارتقای جایگاه زنان
 توسعه و آبادانی ایران 

 و  مردم ساالری دینی   پس از انقالب اسالمی
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زنپرونده

 ارتقای جایگاه زنان
 پس از انقالب اسالمی

قانونگذار
حامی

زنانایران
پیشرفت ها و دستاوردهایی که زنان ایران زمین 
در طول 44 ســال پس از پیــروزی انقالب 
اســالمی از خود به یادگار گذاشــته اند، در 
دنیــای امروز جایــگاه رفیعی را بــرای آنها 
بــه وجود آورده اســت. پس از بهمن ســال 
1357، محیطی امن و ســالم برای حضور 
اجتماعی زنان فراهم شــد و تأکید حضرت 
امام خمینــی)ره( مبنی بر اینکه زنان باید در 
مقدرات اصلی مملکت دخالت کنند، فتح 
بابی بود برای اینکه بانوان اندیشمند، با فکر و 
دغدغه مند وارد عرصه های اجتماعی، علمی، 
مدیریتی، اقتصادی و... شوند و ظرفیت های 

خود را در مسیر انقالب به کار بگیرند.
در ادامه همین مسیر، سال ها بعد اوضاع 
کشور و سیاســت های کالن نظام و دیدگاه 
رهبر معظــم انقالب هم موجب شــد این 
عرصه برای بروز و ظهور زنان گســترده شود 
تا بتوانند بیش از گذشــته بــه جایگاه رفیع و 
بلندمرتبه  دست پیدا کنند. از این  رو، در حوزه 
فعالیت های علمی، زنان ما قله های مهمی را 
یکی پس از دیگری فتح کردند؛ به گونه ای که 
نام بانوی ایرانی ما جزء 100 دانشــمند برتر 
جهان قرار گرفت. همچنین، بانوان توانستند 
پس از پیروزی انقالب، 33 درصد از اعضای 
هیئت علمی دانشگاه ها در رشته علوم پزشکی 
و ســایر علوم و نیز 56 درصد از کرسی های 

دانشگاه را از آن خود کنند.
بنابرایــن، می توان گفــت در عرصه های 
علمی جمع کثیری از زنان کشــورمان موفق 
شــرکت های  هیئت مدیره  عضــو  شــدند 
دانش بنیان باشــند و نیز در عرصه اقتصاد و 
کارآفرینی افزون بر ایجاد شغل برای جمعی 
از بانوان، به نوآوری و خالقیت های مثال زدنی 

دست پیدا کردند.
در عرصه هــای بین المللی ورزشــی هم 
بانوان ایرانی صاحب عنوان شدند و مدال های 
بسیاری را دریافت کردند و با کسب سهمیه 
المپیک و پارالمپیک توانستند در جهان حرفی 
برای گفتن داشته باشند. این در حالی است 
که در بخش فرهنگ و هنر هم بانوان ایرانی 

به خوبی درخشیدند. در این میان، می توان به 
موفقیت بانوان مستندســاز در جشنواره های 
بین المللی اشاره کرد. همچنین باید گفت، 
بیش از 900 مؤلف و بیش از 800 ناشر زن 
در کشور فعال هستند و این تنها گوشه ای از 
دســتاوردهای نظام و انقالب در حوزه زنان 
اســت که در ســایه امنیت، آزادی و محیط 
اجتماعی پویا و سالم برای زنان فراهم  شده 

است.
البته بیان همه دستاوردها در این فرصت 
کوتاه ممکن نیســت و الزم است ساعت ها 
ظرفیت بانوان در عرصه های گوناگون بررسی 
شــود؛ ضمن اینکه بایــد در این مهم تالش 
بیشــتری صورت بگیرد تــا ظرفیت عظیم 
بانوان ما شناخته و برای آن برنامه ریزی های 
جدی پیش بینی شــود؛ چراکه زنــان امروز 
جامعه ما ظرفیت باالیی برای ایجاد مســیر 
به منظور پیشرفت کشور دارند و مسئوالن و 
سیاست گذاران باید به طورجدی این ظرفیت 

را ببینند و حمایت کنند.
در حوزه قانون گذاری هم باید بسترهای 
الزم برای حمایت های ویژه از بانوان فراهم 
شــود. البته تا به امروز طرح ها و لوایحی در 
دستور کار مجلس شورای اسالمی است که 
امید می رود با تصویب آنها به رفع مشکالت 
بانوان در جامعه کمک شــود. در این میان، 
می توان به الیحه امنیت زنان اشــاره کرد که 
یکی از موضوعــات مهم در حــوزه بانوان 
اســت و با تصویب آن امنیت بیشتری را در 
محیط خانواده و جامعه شاهد خواهیم بود؛ 
همچنین اصالحیه قانون حمایت از خانواده 
را مرکز پژوهش های مجلس آماده  کرده و به 
 زودی به مجلس ارائه خواهد شــد. از سوی 
دیگر، طرحی در باب تابعیت فرزندان دارای 
مادر ایرانی در دســتور کار قرار گرفته است 
که امیدواریم با تصویب آن مشکالت عمده 
در این موضوع مرتفع شــوند. همچنین، در 
باب حضانت هم فراکسیون زنان در مجلس 
طرحی را آماده کرده که ان شاءالله به زودی در 

دستور کار قرار می گیرد.

 زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کرد

زنان 
تمدن ساز

رئیس اندیشکده زن و خانواده دانشگاه امام حسین)ع( 
در ادامه با تأکید بر اینکه نگاه انقالب اســالمی به زن، 
مسئله محور نبود؛ بلکه نگاهی تمدن ساز و پیش برنده در 
همه ابعاد جامعه بــود، عنوان کرد: »از دیدگاه انقالب 
اهداف تربیتی، اجتماعی، پیشرفت و تعالی جامعه در 
سایه وجود زن محقق می شود؛ در حالی  که در گفتمان 
غرب که رو به  زوال و در حال ســپرده شدن به زباله دان 
تاریخ است، زن به مسئله تبدیل شده که نگاهی ابزاری، 
او را به  وسیله ای برای پیشرفت جامعه بدل کرده است؛ 
بنابرایــن، در غرب نگاهی یک بعــدی و یک وجهی 
به زن وجود دارد که آن  هم در خدمت توســعه نابرابر 
و نامتوازن به کار می رود.« این کارشناس فرهنگی در 
ادامه یادآور شــد: »پیام انقالب اسالمی این بود که زن 
با تمام ویژگی هایش یک انسان است و در تراز ارتباط با 
خداوند و در تراز ارتباط با طبیعت و نیز در ساحت های 
چهارگانه ای که با افراد ارتباط دارد، یک انســان است 
بــا ویژگی هایی کــه در نقش های اجتماعــی برای او 
تعریف می شود؛ نقش های اجتماعی که باید در قالب 
آینده سازی، تعلیم و تربیت و مادر و همسر بودن با یک 

هویت ذاتی ایفا شوند.«

هنر 
حضرت امام)ره( 

وی در ادامه با بیان اینکه در زمان طاغوت زنان به  شدت 
نادیده گرفته شــدند و در هیچ عرصه ای از حضور آنها 
اســتفاده نشــد، تصریح کرد: »آن زمان هیچ بستری 
برای حضور زنان فراهم نبــود؛ چراکه همه جا بر پایه 
بی بندوباری، ترویج خانه های فســاد، فاحشــه گری و 
اختالط زن و مرد شکل گرفته بود و این موضوع همواره 
عرصه را برای حضور فعال زنان تنگ می کرد.« اصالنی 
یادآور شد: »دراین باره هم رژیم منحوس پهلوی معتقد 
بود، زن ایرانی باید از نوک پا تا فرق ســر غربی شود تا 
آدم باشد؛ بنابراین در چنین محیطی ظرفیت و زمینه ای 
برای کنشــگری و بــروز و ظهور زنــان متدین وجود 
نداشــت؛ اما هنر حضرت امام)ره( این بود که هویت 
زن را به رســمیت شناخت و آن را در مسیر پیشرفت و 
تداوم انقالب اسالمی قرار داد.« این استاد دانشگاه در 
ادامه افــزود: »زنان هم از این فرصت طالیی به وجود 
آمده به شکل زیبا استفاده کردند و در عرصه های علمی 
و فرهنگی درخشیدند. پیش از انقالب کمتر از انگشتان 
یک دســت نویســنده زن داشــتیم که اآلن این رقم به 
نزدیک 17 هزار بانو رسیده است. بنابراین، حضور زنان 
پس از انقالب در روایت گری، تحلیل و بررسی مسائل 

و نویسندگی چند هزار برابر شده است.«

زن ایرانی
الگوی جهانی

رئیس بسیج زنان کشور با اذعان به این امر که انقالب 
اسالمی الگوی ســوم زن را به دنیا معرفی کرد، اظهار 
داشــت: »این الگو نه شــرقی اســت و نه غربی. زنی 
است که توانمند، پویا، تمدن ســاز و چندوجهی بوده 
و انســانیتش بر ابعاد جنسی که موردنظر غرب است، 
می چربــد و همه نیازهــای جنســی را در چارچوب 
خانواده تعریف می کند و در جامعه رفتاری توأم با عفاف 

و حیا دارد.« 
وی در ادامــه توضیــح داد: »در نظــام جمهوری 
اسالمی، زن در متن و مرکز بوده، اما در عین  حال عفیف 
و شریف است؛ بنابراین این تعریف اسالمی از زن حاال 
حاالها برای فرهنگ منحــط غربی که هویت زن را از 
بین برده، قابل  فهم نیست؛ اگرچه همواره رگه هایی از 
این پیام در ذهن زنان و مردان آزاداندیش غرب تأثیرگذار 

بوده است.«

سرمایه اجتماعی
 انقالب

اصالنی در پاســخ به این پرســش که »بعد از انقالب 
اسالمی زیســت اجتماعی زنان تا چه اندازه دگرگون 
شد؟« اظهار داشت: »پس از پیروزی انقالب اسالمی، 
زنان فعال و کنشــگر بوده و دچار روزمرگی نیســتند. 
به  عبارت  دیگــر، زناِن بعد از انقــالب، پویا، فعال و 
خواهان پیشرفت در حوزه فردی و اجتماعی شده اند. 
ایــن به معنای آن اســت که پس از وقــوع بزرگ ترین 
رویداد قــرن در ســال 1357، زنان به ســرمایه های 
اجتماعی تبدیل شــده اند؛ زنانی که با نگاه به الگوی 
نه شــرقی و نه غربی توانســته اند یک محیط زیســت 
آرامش بخش را بــرای جامعه فراهم کننــد و لذا این 
 نگرش و این نگاه پس از انقالب بســیار پررنگ شده 

است.«
این استاد دانشگاه در ادامه با تأکید بر این امر که پیش 
از انقالب هم جامعه متدین ایرانی زنان مؤمن و عفیفه 
را درون خود پرورش داده بود، خاطرنشان کرد: »با این  
همه، تفاوت اینجاست که زنان متدین پیش از انقالب، 
هیچ ظهور و بروزی در جامعه نداشتند به جز رفتارهایی 
که باز در سایه ســار حرکت های انقالبی و اســالمی 
شکل  گرفته بود، مثل دوران مشروطه و کنشگری که در 
پیام میرزای شیرازی اتفاق افتاد. این مسئله نیز گویای 
حضور و حرکت زنان در ســایه روحانیت و اســالم 
اســت؛ چراکه جامعه آمادگی و ظرفیت را برای زنان 
 ایجــاد نکرده بود تا بتواننــد در محیطی امن به صحنه

 بیایند.«

غرب 
علیه زن ایرانی 

اصالنی با اشــاره به کتاب های منتشرشــده در غرب 
اســتوار بــر پایــه زن و خانــواده، خاطرنشــان کرد: 
»انتشار این کتاب ها نشــان می دهد پیام روح بخش و 
حیات بخش از موضوع زن در خارج از کشور، کسانی 
را که روح آزاداندیش و مبتنی بر فطرت انسانی دارند، 
به وجد آورده اســت، مثال بارز آن هم کتابی است که 
»ویلیام گارتنر« تحت عنوان »جنــگ علیه خانواده« 

نوشته است.« 
وی افزود: »اگرچه چنین شخصیتی از زن ایرانی را 
عموم جامعه غربی برنمی تابد و فهم و درکی مشکل از 
آن دارد؛ اما هنوز ذهن های آزاد و دانشمندان آزاداندیشی 
هستند که این پیام را دریافت و آن را به گفت وگوهای بین 
نسلی تبدیل می کنند. در این میان، می توان به جنبشی به 
نام »ُمدنا« اشاره کرد که آن را دختران نوجوان آمریکایی 
مبتنی بر داشــتن لباس و پوشش مناســب و نه لباسی 
جذب و بدن نما به راه انداختند یا جنبش دیگری، مانند 
»خویشــتن داری« و نیز جنبشــی که در آن »زنان مایل 
هستند با سِر پوشیده« در جامعه حضور داشته باشند؛ 
بنابراین این مفاهیم در قالب جنبش های متعدد در حال 

رشد و متأثر از گفتمان است.«

شعاری علیه
 زن، زندگی، آزادی

این استاد دانشــگاه تصریح کرد: »اگر امروز فرهنگ 
منحط غربی از طریق نظام سلطه و تسلط رسانه ای علیه 
موضــوع زن در انقالب اســالمی، تجدید و بازنگری 
کرده، به دلیل انفعال شــدید آنهاست؛ چراکه در برابر 
چنین چهره تابناک و الگوی تمام نمای انسانی، مادری 
و همسری به شدت احساس خطر کرده و هجمه های 
خود را با شــعار »زن، زندگــی، آزادی« افزایش داده 

است.«
 مســئول امور زنان ســتاد کل نیروهای مسلح با بیان 
اینکه مبنــای شــعار »زن، زندگــی، آزادی« مبنایی 
برای ترویج خشونت جنسی اســت تا زنان از هویت 
خود بیگانه تر شــوند، یادآور شــد: »نخستین بار هم 
»اوجــاالن« برای اینکــه بتواند از زنــان در اهداف و 
امیال شیطانی خود در خصوص تجزیه طلبی استفاده 
 کند، به حیازدایی دســت زد و همین شــعار را ســر

 داد.
 در حالــی  که در فرهنگ و تمدن اســالمی زن مظهر 
زندگی، آزادگی، حیات بشری، تداوم زیست مؤمنانه و 
هنجارانگارانه است؛ بنابراین می توان گفت عمق معنای 
 زن و زندگی در ژرفای حرکت و جریان اسالم عزیز وجود 

دارد.«

زنان
 آرمان گرا

وی به نقش زنان در دوران هشــت ســال دفاع مقدس 
اشــاره کرد و گفت: »نقشــی که زنان پس از پیروزی 
شــکوهمند انقالب اســالمی در بعد ایثارگری نشان 
دادند )به جز نمونه هایی که در صدر اسالم وجود دارد(، 
در دنیا بی نظیر اســت. مادران و همسران صبور شهدا 
با نگرشــی بسیار ژرف نقش مهمی را در پیروزی دفاع 
مقدس ایفا کردند. این در حالی است که اگر یک مادر 
خود گنجایش وجودی عمیقی نداشته باشد، نمی تواند 
این ظرفیت ها را برای فرزندانش مهیا کند.« مســئول 
امور زنان ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه یکی از 
ویژگی های زنان پس از انقالب، نگاه آرمان گرایی بود؛ 
توضیــح داد: »زن بعد از انقالب، نقطه اوج را می دید 
و در آن مســیر حرکت و حتی فرزندان و همسرش را 
نیز به جبهه اعزام می کرد؛ در حالی  که خودش هم در 
ســتادهای پشتیبانی پشت جبهه مایه می گذاشت و در 
حال کمک رسانی به مردم و مناطق مختلف بود. از این 
 رو باید چهره ایــن زنان را تک به تک به جامعه امروز و 
نســل بعدی نشان دهیم و منتقل کنیم. در واقع، هرچه 
بیشتر بتوانیم گفت وگوی بین نســلی را با این ادبیات 
تقویت کنیم، جوانان با پشــتوانه و هویت عمیق وارد 
عرصه های گوناگون جامعه می شوند و اگر این هویت 
منتقل نشــود، در فضای فرا جهانی که پیش رو داریم، 

جوانان به لحاظ هویتی دچار مشکل خواهند شد.«

 هویت 
نسل جوان

این استاد دانشگاه راهکارهایی را برای انتقال فرهنگ 
زن انقالب اسالمی به نســل بعدی بیان کرد و گفت: 
»بایــد ایــن داشــته ها را در بســته هایی از آموزش، 
تصویرســازی، روایت گری و... به آیندگان منتقل کرد 
تا شــاهد این نباشیم که در فضاسازی دشمنان هرچند 
تعداد کمــی از جوانــان ـ که ســرمایه های مملکت 
هســتندـ تحت تأثیر قرار بگیرند و به رفتاری دســت 
بزنند که بعدها پشیمان خواهند شد.« اصالنی در پایان 
خاطرنشان کرد: »باید با بسته هایی جامع از این نگاه و 
فرهنگ متعالی به نسل جوان کمک کنیم تا در این فضا 
تنها نباشند. بسیار اشتباه است که با تأسی از غرب اجازه 
دهیم جوانان خودشان مسائل گوناگون را تجربه کنند؛ 
این یک خطای راهبردی است، باید کمک کنیم نسل 
امروز این شرایط را با پشتوانه های قوی و نگاه به هویت 
مدیریت کند. امروز فرصتی در اختیار ماست که بتوانیم 
با انتقال این فرهنگ فرزندان مان را برای آینده بسازیم 
و آنها بتوانند مانند همیشه ایران عزیز را سرافراز داشته 

باشند.«

انقالباسالمی
معرفالگویسومزناست

مسئول امور زنان ستاد کل نیروهای مسلح در گفت وگو با صبح صادق 

با وجود جایگاه واالی زن در اسالم و اهمیت نقش مادر، پیش از پیروزی انقالب اسالمی تحت تأثیر دیدگاه های 
فرهنگ ســنتی، زنان اجازه مشارکت در امور اجتماعی را نداشــتند؛ به همین دلیل زمینه الزم برای شکوفایی 
استعداد آنها فراهم نمی شد. این مســئله مهم در اوج دوران ولنگار پهلوی هم به شدت نمایان بود که در وهله 
نخست زنانگی و سپس سبک زندگی بانوان را نشانه می گرفت و مانع بروز و ظهور آنها در جامعه می شد تا اینکه 
پس از پیروزی انقالب اســالمی، با هنرمندی و قدرت حضرت امام خمینی)ره( این سرکوب از زنان برداشته و 
امکان رشد و پیشرفت برای آنها فراهم شد. در همین راستا، برای بررسی نقش زن در جامعه پیش و پس از پیروزی 
انقالب اســالمی با دکتر »مینو اصالنی« مســئول امور زنان ستاد کل نیروهای مسلح به گفت وگو نشستیم که 

مشروح آن را در ادامه می خوانید. 
 این استاد دانشگاه با بیان اینکه انقالب اسالمی خوانشی جدید مبتنی بر اسالم و آموزه های قرآنی در حوزه زن 
ارائه کرد که برای دنیا پدیده ای ناب و جدید به شمار می آمد، اظهار داشت: »این خوانش نوین به معنای این بود 
که با هویت بخشِی به زن به  منزله انسان، او توانست در راهبری جامعه و کنشگری فعال در موضوعات مختلف 

که به اساس و پیشرفت کشور مربوط و متصل می شد، ایفای نقش کند.« 

انسیه ربیعی
خبرنگار

در دوران پهلــوی به دلیل بینش مردســاالرانه 
جامعه، در زمینه اصالحات حقوقی و سیاسی 
به حقوق و مســائل زنان در بعد وسیع توجهی 
نشد. حتی در این دوره، به دلیل سرکوب های 
سیاسی و ناکامی های حقوقی، زنان نتوانستند 
جنبش های خودجــوش و مقاومت های مدنی 
گســترده ای از خود نشــان دهنــد. بنابراین، 
برخالف همــه تبلیغاتی که دربــاره دادن حق 
 و حقوق به زنان و آزادی اجتماعی و سیاســی 
 وضعیت ســنتی زنان 

ً
به آنها مطرح بود، عمال

تغییری پیدا نکرد و با وجود روند مدرن سازی 
کــه در حکومت پهلوی دنبال می شــد، تغییر 
چندانــی در موقعیت، جایــگاه و حقوق زنان 
ایرانی صورت نگرفت. از این  رو مسیری را که  
پهلوی ها برای توسعه  و نوسازی ایران  پذیرفته  
بودند، الگوی ناقصــی از غرب  بود که  تنها در 
ظواهر تمــدن  غرب  متوقف  می ماند. بر همین 
اساس، زنان  نیز در این  دوره ، بخشی از این  الگو 
به شمار می آمدند. به  همین  ســبب  در دوران  
 
ً
پهلوی الگویی از زن  معرفی می شد که  نه  کامال

الهام  گرفته  از غرب  بود و نه  نسبتی با جامعه  و 
زنان  ایرانی داشت .

در ســال های منتهی به پیــروزی انقالب، 
ســخنرانی های حضــرت امــام)ره( قدرتی 
مضاعــف به زنان جامعه داد تــا جایی که آنها 

حضور در صحنه را وظیفه و تکلیف شرعی و 
الهی خود دانســته و در دفاع از دین و ولی فقیه 
زمان از هیچ کوششی دریغ نکردند. حضور زنان 
در انقــالب در قالب تظاهرات ضد حکومتی، 
ترغیب خانواده در جهت فعالیت های انقالبی، 
گردآوری و پخش اخبار، توزیع اعالمیه ها، پناه 
دادن به مبارزان و رزمندگان انقالبی موردحمله، 
سنگرســازی در برابر دشمن و گاه حتی دست 
گرفتن اسلحه به عنوان اعضای جنبش چریکی 
برخی از فعالیــت زنان در آن زمان به شــمار 

می آید.
حضــرت امــام خمینــی)ره(، بنیان گذار 
جمهوری اســالمی ایران نیز نه تنها مشارکت 
زنــان را واجب و الزم شــمردند؛ بلکه حتی 
موافقت پدر یا همسر را برای حضور در صحنه 
الزم ندانســتند و پیرامون حضور سیاسی زنان 
معتقد بودند، مشارکت سیاسی نه تنها حق زن، 
بلکه تکلیف اوســت. خانم ها حــق دارند در 

سیاست دخالت کنند، تکلیف شان این است.
بنابرایــن، با تغییر نگرش نســبت به زن در 
جریان انقالب اسالمی، زنان توانستند حضور 
پررنگــی در عرصه های اجتماعی و سیاســی 
داشته باشــند. امام خمینی)ره( با عدم پذیرش 
نگاه ســنتی نســبت به زن و ایجاد نگرشی نو، 
زمینه رهایی زنان از بند باورهای غلطی را که در 

ساحت دین ریشه دوانده بود، مهیا کردند تا زنان 
با پی بردن به ارزش واقعی خویش توانایی های 
بالقوه خــود را در عرصه های گوناگون، به ویژه 

عرصه مبارزه به منصه ظهور برسانند.
با پیروزی انقالب اســالمی، قانون اساسی 
جمهوری اســالمی تا حد زیادی فرصت های 
برابری را برای زنان و مــردان به منظور ایفای 
نقش در مسئولیت های باالی مملکتی در نظر 
گرفــت؛ بنابراین با وجود چنیــن نظام حقوق 
سیاسی و همچنین فرهنگ سیاسی مشارکتی، 
شــرایط مهیا شــد تا زنان بتوانند حضور خود 
را در عرصه های گوناگــون، به ویژه در عرصه 
سیاسی به اثبات برسانند. به  بیان  دیگر، انقالب 
اســالمی برای زنان شــرایطی را فراهم کرد 
 بر 

ً
تا بــدون هیچ گونه مانع و تبعیضــی، صرفا

مبنای صالحیت هــا و توانمندی ها آن  هم در 
محدوده  شــرع در بسیاری از عرصه های دیگر 
به موقعیت هایی دست پیدا کنند که هیچ وقت به 

گمان کسی نمی رسید. 
مهم ترین شاخصه مشارکت سیاسی، حق 
رأی و تصدی مســئولیت های سیاسی است. 
زنان پس از پیروزی انقالب اسالمی در هر دو 
زمینه رشد بسیار پیدا کرده اند. مشارکت زنان 
در همه پرسی ها، تظاهرات و رأی گیری ها پا به  
پای مردان و حتی گسترده تر از آنان بوده است. 

زنان پس از پیروزی انقالب اسالمی، بسیاری 
از مسئولیت های اجرایی را برعهده  گرفته اند. 
طبق آمــار در عرصه قــدرت و تصمیم گیری 
2/25 درصد از مدیران دولتی، فعالیت 1121 
زن قاضی در کشور، رشد 227 درصدی زنان 
داوطلب نمایندگی مجلــس در دوره یازدهم، 
کسب 111 کرسی مجلس شورای اسالمی از 
سوی زنان در 11 دوره، ارتقای میزان مشارکت 
زنان در مجلس به 59/5 درصد و حضور 5/16 
برابری زنان نماینده مجلس شورای اسالمی از 
دور اول از دســتاوردهای زنان پس از پیروزی 

انقالب اسالمی تا سال 1400 است.
این در حالی اســت کــه زنــان در دوران 
پهلوی، کمترین جایــگاه را در مدیریت اداره 
کشــور داشــتند. دوران حکومت محمدرضا 
شاه که دنباله روی فرهنگ منحط غرب بود، به 
تاریک ترین دوران زندگی زنان در تاریخ تبدیل  
شده است. رژیم شاهنشاهی از یک  سو با ترویج 
برهنگی، توهم آزادی را در سر زنان می پروراند 
و از ســوی دیگر آنها را از داشــتن ساده ترین 
حقوق سیاســی در جامعه محــروم می کرد. 
 
ً
بنابراین، ســرکوب زنان در عصر پهلوی عمال

فرصت بروز و ظهور در عرصه های سیاســی و 
اجتماعی را از آنها می گرفت و مانع رشــد آنها 

در کشور می شد.

اندیشهامام)ره(
ومشارکتسیاسیزنان

جامعه امروز مــا که حاال 44 ســال پیروزی 
انقالب را پشت سر گذاشــته، با پیش از سال 
1357 بسیار متفاوت اســت. متأسفانه، قصه 
»عادت« گاهی ســبب می شــود تاریخ را هم 
فرامــوش کــرده و تحت تأثیــر روزمرگی ها، 
موفقیت ها و پیشــرفت ها را نادیــده بگیریم. 
یکی از مسائلی که اغلب گمان می کنیم بر سر 
اتفاق به دســتش آورده ایم، مســئله سواد میان 
زنان اســت. مسئله ای که روزنامه های آن زمان 
نسبت به آن واکنش های گوناگونی نشان  دادند 
و حتی نخســت وزیر وقت تعداد بی سوادان را 
وحشتناک عنوان کرده بود. طبق آخرین آمار از 
دوران منحوس پهلوی در ســال 1355، حدود 
64 درصد ایرانی ها بی ســواد بودند؛ یعنی 64 

نفر به ازای هر صد نفر.
این در حالی اســت که نســبت سواد میان 
زنان و مردان هم به شــدت نامتوازن بود؛ یعنی 
سال 1355 میزان باسوادی برای مردان باالی 
15 ســال 47 درصد بود و برای زنان این گروه 
سنی فقط 24 درصد. این شــکاف آماری که 
ناشی از جنسیت اســت، در گروه سنی 25 تا 
64 سال عمیق تر بود، آنچنان که در آن سال فقط 

15 درصد از زنان 25 تا 64 سال سواد داشتند؛ 
در حالی  که میزان باسوادی مردان در این گروه 
 به 

ً
سنی به 40 درصد نزدیک بود. این آمار دقیقا

دورانی مربوط می شود که حکومت پهلوی ادعا 
می کرد ایران را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار 
داده و حــاال پس از چند دهه ربع پهلوی هم بر 
پایه عملکرد پدرش شعار آزادی سر می دهد. 
در صورتی  که فراموش نمی کنیم مدعیان امروز 
»زن، زندگی، آزادی« در دوران حکومت شان 
کمترین ارزش را برای زن قائل بودند و حتی در 
تعیین سطح سواد زنان دخالت کامل داشتند. 
در ســایه همین سیاست های کور و تاریک بود 
که پیش از انقالب زنان همواره از مردان عقب 
بودند و شانســی برای تحصیــل و ترقی پیدا 
نمی کردند؛ اما با وقوع انقالب اســالمی، کفه 
ترازو به نفع باســوادی زنان سنگین شد و پس 
از40 سال کار به جایی رسید که حاال می شود 
به آمارهای مربوط به باسوادی زنان امیدوار بود. 
در واقع، هرچه بیشتر از عمر انقالب گذشت، 
عملکرد کشور در حوزه سوادآموزی بهتر شد و 

وضعیت زنان ارتقا یافت.
همچنین، پس از پیروزی انقالب اسالمی 

1357 تا پایان ســال 1400 در حوزه آموزشی 
سهم زنان در عضویت هیئت علمی دانشگاه ها 
33/3 درصد و در دانشگاه های علوم پزشکی 
34 درصــد افزایــش داشــته اســت. تعداد 
دانشجویان دختر در دانشــگاه های کشور نیز 
56 درصد رشد داشته است. در این میان، آمار 
پزشــکان عمومی زن هم قابل توجه است. در 
ســال 1356، سه هزار و 500 پزشک عمومی 
زن در کشــور طبابت می کردند که این رقم در 
ســال 1397 به 60 هزار رسیده بود. به  عبارت  
دیگــر، تعداد پزشــکان عمومی زن از ســال 
1356 تا 1397، شانزده برابر شده بود. تعداد 
متخصصان کشورمان هم 50 برابر شده است. 
طبق آمار پیش از انقالب، تنها 590 پزشــک 
متخصص زن در کشــور بودند؛ در حالی  که 
تا ســال 1397 این عدد به 30 هزار پزشــک 

متخصص زن رسیده بود.
امــا فاجعه پیش از انقــالب آنجا بروز پیدا 
می کنــد که تا ســال 1357 حــدود 2 میلیون 
دانش آموز دختر در کشــور داشتیم که در حال 
حاضــر این جمعیت به 6 میلیون نفر رســیده 
اســت. همچنین اوایل انقالب دانش آموخته 

خانم مقطع کارشناســی به بــاالی 6 درصد 
بود که در حــال حاضر طبق آمارها 44 درصد 
دانش آموختگان این مقطع خانم ها هستند. در 
زمان پیروزی انقالب، شاغالن خانم آموزش  و 
پرورش 125 هزار نفر بودند که در حال حاضر 
600 هزار خانم شاغل در بخش های مختلف 

آموزش  و پرورش کشور فعالیت دارند. 
بنابراین، می توان گفت بــا وجود اینکه در 
دروان پهلوی سعی می کردند با نگاه ابزاری، به 
بانوان القا کنند کارهای زیادی برای آنها انجام  
شــده؛ اما با مقایسه ای ســاده در میزان سطح 
سواد آن دوره با دوران پس از انقالب درمیابیم، 
درصد باســوادی زنان کشور در زمان طاغوت 
یک ســوم جمعیت، یعنی 35 درصد بود؛ اما 
امروز میزان باســوادی زنان کشور 90 درصد 
است. بنابراین، می توان اذعان کرد این امر مهم، 
باالترین خدمتی اســت که انقالب اســالمی 
بدون هیچ منتی برای زنان کشورمان به ارمغان 
داشته است. اگرچه حکومت پهلوی زندگی و 
آزادی را در ســایه ولنگاری، از زنان کشورمان 
ربود؛ اما این انقالب اسالمی بود که با اعطای 
آگاهی به بانوان، به زنانگی آنها هویت بخشید. 

انقالباسالمی
تبلورزن،زندگی،آگاهی
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توسعه اقتصادی 
 و آبادانی ایران

یکی از مهم تریــن عرصه های موفقیت جمهوری 
اسالمی پس از پیروزی انقالب، تأمین امنیت غذایی 
جمعیت روزافزون کشور حتی در وضعیت سخت 
جنــگ و محاصره اقتصادی و تحت شــدیدترین 
تحریم ها بوده اســت؛ به گونه ای کــه به تازگی که 
همه گیری کرونا موجب بروز قحطی مقطعی غذا 
حتی در برخی کشورهای پیشرفته و اروپایی شده 
بود؛ ولی به دلیل دنبال کردن سیاســت خودکفایی 
در حوزه تولید کاالهای اساســی و کشــاورزی بر 
اساس تأکیدات امامین انقالب، مشکلی در حوزه 
تأمین کاالهای اساســی و امنیت غذایی طی این 
چهار دهه ایجاد نشده است .بررسی آمار تولیدات 
محصوالت کشــاورزی، باغات و نهاده های دامی 
نشــان می دهد، در طول بیش از چهل سالی که از 
عمر انقالب می گذرد، کشور در اغلب محصوالت 
کشاورزی به سمت خودکفایی پیش رفته است که 
در این میان، کشــاورزان مهم ترین نقش را به عهده 
داشــته اند. در ادامه به بخشی از دستاوردهای این 

حوزه اشاره می کنیم:
ـ در ســال 13۵3، مجموع تولید محصوالت 
کشــاورزی 17میلیون و 800 هــزار تن و در چند 
ماه پیش از انقالب ۲۵ میلیون تن بود، در حالی که 
اکنون تولید محصوالت کشاورزی به 1۲0 میلیون 

تن در سال می رسد.
ـ در سال 13۵6، سهم بخش کشاورزی از تولید 
ناخالص داخلــی 1/۲9 درصد بود که هم اکنون به 
1۵ درصد ارتقا یافته است و این امر توجه به تولید 

داخل را نشان می دهد.
ـ آمــار موجود حاکی از تولید ۵ میلیون و 600 
هزار تن گندم در سال های 13۵6 و 13۵7 است؛ 
به گونه ای کــه میزان واردات گندم در ســال های 
پیش از انقالب به بیش از یک  میلیون و 1۴0 هزار 
تن می رســید و با اجرای طرح خودکفایی گندم، 
ایران با تولید 1۴ میلیون تن و خرید 11 میلیون تن 
گندم مازاد بر نیاز کشــاورزان در بعضی سال ها به 

خودکفایی در این محصول اساسی رسید.
همچنین، گــزارش فائو حاکی اســت، تولید 
غالت در ایران در ســال 1978 حدود 8 میلیون و 
۴7۴ هزار تن بوده است که این رقم در زمان حاضر 
به بیش از ۲۲ میلیون و 809 هزار تن رسیده است؛ 
بر اســاس این گزارش، تولید غالت در ایران طی 
سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی با افزایش 
بیش از 1۴ میلیون  تنی و رشد 169درصدی مواجه 

شده است.
ـ تولید انواع میوه در کشــور ما در سال 1978 
حدود ۲ میلیون و 883 هزار تن بوده است که این 

رقم با افزایش 11 میلیون  تنی به 13 میلیون و 8۴7 
هزار تن رسیده است و در واقع تولید انواع میوه در 
ایران طی سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی 
با رشــد 8/۴ برابری یا 380 درصدی مواجه شده 

است.
ـ حجم تولید محصوالت تولید شــکر، یعنی 
نیشــکر و چغندر قند در سال 1978 میالدی بیش 
از ۴ میلیون و ۵۵7 هزار تن بوده است که این رقم 
در زمــان حاضر به بیش از 10 میلیون و ۵30 هزار 
تن رسیده اســت. تولید نیشکر و چغندر قند طی 
سال های گذشــته بیش از 6 میلیون تن و به عبارتی 

131 درصد رشد داشته است.
بررســی اجمالی این آمار نشــان دهنده رشد 
جهش گونه بخش کشاورزی ـ که یکی از مهم ترین 
پایه های استقالل و اقتدار اقتصادی کشور به شمار 
می آیدـ در چهل سالی اســت که از عمر انقالب 
می گذرد و این موضوع سبب شده است کشور در 
تولید بیش از 90 درصد محصوالت کشاورزی و 
دامی به خودکفایی برسد. نکته قابل مالحظه اینکه 
ظرفیت های بالقوه بسیاری در این بخش در کشور 
وجود دارد که اســتفاده از آنها و به فعلیت رساندن 
این ظرفیت ها می تواند شکوفایی بخش کشاورزی 

را دوچندان کند.

اگر بخواهیم دیگر دستاوردهای اقتصادی انقالب 
اسالمی را بررســی کنیم، باید بگوییم به صورت 
قطعی در توســعه و تکمیل زیرساخت ها آمارهای 
قابل توجهی در جمهوری اسالمی ثبت شده است. 
یکــی از مهم ترین گزارش هــای جهانی که برای 
مقایسه کشــورها در خصوص توسعه و پیشرفت 
مورد استناد قرار می گیرد، گزارش شاخص توسعه 

انسانی سازمان ملل متحد است.
بر اســاس گزارش دفتر توسعه ســازمان ملل 
متحد، جمهوری اسالمی ایران در ۴0 سال گذشته 
با ۵0 رتبه صعود در شاخص توسعه انسانی، عنوان 
ســریع ترین رشد شاخص توسعه انســانی را بین 

کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.
گزارش توســعه انســانی یکی از مهم ترین و 
معتبرترین گزارش های اقتصــادی و اجتماعی در 
جهان اســت که هر ساله دفتر توسعه سازمان ملل 
متحد )UNDP( منتشــر می کند. در این گزارش، 
شاخص توسعه انسانی )HDI( کشورها بر اساس 
معیارهایــی، چون امید به زندگــی، کیفیت نظام 

آموزشی، درآمد واقعی و سرانه درآمد ملی از عدد 
صفر تا یک محاسبه می شود که هرچه این شاخص 
به عدد یک نزدیک تر باشد، نشان از توسعه یافتگی 

بیشتر است.
اقتصــادی و  تمامی شــاخص های توســعه 
اجتماعی در برآورد این شــاخص دخیل است و 
به عبارتی یکی از جامع ترین معیارها برای مقایسه 
توسعه یافتگی کشورها به شمار می  رود که البته همه 
دولت ها و سازمان های علمی و تحقیقاتی از این 
شــاخص به منزله معیار اصلی مقایسه کشورها 

استفاده می کنند.
بر اســاس این گزارش، میانگین رشد شاخص 
توســعه انسانی ایران که شــامل بحث بهداشت، 
درآمد و سواد می شود، دو برابر رشد متوسط جهانی 
بوده است. شاخص توسعه انسانی عددی بین صفر 
و یک اســت که این شــاخص برای ایران پیش از 
انقالب حــدود 0/۴3 بوده و اآلن به حدود 0.78 
رسیده است. همچنین جمهوری اسالمی ایران در 
تازه ترین گزارش، در آســتانه ورود به کشورهای با 

شاخص توسعه انسانی خیلی باال قرار گرفته است.
نکته مهم اینکه بین 10۵ کشــور دنیا که از سال 
1980 میالدی شــاخص توسعه انسانی برای آنها 
محاسبه  شــده، ایران طی این چهار دهه باالترین 
رشد را در شاخص توسعه انســانی داشته است. 
پس از ایران، چین و ترکیه در رتبه های بعدی قرار 
گرفته اند. بر اســاس گزارش ســازمان ملل، رتبه 
جهانی جمهوری اســالمی ایران هم در این چهار 
دهه ۴0 رده صعود داشته و از جایگاه 110 در سال 
1979 به جایگاه 70 در ســال گذشــته ارتقا یافته 

است.
بنا به گزارش توسعه انســانی سازمان ملل در 
فاصله سال های 13۵8 تا 139۵، یعنی درست از 
سال اول تشکیل جمهوری اسالمی تا سال 139۵ 
روی هم رفته رتبه اول میزان رشــد شاخص توسعه 
انســانی را به خود اختصاص داده است. میانگین 
رشد شاخص انســانی در جهان بین درصد 1.6 
است، یعنی رشد ایران از دو برابر متوسط جهانی 

هم بیشتر بوده است

غذایی  امنیت   تأمین 
یم تحر سایه  یر  ز

انسانی  توسعه 

اقتصادی  استقالل 

یکی از دستاوردهای اقتصادی انقالب اسالمی 
را می توان حرکت به ســمت مدیریت اقتصاد 
بدون اتکا به درآمدهای نفتی یا کاهش وابستگی 
به درآمدهای نفتــی و افزایش نقش صادرات 
غیرنفتــی- درآمدهــای پایــدار- در اقتصاد 
دانســت. از این نظر که وابستگی اقتصاد ایران 
در سال های پیش از انقالب به درآمدهای نفتی 
 
ً
بیش از 90 درصد بوده و در آن ســال ها عمال
چیزی با عنوان صادرات غیر نفتی مطرح نبود 
و اقتصاد ایران با وجود تفاوت ماهوی با اقتصاد 
کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس با روشی 
مشابه این کشورها- با محوریت پذیرش تقسیم 
کار جهانی، فروش نفت و واردات کاال- اداره 
می شد. در حالی که از ابتدای پیروزی انقالب 
اســالمی تغییر در این روند ایجاد و توجه روی 

صادرات غیر نفتی آغاز شد. 
پــس از پایان جنگ تحمیلی و ســال های 
موسوم به ســازندگی با ایجاد زیرساخت های 
مــورد نیاز برای افزایش تولیــدات ملی، روند 
افزایش تولید و صادرات کاال در دهه 80 تسریع 
شــد و به اوج رسید. موضوعی که سبب شد با 
توجه به تحریم های جدید دشمن از اوایل دهه 
90 و افت شــدید صادرات نفتی در مقاطعی 
اقتصاد ایران امکان و تــوان تاب آوری در برابر 

این وضعیت را داشته باشد. 
رشد شــاخص توســعه انســانی و ایجاد 
زیرســاخت های مورد نیاز برای توسعه فراگیر 
و متوازن را نیز می توان از جمله دســتاوردهای 
انقالب اسالمی برشمرد. دو شاخص گسترش 
و فراگیری آموزش و بهداشــت در کشــور در 
سال های پس از انقالب با تحول قابل توجهی 
مواجه شد؛ به گونه ای که آمارها نشان می دهد، 
در چهل ســال اخیر ایــران دارنــده باالترین 
 رشــد در شاخص توسعه انســانی در دنیا بوده

 است. 
با وجود اینکــه درآمدهای نفتــی پیش از 
انقالب افزایش شــدیدی داشت و قیمت هر 
بشــکه نفت از حدود ۲ دالر در ســال 1970 
در ســال 1973 بــه بیش از 11 دالر رســید و 
منجر به افزایش شــدید درآمدهای نفتی شد؛ 
اما عمده این درآمدها صرف هزینه های جاری 
و غیر توســعه ای، از جمله واردات شــد و به 
دلیل نبود زیرســاخت های مناسب این منابع 
سرشار به پاشنه آشیلی برای اقتصاد ایران مبدل 
شــد؛ موضوعی که منجر به تولد تورم و تداوم 

ساختاری در اقتصاد ایران تا کنون شده است. 
یکی دیگــر از اتفاقات پــس از انقالب که 
می توان از آن به تحول جدی یاد کرد، توســعه 
در حوزه راه و راهســازی است. برای نمونه، تا 

سال 13۵7 میزان ساخت جاده های روستایی 
نزدیک بــه صفر بود، اما در ســال های پس از 
انقالب روند ساخت راه های روستایی به حدی 
توســعه پیدا می کند که امروز کمتر روســتای 
بــاالی ۵0 خانوار را می توان یافــت که از راه 

آسفالته برخوردار نباشد.

 Bتوجه به امنیت غذایی
بر اساس آمارهای رسمی، در سال های 13۵6 
و 13۵7 دولت ایــران فقط توانایی تأمین مواد 
غذایی مردم را به مدت یک ماه داشت، بنابراین 
مجبور بود انبارهای ذخیره اســتراتژیک خود 
را از خارج و از طریــق واردات تأمین کند. به 
گونه ای که مرغ از فرانســه، تخم مرغ از رژیم 
صهیونیستی، ســیب از لبنان، پنیر از دانمارک 
و... وارد می شــد، اما پس از پیروزی انقالب 
اســالمی با وجود دو برابر شدن جمعیت بیش 
از 300 روز مــواد غذایی مورد نیاز کشــور به 
 ذخایر 

ً
صورت داخلــی تأمین شــده و عموما

استراتژیک چندین ماهه و گاهی نزدیک به یک 
سال وجود دارد. بنابراین، در حال حاضر جزء 
کشورهایی هستیم که ذخایر غنی استراتژیک 
مــواد غذایی داریم و از امنیــت غذایی باالیی 

برخوردار هستیم.
نکته مهــم دیگر این اســت کــه پیش از 
پیــروزی انقالب اســالمی اقتصاد ایــران با 
وجــود ظرفیت های باالی بالقــوه خود، مانند 
کشــورهای به اصطالح میکروســکوپیکی و 
کوچک حوزه خلیج فارس اداره می شد و هیچ 
نشــانه ای از ابهت و جایگاه باال و شأن اقتصاد 
ایران وجود نداشــت. در واقع، اقتصاد ایران با 
وجود ظرفیت ها و تــوان باالی خود در حالی، 
مانند یک روستا اداره می شد که بزرگی اقتصاد 
ایران نشــان می داد مدیریت اقتصاد باید شبیه 
مدیریت یک کالنشهر باشد. برای نمونه، وقتی 
از عبدالمجید مجیدی، وزیر کار سال های آخر 
حکومت پهلوی پرسیده می شود که دلیل اصلی 
نابسامانی های اقتصادی با وجود افزایش شدید 
درآمدهــای نفتی در دهه ۵0 چیســت؟ او در 
پاسخ می گوید: کشور ما مانند روستای بزرگی 
بود که مردم دعا می کردند تا باران به این روستا 
ببارد؛ امــا این باران آنقدر زیاد بود )درآمدهای 
نفتی( که به سیل تبدیل شد و این سیل روستای 
ما را تخریب کرد. این تشبیه در حالی از سوی 
یک مقام عالی رتبــه در حکومت پهلوی بیان 
می شــود که درآمدهای نفتی ایران در دهه ۵0 
به یکباره و مابین ســال های 1970 تا 197۴ به 
یکباره بیش از 10 برابــر افزایش پیدا می کند؛ 
اما ایــن افزایش نه تنها منفعتــی برای اقتصاد 
و معیشــت مردم ایران ندارد؛ بلکه به واســطه 
ساختارهای ضعیف و شکننده اقتصاد ایران در 
سال های پیش از انقالب این افزایش درآمدها 
منجر به تولد پدیده ای با عنوان تورم ساختاری 

در اقتصاد می شود.

میثم مهرپور
کارشناساقتصادی

بررسی جهش تربیت نیروی انسانی کارآمد پس از انقالب شکوهمند اسالمی
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۱۱
پرونده آزادی

 فضای باز سیاسی
 و حاکم شدن مردم

یکــی از مالحظات اساســی در نظــام جمهوری 
اســالمی که مبتنی بر نظریه مردم ســاالری دینی 
شکل گرفته، مشخص کردن جایگاه »نخبگان« در 
سلسله مراتب تصمیم گیری هاست. نظریه مخالفی 
که در برابر نظریه مردم ســاالری دینی قرار گرفته و 
رأی و رضایت مردم را در نظام اســالمی کم ارزش 
می بیند، می توان با مسامحه »نخبه ساالری اسالمی« 
نامید. در این نظریه، با نوعی بی اعتمادی به مردم در 
تشخیص مسائل مواجه  هستیم، به گونه ای که همه 
اختیارات تنها در اختیار نخبگان قرار دارند و مردم از 
هرگونه تشخیصی ناتوانند و کار را باید به کارشناس 
سپرد! در این نگاه، همه امور جامعه اسالمی باید به 
نخبگان سپرده شود و مردم تنها باید در نقش پشتیبان 
نظر ایشان در صحنه حضور داشــته و ایشان را در 
تصمیمات اتخاذ شده همراهی کنند؛ چرا که بدون 
همراهی ملت، تصمیمات نخبــگان کارایی الزم 
را نخواهد داشــت و عملی نمی شود. این در حالی 

است که در نظریه مردم ساالری دینی، تصمیم امور 
نزد مردم است و نخبگان نقش هدایتگری و مشورت 

را دارند و در واقع همه کاره مردم  هستند.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در عباراتی 
به صراحت انتخاب هــای گوناگون را از اختیارات 
و حقوق مردم دانســته و تأکید می دارند که فرض و 
احتمال خطا و اشــتباه موجب آن نمی شود که مردم 
را صاحب صالحیت ندانسته و این حق را در اختیار 
نخبگان قرار دهیم. ایشــان در این باره می فرمایند: 
»اینجا هیچ کس- نه رهبری، نه دولت، نه متنفذین 
حزبی- به مردم ما امر و نهی نمی کند؛ مردم به قدر 
سعه  اطالعاِت خودشان تحقیق و مطالعه و مشورت 
می کنند و فرد مورد نظرشان را برمی گزینند. ممکن 
است آنچه آخر سر به نظرشان می رسد، درست هم 
نباشد- اشتباه باشد- اما خودشان هستند که تصمیم 
می گیرند؛ و اگر ایــن کار را برای خدا و حاکمیت 
ارزش های الهی بکنند، اجر وافری هم پیش خدای 

متعال دارند؛ این خیلی اهمیت دارد.«
حضــرت امام)ره( نیز در عبــارات فراوانی این 
نگاه )قیم مآبانــه( را در عرصه های گوناگون به نقد 
کشیده اند که مشهورترین آنها در آستانه انتخابات دور 
سوم مجلس شورای اسالمی بود. ایشان در عباراتی 
در نقد این نگاه قیم مآبانه کــه معتقد بود مردم باید 
به افرادی که جناح های سیاســی)به عنوان نخبگان 
و خبرگان سیاســی!( معرفی می کنند، رأی دهند، 
چنین فرمودند: »همانطور که بارها گفته ام، مردم در 
انتخابــات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد 
و یا گروه و دســته ای حق تحمیل فرد یا افرادی را به 
مردم ندارند. جامعه اســالمی ایران که با درایت و 
رشد سیاسی خود جمهوری اسالمی و ارزش های 
واالی آن و حاکمیــت قوانین خــدا را پذیرفته اند و 
به بیعت و این پیمان بزرگ وفادار مانده اند، مســلم 
قدرت تشــخیص و انتخاب کاندیــدای اصلح را 

دارند.«

بر اســاس آیات قرآن، انســان موجودی است که 
از نوعی کرامت نســبت به دیگــر موجودات عالم 
برخوردار است. خالفت و جانشینی خداوند بر روی 
زمین، دمیدن از روح خدا در پیکره وجودی انسان، 
نهادن گوهر عقــل در وجود آدمی، اعطای اختیار و 
حق انتخاب به انسان، از جمله فضایلی است که از 
کرامت ویژه آدمی در میان دیگر موجودات حکایت 
داشته و آن را در جایگاه ممتازی در خلقت قرار داده 
است. این جایگاه ممتاز و کرامت تکوینی، حقوق 
ویژه و ابتدایی را برای نوع بشــر به همراه داشته که 
در حوزه های گوناگون فردی، اجتماعی، سیاسی و 

فرهنگی و اقتصادی قابل احصاست.
حرکت در مســیر اهدافی که خداوند برای بشر 
تعریف کرده که همانا رشــد صحیح اســتعدادها 
باشد، بر کرامت بشــر و حقوق ناشی از آن خواهد 
افزود و حرکت در مســیر انحطاط و پرورش نیافتن 
استعدادهای الهی و رشد و تقویت اخالق رذیله در 

وجود انســان، زمینه زوال تدریجی و از دست دادن 
کرامت انسان و حقوق ناشی از آن را فراهم می کند. 
در این میان، میزان افزایش و کاهش کرامت بشری و 
نسبت آن با اعمال و رفتار آدمی و زوال برخی حقوق 
فردی و اجتماعی را رهنمودهای شــریعت الهی و 

نظام حقوقی اسالم مشخص و ساماندهی می کند. 
از جمله حقوق اساســی کــه از نگاه کریمانه به 
انسان حاصل می آید، حق تعیین سرنوشت انسان در 
امور سیاسی است. قائل شدن به این حق برای انسان 
را می توان سرمنشــأ خلق نظریه نظام مردم ساالری 
دینی دانست. نظامی که در آن ساالر و محور بودن 
مردم در چارچوب قوانین و آموزه های اســالمی به 

رسمیت شناخته شده است.
نظریاتی که درحوزه انسان شناســی  برای آدمی 
چنیــن کرامت و جایــگاه تکوینی قائل نبــوده و با 
نگاه های طبقاتی، قومی، نژادی و... جامعه انسانی 
را به گروه های متفاوتی طبقه بندی و دسته بندی کرده 

و برخی را بر برخی دیگر حتی در حقوق عمومی و 
مشترک نوع بشر، تفوق و برتری می دهند، نمی توانند 

نظریه پرداز نظام مردم ساالر دینی باشند. 
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای درباره نگاه 
اسالم به مســئله کرامت انسانی و جایگاه این نگاه 
در فهم موضوع مردم ساالری دینی می فرمایند: »در 
مردم ساالری دینی و در شریعت الهی این موضوع 
مطرح اســت که مردم باید حاکم را بخواهند، تا او 
مورد قبول باشد و حق داشته باشد که حکومت کند. 
ای کسی که مسلمانی، چرا رأی مردم معتبراست؟ 
می گوید چون مســلمانم؛ چون به اســالم اعتقاد 
دارم و چون در منطق اســالم، رأی مردم بر اساس 
کرامت انســان پیش خدای متعال معتبر اســت.« 

)1۲8۲/9/۲6(
نظام مردم ساالری دینی مبتنی بر چنین نگرشی 
بر انســان و جایگاه آن در تعیین سرنوشت خویش 

شکل گرفته است.

نظام جمهوری اســالمی، نظامی سیاسی است که مبتنی بر نهضت و انقالب مردمی در 
بهمن ماه سال 13۵7 شکل گرفت. این انقالب به شهادت بسیاری از کارشناسان جهانی 
مردمی ترین انقالب قرون اخیر اســت.  یکی از اصول بنیادین مورد تأکید رهبری نظام 
اســالمی تالش برای فراهم سازی زمینه های مشــارکت همه جانبه ملت در همه امور 
کشور بوده است.  نقش ملت در انتخاب مسئوالن یکی از مهم ترین تجلی گاه مشارکت 
سیاســی در جمهوری اسالمی است. در چهار دهه گذشــته، هر سال یک انتخابات با 
حضور حداکثری ملت برگزار شده و صدها میلیون رأی به صندوق ها ریخته شده است 
و هیچ مسئولی نیست که بدون انتخاب ملت به قدرت رسیده باشد. این حقیقتی است 
که رهبر معظم انقالب اسالمی به آن چنین اشاره می کنند: »امروز در جمهوری اسالمی 
همه مقاماتی که به نحوی در کار مردم دخالت دارند، مســتقیم یا غیرمســتقیم منتخب 
خود مردمند؛ حتی رهبری. یعنی در نظام اسالمی، دارا بودن معیارها کافی نیست؛ بلکه 
انتخاب مردم هم شــرط الزم اســت و بدون انتخاب مردم امکان ندارد.«  در این نگاه، 
رأی ملت حتی در مشروعیت بخشــی مسئوالن نظام اســالمی نیز نقش داشته و وجود 
صالحیت ها شــرط الزم برای قرار گرفتن در مسند قدرت بوده، ولی شرط کافی نیست! 
به واقع، صرف وجود صالحیت فرد را صاحب حق نمی کند؛ بلکه حق حاکمیت وقتی 
جاری می شود که صاحب صالحیت از طریقی مشروع به حکومت برسد و این راه مشروع 
در نظام مردم ســاالری عبور از کانال انتخاب و رضایت ملت اســت. ایشان در عباراتی 
به صراحت اعالم می دارند: »در قانون اساســی، توزیع قدرت به نحو منطقی و صحیح 
وجود دارد و همه  مراکز قدرت هم، مســتقیم یا غیرمستقیم با آرای مردم ارتباط دارند و 
مردم تعیین کننده و تصمیم گیرنده هستند و اگر مردم حکومتی را نخواهند، این حکومت 
در واقع پایه  مشروعیت خودش را از دســت داده است. نظر ما درباره  مردم این است.« 
معظم له »مشارکت حداکثری« را مسئله اول همه انتخابات ها دانسته و با صراحت اعالم 
می دارند: »من بارها گفته ام که اصل حضور مردم در انتخابات، حتی از انتخاب اصلح 
هم مهم تر است.«  رهبر معظم انقالب اسالمی با درایت تمام در خطبه های نماز جمعه 
تاریخی خود پس از شــعله ور شدن آتش فتنه 88 اعالم می دارند: »اعتماد ملت به نظام 
بزرگ ترین سرمایه  جمهوری اسالمی اســت.« ایشان از نقشه شوم کودتاگران مخملی 
برای تضعیف این سرمایه مهم چنین پرده می دارند: »دشمنان ملت ایران می دانند که وقتی 
اعتماد وجود نداشت، مشارکت ضعیف خواهد شد؛ وقتی مشارکت و حضور در صحنه 
ضعیف شد، مشروعیت نظام دچار تزلزل خواهد شــد؛ آنها این را می خواهند؛ هدف 
دشمن این است. می خواهند اعتماد را بگیرند تا مشارکت را بگیرند، تا مشروعیت را از 
جمهوری اسالمی بگیرند.«با این توضیحات است که باید تأکید کرد، نظام مردم ساالری 
دینی مدنظر رهبری مبتنی بر مشارکت همه جانبه مردمی شکل می گیرد و هر ایده و نظری 
که بر کم اهمیت بودن مشارکت مردمی تأکید ورزد و هر عملی که مانع تحقق مشارکت 
حداکثری شود، ایده و اقدام باطلی است که نسبت به گفتمان والیت زاویه خواهد داشت.

در حالی که نهضت اســالمی ملــت ایران روز به روز قدرت و شــدت و هیجان 
بیشــتری می یافت، موتور محرک و قلب تپنده آن شــخصیت روحانی بود که در 
پاریس ســکنی گزیده بود و برای تدبیر امور نهضت به هیچ حزب و تشــکیالت 
سازمان یافته ای متکی نبود! اطرافیانی داشت که اغلب از شاگردان درس های وی در 
حوزه علمیه نجف بودند و برخی فعاالن سیاسی با گرایش های گوناگون که پس از 
رفتن به پاریس در گرد او جمع آمده بودند، بدون آنکه اجازه داشته باشند نام حزب 

یا گروهی سیاسی را باال ببرند!
در این میان، این سؤال برای خبرنگاران رسانه های بیگانه ایجاد شده بود که در 
اندیشه سیاسی امام)ره( حزب از چه جایگاهی برخوردار است؟ آیا در حکومتی 
که ایشــان به دنبال تشکیل آن است، جایگاهی برای تحزب و فعالیت تشکل های 

سیاسی با گرایش ها و ایدئولوژی های گوناگون وجود دارد؟!
بسیاری از خبرنگاران در این باب از امام)ره( سؤال پرسیدند و جواب شنیدند. 
از جملــه خبرنگار روزنامه »صــدای لوکزامبورگ« که دربــاره نفی همکاری با 
مارکسیســت ها از امام)ره( پرسید و جواب شنید: »    جناح های سیاسی در آنجا در 
اظهار عقاید خود آزادند.« همچنین، وقتی خبرنگار روزنامه ایتالیایی »پائزه سرا« 
درباره حدود آزادی در جمهوری اسالمی مدنظر امام)ره( می پرسد، چنین پاسخ 
می شنود: »  مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند. هرگونه     اجتماعات و 
احزاب از طرف مردم در صورتی که مصالــح مردم را     به خطر نیندازند، آزادند و 

اسالم در تمامی این شئون حد و مرز آن     را تعیین کرده است.«  
   شــکل گیری احزاب گوناگون با باورها و اعتقادات فکری ـ سیاســی متنوع، 
هیچ گاه با مخالفت امام)ره( همراه نبود. امام)ره( ضمن آنکه مخالفتی با شکل گیری 
احزاب نشــان نمی دادند، گاه حتی موافقت خــود را نیز در قبال آغاز فعالیت آنان 
اعالم می کردنــد. حضرت امام)ره( در ســال 1367، آنگاه که مجمع روحانیون 
مبارز به تازگی از جامعه روحانیت مبارز جدا شــد و تشکیالت سیاسی جدیدی 
را راه اندازی کــرد، از این اقدام حمایت کرده و اعالم می دارند: »تشــکل جدید 

مفهومش اختالف نیست.« 
در دیدگاه حضرت امام)ره(، احزاب سیاســی در حکومت اســالمی آزادند و 
مادامی که توطئه نکنند و تفرقه نیفکنند و منافع ملی را تهدید نکنند، هیچ محدودیتی 
برای آنان وجود نخواهد داشــت؛ ولی در صورت عدول از مرزهای آزادی، اعتبار 
و مشــروعیت خود را از دســت داده و باید محدود شوند. خواه این حزب، حزب 
جمهوری اسالمی باشد، یا حزب توده یا سازمان مجاهدین خلق! به واقع، از نگاه 
امام)ره( حتی اگر حزب انقالبی و مردمی چون حزب جمهوری اسالمی در مسیر 
دودســتگی و اختالف پیش می رود و از درون دچار تشتت شده است، تعطیلی آن 

بیشتر از حیاتش مفید خواهد بود.

انسانی  کرامت 
 مبنای مردم ساالری  دینی

قیم مآبی از  امتناع 

  انقالب اسالمی 
و ساختار نوین سیاسی

دکتر عبداللــه گنجی، فعال سیاســی گفت: 
نظام های  به خصــوص  »نظام های سیاســی 
پســاانقالبی وقتی شــکل می گیرند، طبیعی 
است که مشــکالتی دارند. یکی از اختالفات 
چالش برانگیز جمهوری اســالمی به منتقدان 
و مخالفانش این است که منتقدان و مخالفان 
فکر می کنند کســانی که به جمهوری اسالمی 
معتقد هســتند، اینجا را مدینه فاضله می دانند 
و نســبت به مشــکالت کر و کور هستند، در 
حالی که اینطور نیســت.« وی افــزود: »نکته 
مهم این است که ببینیم جمهوری اسالمی در 
این مسیر۴3 ســاله با این موانع به کجا رسیده 
اســت؛ در این مســیر موانع و دست اندازهای 
بســیار بزرگ، بحران های بزرگ و به فرمایش 
امام راحل حوادث کمرشکن، جنگ تحمیلی 
هشــت ســاله دفاع مقدس، ترورها و ۴1 سال 
تحریم وجود داشته است. اگر اینطور احساس 
کنیم که انقالب اسالمی از ۲3 بهمن ماه سال 
13۵7 وارد بزرگراهی شــده، اشــتباه است و 
ما با این تفکر خیلی حرکــت نکرده ایم.« این 
فعال سیاســی تصریح کرد: »بــا لحاظ کردن 
این مشــکالت بســیار پیچیده در مسیر طی 
شدن انقالب اســالمی، در بعضی از حوزه ها 
از جهت مدت زمان، بسیار بیشتر از اروپایی ها 
حرکت کرده ایم و جلوتر هستیم. برای نمونه، 
در شاخصه هایی که خود غرب برای زن معتقد 
است؛ مانند مشــارکت، علم، هنر، دانشگاه و 
اشــتغال، جمهوری اســالمی در این ۴3 سال 
راهی که آمده، آیا غرب توانسته در همین حوزه 
زنــان، در این ۴3 عمر خــود بیاورد؟« گنجی 
اظهار کرد: »بنابراین این مورد، یکی از مواردی 
است که آنها شعارش را می دهند، در حالی که 
ما کارش را انجام می دهیم. از زنان مسجدی و 
معتقد به شهید و شهادت و معتکف نمی خواهم 
بگویم، چراکه ممکن است بگویند این مسائل 
برای شماست، اما در همان شاخصه هایی که 
آنها قبول دارند مثل زن و هنــر، زن و کارهای 
اجتماعــی، زن و اشــتغال و زن و علــم، همه 
 ما در مقایسه با پیش از انقالب 

ً
می بینند که واقعا

اسالمی تساعدی جلو آمده ایم.« وی  در ادامه 
گفت: »منتها مشــکلی که جمهوری اسالمی 
دارد، بــه دلیــل محاصره اقتصــادی، بحث 
معیشت مطرح می شــود که متأثر از تحریم و 
نقدینگی و این قبیل موارد است که این مسئله 
باعث می شــود مردم خیلــی از نکات مثبت 
را نبینند. کشــور ما تا قبــل از پیروزی انقالب 
اســالمی حدود ۲0 دانشــگاه بــا 1۵0 هزار 
دانشجو داشت، در حالی که االن 1۵00 واحد 
دانشــگاهی با ۴ و نیم میلیون دانشجو داریم و 
بیش از ۲0 میلیون فارغ التحصیل تحصیالت 
عالیه داریــم.« ایــن فعال سیاســی تصریح 
کرد: »در حوزه پزشــکی که در رأس کنکور، 
 یک 

ً
دانش آموزان آن را انتخاب می کنند، واقعا

انقــالب در ایران اتفاق افتــاده و در این حوزه 
ایران مرجعیت منطقه ای دارد. دوران کودکی ما 
پزشکانی از کشورهای بنگالدش و هندوستان 
به ایران می آمدنــد، در حالی که دیگر اینگونه 
نیست و باهوش ترین فرزندان این ملت، پزشک 
و داروساز می شــوند و این انقالب سوق داده 
شده در دانشگاه های پزشکی، مراکز تحقیقاتی 
بهداشت و درمان و در هر بعدی که نگاه کنید، 
همینطور است و در مواردی که تحریم بوده ایم 

و دشمن فشار می آورده، بیشتر رشد کرده ایم.«
گنجی افــزود: »در واقع از لحاظ  اضطرار، 
احساس کرده ایم باید روی این مباحث متمرکز 
شــویم، مانند تمرکز و پیشرفت در حوزه های 
نظامی، صنایع فوالد، سیمان و مواد اولیه؛ اما 
در جاهایی که دشــمن فشار وارد نکرده، غافل 
هســتیم. بنابراین، یکی از مشــکالت جریان 
انقالب اسالمی در توجیه مشکل این است که 
تمرکز پیدا کرده ایم یا یک جایی داالنیزه شده ایم 
که مثال مسئله جمهوری اسالمی فقط معیشت 
بوده که در آن هم مشکل دارد.« وی با اشاره به 
حفظ تمامیت ارضی، تصریح کرد: »در حوزه 
تمامیت ارضی، تولید گفتمان در جهان اسالم، 
یعنی الهام بخشی امام)ره( با هدف وحدت ملی 
و قدرت بســیج گری جمهوری اسالمی کجا 
و قبل از آن کجــا؛  همه بحران های جمهوری 
اسالمی در این ۴3 سال با مردم حل شده است. 
قبل از انقالب اســالمی یک تجمع داشتیم که 
مــردم در آن مؤثر بودند و آن هــم قیام 30 تیر 
ســال 1331 بود که دولت قوام سرنگون شد و 
مصدق را برگرداندند و دیگر مردم ایران را در 
هیچ جا نمی بینیم.« گنجــی اظهار کرد: »این 
قدرت بسیج گری و ملت سازی بود که امام)ره( 
ایجاد کردند و باعث شــدند مردم داوطلبانه از 
شرقی ترین نقطه کشور به غربی ترین نقطه کشور 
برای دفاع از میهن اسالمی بروند و هزاران نفر 
شهید شوند، در حالی که برای شهر و روستای 
آنها تهدیدی وجود نداشت و این ملت سازی را 
جمهوری اسالمی انجام داد. یکی از آن مسائل 
بسیار مهم حفظ تمامیت ارضی ایران بود و در 
۲00 سال اخیر، فقط در همین ۴3 سال بوده که 
محفوظ مانده و از همه مهم تر اینکه نظام سازی 
بر اندیشه غیرغربی است.« وی گفت: »در واقع 
جمهوری اسالمی تنها نظام سیاسی دنیاست که 
ساختار نظام سیاسی آن، از غرب اقتباس نشده 
اســت؛ به عبارتی مبتنی بر یک فهم و اندیشه 
بومی  و با غنای فکری توانسته این کار را انجام 
دهــد و ارکانی مانند مجلس خبرگان رهبری، 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام و شــورای 
نگهبان را که همه جوهره دینی دارند، ایجاد کند 
که اعضای آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
از سوی مردم انتخاب می شوند؛ بنابراین، همه 
اینها نوآوری هایی است که امام راحل برای این 

کشور داشته اند.«
این فعال سیاســی با اشاره به مسئله امنیت 
کشــور، اظهار کرد: »مسئله امنیت، مسئله ای 
بسیار مهم است؛ کنترل آب های کشور از طریق 
ایجاد سدهای متعدد انجام می شود، همچنین 
شبکه بزرگراهی و راه آهن جمهوری اسالمی 
به این حد گسترده شده و پیشرفت داشته است، 
در حالی کــه قبل از 
اسالمی  انقالب 
بزرگراه  فقــط 
را  قم  ـ  تهران 

داشتیم.«

تشکل  تکثر  تحزباعتماد  مشارکت  مشروعیت

عبدالله گنجی در گفت وگو  با صبح صادق مطرح کرد

زهرا ظهروند
خبرنگار
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مجازستان

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه: 

تظاهرات، اعتراض، درگیری و خشونت 
در پاریس، لندن و تل آویو! اما رسانه های 
آنها از اعتراضات در ایران سخن می گویند 
که با وجود همــه تالش های غرب برای 
ایجاد، تشــدید و دوام آن، بیشــتر از یک 
ماه پیش به خاموشــی رفته است.جنگ 
جاری ترکیبی و شناختی غرب علیه ایران، 
استمرار جنگ نظامی، اقتصادی، سیاسی 
و روانی آنها علیه ایران اســت و همچون 

گذشته محکوم به شکست است.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه: در 

جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسالمی 
حضور یافتم. نمایندگان در حضور سردار 
سالمی از تالش این نهاد حاکمیتی برای 
حفظ امنیت ملی قدردانی کردند. مجلس 
در اقدامــی متقابــل درصدد قــرار دادن 
عناصر ارتش کشورهای اروپا در فهرست 
تروریستی است. پارلمان اروپایی به پای 

خود شلیک کرد. پاسخ، متقابل است.

ایزدی، کارشناس مســائل بین المللی:  فؤاد 

1ـ قرآن سوزی با حضور پلیس و حمایت 
رسمی رژیم ســوئد، ۲ـ رأی به قرار دادن 
سپاه در فهرست گروه های تروریستی؛ 3ـ 
 
ً
حمایت از اغتشاشــات براندازانه. واقعا
اروپایی هــا دیگر چه کار باید انجام دهند 
تا عده ای متوجه دشــمنی آنها با اسالم و 

ایران شوند؟

سیدعباس موسوی، سفیر جمهوری اسالمی 

ایران در جمهــوری آذربایجان: سازمان های 

تروریســتی از ۲00۴ تــا ۲017 به ویژه 
بازه زمانــی ۲01۵ تــا ۲017 که داعش 
بخش های وســیعی از عراق و سوریه را 
تحت سیطره داشــت، حمالت بسیاری 
را از شمال تا جنوب اروپا طراحی و اجرا 
کرد. اگر سپاه پاســداران ایران نبود، آنها 
هنوز باید در خیابان های خود جنازه جمع 

می کردند.

فهیمه خلجی، کاربر فضای مجازی: شــبنم 

مددزاده وقتی ایران بود بارها علیه حجاب 
اجباری بیانیه نوشــته بود و دانشجوها رو 
تحریک می کرد؛ ولی حــاال حتی برای 
رنگ روســری و مانتو شلوارشــم باید از 

مریم رجوی اجازه بگیره.

وحید تقــوی، کاربر فضای مجازی: سپاه در 

حمله تروریست های داعشی، زلزله، سیل 
و همه آســیب های اجتماعی کنار مردم 
بــوده... با یک قطعنامــه از دل های مردم 

بیرون نخواهد رفت!

محمد سعید احدیان، دستیار رئیس مجلس 

شورای اسالمی: سخنگوی وزارت خارجه 

آلمــان: »قرار دادن ســپاه در فهرســت 
ســازمان های تروریستی با موانع حقوقی 
روبه روســت.« زمزمه عقب نشینی جبهه 
غرب بــه دلیل نگرانی از تصمیم مجلس 
برای اقدام متقابل شــنیده می شود. برای 
خوش بینــی هنوز زود اســت؛ اما تجربه 
قانون لغو تحریم ها نشان داد به عقالنیت 

انقالبی می توان تکیه کرد.

ســیدمحمد حســینی، معــاون پارلمانــی 

رئیس جمهور: آزموده را آزمودن خطاست! 

نقض قواعد بین المللی و تبعیت پارلمان 
اروپا از آمریکا در تروریستی خواندن سپاه، 
نوعی عقده گشایی از شکست اغتشاشات 
است که تیر حمایت آشکارشان به سنگ 
خورد و این اقدام نمایشی نه تنها دوپینگ 
معانــدان نخواهد بود؛ بلکــه عواقب آن 

گریبان گیر اروپا خواهد شد.

   نکته گرام    

»عیسی زارع پور« وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات، در مراســم 
رونمایــی از موتورهــای برقــی 
»تولید  گفت:  پســت  شــرکت 
موتورهــای برقــی کار نخبگان 
کشور است و حدود یک دهه زمان 
برده تا موتورهای برقی هوشمند با 
کیفیت بسیار مناسب تولید شود. 
موتورهای برقی هوشــمند پست 
در شــرکت دانش بنیــان داخلی 

 ایرانی ســاخته شــده و با همکاری شهرداری 
ً
و به صورت کامال

تهران، سازمان محیط زیست و وزارت ارتباطات برای جایگزینی 
موتورهای بنزینی شــرکت پســت با هدف کاهش آلودگی هوا و 

استفاده از انرژی پاک در اختیار این شرکت قرار گرفت.«

بومی نامه رسان 
قلب ایرانی برای موتورهای پست

نرم افزاری  فروشــگاه  قوانیــن 
شــرکت اپــل بارهــا موجب 
توســعه دهندگان  نارضایتــی 
برنامه ها شــده است. در همین 
راستا، برخی شرکت ها نامه ای 
اروپا فرســتاده اند  اتحادیــه  به 
ســازمانی  را  اپــل  آن،  در  و 
انحصاری  و  ضدرقابتی  مضر، 
درخواســت های  و  خوانده اند 
بیشتری برای تنظیم سیاست های 

اپل از طریق اقدام فوری کرده اند. نارضایتی فقط به شرکت های 
دیگر منحصر نیست، حتی کارگران شــاغل در این شرکت، 
دیگــر کار در اپل را یک رؤیا نمی دانند و برخی از آنها در حال 

ترک مشاغل خود هستند.

اپل مانع رقبا
صدای شرکت های دیگر درآمد

»ویراستی« یک شبکه اجتماعی 
محتــوا محــور، بــا امکانات 
اســت که  و جذاب  گســترده 
ســعی دارد بــا توئیتــر رقابت 
کند. ویراســتی بســتری برای 
ویراســت های کوتاه، جذاب و 
تأثیرگذار که مدت کمی است 
به بازار آمده؛ اما مشتریان خوبی 
پیدا کرده اســت و بســیاری از 
کاربران ایرانی در آن نام نویسی 

کرده اند.
 برخی امکانات این برنامه عبارت اســت از: ارتباط گیری 
با افراد و به اشــتراک گذاشتن دانش، افکار و تجربیات با دنیا، 

امکان درج محتوای متنی، چند رسانه ای و... .

ویراستی
نسخه وطنی توئیتر

   دانش بنیان       پژواک       نرم افزار    

مجازستانجهان

نوید کمالی
کارشناسرسانه

شرکت گوگل، غول جست وجوگر فضای اینترنت 
از اخراج 1۲ هزار نفر از کارکنان خود در سراسر 

دنیا به دلیل نگرانی از رکود خبر داد.
»ســاندار پیچــای« مدیرعامــل گــوگل در 
رایانامه ای که به کارمندان این شرکت ارسال کرده، 
گفته است که گوگل بالفاصله اخراج کارکنان خود 
را در ایاالت متحده آمریــکا آغاز می کند، اما در 
سایر کشورها به دلیل قوانین و رویه های داخلی، 

این اقدام زمان بیشتری طول می کشد.
پیچای همچنین در رایانامه خود نوشته است، 
گوگل به کارمندان مقیم ایاالت متحده پاداش پایان 
خدمت معادل 16 هفته دستمزد و دو هفته اضافی 
برای هر سالی که در گوگل کار کرده اند، پرداخت 

می کند.
او در توضیــح چرایــی اخــراج 1۲ هزار نفر 

از نیروهایــش اعالم کرد، ایــن تصمیم در نتیجه 
»واقعیت متفاوت اقتصادی که ما اکنون با آن مواجه 

هستیم«، اتخاذ شده است.
به گفته شبکه »سی ان بی سی«، در حال حاضر، 
شرکت های فناوری ایاالت متحده با چالش های 
متعددی مواجه هستند که از جمله آنها می توان به 
افزایش میزان بهره و تورم در سال گذشته اشاره کرد 
که سهام شرکت ها را ضعیف کرده و تبلیغ کنندگان 
را مجبور به کاهش هزینه های تبلیغات برخط کرده 

است.
به گفته این شبکه، افزایش میزان بهره از سوی 
فدرال رزرو ایاالت متحده منجر به کاهش تمایل به 
سهام شرکت های فناوری شده و جو تیره اقتصادی 
کالن نیز به نوبه خود بر این شرکت ها فشار آورده 

است تا نیروی کار خود را کاهش دهند.
اخراج 1۲ هزار نفر از کارگران گوگل تنها چند 
روز پس از آن صورت گرفته که رقیب این شرکت 
هم از تصمیم خــود برای اخراج نیروهایش خبر 

داده بود. شــرکت آمریکایی »مایکروسافت« به 
تازگی اعالم کرده است، 10 هزار نیروی خود را 
اخراج می کند. گفتنی است، در چند ماه گذشته 
گــوگل 6 درصد نیروهای خود، مایکروســافت 
۵ درصد نیروهای خود، آمــازون 18 هزار نفر و 
حدود 6 درصد کارکنان خود و فیس بوک 11 هزار 
نفر و حدود 13 درصد کارکنــان خود را اخراج 

کرده اند.
این اخراج ها از تــرس آینده تاریک اقتصادی 
در دنیا انجام شــده  اســت؛اما برخی دلیل آن را 
چابک ســازی گوگل و مایکروســافت و دیگران 
ســرمایه گذاری بــر روی فناوری هــای هــوش 
مصنوعی در ســال های آینــده می دانند. به گفته 
پیچــای، تعدیل نیــروی گوگل لحظــه مهمی 
برای این شــرکت به شــمار می آیــد که موجب  
افزایــش تمرکز گوگل، بازمهندســی هزینه های 
پایه و همچنین انتقال اســتعدادها و سرمایه ها به 
مهم ترین بخش ها خواهد شد. به باور مدیرعامل 

گوگل، هــوش مصنوعی یکی از بخش های مهم 
به حســاب می آید و او می گوید: »من باور دارم که 
به لطف اهمیت مأموریت مان، ارزش محصوالت 
و ســرویس های مان و همچنین ســرمایه گذاری 
زودهنگام در هوش مصنوعی، فرصتی بزرگ پیش 
روی ما قرار دارد. برای دستیابی به این فرصت ها، 

باید تصمیم های سختی بگیریم.«
در حالی  که گوگل در سال ۲01۴ با تصاحب 
دیپ مایند قدم بزرگــی در زمینه هوش مصنوعی 
برداشــت، در ماه های اخیر تحــت تأثیر رقبایی، 
مانند OpenAI و چت بات ChatGPT قرار گرفته 
اســت. افزون بر این، مایکروســافت می خواهد 
از هــوش مصنوعی OpenAI در ســرویس های 
گوناگون خود اســتفاده کند تا گوگل را به چالش 
بکشد. حتی شایعات از سرمایه گذاری 10 میلیارد 
دالری ردموندی هــا در OpenAI حکایت دارند؛ 
بنابرایــن، گوگل باید بیش از پیش در زمینه هوش 

مصنوعی فعالیت داشته باشد.

   رسانه   

اخراج  از ترس  رکود
گروه مجازستان

صبحصادق

هفته گذشته خبر »رفع تحریم های فناورانه ایران« به 
تیتر رسانه های گوناگون کشور بدل شد! در این زمینه 
برخی رســانه ها به نقل از منابع داخلی و خارجی 
مدعی شــدند، ایاالت متحده آمریکا در راســتای 
تسهیل دسترسی شهروندان ایرانی به فضای مجازی 
بدون محدودیت، بخشــی از تحریم های اعمالی 
خود علیه کاربران اســتفاده کننده از آدرس اینترنتی 

ایران را لغو کرده است!
این خبر در نخستین ساعات انتشار خود، همانند 
یک بمب خبری در فضای مجازی کشورمان منتشر 
شد و توجه افکار عمومی ناراضی از نارسایی های 
چند ماه اخیر اینترنــت را به خود جلب کرد؛ اما با 
گذشــت زمان و افزایش دقت کارشناســان فناور 
مشــخص شــد، اصل خبر آن چیزی نیست که در 

فضای رسانه ای کشورمان طرح شده است!
به عبارت بهتر، آنچه برخی رسانه های کشورمان 
به اشــتباه با عنوان تصمیم جدید دولت آمریکا در 
زمینه کاهش محدودیت های تحریمی حوزه فناوری 
اطالعات کشورمان منتشر کردند، نشئت گرفته از 
پاسخ وزارت خزانه داری ایاالت متحده به یکی از 
»سؤاالت متداول« درباره مجوز تحریمی موسوم به 

»۲D GL« است.
بر مبنای این سند که مهرماه گذشته در رابطه با 
نحوه برخورد شرکت های آمریکایی با تحریم های 
فناورانه ضد ایرانی منتشر شد، وزارت خزانه داری 
آمریکا به شــرکت های فناوری این کشــور اجازه 

می دهد تا فعالیت خود در کشــورمان را که تحت 
تأثیر تحریم های پیچیده و گســترده است، افزایش 

دهند.
 به شرکت های فناور آمریکایی 

ً
این مجوز رسما

و شرکای غیر آمریکایی آنها اجازه می دهد خدمات 
مربوط به شبکه های اجتماعی، پلتفرم های اداری، 
ویدئــو کنفرانس و خدمــات ابری را بــه کاربران 
ایرانــی ارائه دهند. افــزون بر این، بــر مبنای این 
مجوز شــرکت های آمریکایی قادر شده اند افزون 
بر کاربران ایرانی به شخصیت های حقوقی، یعنی 

کسب وکارهای کشورمان نیز خدمات ارائه دهند.
تا پیش از صدور این مجوز، شــرکت های فناور 
غربی به دلیــل نگرانی از برخورد نهادهای نظارتی 
ایاالت متحده از ارائه خدمــات به کاربران ایرانی 
امتنــاع می کردند و کاربران حتــی اجازه نصب یا 
به روزرســانی اغلب نرم افزارهــای کاربردی را نیز 
نداشتند؛ به همین دلیل بیشــتر کاربران ایرانی در 
ســایه فقدان نمونه های بومی و ضرورت استفاده از 
نمونه های آمریکایی ناچار به استفاده از فیلترشکن 
یا سایر راهکارهای ناامن تغییر هویت اینترنتی خود 
بودند. البته دولت آمریکا در ســال ۲01۴ میالدی 
کاربرانی حقیقی ایرانی را از دایره اعمال تحریم های 
فناورانــه ارتباطــی معاف کــرده بود؛ اما بیشــتر 
شــرکت های فناور جهان به دلیل پیچیدگی قوانین 
تحریمی ایاالت متحده علیه کشــورمان و احتمال 
 از ارائه خدمات به 

ً
نقض ناخواسته تحریم ها عمال

کاربران ایرانی امتناع می کردند. برای نمونه، شرکت 
معروف اپل سازنده تلفن های هوشمند آیفون، طی 
 از ارائه هر گونه خدمات به 

ً
ســالیان گذشــته عمال

کاربران و مشــتریان ایرانی خود بر حذر بوده است 
و کاربــران ایرانی برای دسترســی به خدمات این 

شــرکت ناچار به استفاده از راهکارهای پر هزینه و 
پیامدهای ناشی از آن بوده اند. برای نمونه، در چند 
سال اخیر افراد بســیاری قربانی سرقت اطالعات 
خود به دست افراد ارائه کننده خدمات غیر رسمی 
اپل در کشــورمان شــده اند. باید به این نکته توجه 
داشــت که دولت آمریکا پس از شروع ناآرامی های 
آشــوبناک پاییزی در کشورمان با ارائه این مجوز به 
نوبــه خود تالش کرد تا زمینه تشــدید التهابات در 
کشورمان را فراهم کند. در این زمینه، »والی آدیمو« 
معاون وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه ای هدف از 
اعالم و ابالغ این مجوز را افزایش سرعت چرخش 

آزاد اطالعات برای مردم ایران معرفی کرد!
بــر اســاس مجــوز ۲D GL، ارائــه خدمات 
پیام رسان، گفت وگوی برخط، پست الکترونیکی، 
رسانه های اجتماعی، به اشــتراک  گذاشتن عکس 
و فیلــم، مــرور وب، وبالگ نویســی، پلتفرم های 
همــکاری، ویدئــو کنفرانس، بازی هــای برخط، 
پلتفرم های آموزشــی برخط، پلتفرم های ترجمه، 
نقشــه تحت وب، خدمات احــراز هویت کاربر و 
همچنین ســرویس های ابری به کاربران و کســب 
وکارهای ایرانی مجاز معرفی شــده و شرکت های 
آمریکایی یا شــرکای خارجی آنها بــه دلیل ارائه 

خدمات به ایرانیان مشمول مجازات  نخواهند شد!
با این حال، بررســی های انجام شده از کم اثر 
بودن این مجوز حکایت دارد! در واقع، به جز برخی 
شرکت های مطرح آمریکایی، از جمله استارلینک 
که به دنبال افزایش تعداد کاربران اینترنت ماهواره ای 
خود در جغرافیای کشورمان است، بیشتر شرکت ها 
و خدمات دهندگان فنــاور جهان عالقه چندانی به 
گرفتار شدن در پیچیدگی های حقوقی تحریم  های 
ضد ایرانی آمریکا نداشــته و به همین دلیل تغییری 

در سیاســت های ارائه خدمات خود بــه کاربران 
ایرانی نداده اند؛ بنابراین، غوغای چند روز گذشته 
 یک 

ً
درباره رفع تحریم های فناورانه کشورمان عمال

سوء برداشــت رسانه ای و تصویرســازی مثبت از 
سیاست های ضد ایرانی دولت آمریکاست!

افزون بر این، باید به این نکته توجه داشــت که 
 مشتریان 

ً
به دلیل تحریم های اقتصادی آمریکا عمال

ایرانی امکان خرید و پرداخت خدمات شرکت های 
فناور آمریکایــی را ندارند؛ بنابراین، دولت آمریکا 
بــا اطالع از این واقعیت در روزهای پر التهاب مهر 
مــاه تالش کرد با ارائه این مجــوز کم اثر در مقابل 
افکار عمومی کشورمان، به ویژه جمعیت همسو با 

ناآرامی ها موضعی مثبت و بشردوستانه اتخاذ کند!
افزون بر این، شرکت های غربی فعال در حوزه 
مقابله با فیلترینگ برای ســرمایه گذاری بیشتر در 
حوزه ناامن کردن فضای مجازی کشورمان نیازمند 
چراغ ســبز کاخ ســفید بودند؛ چرا کــه با وجود 
پیچیدگی حقوقی تحریم هــا امکان نقض تحریم 
از ســوی آنها ممکن بود؛ به همین دلیل نیز وزارت 
خزانه داری آمریکا با صدور این مجوز فرآیند اقدام 
آنها علیه امنیت فضای مجازی کشورمان را تسهیل 
و تقویت کرد، که این خود به معنای تشــدید جنگ 

ترکیبی علیه کشورمان است.
بدون شــک، مقامات مســئول حــوزه فضای 
مجازی کشورمان باید به این نکته توجه داشته باشند 
که استقبال برخی رسانه ها و بخشی از افکار عمومی 
کشــورمان از یک مجوز تحریمی دولت آمریکا در 
رابطه با فضای مجازی کشــورمان زنگ هشداری 
است که غفلت از آن می تواند زمینه نفوذ و فراگیری 
بیش از پیش فناوری های ضد فیلترینگ آمریکایی در 

کشورمان را فراهم کند.

اینترنتی! یم های  تحر لغو  شایعه 
نگاهی به حواشی رسانه ای مطرح شده درباره مجوز تحریمی آمریکا در رابطه با فضای مجازی کشورمان
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سیاست
۱3

 خلیج فارس 
و خواب مدیران

 هفته گذشته خبری در رسانه ها منتشر شد 
کــه هم برای عموم و هم برای فعاالن حوزه 
فرهنگ، به ویژه اهالی کتاب و نشــر، تلخ 
و تأمل برانگیز بود. کشــف چاپخانه ای در 
جنوب تهران و کشف و ضبط  ۲1 هزار جلد 
کتاب کمک آموزشــی به زبان عربی که در 
آنها از نام جعلی برای خلیج همیشه فارس 
استفاده شده است! کتاب هایی که قرار بوده 
به عراق صادر شود و خدا می داند چه فتنه ای 
در پس توزیع آنها طراحی شده بود که حاال 
 خنثی شد، اما این از تلخی اصل ماجرا 

ً
فعال

کم نمی کند. انتشار جزئیات بیشتر درباره این 
خبر از سوی پلیس و اظهارات بعدی فعاالن 
حوزه چاپ و نشر و به طور خاص، سخنان 
رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران، نشــان 
داد که عمق فاجعه بیشتر از آن چیزی است 
که تصور می کنیم! »احمد ابوالحسنی« گفته 
است: »حجم تخلفات در حوزه چاپ قابل 
توجه است؛  در حوزه کتاب عمده تخلفات 
در چاپ مربوط به تغییــرات جغرافیایی و 
جعل نقشه های جغرافیایی است. سفارشاتی 
از اقلیم کردستان و عراق پذیرفته می شود که 
جعلیاتــی در آنها وجــود دارد. برای نمونه 
نقشه های جعلی از کردستان عراق و ایران 
چاپ می شود که در آن تمامیت ارضی ایران 
زیر سؤال رفته است.« اما بخش قابل تأمل تر 
ماجرا، این اســت که چاپ این کتاب ها و 
نقشــه های جعلی بیخ گوش وزارت ارشاد 
اتفاق می افتد! در حالی که این وزارت خانه 
در سال های اخیر نظارت بر چاپخانه ها را به 
دست خودش گرفته و با این حجم عریض 
و طویل تشــکیالت، این اتفاقات نباید رقم 
بخورد؛ اما کار چاپخانه هــای غیرمجاز و 
مجاز، به جایی رســیده که بــه گفته رئیس 
اتحادیه چاپخانه داران تهران، تخلفات شان 
فراتــر از چاپ لیبل هــای دارویی و غذایی 
رفته و حاال تمامیت ارضی ایران را نشــانه 
گرفته اســت.  افسارگســیختگی دشمنان 
داخلی و خارجی و اصرار همیشــگی آنها 
برای تحریــف تاریخ و مصــادره تمامیت 
ارضی ایــران، موضوع جدیدی نیســت و 
از ایــن به بعد هم ادامــه دارد؛ اما مهم این 
است که ما چطور با این تالش مذبوحانه و 
حماقت بار مواجه شــده ایم و آیا بعد از این 
هم با همین دســت فرمان حرکت خواهیم 
کرد؟! اینکه برای نمونه دســتگاه دیپلماسی 
کشــورمان در مقابل رفتارهــا و گفتارهای 
برون مرزی و اصــرار بر تحریف تاریخ چه 
کرده و چه می کنــد، موضوع این چند خط 
نیســت؛ اما واقعیت این اســت که مدیران 
فرهنگی و هنری و فعاالن این حوزه، تاکنون 
به جــای مواجهه فعاالنه بــا این تالش نرم 
ضدایرانی، منفعالنه و گاهی به شدت خنثی 
عمل کرده اند؛ اوج این انفعال هم به همین 
ماجرای تلخ اخیر برمی گردد که در پایتخت 
ایران اســالمی، نه ده جلد و بیســت جلد، 
بلکه ۲1 هزار جلد کتاب برای جعل عنوان 
»خلیج فارس« و فتنه افکنی میان کشورهای 
منطقه چاپ می شود و تازه مسئوالن وزارت 
ارشاد وعده تشدید نظارت  بر چاپخانه ها را 
می دهند! انفعال مدیران فرهنگی در سطوح 
کالن و متوســط کشــور در مقابل این قبیل 
تحرکات مســموم و نبود مواجهه به موقع، 
عمیــق و هنرمندانه بــا آن، کار را به جایی 
خواهد رساند که خدای نکرده تا چند صباح 
دیگر، هــم تمامیت ارضی مــا را تحریف 
خواهند کرد و هم شخصیت های ملی مردم 
ایران زمین را به نــام خود مصادره خواهند 
کرد. حوزه کتاب و ادبیات، تئاتر، ســینما و 
هنرهای تجسمی امروز باید میدان دار یک 
حرکت تهاجمــی و فعال بــرای بازنمایی 
حقایق تاریخی و جغرافیایی این ســرزمین 
بشــوند و در این میان، مدیران و مسئوالن 
حوزه فرهنگ و هنر هــم از خواب غفلت 

بیدار شده و حامی این حرکت شوند.

فرهنگ

یادداشت 

  پویانمایی     کتاب    

»کوچولوهــای  پویانمایــی 
کنجــکاو« بــه تهیه کنندگی و 
کارگردانــی »آتنا مســلمی« با 
تکنیک کات اوت بــرای گروه 
سنی خردسال تولید شده است.

در ســری جدید »کوچولوهای 
کنجکاو«، موضوعاتی همچون 
خردســاالن  روزافزون  ارتباط 
با موضوع فنــاوری و همچنین 
مواجهــه آنهــا بــا بحران ها و 

پدیده های زیســت محیطی را در بستر فضای کودکانه بررسی 
می کند.  پویانمایــی »کوچولوهای کنجکاو« ســاخته مرکز 
پویانمایی صبا هر روز ســاعت 9 صبح و 1۲:۲0 از شبکه پویا 

پخش می شود.

کنجکاو  کوچولوهای 
پویانمایی برای گروه خردسال

در  شــهید  خاطرات خواهران 
مجموعــه دوجلــدی »لبخند 
اشــک« از تولــد شــهدا تــا 
ماجرا های بعد از شــهادت به 
صــورت داســتان های جذاب 
روایت شــده اســت کــه البته 
بازگــو  خــالل  در  نویســنده 
کردن خاطرات به بســیاری از 
سیاسی،  تاریخی،  رخداد های 
اجتماعــی و حتــی اطالعات 

گردشگری اشاره کرده است. این مجموعه دو جلدی در هشت 
بخش با عنوان های شــهدای دفاع مقدس، شــهدای انقالب، 
شهدای ترور، شهدای مدافع حرم، شهدای سالمت، شهدای 

امنیت، شهدای مقاومت و شهدای منا تنظیم شده است.

اشک لبخند 
روایت 40خواهر شهید

»قصه های مجید« اثر هوشنگ 
»الکساندر  که  مرادی کرمانی 
را در ســال  آن  دراگوویــچ« 
۲019 از زبان فارسی به زبان 
صربی ترجمه کــرده و رایزن 
فرهنگی کشــورمان آن را در 
است.  کرده  منتشر  صربستان 
پــس از آن، کار برگردان این 
به زبــان بوســنیایی آغاز  اثر 
شــد.با توجه به انتشار این اثر 

در انتشــارات »بای بوک«، هم اکنون این کتاب در شــبکه 
توزیع و نشر کتاب بوســنی و هرزگوین به صورت گسترده 
 توزیع شــده و در پایگاه فروش برخط ناشر نیز عرضه شده 

است.

مجید  قصه های 
کتاب  کرمانی به زبان بوسنیایی

  داستان  

   برداشت    

بســیاری از جوانان که به ســاخت فیلم عالقه 
دارند، پس از اینکه آموزش می بینند، دل شــان 
می خواهد خودشــان را در ساخت یک »فیلم 
کوتاه« محک بزنند، به ویژه اینکه در ابتدای راه 
ســرمایه گذاران شخصی و دولتی نمی توانند به 
کســی که هنوز امتحانش را پس نداده، اعتماد 
کنند و حق هم دارند. بنابراین، جشــنواره های 
فیلم کوتاه، کمک زیادی به شــناخته شدن این 
اســتعدادها می کند. امــا این روزهــا و با این 

وضعیت اقتصادی، ساخت یک اثر کوتاه، ولو به 
مدت 100 ثانیه هم هزینه کمی ندارد! بنابراین، 
بسیاری از همین جوانان برای ساخت یک اثر 
100 ثانیه ای هم نیاز دارند تا سرمایه گذاری پیدا 
شــود و از آنها حمایت کنــد. حاال فرض کنید 
جوانی که از حمایت  ها ناامید شده، دل را به دریا 
زده و خودش میلیونی برای یک اثر 100 ثانیه ای 
خرج می کند و بعد از ســاخت برای فروشش 
اقدام می کند تا شــاید بخشــی از هزینه هایش 
جبران شــود؛ البته در این میان نیز به دیده شدن 
اثرش در جشــنواره های گوناگون و جوایزش 

امیدوار است.

اما متأســفانه برخی از جشــنواره های فیلم 
کوتاه با علم به اینکه سختی های پیش روی یک 
جوان برای ســاخت یک اثر چقدر زیاد است، 
بندی در قوانین جشنواره اضافه می کنند، مبنی 
بر اینکه »تهیه کنندە اثر یا نمایندە قانونی ایشان 
با ارسال اثر به دبیرخانه جشنواره، اختیار کامل 
اثر را به منظور نمایش در ســینماها، تلویزیون، 
جشــنواره های بین المللی دیگر و اســتفاده در 
پاتــوق فیلم های کوتاه، بدون انتفــاع مالی، به 
دبیرخانــه جشــنواره واگذار و حــق هر گونه 

اعتراض را از خود سلب می کند!« 
 این ضوابط عجیب باعث می شــود تا 

ً
قطعا

بســیاری از افرادی که به هر دلیلی نتوانسته اند 
از حمایت دولتی و ســرمایه گذاری شــخصی 
کسی برخوردار شــوند، حاال و به این دلیل از 
خیر ساخت اثر برای جشــنواره هم بگذرند و 
 در چنین جشــنواره ای 

ً
ترجیح بدهند که اصال

شرکت نکنند، مگر اینکه از ابتدا برای کار خود 
به نوعی سرمایه گذار پیدا کنند و این، یعنی همان 

سنگ اندازی جلوی پای هنرمند. 
اگر قرار است جشــنواره هایی برای کمک 
به جوانان ساخته شود، چرا باید چنین بندهای 
دست و پاگیری در قوانین آن به چشم بخورد؟! 

هدف حمایت است یا چیز دیگر؟!

جشنواره! در  ترکمانچای  
بهاره صمدی

خبرنگارفرهنگی

چهل ویکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در حالی 
امسال و در اولین روز از دومین ماه زمستان افتتاح شد 
که تفاوت هایی با ادوار گذشته این رویداد هنری داشته 
است؛ تفاوت هایی که موجب بیشتر دیده شدن خیلی 
از آثار این دوره شــد. البته »کوروش زارعی« دبیر این 
دوره از جشنواره بین المللی تئاتر فجر نیز این تفاوت ها 
را یادآوری کرده و گفته است: »امسال در بخش ارسال 
اثر تفاوت هایی وجود داشــت، چرا که از ســال های 
پیش ارسال مســتقیم آثار به جشنواره حذف شده بود 
و جشــنواره بین المللی تئاتر فجر هیجان نداشــت. 
اما امسال سازوکاری اندیشــیدیم که آثار با جشنواره 
فجر به اجرا در بیایند تا مردم نســبت به کار هنرمندان 
کنجکاو شــوند. از ویژگی های دیگر جشنواره امسال 
همزمان نبودن جشنواره تئاتر با جشنواره فیلم بود. ما 
همچنین جشنواره تئاتر فجر منطقه ای را برگرداندیم که 
باعث خوشحالی هنرمندان استان ها و شهرستان های 
دیگر شــد.« البته تفاوت های این دوره از جشــنواره 
تئاتر فجر، به همین موارد ختم نمی شود؛ بلکه به گفته 
دبیر جشنواره، »امسال تئاتر ایران پوست اندازی کرده 
است.« کوروش زارعی معتقد است: »وجود بیش از 
110 نمایش به واسطه حضور جوانان نخبه در جشنواره 
امســال، نوید آینده روشن تئاتر ایران را می دهد. آینده 
ســینما، تلویزیون و تئاتر ایران بســیار روشن است؛ 
همچنین، امســال بانوان کارگردان بسیار موفقی هم 
داشته ایم.« اینها اتفاقات خوشایندی است که ما را به 
آینده تئاتر خوش بین می کنــد؛ البته نقص های جدی 
هم وجــود دارد که از دید خبرنگاران و صاحب نظران 
 
ً
این حوزه پنهان نمانده و اصالح این کاستی ها، حتما
می تواند به رونق بیشتر تئاتر در کشورمان و پربارتر شدن 

جشنواره های بعدی منجر شود.

 Bحاشیه های جالب
یکی از این نقدها و نظرها، به تبلیغات و اطالع رســانی 
این رویــداد بزرگ هنــری برمی گردد. بــرای نمونه، 
خبرگزاری مهر در گزارشــی از ســومین روز جشنواره 

نوشت: »سومین روز چهل ویکمین جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر سپری شد و باز هم خبری از تبلیغات محیطی 
و شهری مناسب برای جشنواره نبود.« نکته قابل توجه 
این است که اگر شهروندان در محیط پیرامونی مجموعه 
تئاتر شهر شاهد حضور دست فروشان و فضای پرهیجان 
آن نبودند، شــاید تئاتر شــهر در خاموشــی کامل فرو 
می رفت! چراکه نه خبری از اجراهای تئاتر خیابانی در 
مقابل مجموعه بوده است و نه خبری از حجم قابل توجه 
مخاطبان و تماشاگران آثار جشنواره در فضای پیرامونی 
آن. کار تبلیغات محیطی جشــنواره در محیط اطراف 
دیگر ســالن های میزبان جشــنواره هم هیچ جذابیت 
بصری برای افــرادی که از این اماکــن عبور می کنند، 
نداشته است. هر چند امسال پوشش اخبار این جشنواره 
خوب و رضایت بخش بود؛ اما نمی توان از این حاشیه ها 
نیز غافل ماند. البته در یکی از حواشــی جشنواره و در 
حال برگزاری یکی از تئاترهای خیابانی اتفاقی رخ داد 
که بسیار مورد توجه مردم و رسانه ها قرار گرفت؛ اتفاق 
جالبی که در حین نمایش خیابانی »لیلی و مجنون« در 
پهنه رودکی رخ داد. سوژه این نمایش زباله گردی بود که 

 تصادفی، یک زباله گرد در 
ً
در حین اجرا به  شکل کامال

همان جا حضور می یابد. نمایش »لیلی و مجنون« کاری 
از بچه هــای آبادان با موضوع فقر و زباله گردی اســت. 
کارگردان اثر وقتی زباله گرد در حال عبور را می بیند، از 
او می خواهد تا در اجرای نمایش او را همراهی کند. این 
اتفاق صورت گرفته و بسیار هم مورد توجه حضار قرار 
می گیرد. پس از آن است که کارگردان اثر، یک میلیون 
تومان برای این زباله گرد از ســوی مردم و حضار، هدیه 
جمع می کند. این یکی از اتفاقات زیبایی است که تأثیر 
هنر، به ویژه هنر مردمی را به رخ می کشد. هنری که در 
عین توجه به اســتانداردهای حرفه ای، در کف خیابان 
و در بین مردم به نمایش گذاشــته می شود و می تواند به 
شــرط خالق بودن عوامل، از امکانات ناگهانی نیز در 

جهت پیشبرد اهداف خود نهایت استفاده را ببرد.  

 B وقت عدالت
یکی از جلوه های تئاتر که شاید در سال های گذشته 
نیز تا حدی مهجور واقع شده، همین »تئاتر خیابانی« 
است. شــاید بتوان اتفاقاتی از قبیل حاشیه ذکر شده 

را نیز به نوعی تفســیر همان دیدگاه دبیر جشــنواره 
دانست که جشنواره امسال را »پوست اندازی شده« 
معرفی کرد.  بدون شک، با توجه کردن و بهره  گیری 
از جوانانــی خوش ذوق و متعهد به فرهنگ ایرانی و 
اســالمی، به ویژه جوانانی که در شهرهای خودشان 
با کم و زیاد روزگار می ســازند و مشغول آموزش و 
فعالیت هستند، پوســت اندازی در هر عرصه هنر به 
ویژه تئاتر جدی تر و آشــکارتر خواهد شــد.  در هر 
حال، برای پیشرفت هر شاخه از هنر به ویژه هنری، 
ماننــد »تئاتر« باید تالش کرد تا امکانات مناســبی 
نیز برای آن فراهم کرد؛ همانطور که دبیر جشــنواره 
چهل ویکم گفته است »متأسفانه به دلیل محدودیت 
امکانات ســخت افزاری، نرم افــزاری و فنی، تعداد 
کمی از آثار را می توانیم در جشــنواره بررسی کنیم؛ 
اگر بخواهیم در آینده تعداد آثــار را باال ببریم، باید 
بر توسعه امکانات تمرکز کنیم« و این همان عدالت 
فرهنگی و هنری است که بسیاری از جوانان این مرز 
و بوم، امروز برای شکوفایی عرصه فرهنگ و هنر تشنه 

آن هستند.

حامد حسین عسکری
خبرنگارفرهنگی

تئاتر پوست اندازی 
نگاهی به چهل ویکمین جشنواره تئاتر فجر

ندا کرمانشاهی
خبرنگارفرهنگی
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به استقبال لقاءالله

به جبهه می خواســت   وقتی 
برود تفألی به قرآن زده بود، آیه 
 

َ
َجل

َ
ِإَنّ أ

َ
ِه ف

َّ
شریفه »َمْن کاَن َیْرُجوا ِلقاَء الل

َعِلیُم« آمده بود؛ 
ْ
ِمیُع ال ِه آلٍَت َو ُهَو الَسّ

َّ
الل

یعنی کسی که لقاء خداوندی را آرزومند 
 بداند اجل الهی در پیش 

ً
اســت، قطعا

روی اوست و او شنوای داناست، پس از 
این تفأل با خانواده، همسر و فائزه تازه به 
دنیا آمده اش خداحافظی تمام عیار کرد و 
می دانست که بر اساس نوید قرآن کریم 
 لقــاء الهــی را در پیــش دارد و دیگر 
بر نمی گــردد! او دیگــر از دنیا رخت 
بربسته بود و روحش هر لحظه در انتظار 
وعده دیدار حضرت حق جل و عال بود. 
نمی دانم چند روز شده بود که به جبهه 
آمده بود؛ اما خدا خواست که شب قبل 
از شهادتش او را ببینم. من درآن زمان در 
تیر ماه ١٣٦١ به عنوان تخلیه گر مجروح 
به منطقه عملیاتی رمضان در شــلمچه 
خوزستان اعزام شده بودم و در کنار یک 
بیمارستان صحرایی در خط مقدم جبهه 
بودم که ناگهان دیدم شهید جالل افشار 
برای بازدیــد از مجروحان و وضعیت 
بیمارستان صحرایی به آنجا آمد؛ اما چه 
جمالی داشت! چفیه ای بر سر گذاشته 
بود و سیمایش، مانند ماه می درخشید و 
 با دفعات قبــل که او را می دیدم، 

ٌ
کامال

تفاوت داشت. همیشه چهره و محاسن 
زیبایی داشــت؛ اما آن شــب جمالش 
وصف ناپذیر بود، نمی دانستم که او در 
آستانه شهادت اســت! تا اینکه غروب 
فردایش 1361/۴/۲۴ شهید افشار برای 
اقامــه نماز با زبان روزه ندای اذان ســر 
می دهد و در حین گفتن اشهد ان محمدا 
رسول الله)ص( ترکشــی به او اصابت 
می کند. من در بیمارستان صحرایی بودم 
که ماشــین آمبوالنس خاکی اســتتار 
شــده ای بــه ســرعت از راه رســید و 
مجروحی را تخلیه کردند و بر برانکارد 
گذاشتند. ناگهان با تعجب دیدم جالل 
افشار است و ترکش به پهلوی او اصابت 
کرده بود و خون به شدت جاری است. 
هنوز از هوش نرفته بود و لبانش با اذکار 
الهی تکان می خورد و هـیچ آه و ناله ای 
هم نمی کرد، بالفاصله چند واحد خون 
تزریق کردنــد و لحظاتی بعد بالگردی 
هم بــرای انتقال مجروحان بــه اهواز 
رسید؛ ولی ظاهرا به بیمارستان نرسیده 
از شــدت خونریزی جان به جان آفرین 
تسلیم می کند و به لقاء الهی که شیفته اش 

بود، می رسد.    
به نقل از مرتضی نجفی قدسی

جالل افشار6  مهر 133۵، در شهرستان 
اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش 
محمد، کارگر بود و مــادرش عذرا نام 
داشت. تا پایان دوره کارشناسی در رشته 
علوم دینی درس خواند. ســال 13۵9 
ازدواج کرد و صاحب یك دختر شــد. 
به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. 
۲۴ تیر 1361، با سمت مربی عقیدتی 
در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شکم 
شهید شــد. مزار او در گلستان شهدای 

زادگاهش واقع است.

اصولی ترین قاعده در بررسی ابعاد پیدا و پنهان یک 
جنگ، بررسی آن از همه زوایا و تمامی اطالعات به 
دست آمده اســت. در این صورت است که با کنار 
گذاشتن اطالعات حاصله، جورچین های گمشده 
یا حتی غلط و ردگم کن شــناخته می شــود. ما اگر 
بخواهیم جنگ ایران و عراق را بررسی کنیم، تاریخ 
جنگ را تحلیل کنیم و بتوانیم از جنگ دریافت هایی 
برای امروز و آینده مان داشته باشیم، به نگاه همه جانبه 
نیاز داریم. به این منظور که جنگ را تنها از دید طرفین 
مخاصمه نبینیم؛ بلکه کشورها، گروه ها و افرادی که 
تالش می کردند موازنه قدرت را تغییر دهند و برتری 
یکی نســبت به دیگری را رقم بزنند، بررسی کنیم. 
شیطان بزرگ که از ایران  زخم خورده بود و منافعش 
پس از انقالب اسالمی در منطقه به هم ریخته بود و 
دل  خوشی از انقالب اسالمی نداشت، سعی کرد با 
دامن زدن به اختالفات، عراق را به جنگ با ایران وا 
دارد. از همین رو دست همکاری به سوی آمریکا دراز 

کرد. این همکاری به قدری محکم بود که می شــود 
رد آمریکا را در ابتدا، میانه و انتهای جنگ تحمیلی 
دید؛ اما نیروهای انقالبی و غیور ایران با شــجاعت 
و صالبت شان چنان سیلی محکمی به گوش آمریکا 
زدنــد که از شــدت درد در ســال های آخر جنگ، 
آمریکا در خلیج فارس خود دست به کار شد و به طور 
مستقیم با ایران مقابله کرد. علی ای حال،دانستن ابعاد 
جامع و کامل جنگ و دست های پشت پرده آن نیاز 
مبرم این روزهای ماست. به گونه ای که رهبرمعظم 
انقالب در این خصوص فرمودند: »مردم کشورهای 
اروپایی و آمریکا باید بدانند که دولت های شان چه بر 
سر مردم ایران آوردند و چگونه به صدام جنایت کار 
کمک کردند برای اینکه در جنگ پیروز شــود یا در 

جنگ علیه ایران قوت بگیرد.« 
کتاب »اتحاد شوم« به نویسندگی خانم »جویس 
بتل« و ترجمه »مجید کریمی« سعی دارد با مدارک 
و اسناد کشــف شــده از آن دوران، درک بهتری از 

پشت پرده حامیان ارتش عراق در جنگ با ایران در 
اختیار خوانندگان قرار بدهد. البته تنها به همین اسناد 
و مدارک اکتفا نکرده و مناســبات سیاسی ظالمانه 
و ریاکارانه آمریکا را نیز آشــکار می گرداند. اســناد 
موجود در این کتاب از این منظر می تواند مهم باشد 
کــه چرا و چگونه آمریکا و عراق به یکدیگر نزدیک 
 ایران و آمریکا از هم دور. اســناد 

ً
شــدند و متقابال

آرشیو ملی آمریکا می تواند منبع خوب و تازه ای برای 
روشن شدن زوایای مبهم جنگ ایران و عراق، به ویژه 
بررسی کاربرد سالح های شیمیایی در جنگ از سوی 
عراق باشد. در قسمتی از کتاب می خوانیم: »عراق 
اعالمیه ای را پخش می کند که نشان از حمله بزرگ 
ایران به مراکز جمعیتی عراق است. در اعالمیه آمده 
است که عراق توان خود را محدود به دفاع استاتیک 
نمی کند و مجبور است حمالت شدیدی به قلمرو 
داخلی ایران داشته باشد و احتماال از سالح شیمیایی 
استفاده خواهد کرد. این را از انتهای اعالمیه می شود 

فهمید که نوشته شده: متجاوزان باید بدانند که برای 
هر حشره  ای حشره کشی است که توان نابودی اش را 
دارد هر تعداد که باشــند. عراق این حشره کش های 
نابودکننــده را در اختیــار دارد.« ســالح هایی که 
شــرکت های خونخوار آمریکایی ساخته بودند و به 

دست مزدوران بعثی رسیده بود.

   کتابخانه    

اسناد آغشته به خون

   قبیله عشق    

جبهه

سیاهه جنایت ها و خیانت های کشــورهای اروپایی 
و آمریکایــی بر مردم و حکومت ایــران تا به امروز بر 
کسی پوشیده نیست. این عصبانیت ها و خشونت های 
غرب از زمانی شدت گرفت که مردم ایران خواستند 
روی پای خودشان بایستند و دست های چدنی پشت 
دســتکش های مخملی را پس بزنند؛ یعنی از ابتدای 

شکل گیری انقالب اسالمی.
نقاب این دشمنی ها با ظهور و بروز جنگ تحمیلی 
کنار رفت و بر همگان مشهود و مکشوف شد که آمریکا 
و ایادیش هیچ گاه چشم دیدن حکومت اسالمی با آن 
خط و مشی اســالمی را ندارند و دوست ندارند سر 
بر تن کشــوری باشــد که حامی مستضعفین است و 
درصدد بیداری مردم در برابر ظالمان. شیطان بزرگ 
و روباه پیر می خواست تمام دنیا روی انگشتان خودش 
بچرخد و خود به ســان یک کدخدا در دنیا حکومت 
کند؛ اما این ماهیتی بود که در نگاه اسالم و مسلمانان 
حقیقی به هیچ روی قابل چشم پوشــی نبود. از همین 
 رو در گوشــه ای از جهان، یعنی ایــران خودمان که با 
معارف حقیقی و اصیل اسالم اخوت بیشتری داشتند 
و برنامه های دین را تنها در ماورا نمی دیدند و این عالم 
ماده را بنابر منابع روایی مزرعه آخرت می پنداشتند، 
تحمل زور و ظلم بر گردن مظلومان را برنمی تابیدند. 
بنابراین حماسه ای آفریدند که یک مسلمان واقعی باید 
انجام می داد. به این ترتیب، حکومتی بر پایه اســالم، 

یعنی انقالب اسالمی شکل گرفت.
پس از پیروزی انقالب اســالمی، سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی با همین دســت فرمان ایجاد شد. 
ســپاه با فرهنگ جهاد و ایثاری کــه امام خمینی)ره( 
در وجــودش نهادینــه کرده بود، در هیــچ برهه ای از 
مسئولیت اسالمی خود شانه خالی نکرد. دلیل و نشانه 
این ایستادگی را می توان در فرماندهان و کارکنان این 

نهاد دید که دشمنان چشم دیدن شان را ندارند و یکی 
پس از دیگری در فهرست تحریم قرار می گیرند. 

عصبانیت دشمنان از سپاه به حدی است که در این 
چند ماه اخیر وقتی کشــورهای اروپایی، ستیزشان در 
برابر این نهاد انقالبی مقتدر محکوم به شکست شد 
و تمام اهداف و انگیزه  های شوم شــان به یکباره مهار 
شد، می خواستند از روی استیصال و عصبانیت سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی را تروریست اعالم کنند.
البته این اقدام شــان تنها به مصوبه بالاثر پارلمان 
اروپا محدود نیست. آنها طی سه ماه و نیم گذشته بارها 
فرماندهان نظامی کشورمان را تحریم کردند و در طول 
بیش از چهاردهه از حیات نظام اسالمی هر کجا که از 
اقتدار و صالبت سپاه به ستوه آمدند، در مقابلش صف 
کشیدند و سعی کردند در افکارعمومی با طرح بهانه ها 
و ادعاهای واهی و تبلیغاتی بر هویت درخشان مدافعان 

امنیت و استقالل کشور خدشه وارد کنند.
کسی که در مقابل خورشید می ایستد تا کسی از نور 
آن بهره نبرد، خود را رو سیاه کرده و حماقت خودش 
را بیشتر آشکار کرده است. نور سپاه و شهدای آن برای 
محبوبیت جهانی او کافی اســت. هر یک از شهدای 
سپاه نماد همان سپاهی هســتند که امام خمینی)ره( 

ســنگ بنایش را گذاشت. به قول حاج قاسم »در میان 
ســپاه، هزاران اولیای خاص خدا قرار دارد که ما آنها 
را نمی شناسیم.« نهادی که در دوران سخت و جانکاه 
دهه پنجاه ســر بلند بیرون آمــد و در دوران جنگ و 
ترور و تحریم خوش درخشــید و در مواقع بحرانی و 
بالیای طبیعی یار و همراه و همدرد مردم بود، قواره ای 
بزرگ تــر از آن دارد که کشــورهای اروپایی بخواهند 
با تروریســت اعالم کردن آن لکــه ای بر دامن پاک او 
بنشــانند. این قبیل اقدامات رسوایان و جهان خواران 
عالم تف باالی سر است که آخراالمر به روی صورت 

خودشان خواهد نشست.
سپاه از خود مردم اســت،  نهادی که حاج قاسم، 
این فرمانده تکرارنشدنی آن را این طور روایت می کند: 
»ســپاه بهشت اســت وا... نه به عنوان اینکه من یک 
سپاهی ام، گرچه من از ارادتمندان سپاه هستم. سپاه که 
امروز در بعضی جاها مورد آماج تهمت و افترا به دلیل 
دفاع از انقالب هست، در کنار دیگر نیروهای مسلح 
پیوسته در دفاع از ملت و پیوسته در دفاع از این انقالب، 
ســینه خودش را ســپر کرده و در تقدیم فرماندهان، 
خودش را در صف اول شهادت و در معرض شهادت 
قرار داده، سپاه مجموعه ای از منتظران شهادت است.«

این ســردار بزرگ سپاه می گفت: »مردم به اعمال 
من و امثال من نگاه نکنید، ســپاه بهشــت است که 
استشمام می شــود. ســپاه معراج شهداست .سپاه، 
معراج مجاهدین است. سپاه محبوب امام)ره( است. 
امام)ره( نگاه کرد به ســپاه و گفت: »من دســت شما 
را می بوسم که دســت خدا باالی آن است و اگر سپاه 
نبود، کشور نبود. بهتر است دم فرو بندم و خاضعانه و 
خاشعانه عرض کنم: السالم علیک یا خاصه اولیاء ا… 
در جمع سپاه، در میان سپاه، هزاران اولیای خاص خدا 

قرار دارد که ما آنها را نمی شناسیم.«
تأسیس ســپاه به فرمان امام، منشأ دو تحول بزرگ 
شــد؛ یکی تغییر معادالت مقاومت و ایســتادگی در 
مقابل جبهه دشــمنان در دوران هشــت سال جنگ 
تحمیلی و تحول دوم، تثبیت نقش ســپاه پاســداران 
انقــالب در کنار ســایر نیرو های مســلح، در جهت 
پاسخ به نیاز های امنیتی و دفاعی در مقابل جریان های 

تهدیدکننده بود.
ضمن اینکه سپاه پاسداران نقش پررنگی در دکترین 
دفاعی مبتنی بر قدرت بازدارندگی و پاسخ دهی سخت 
به متجاوزان برعهده دارد و این نهاد نقش راهبردی و 
تعیین کننده خود را در عرصه مقابله با تهدیدات امنیتی 
و نظامــی در بیرون از مرزهای ایــران هم اثبات کرده 
اســت. پایان سیطره داعش بر سرزمین های اسالمی، 
عملیات های موشــکی برون مرزی سپاه، دستگیری 
تفنگداران آمریکایی در خلیج فــارس، تقویت یگان 
موشــکی، محرومیت زدایــی با تالش ســپاه، تغییر 
نیروی هوایــی به نیروی هوافضــا از جمله اقدامات 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی است که دشمنان تاب 
دیدنش را ندارد و برای اینکه مردم ایران این حجم از 
پیشرفت را نبینند، شبانه روز در رسانه های خود سعی 
در پرده انداختن بین این اقدامات و نگاه مردم دارند؛ 
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خود خاموش کنند؛ ولی خدا جز این نمی خواهد که 
نور خود را کامل کند، هر چند کافران ناخشنود باشند.

رفتند کنار  که  نقاب هایی 
حسن نوروزی
دبیرگروهجبهه

آیا خاندان پهلوی پس از سقوط مفتضح شان، دست 
از سر کشور برداشتند و در آن سوی مرزها راه خود را 
گرفتند و پشت سرشان را نگاه نکردند؟ این پرسشی 
اســت که پاســخ آن را باید پس از یک سال و نیم از 
زمان فروپاشی ســلطنت پهلوی در ایران و یک ماه و 
نیم پس از مرگ محمدرضا پهلوی در قاهره، یعنی در 
زمان حمله صدام، رئیس جمهور رژیم بعث عراق به 

مرزهای ایران پیدا کرد.
نکته ای که باید دانســت، این اســت که ســابقه 
تنش های مــرزی بین ایران و عــراق تنها معطوف به 
دوران پــس از پیروزی انقالب نیســت؛ بلکه آهنگ 
ایــن اختالفــات از خــرداد 13۴7 )دوران تنش بین 
ایران و عراق( نواخته شــد و منجر به پاکسازی کامل 
ایرانیان مقیم عراق از سوی حزب بعث در اواخر دهه 
13۴0 شد و تعداد زیادی از ایرانی ها از عراق به ایران 

برگشتند.
این درگیری های مرزی بین ســال 13۴8 تا 13۵3 
ادامه داشت؛ یعنی رژیم پهلوی به روش های گوناگون 
سعی می کرد در عراق )از طریق کردها( درگیری ایجاد 

کند و عراق هم ســعی می کرد از طریق جذب تیمور 
بختیار و اســتقرار او در مرز ایران جو ایران را بی ثبات 
و متشــنج کند. این تنش ها به قدری حساس شده بود 
که »اســدالله علم« در خاطراتش به صراحت عنوان 
می کند، می خواستیم در عراق کودتایی انجام بدهیم که 
ناکام ماند. متعاقب این تنش های سیاسی، درگیری های 
مرزی پراکنده ای ـ در حــد تیراندازی های هوایی در 

مرزـ رخ داد که سه تا پنج روز بیشتر دوام نداشت.
همین تحریکات مرزی سبب معاهده الجزایر بین 
ایران و عراق شد. معاهده ای که عمر کوتاهی داشت و 
پس از پیروزی انقالب اسالمی با تشویق آمریکا نقض 

شد؛ نقضی که علت روشنی داشت: حمله به ایران.
حال خاندان پهلوی با تمام کینه در زمین کشوری 
قرار گرفته که تا چند ســال پیش شــاخ به شــاخ هم 

بودند. »احمدعلی مسعود انصاری« از اعضای دربار 
پهلوی و اقوام نزدیک فــرح دیبا در این باره می گوید: 
»زمانــی که آمریکا بودم، عراق بــه ایران حمله کرد. 
پس از آغاز جنگ، فرح به من زنگ زد و گفت: »چرا 
تیمسار اویسی)فرمانده نیروی زمینی ارتش در دوران 
پهلوی( نمی رود؟ به او بگویید برود!« آنجا تازه فهمیدم 
قرار این بوده که عراق به ایران حمله کند، قســمتی از 
خاک ایران را بگیرد، ســپس اویسی آن قسمت را از 
عراقی ها تحویل بگیرد. آنجا »ایران آزاد« نام بگیرد و 
ارتشی های وابسته به شاهنشاهی به اویسی بپیوندند و 
نظام جمهوری اسالمی سقوط کند. به هرحال، اویسی 
ایــن کار را انجام نداد. اویســی پیش از آغاز جنگ به 
همراه تیمسارهایی از ارتش سفرهای متعددی به عراق 
و آمریکا داشــت و نقش زیادی در ضعیف نشان دادن 
ایران داشت. در واقع، همان کاری که احمد چلبی در 
مورد عراق انجــام داد و آمریکا را تحریک کرد که به 
عراق حمله کند، اویســی در رابطه با ایران انجام داد. 
اویســی حدود 17 میلیون دالر از عراق پول دریافت 

کرده بود و از فرح 800 هزار دالر.«

یگری پهلوی در دامن عراق باز
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سیاست
۱5

بزرگداشت شهید حسن باقری و 4 هزار و ۳۶ شهید اطالعات سپاهچهارمین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج

وه 2۵۴ عنوان کتابرقابت ۱۱8 گر انتشار 
مرحله نهایی چهارمین و بزرگ ترین رویداد  
سراسری تولید محتوای دیجیتال کشور با 
شــرکت ۱۱8 گروه از سراسر کشور  برگزار 

شد.

به گزارش خبرنگار صبح صادق، مسلم معین در  
نشســت خبری مرحله نهایی رویداد  سراسری 
تولید محتوای دیجیتال کشور با بیان اینکه نهم تا 
یازدهم بهمن ماه مرحله نهایی چهارمین رویداد 
سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج برگزار 
می شــود، اظهار داشــت: »در این رویداد 118 
تیم برتر کشور و حدود 600 نفر در یک سالن با 
یکدیگر رقابت خواهند کرد.« وی به حوزه های 
رقابتی اشــاره و بیان کرد: »۴1 تیم پویانمایی، 
37 تیم تولیــد نرم افزار و ۲8 تیم در حوزه بازی 
تلفن همراه به چهارمین رویداد سراسری تولید 
محتوای دیجیتال کشــور قدم گذاشتند. هدف 
ما شناسایی استعداد های ارزشمند و شکوفایی 
آنها در عصر فناوری امــروز بود. در عین حال، 
اســتفاده از آثار و محتوا ی ارزشمند رویکردی 
بوده که چهارمین رویداد سراسری تولید محتوای 

دیجیتال کشور آن را دنبال می کند.«
معین بــه ویژگی های این رویداد اشــاره و 
تصریح کرد: »امســال این مسابقات طی 7۲ 
ســاعت برگزار می شــود و پیش از شروع آن 

برنامه هایی برای شرکت کنندگان در نظر گرفته 
شده است که اجرایی خواهد شد؛ به این ترتیب 
توانمندی هایی که این نوجوانان و جوانان دارند، 
شناسایی و به ســرمایه گذاران معرفی می شود. 
این مهم افزون بر اســتعدادیابی زمینه را برای 
شناخت توانمندی های داخلی در حوزه فضای 
مجازی و تکنولوژیکی فراهم کرده و توسعه را 

برای جامعه و فرهنگ در بر خواهد داشت.«
وی درباره عملکرد این ســازمان بیان کرد: 
»سازمان فضای مجازی بسیج در ذیل مجموعه 
بسیج مستضعفان فعالیت می کند، از این  رو در 
راستای توسعه و ایجاد نهضت محتوا قدم هایی 
را برداشته و تالش دارد با کمک توانمندی های 
مردمی به فرهنگ ســازی و اشــتغال آفرینی با 
کمک شناسایی اســتعدادهای مختلف دست 
بزنــد و در ایــن زمینه ســرمایه گذاران فضای 

مجازی را به خود جلب کند.«

چهلمین سالگرد شهادت شهید سرلشکر 
پاسدار حسن باقری و شهدای اطالعات و 

عملیات سپاه برگزار شد.

به گزارش صبح صادق سردار »محمد توالیی« 
معاون هماهنگ کننده سازمان اطالعات سپاه 
در حاشیه چهلمین سالگرد شهادت سرلشکر 
پاسدار شهید حسن باقری و شهدای اطالعات 
ســپاه، اظهار داشــت: »روز نهــم بهمن روز 
شهادت شهید باقری، »روز شهدای اطالعات 
سپاه پاسداران« نام گذاری شــده است.« وی 
با اشــاره به اهمیت اطالعات در دفاع مقدس، 
گفت: »در زمان آغاز جنگ تحمیلی، سپاه هیچ 
تجربــه ای در زمینه مبارزه با دشــمن خارجی 
نداشت و به همین دلیل بخش اطالعات و سایر 
ساختارها باید تأسیس می شد. بر همین اساس، 
وقتی حسن باقری وارد جبهه می شود، به واسطه 
خأل موجود در زمینه اطالعات، اقدام به تأسیس 
مجموعــه اطالعات و جمــع آوری اطالعات 

می کند.«
وی گفت: »بزرگداشت شهید حسن باقری 
و ۴ هزار و 36 شــهید اطالعات سپاه فرصتی 
برای گرامیداشــت یاد و خاطره این شــهدای 
بزرگ و این خالقیت ها در دفاع مقدس است.«

گفتنی است، سخنران این مراسم سرلشکر  

غالمعلــی رشــید، فرمانده قــرارگاه مرکزی 

خاتم االنبیاء)ص( بود و افرادی از  ســپاه های 

استانی و ... هم در این مراسم حضور مجازی 

داشتند.

 همچنیــن ارائه برخی خدمات از ســوی 

گروه هــای جهــادی دانشــگاه افســری امام 

حســین)ع( در کمک به مناطق محروم ایالم، 

توزیع بسته ها و کمک های مؤمنانه به یاد شهید 

باقری و مســابقات ورزشی به همراه نمایشگاه 

نقــش اطالعات در دفاع مقــدس، حضور در 

منازل شهدای اطالعات بخشی از برنامه های 

این یادواره بود.

انتشــار ۲۵۴ عنوان کتاب درباره شــهدای 

اطالعات عملیات سپاه و برگزاری 30۴ یادواره 

استانی از دیگر برنامه های این یادواره است.

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

پاسدار

 مسئوالن ستون روی خط را 
بخوانند!

همیشــه  شــیطانک ها   /۰9۱3۰۰۰4۱۰8

پیرو شیطان بزرگ هســتند. پارلمان اروپای  
بی تمــدن و بی فرهنگ با گنجاندن نام ســپاه 
پاســداران قهرمان در ســیاهه خودســاخته 
سازمان های تروریستی و حمایتش از منافقین 
ددمنش ارهابــی اوج کفتارمنشــی خود را 
نمایان ساخت.  صد البته باید پاسخ قاطع و 
دندان شکن هم از ایران سرافراز دریافت کنند.
در  می شــود  پیشــنهاد   /۰9۱9۰۰۰794۱

استان های کشــور به ویژه استان محرومی، 
چون زنجــان ســامانه پیامکی بــا نظارت 
استانداری ایجاد شــود تا با دریافت گزارش 
مردمی، مشــکالت شــهری، مانند خرابی 
آسفالت، نبود روشنایی، تبعیض گذاشتن بین 
مردم در بعضی ادارات مانند شهرداری و... 

 بررسی شود.
ً
فورا

۰9۱2۰۰۰8949/ خودروسازان متأسفانه با 

عدم تولید و عرضه وانت که برای امور کسب 
و کار جامعه و نیز بسترســاز اشــتغال زایی 
اســت، موجب افزایش سرسام آور قیمت آن 
شده اند که این سیاست و چرخه غلط نیازمند 
عاجل نظارت متولیان و نمایندگان مجلس 

و... است.
۰93۰92۰۰۰۰۰228/ بــا ســالم، چرا از 

زوج های پاســدار جوان حمایت نمی شود؟ 
برخی نواحی مقاومت منازل سازمانی دارند، 
امــا اگر با اولویــت به این افراد داده شــود، 

بخشی از مشکالت آنها حل خواهد شد. 
۰9۱2۰۰۰8386/ باســالم و عرض خسته 

هفته نامه  دســت اندرکاران  خدمت  نباشید 
 فونت خط ها را بزرگ تر 

ً
صبح صادق، لطفا

کنید تا بهتر قابل رویت و خواندن باشد. 
وزارت  چــرا  ســالم.   /۰9۱4۰۰۰2۱58

آموزش و پــرورش تطبیق مجــوز فعالیت 
مهدهای قرآنی و پیش دبستانی بسیج جامعه 

زنان را نمی دهد؟ /استان آذربایجان غربی
۰9۱4۰۰۰۰447/ با عرض ســالم و خسته 

نباشــید. چرا با پول شــارژ کارت های اتکا 
نمی توان وسایل و لوازم خانگی خرید؟ لطفا 

این مشکل را حل کنید. با تشکر
۰9۱4۰۰۰9862/ با ســالم و عرض ادب، 

 مسئوالن محترم نیروهای مسلح سقف 
ً
لطفا

وام های پرداختی به کارکنان خود را افزایش 
دهند با وام های ده و بیســت میلیونی دیگر 

نمی توان مشکلی را حل کرد.
۰9۱5۰۰۰88۱2/ بــرای فرزنــدآوری باید 

در هزینه پوشــک و شیرخشک به خانواده ها 
کمک کنید نه اینکه هر روز جلســه و نامه، 

آخرشم ده تومن وام!
۰9۱2۰۰۰۰97۱/ چــرا اســتان البرز یک 

بیمارســتان مجهز برای پاســداران ندارد؟ 
ما برای امورات پزشــکی باید به بیمارستان 

بقیه الله تهران مراجعه کنیم. 
۰9۱4۰۰۰2972/ چــرا تطبیــق دوره های 

تکاوری و رزم در برف بسیجیان کد 89 زده 
نمی شود، می گویند باید کد11 باشید.

 وام مسکن کدهای 
ً
۰9۱4۰۰۰۱۱53/ لطفا

89 ورودی های 89 را پیگیری کنید. با تشکر 
از صبح صادق

۰9۱۰۰۰۰845۰/ من همیشه مطالب روی 

 دغدغه ها را به 
ً
خط را دنبال می کنم. لطفــا

گوش مســئوالن برسانید و مسئوالن هم این 
ستون را بخوانند و بدون پاسخ رها نکنند. با 

تشکر
۰9۱9۰۰۰794۱/ یک ســامانه پیامکی در 

استان ها برای رســیدگی به مشکالت مردم 
وجود ندارد! هر بار موقع اغتشاش می گویند 
باید به حــرف مردم گــوش داد،ولی بازهم 
 
ً
فراموش می شــود. مثل 110 پلیس که واقعا

پاسخگوست.
۰9۱9۰۰۰794۱/ ایــن همــه می گوینــد 

کالنشهرها آلوده اســت، باز هم کارخانه یا 
طرح هــا و پروژه های جدیــد را در اصفهان 

افتتاح می کنند؟

   روی خط    

علیرضا جاللیان
دبیرگروهسپاه

یازده ســال پیش درســت در شــب وفات برترین 
خلق عالم، نبی مکرم اســالم و شهادت امام حسن 
مجتبی)ع( روح ســردار بزرگ اسالم حاج احمد 
ســیاف زاده به ملکوت اعلی پیوست؛ سرداری که 
به زعم همه همسنگرانش بشاش، شاداب و قبراق 
بود. هشت ســال در دفاع مقدس جنگید و هشت 
سال بعدش هم در مأموریت زینت وار روایت دفاع 
مقدس حضور پر رنگ و پر انگیزه داشــت و جنگ 
را خودش برای جوانان روایت کرد تا در تاریخ ثبت 

شود. 
حاال در شام شهادت امام علی النقی الهادی)ع( 
یــاران و همراهــان و جوانان رهــرو خط انقالب 
اسالمی در باغ موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس 
 
ً
جمع شــدند تا یاد و نــام او را گرامی بدارند. اتفاقا
کتابی هم از او در این مراســم رونمایی شد، جنگ 

16 ساله، او 16 سال جنگید.
سردار دریادار علی فدوی، جانشین فرمانده کل 
سپاه در این آیین درباره مرحوم حاج احمد سیاف زاده 
گفت: »ایمان، باور به وعده های الهی و شور و نشاط 
و با ابتکار عمل کار  کردن از مشــخصه های شهید 
سیاف زاده بود. البته این مشــخصه نزد بسیاری از 
رزمندگان وجود داشــت و همین مزیت ها ســبب 

حفظ انقالب اسالمی شد.«

وی افزود: »چند روز دیگر چهل و چهار سالگی 
انقالب اسالمی تمام می شــود و وارد ۴۵ سالگی 
عمر انقالب می شــویم. حال آیا شــما در تمام این 
سال ها یک روز را به یاد دارید که جبهه باطل دشمنی 
خود را با مردم ایران انجام نداده باشد؟ این درگیری 

۴۴ سال است ادامه دارد و خواهد داشت.«
سردار فدوی ادامه داد: »به لحاظ توانمندی های 
مادی و دنیایی اعم از اقتصادی، نظامی و رســانه ای 
حتی هم اکنون نیز نســبت به دشمن باالتر نیستیم؛ 
ولی طی ســال های بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
در ایران، آمریکایی ها حتی یک پیروزی هم به دست 
نیاورده اند و اگر این گونه بود، با اســتفاده از قدرت 

رسانه ای خود گوش دنیا را کر کرده بودند.«
وی با تأکید بر اینکه نتایج را خداوند مشــخص 
می کند، البته به شــرط آنکه تکالیف الهی را انجام 
دهیــم، اضافه کرد: »در تمام ایــن روزها، یک روز 

هم نبوده که خبیثان عالم علیه انقالب اسالمی ایران 
جنگ و توطئه نکنند. برای نمونه، روز های گذشته 
آنها جنگ کاملی را علیه ما انجام دادند، چون فکر 
می کردند بر ذهن جوانان تأثیر گذاشته اند و می توانند 
آنهــا را مقابل انقالب اســالمی قــرار دهند، ولی 

همچون گذشته به اشتباه محاسباتی افتادند.«
جانشین فرمانده کل سپاه افزود: »همه تکالیفی 
 توانایی های باالتر از 

ً
که خداوند مشخص کرده، قبال

آن را به انسان ها داده است. بنابراین، چنانچه انسانی 
اراده کند، می تواند تمام وعده های خداوند را عملی 
کند. در ســال بیش از 70 هزار مراسم گرامیداشت 
شهدا در کشــور برگزار می شــود. این یعنی هنوز 
جوانان به دنبال زنده نگاه داشــتن یاد و نام شــهدا 

هستند و اینکه راه آنها را ادامه دهند.«
وی با اشاره به شأن نزول مراسم، که بزرگداشت 
مرحوم سردار ســیاف زاده است، گفت: »آقا درباره 

حاج قاســم تأکید داشــتند که از او چهره غیر قابل 
دست یافتن نسازیم؛ چون حاج قاسم یکی از ما بود 
و در میان ما و حاج قاسم شدن قابل دسترس است. 
ما باید با الگوســازی از امثال حاج قاسم یا مرحوم 
ســیاف زاده که او هم در جنگ نمونه بود و هم بعد 
 تالش و پشــتکار 

ً
از جنگ در مأموریت خود واقعا

داشت، به جوانان مان بگوییم او این چنین شد، شما 
هم می توانید این چنین باشید.«

هشت سال حضور در جنگ، هشت سال تربیت 
راویان جنگ

پســر سردار حاج احمد ســیاف زاده هم در این 
مراســم گفت: » سردار ســیاف زاده در طول عمر 
خــود مجاهدت کرد. ما طی 11 ســال حدود 1۵0 
سخنرانی این شهید را جمع آوری کردیم؛ اما جای 
یک کتاب مدون خالی بود که پنج شش سال قبل با 

نویسندگی سعید عالمیان، این کتاب نوشته شد.«
وی افزود: »ســردار ســیاف زاده هشت سال در 
جنگ بود و هشــت سال هم راویان جنگ را تربیت 

کرد.«
گفتنی اســت، در این مراســم، کتاب »جنگ 

شانزده  ساله« نوشته سعید عالمیان رونمایی شد.
عالمیان پــس از رونمایی کتــاب، گفت: »این 
کتاب روایت محکمی دارد. ســردار ســیاف زاده 
هیچ گاه صحنه های انقــالب را ترک نکرد و تمام 

نوشته های این کتاب مستند و محکم است.«
نقل خاطره همرزمــان و فرماندهان دوران دفاع 

مقدس، دیگر بخش این مراسم بود.

۱6 سال مجاهدت گرامی داشت 
گزارشی از مراسم یازدهین سالگرد عروج سردار حاج احمد سیاف زاده

نشست مشترک ایران خودرو و دانشگاه جامع امام حسین)ع(

 آمادگی برای اقدامات مؤثر 
در مسیر توسعه صنعتی

مدیران ارشد گروه صنعتی ایران خودرو و مدیران و مسئوالن دانشگاه 
جامع امام حسین)ع(، طی نشستی درباره عقد قرارداد و اجرایی سازی 
تفاهم نامه منعقد شــده 9 آذر، در زمینه بهره مندی از توان دانشگاه در 

مسیر توسعه صنعت خودرو بحث و تبادل نظر کردند. 
بر این اساس، در تعامل دوسویه با دانشگاه، همکاری در موضوعات 
 ،IT ،گوناگون، از جمله توســعه محصول، منابع انسانی، لجستیک
ارتباطات و تحقیقات موتور در دســتور کار قــرار دارد و با توجه به 
بازدیدهــای صورت گرفته مدیــران گروه صنعتی ایــران خودرو از 
قسمت ها و مؤسسات گوناگون این دانشگاه و امکان بهره برداری از این 
ظرفیت ها و آزمایشگاه های مجهز و به روز تست موتور، بستر اجرای 
پروژه های توســعه ای ایران خودرو در زمان کوتاه تری فراهم خواهد 

شد. 
کســب عنوان قهرمانی تیم فوتســال نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت 

ابوالفضل)س( در مسابقات سپاه استان لرستان

به همت معاونت سیاسی و میزبانی دانشکده فرهنگ و ارتباطات

 برگزاری کارگاه تخصصی
 شناخت البی های مؤثر در آمریکا

کارگاه تخصصی آشنایی با البی های تأثیرگذار در ایاالت متحده آمریکا با 
حضور کارشناسان حوزه های گوناگون این موضوع در دانشکده فرهنگ و 

ارتباطات مجتمع آموزش عالی شهید محالتی)ره( برگزار شد.
  به گزارش صبح صادق، در روز اول، ســه نشســت با موضوع البی های 
صهیونیستی)فلسفه شــکل گیری و پیشینه تاریخی( با ارائه دکتر »حسین 
رویوران«، البی ارامنه با ارائه دکتر »حسین احمدی« و شخصیت شناسی 
چهره های تأثیرگذار صهیونیست در آمریکا با ارائه دکتر »مهتدی« برگزار 
شد. روز دوم این کارگاه با گفت وگو و مباحثه آزاد با حضور دکتر علیرضا 
کوهکن، استادیار روابط بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی همراه بود و در 
ادامه دو مقاله علمی با موضوع افول هژمونی آمریکا در راســتای همایش 
بین المللی تبیین اندیشه های دفاعی امام خامنه ای)مدظله العالی( ارائه و 

مورد نقد و بررسی استادان ناقد و اعضای کارگاه قرار گرفت. 
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دعای پدر

شنونده ناگفته ها
می خوانیم تان »یا من یعلم ضمیرالصامتین«

به وســعت تمام ســکوتی کــه به هر 
دلیل در وجودمان ریشــه دوانده اســت، 
»دوســت تان داریم«. ایــن را که از روی 
خجالــت لب به دنــدان گرفته ایــم یا از 
بی آبرویی کوله بار گناهی که بر دوش داریم 
به لکنت افتاده ایم، نمی دانیم! فقط این را 

می دانیم که دوست تان داریم.
شما تنها کسی هستید که زبان دل مان 
را هجی می کنید و از چشمان مان کلمات 
را می خوانید. صیاد دل ما شمایید. شمایید 
که کلمات را یکی یکی از تنگ قلب مان 
بیرون می کشید و حرف های ناگفته مان را 
گفته می کنید. خوشــحالیم که دست مان 
جلوی شــما رو است. خوشــحالیم که 

می دانید دوست تان داریم. 
با تمــام بدی هایی که شــاخه و برگ 
گرفته اند و ریشه دوانده اند؛ با تمام گناهانی 
که گوشــه و کنار وجودمــان را محاصره 
کرده اند، دســت بلند می کنیم و ســالم 
می دهیم. سالمی که امن است. سالمت 

است. دوستی و محبت است.
افتخاری  بــودن  محصور در تضــاد 
نیســت. موالجان! دســتی بکش و این 

حصار تفاوت را بگسل.

حسن ختام

   غیر رسمی    

امام صادق)ع( می فرمایند: علما وارثان پیامبرانند؛ زیرا پیامبران درهم و دینار به ارث نگذاشــتند؛ بلکه 
احادیثــی از خویش بر جای نهادند. پس، هر کس چیزی از این احادیث را بیاموزد، بهره ای فراوان برده 
است؛ بنابراین، بنگرید که دانش خود را از چه کسی فرا می گیرید؛ زیرا در خاندان ما اهل بیت)ع( در هر 
عصر، جانشینان عادلی هستند که تغییر دادن غالیان و به خود بستگی خرابکاران و بدمعنی کردن نادانان را 
از دین برمی دارند.                                                                                                                اصول کافی، ج ۱، ص 39

پیامبر)ص( وارثان 
   صادقانه    

بزرگ ترین آرامش درونی از توسعه عشق و محبت می آید. برای رها شدن از زخم های زندگی گاهی باید 
رها کرد و بخشید. تا زمانی که هر صبح چشمان خود را با کینه باز کنیم و   خاطرات تلخ را زنده نگه داریم 
و در ذهن خود هر روز محاکمه راه بیندازیم، رنگ آرامـش را نخواهیم دید. گاهی، چشم ها را باید بست 

و از کنار تمام بد بودن ها گذشت تا آرامش فکر و روح به انسان بازگردد.

بخشش  
   صبحانه    

زمانی بود که پدر ایشــان ناراحتی شدید 
چشمی داشــتند و آن موقع، آقا ساکن قم 
بودند. پدرشــان را برای معالجه به دکتر 
برده و آخرش نتیجه این شــده بود که باید 
یک نفر همیشــه از او مراقبت کند و برای 
مطالعه و کارهای روزمره پدرشــان، باید 

یک نفر به او کمک کند.
ایشان می فرمودند: »من یک احساس 
ســرگردانی شدید داشــتم و دو راه برایم 
ممکن بود؛ یکی، ادامه ســکونت در قم، 
که بسیار عالقه داشــتم در قم بمانم و به 
تحصیلم ادامــه دهــم و دوم، رها کردن 
قم و رفتن به مشــهد و مراقبــت از پدرم. 
مدت ها ســرگردان بودم و نمی توانســتم 
تصمیم بگیرم.« تا اینکه یک روز، به یکی 
از بزرگان برخورد می کننــد و او جویای 

حال شان می شود.
ایشان ماجرا را بیان می کنند و آن آقا در 
جواب می گوید: »شما این راه را انتخاب 
کن، برو مشــهد و در خدمت پدر باش؛ 
چه بسا آن چیزی که شــما در قم دنبالش 
هستی، خدا در مشهد به شما عطا کند.« 
و آقا می فرمایند: »حــرف آن  آقا من را از 
ســرگردانی درآورد و تصمیــم گرفتم در 
خدمت پدرم باشم و محل سکونتم را به 

مشهد منتقل کردم.«
به هر حال، خدمت به پدر و مادر، در 
همین دنیا اثر وضعی دارد؛ یعنی در همین 
دنیا پاداش یا کیفر آن را می بینید. شاید این 
موقعیتی که برای من پیش آمده، حاصل 
آن دعایی باشــد که پدرم در حق من کرده 

است.
یان

ّ
سردار مصطفی متول

 از کتاب چشمه نور

نوبهار عشق

 »حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت

آری به اتفاق جهان می توان گرفت«

حافظ

آبی که خاک کشور ما در میان گرفت

خاکش جواهری است که در پرنیان گرفت

بنشان غبار فتنه که این نوبهار عشق

چون ابر انقالب به سر سایبان گرفت

جان بخش بود باد بهارش به کوه و دشت

هر جا گذشت سبزه بجنبید و جان گرفت

سیمرغ دین به کوری اسفندیار کفر

پرورد رستمی که کمین و کمان گرفت

خواهم شدن به نعره، به خاک حکیم طوس

کان ژنده پیل زنده شد و هفت خوان گرفت

این »رهبر کبیر«، »خمینی بت شکن«

خط امان خود از »امام زمان« گرفت

سر پنجه »ولی« است کزین آستان برو

بیخ گلوی فتنه آخر زمان گرفت

طفالنه رفت بر در میخانه »شهریار«

اما پیاله از کف پیر مغان گرفت

شهریار

یواش انقالب کن!
اندر احواالت خاندان پهلوی

»صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن«

صبحانه خورده یا که نخورده شتاب کن

در خاندان سلطنت اینها گناه نیست

ما را ببر به میکده کاری ثواب کن

همدرد مردمیم و سایه حق بر زمین ولی

ما را همیشه شاه همایون خطاب کن

ما را چه غم که نان به رعیت نمی رسد

از بهر شام ماهی و میگو کباب کن...

ما را خوش است خوردن و گشتن ز جیب خلق

ملت کمی بخواب، یواش انقالب کن 

عمری به پای آرزوی شاه بودنم

حداقل مرا تو وکیل انتخاب کن

در خواب خورخور است و به بیداری ام خمار

عمر مرا که جزو  نوادر حساب کن

ما دل به کدخدای جهان بسته ایم پس

با انقالب خواب مرا کم خراب کن

شاعرباشی و شرکا

   کتیبه سبز    

   کشکیات    

   داستان    

نور

هر بار که می خواســتم از خانــه بیرون بروم، 
خودم را توی آینه می دیدم. از خودم و چهره ام 
بدم می آمد. دوســت داشــتم هر جوری شده 
تغییرش بدهم. بعد معاینات اولیه، آزمایش ها 
را انجــام دادم و حاال تــوی راه مطب بودیم. 
خیلی گشــتیم تا مطب جدید دکتــر را پیدا 
کردیم. احمد توی راه آخرین تالشش را کرد 
تا من را منصرف کند، اما نتوانست. گوشم به 
این حرف ها بدهکار نبود، باید عمل می کردم 
و هیچ چیزی نمی توانســت مرا از تصمیمم 
منصرف کند. ســال ها دلم می خواست مثل 
یکی دو تا از همکالســی هام بینی ام را عمل 
کنم. بــه خاطر همین مدت ها بــود پس انداز 

می کردم.
احمد که نتوانست قانعم کند، من را جلوی 
مطب گذاشــت و رفت تا دنبــال جای پارک 
بگردد. مطب شــلوغ بود. بــا بی حوصلگی 
نشســتم. در ذهنم خودم را تصــور می کردم. 

خودی را که آرزو داشتم ببینم. 
خانمــی کنارم نشســت. دختــر کوچک 
زیبایی در آغوش داشــت. چقدر شــلوغ بود. 

فکر نمی کردم عمل زیبایی این همه مشــتاق 
داشته باشد. دستی روی سر دخترک کشیدم. 
برای سرگرمی و گذر وقت مشغول بازی با او 
شدم، اما دخترک حوصله نداشت. رنگ زرد 
صورتش لبخندش را بی رمق کرده بود. شاید از 
شلوغی مطب کالفه شده بود. از دختر کوچولو 
ناامید شــدم و  با هیجان از مادرش پرســیدم 

تصمیم دارد مثل من بینی اش را عمل کند؟
زن مثــل بمبی منفجر شــد. اشــک توی 
چشمش جوشــید. انگار منتظر گوشی شنوا 
بود تا دلش را خالی کنــد، حرف هایش مثل 
آتش  ســوزانی بود. خنده صورتم محو شــد. 
تازه تابلوی مقابلم را دیدم. متخصص خون... 
پزشکی بود که در همسایگی دکتر زیبایی ، جا 

خوش کرده بود.
چه دل پر دردی داشــت. شــوهر کارگر و 
فرزند بیمار و هزار و یک جور سختی که باید به 
خاطر بیماری تحمل می کردند و از همه مهم تر 
پول عمل که قرار بود با فروش موتور و کمک 

چند نیکوکار تهیه شود...  .
هــاج و واج نگاهش می کردم، که منشــی 
اسمم را صدا کرد. بلند شدم. سست و کرخت 
شــده بودم. انگار پاهایم به زمین قفل شــده 
بود. آرام و گنگ به ســمت در رفتم و خودم را 
داخل اتاق انداختم. جلــوی اتاق آینه بزرگی 

بود. ناخودآگاه خــودم را در آینه برانداز کردم. 
دکتر لبخند شیرینی به لب داشت. چند نکته 
را بررســی و تاریخ عمل را مشــخص کرد. 
بعد آرام و مهربان به رایانه روی میزش اشــاره 
کــرد و گفت:» به به! ببین من چهره شــما رو 
 با ایــن نرم افزار طراحی کردم ببین خوشــت 

میاد؟«
به تصویرم خیره شــدم... آیــا این همانی 
بــود که دوســت داشــتم ببینــم؟ همانی که 
مدت هــا توی ذهنــم تصویرش را مجســم 
دختــرک  گریه هــای  صــدای  می کــردم؟ 
معصــوم توی گوشــم بــود، تصویــر مادر 
 نگرانــش و حرف هایی کــه تنــم را لرزانده

 بود.
بــدون اینکه چیزی بگویم از دکتر تشــکر 
کردم و بیرون رفتم. چیزی در وجودم جوشید. 
حســی مادرانه و عجیب! به سمت زن رفتم. 
دخترش را که حاال در خواب شیرین فرو رفته 
بود، نوازش کردم. شماره حسابش را همانجا 
با اصرار گرفتم و همه پول عمل را به حسابش 
ریختم. آسوده از در مطب بیرون رفتم. احمد 
تازه از آسانســور بیرون آمده بــود. با تعجب 

نگاهم کرد.
شــیرینی کاری کــه کرده بــودم، قلب هر 

دوی مان را پر از نور کرده بود.

   تلخند    

یکــی از اصلی ترین نیازهای انســان که در همه 
طول عمر پابرجا بــوده و تعطیلی نــدارد، نیاز 
تغذیه ای اســت، که در هر دوره اهمیت ویژه ای 
دارد. رعایــت اصــول تغذیه ســالم در دوران 
جوانی می تواند موجب افزایش طول عمر شده 
و شادابی و نشاط جوانی را پایدارتر و ماندگارتر 
کنــد. از ســوی دیگر، ایــن قشــر ذخیره های 
ذی قیمت آینده کشور هستند و هر نوع اختالل در 
سالمت جسمی و روانی آنها صدمات اساسی و 

جبران ناپذیری به جامعه می زند.

با وجود این، متأسفانه برخی جوانان بی توجه 
به نیاز بدن در دوران جوانــی به غذاهای آماده، 
فســت فود، مواد غذایــی کــم ارزش، تنقالت 
غیرسالم و... عالقه مند هســتند و در این مسیر 
از همســاالن و تبلیغات نادرست رسانه ای الگو 
گرفته و عادات غذایی نادرستی را برای خود رقم 
می زنند. در مقابل، بخش وســیعی از جوانان، 
بــه ویژه دختران جوان، رژیم های خودســرانه و 
نادرســتی را پیش می گیرند تا بــا کاهش وزن و 
الغری، ظاهر خــود را حفظ کنند. در حالی که 
چاقی دســته اول و الغری افراطی دســته دوم، 
هر دو از آســیب های بزرگ و خطرهایی هستند 
که قشــر جوان و در حقیقت نســل آینده را نیز 

تهدید می کند. عوارض این افراط و تفریط های 
غیرمعقول، امراض و بیماری هــای گوناگون و 
خطرناکی را به همراه داشته و گاه موجب گرفتار 
شدن در دام آسیب های جبران ناپذیر خواهد شد.

    سالمت    

تغذیه سالم در جوانی
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